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I. Wstęp  
 

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Osiek przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Osiek. Raport 
obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2018 r., w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał Rady Gminy Osiek.  
 
 
II. Ogólna charakterystyka Gminy 
 
1. Powierzchnia i mieszkańcy Gminy Osiek 

Lp. Powierzchnia Gminy Osiek (Ha) (%) 
1. Lasy 11 528  74 
2. Użytki rolne 2 492 16 
3. Wody śródlądowe stojące i płynące 1 094 7 
4. Pozostałe grunty 499 3 
 Razem 15 613 100 

 
Lp. Mieszkańcy Gminy Osiek Kobiety Mężczyźni Razem 
1. W wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) 175 203 378 
2. W wieku produkcyjnym (15-59 lat. k) i (15-64 lat m.) 703 840 1543 
3. W wieku poprodukcyjnym 305 177 482 
 Razem: 1183 1220 2403 

 
Lp. Liczba urodzeń i zgonów Razem 
1. Liczba urodzeń 25 
2. Liczba zgonów 25 

 
2. Działalność Wójta 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt jest organem wykonawczym gminy. 
Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań 
własnych gminy podlega wyłącznie radzie gminy. 

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Jako kierownik urzędu wykonuje 
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
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3. Urząd Gminy Osiek 
Zatrudnienie w 2018 r. 

Lp. Stanowisko 
Liczba 
etatów 

Rodzaj umowy 

1. Wójt Gminy Osiek 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
2. Skarbnik Gminy/Główny księgowy  1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
3. Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
4. Inspektor 9 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
5. Podinspektor 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
6. Pracownik gospodarczy 6 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
7. Sprzątaczka 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Razem 20 osób w wymiarze 20 etatów na umowę o pracę 
8. Inspektor ochrony danych osobowych 1 Umowa zlecenie 
9. Obsługa informatyczna 1 Umowa zlecenie 
10. Obsługa prawna 1 Umowa zlecenie 

11. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad 
pracownikami 

1 
Umowa zlecenie 
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III. Informacje finansowe  
 
1. Stan finansów gminy  

Lp. Stan finansów gminy w 2018 r. (%) Kwota (zł) 
1. Udział dochodów własnych w dochodach gminy ogółem 40,1 - 
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 21,8 - 
3. Zadłużenie ogółem 983 344,00 
4. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 

517 024,66 zł (wolne środki) – 28 533,20 zł (odsetki od kredytów) 
488 491,46 

 
Lp. Wykonanie budżetu gminy w 2018 r. % planu Kwota (zł) 
1. Wykonanie dochodów 85,6 11 463 902,45 
2. Wykonanie wydatków 83,5 12 392 695,93 
3. Wynik operacyjny:  deficyt w wysokości   928 793,48 
4. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy, w tym: 523 990,46 

środki unijne z RPO i z budżetu państwa na realizację projektu "Gmina 
Osiek rozwija skrzydła edukacji" 

140 967,46 

środki unijne z RPO "Bystre przedszkolaki" 128 023,00 
środki unijne z RPO Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek Wycinki 255 000,00 

5. Dochody z majątku, w tym: 231 878,08 
pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki 89 086,58 
czynsz za budynki i mieszkania komunalne 4 028,68 
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych 21 458,41 
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) 0 
wieczyste użytkowanie 6 381,04 
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów 424,00 
wpłaty za zrzut i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni i odsetki 110 499,37 

 

Lp. 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

w 2018 r. 
% planu Wydatki (zł) 

1. 
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 
plan: 4 822 601,00 zł.  

55,3 2 999 101,35 

2. Podstawowe inwestycje:  
 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki 163 375,24 
 Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach 196 800,00 
 Budowa sieci wodociągowej Głuche – Karszanek 1 303 165,34 
 Budowa drogi gminnej Osiek – Radogoszcz 308 822,48 
 Modernizacja drogi transportu rolnego w Wycinkach 266 301,26 
 Przebudowa budynku komunalnego w Jeżewnicy 169 475,00 
 Termomodernizacja budynków szkolnych 182 810,00  

 
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków 
z PFRON: (udział środków własnych gminy) 

67 600,00 

 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach 13 504,26 
 Budowa garażu przy świetlicy w Radogoszczy 11 000,00 
 Wykonanie altany ogrodowej w Karszanku 15 000,00 
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Lp. Wieloletnia prognoza finansowa w 2018 r. Wskaźniki (%) 
1. Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 1,41 
2. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 
ustalony dla danego roku 

13,23 

3. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243) dopuszczalny wskaźnik 
2019 r. 12,04%, 2020 r. 11,33%, 2021 r. 10,45%, 2022 r. 9,24%, 2023 r. 9,56%, 2024 r. 
9,56%, 2025 r. 9,55%, 2026 r. 9,57%, 2027 r. 9,55%, 2028 r. 9,55%, 2029 r. 9,54%, 2030 r. 
9,57%, 2031 r. 9,54%,  

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja 
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).  
W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup. 

 

Wydatki na poszczególne działy 

Nazwa działu Dział 
Plan 
(zł) 

Wykonanie 
(zł) 

% 
wykonani
a planu 

% do 
wydatkó
w ogółem 

Rolnictwo i łowiectwo  010 4 318 894,98 2 337 063,99 54,1 18,9 

Transport i łączność  600 577 526,00 544 705,39 94,3 4,4 

Turystyka 630 129 303,00 13 346,96 10,3 0,1 

Gospodarka mieszkaniowa 700 253 832,00 243 889,40 96,1 2,0 

Działalność usługowa 710 35 050,00 19 227,15 54,9 0,2 

Administracja publiczna 750 1 303 832,00 1 251 337,53 96,0 10,1 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, o kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
751 57 058,00 50 951,42 89,3 0,4 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

754 136 111,00 125 719,55 92,4 1,0 

Obsługa długu publicznego 757 29 500,00 28 533,20 96,7 0,2 

Różne rozliczenia  758 27 200,00 0,00 0,0 0 

Oświata i wychowanie 801 2 728 000,00 2 711 866,82 99,4 21,9 

Ochrona zdrowia 851 52 500,00 38 512,55 73,4 0,3 

Pomoc społeczna 852 1 039 780,00 984 008,92 94,6 7,9 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

853 392 353,00 390 824,89 99,6 3,2 

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 106 070,00 106 017,03 100,0 0,9 

Rodzina 855 2 397 631,00 2 364 862,10 98,6 19,1 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

900 762 134,00 722 882,77 94,8 5,8 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

921 341 153,00 322 542,70 94,5 2,6 

Kultura fizyczna i sport 926 156 781,00 136 403,56 87,0 1,1 

RAZEM: 14 844 708,98 12 392 695,93 83,5 - 
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy 
 
 Generalnym planem systemowego, długofalowego działania władz samorządowych oraz 
wszystkich innych podmiotów i osób tworzących lokalną wspólnotę, ukierunkowanym na rozwój 
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawę jakości i warunków życia 
jej mieszkańców jest Strategia rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 stanowiąca załącznik 
do Uchwały nr XI/50/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022. 

Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2022 stanowi, z jednej strony, diagnozę stanu 
obecnego gminy Osiek, a z drugiej, jest zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb oraz wynikających 
z nich kierunków działania, które mogą przyspieszyć rozwój gminy.  

Podjęte w 2018 r. działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych 
określonych w strategii przedstawiono w odniesieniu do zadań własnych Gminy Osiek określonych 
w ustawie o samorządzie gminnym. 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

SPOŁECZEŃSTWO  
Redukcja skali problemów 

społecznych, wzrost 
konkurencyjności kapitału 
ludzkiego na rynku pracy 

 
 

Przeciwdziałanie biedzie, zjawiskom patologicznym, wykluczeniu 
społecznemu. 
Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez 
podnoszenie warunków i jakości kształcenia. 
Podejmowanie działań na rzecz lepszego dostosowania 
mieszkańców do sytuacji na rynku pracy. 
Aktywizacja społeczna osób w wieku poprodukcyjnym, integracja 
lokalnej społeczności. 
Rozwój życia społecznego poprzez poszerzenie oferty kulturalnej 
i sportowej. 

GOSPODARKA  
Kreowanie warunków 

rozwoju gospodarczego 
gminy przy wykorzystaniu 
walorów przyrodniczych 

Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości. 
Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 
Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju branży turystycznej, 
szczególnie w zakresie jednodniowej turystyki krajoznawczej. 
Wspieranie rozwoju pozarolniczych form działalności, 
w szczególności agroturystyki. 
Opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu promocji gminy. 

PRZESTRZEŃ 
I INFRASTRUKTURA 
Poprawa warunków życia 

mieszkańców poprzez 
modernizację i rozbudowę 
infrastruktury technicznej 

oraz tworzenie funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej 

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. 
Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej. 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, przeciwdziałanie  
e-wykluczeniu, rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni 
publicznej. 

ŚRODOWISKO 
Ochrona środowiska, 
edukacja ekologiczna 

Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego. 
Podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej budynków. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
promocja proekologicznego stylu życia. 
Racjonalny system gospodarowania odpadami. 
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ŁAD PRZESTRZENNY 
 Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. 
 Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (zwanym dalej MPZP). W przypadku braku MPZP określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, 

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

 W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. 
 
 Ostatnią ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Osiek oraz obowiązujących na obszarze Gminy Osiek planów 
zagospodarowania przestrzennego wykonano w 2014 r. W Uchwale nr XXXII/191/2014 Rady Gminy 
Osiek z dnia 7.11.2014 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek stwierdzono, iż: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek 
uchwalone uchwałą nr VI/46/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 12.06.2003 r. jest w całości 
nieaktualne, co skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji studium w trybie określonym 
ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) obowiązujące na obszarze Gminy Osiek plany zagospodarowania przestrzennego zachowują 
swoją ważność. 
Przyjęto niżej wymieniony wieloletni program sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania na obszarze Gminy Osiek: 
1) Zmiana MPZP dla wsi Wycinki, obszar opracowania - zgodnie z granicami planu. 
2) MPZP fragmentów obrębu Radogoszcz, obszar opracowania – zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy. 
3) MPZP fragmentów obrębu Kasparus, obszar opracowania – zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 
4) MPZP fragmentów obrębu Skórzenno, obszar opracowania – zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 

Termin realizacji: kolejno w miarę posiadanych środków. 
 
 Na podstawie Uchwały nr IV/13/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 10.02.2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Osiek Gmina Osiek przystąpiła do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, które jest w trakcie opracowywania.  
Stan zaawansowania prac – upłynął termin II wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium, 
do 12.04.2019 r. przyjmowane były uwagi do projektu studium.  
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W 2018 r. obowiązywały na terenie gminy Osiek niżej wymienione miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek  
 Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., 

poz. 508)   
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek  
 Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 08.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 

z 2011 r. Nr 1, poz. 1 z 2011 r.) oraz uchwalonymi zmianami w/w miejscowego planu  
 Uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z  dnia 28.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 

z 2012 r., poz. 2420)   
3) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Osiek  
 Uchwała nr IX/65/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 9.12.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r., 

Nr 25, poz. 546) 
4) Zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek – dot. 

wsi Radogoszcz, dz. nr 164/16  
 Uchwała nr XXXII/163/98 Rady Gminy Osiek z dnia 27.02.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 

z 1999 r., Nr 48, poz. 176)   
5) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek – dot. fragmentu wsi 

Radogoszcz – dz. geod. 94/15,  94/11,  94/12, 94/17, 94/19, 94/20, 94/3, 94/4, 94/16, 94/7, 94/8, 
część dz. 94/9 i cz. dz. 94/2  

 Uchwała Nr VIII/48/99 Rady Gminy Osiek z dnia 29.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. 
Nr 36, poz. 147) 
Łączna powierzchnia terenu objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy to 524 ha, z czego pod: 
1) zabudowę mieszkaniową    – 26,1% 
2) zabudowę usługową    – 10,4% 
3) użytkowanie rolnicze    – 38,6% 
4) zabudowę techniczno-produkcyjną  – 1,2% 
5) zieleń      – 16% 
6) komunikację    – 7,7% 

 
W 2018 r. wydano: 

1) 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z czego: 
a) 5 decyzji dotyczyło budowy, przebudowy, demontażu linii energetycznych, 
b) 1 decyzja dotyczyła budowy odcinka sieci wodociągowej we wsi Jaszczerz. 

2) 19 decyzji o warunkach zabudowy, z czego: 
a) 13 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) 1 decyzja zabudowy usługowej, 
c) 5 decyzji pod zabudowę inną. 

3) 4 decyzje odmowne o ustaleniu warunków zabudowy. 
 
 W 2018 r. nadano nową numerację porządkową dla 16 nieruchomości położonych na terenie 
gminy. 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 Jednym z podstawowych zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami jest 
tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie nim. Gospodarowanie 
zasobem polega w szczególności na:  

1) ewidencjonowaniu nieruchomości, 
2) zapewnieniu wyceny nieruchomości zasobu, 
3) sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, 
4) zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
5) wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane 

z zasobu, 
6) zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu, 
7) wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 
8) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności 
za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 
o stwierdzenie nabycia spadku i nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

9) składaniu wniosków o założenie Księgi Wieczystej i wpisy w Księgach,  
10) przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,  
11) dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, 

w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. 
 

Gminny zasób nieruchomości 

Lp.  Ilość 
Powierzchnia 

(ha) 
1. na koniec 2017 r. 340 działek 112,0841 
2. na koniec 2018 r., w tym: 345 działek 112,5189 
3. Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie 4 umowy 5,0100 
4. Nieruchomości oddane w dzierżawę 5 umów 4,2619 

 
Lp. Działalność w zakresie gospodarowania nieruchomościami w 2018 r. Wydatki (zł) 
1. Przejęcie 5 działek o powierzchni 0,4348 ha pod drogi gminne w m. 

Okarpiec. Wypłacono odszkodowanie za przejęcie 3 działek.  
Usługa geodety za podziały (część). 
Opłaty za wpis do ksiąg wieczystych. 

 
18 368,00 
3 050,00 

960,00 
2. Wycena 2 działek gminnych i ogłoszenie przetargu na sprzedaż.  

Nikt nie przystąpił do przetargu. 
1 167,27 

3. Wydzierżawienie użytków rolnych o powierzchni 3,916 ha (2 umowy). - 
4. Prowadzenie 9 postępowań w sprawie podziałów nieruchomości, 

z których 8 zakończyło się wydaniem decyzji zatwierdzającej podział 
nieruchomości 

- 

 
Zestawienie mienia komunalnego Gminy Osiek zawiera informacja o stanie mienia komunalnego 
na dzień 31.12.2018 r., stanowiąca część Zarządzenia nr 12/2019 z dnia 26.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2018 r. 
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GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM 
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych prawem, 
zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw 
domowych o niskich dochodach.  

Gmina Osiek zaspokaja potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Osiek wykorzystując 
mieszkaniowy zasób gminy. W tym celu Rada Gminy Osiek w 2018 r. uchwaliła Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 2019 – 2023 stanowiący załącznik 
do Uchwały nr III/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 2019-
2023” Nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy gospodaruje, 
zarządza i administruje Wójt Gminy Osiek. 
 

Zasób mieszkaniowy Gminy Osiek według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Miejscowość 
Pow. 

użytkowa 
(m2) 

Położenie 
Zamieszkałe/ 

niezamieszkałe 

Mieszkania komunalne 
1. 

Jeżewnica – budynek poszkolny 

65,00 parter zamieszkałe 
2. 52,14 parter zamieszkałe 
3. 49,14 parter zamieszkałe 
4. 71,14 piętro zamieszkałe 
5. Lisówko – budynek poszkolny 58,45 piętro i parter zamieszkałe 
6. Wycinki – budynek poszkolny 41,65 parter niezamieszkałe 
7. Osiek – budynek oddziału przedszkolnego 26,00 piętro zamieszkałe 
8. Osiek – budynek Ośrodka Zdrowia 44,82 piętro niezamieszkałe 

Mieszkanie socjalne 
9. Jeżewnica – budynek poszkolny 52,98 piętro niezamieszkałe 

  
 W 2018 r. za najem lokali mieszkalnych obowiązywała stawka przyjęta Uchwałą 
nr XXX/144/97 Rady Gminy Osiek z dnia 19.12.1997 r. w sprawie zmiany stawki czynszu 
regulowanego w lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Osiek i wynosiła 1,10 za m2 powierzchni 
użytkowej.  
 

Lp. Dochody, wydatki i zaległości w 2018 r. Kwota (zł) 
1. Dochody z czynszu za mieszkania 4 028,68 
2. Wydatki na mieszkania komunalne, w tym: 4 115,60 

Usługi kominiarskie 657,00 
Przestawienie pieca, remont trzonu kuchennego w budynku w Jeżewnicy 3 065,00 
Dezynfekcja mieszkania w budynku komunalnym w Wycinkach 393,60 

3. Zaległości w opłatach za czynsz  15 354,40 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie 
lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na: 

1) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

2) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
3) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

 Polityka ochrony środowiska w Gminie Osiek jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju 
Gminy Osiek oraz następujących programów oraz uchwał: 

1) Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/127/2017  z dnia 30.03.2017 r. w sprawie uchwalenia 
Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osiek na lata 2016 – 2019 
z perspektywą na lata 2020 – 2023  

2) Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/161/2017  z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek na lata 2017-2020” 

3) Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/146/2013 z dnia 20.12.2013 r. w sprawie przyjęcia 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2013- 2032. 

4) Uchwała nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia: 17.01.2013 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

5) Uchwała Nr XXVII/163/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 06.03.2014 r. w sprawie zasad 
przyznawania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy 
Osiek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni w 2018 r. 

Lp. Wnioski Złożone 
Rozpatrzone 
pozytywnie 

Kwota 
udzielonej 
dotacji (zł) 

1. Wnioski o przyznanie dotacji w 2018 r. 0 0 0 
2. Wnioski o przyznanie dotacji do 31.12.2017 r. 4 4 10 410,80 

Razem 4 4 10 410,80 
 

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 r. 

Lp. Wnioski Złożone 
Rozpatrzone 
pozytywnie 

Kwota 
udzielonej 
dotacji (zł) 

1. Wnioski o przyznanie dotacji w 2018 r. 3 3 1 492,81 
2. Wnioski o przyznanie dotacji do 31.12.2017 r. 6 6 4 690,71 

Razem 9 9 6 183,52 
 

Masa wszystkich wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek 

Zinwentaryzowana w 2013 r. 
Unieszkodliwione do 

31.12.2018 r. 
Pozostała do unieszkodliwienia 

1 025 970 kg 14 201 kg 1 011 769 kg 
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Działalność w zakresie ochrony środowiska w 2018 r. 

Lp. 
Obszar interwencji 

Cel 
Opis 

1. 

Klimat i powietrze 
Poprawa jakości 

powietrza 

Termomodernizacja budynków szkolnych 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
Wymiana kotłów grzewczych wraz z armaturą i wymianą wkładów 
kominowych  
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowinach  
Pokrycie dachu na dobudowanej części świetlicy, montaż instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej 

2. 

Powietrze i hałas 
Poprawa jakości 

powietrza i 
ograniczenie hałasu 

Przebudowa dróg Wycinki – 980m, Osiek – Radogoszcz – 700m 
Remonty dróg 
  
Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych 

3. 

Wody podziemne 
Ograniczenie 

zanieczyszczenia 
wód podziemnych 

Monitoring pitnych wód podziemnych  
Regularne badanie pitnych wód podziemnych 

4. 

Gospodarka wodno-
ściekowa 

Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej 

Eliminowanie nieprawidłowości w zakresie unieszkodliwiania 
ścieków bytowych z gospodarstw domowych 
Kontrole obowiązku posiadania umowy z firmą świadczącą usługi 
w zakresie wywozu nieczystości oraz częstotliwości opróżniania 
szamb  
Ograniczanie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków 
bytowo gospodarczych do gleby i wód  
Przyznawanie dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
Budowa sieci wodociągowej Głuche – Karszanek  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki 
Budowa sieci wodociągowej Wycinki 

5. 

Gospodarka 
odpadami 

Poprawa gospodarki 
odpadami 

Zmiana sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – od 1.10.2018 r. podział na 5 frakcji. 
Kontrole prawidłowego sposobu segregowania odpadów. 
Zbiórka makulatury – 2 razy w roku. 
Publikowanie informacji w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 
na stronie internetowej Gminy Osiek oraz w Informatorze Osieckim 
Eliminowanie z terenu Gminy Osiek wyrobów zawierających 
azbest  
Przyznawanie dotacji z budżetu Gminy na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 
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OCHRONA PRZYRODY 
 Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem 
narodowym. Gmina realizuje zadania z zakresu ochrony przyrody poprzez: 

1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w gminnych programach ochrony środowiska, 
strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

2) ustanawianie i znoszenie form ochrony przyrody, 
3) ochronę terenów zieleni i zadrzewień. 

 Formami ochrony przyrody występującymi na terenie gminy Osiek są pomniki przyrody - 
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
narzutowe oraz jaskinie. Pomniki przyrody ustanawia oraz znosi te formy ochrony przyrody Rada 
Gminy w drodze uchwały. 
 W zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień Wójt wydaje zezwolenie na usunięcie 
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków. W przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wartości 
określone w ustawie o ochronie przyrody, wycięcie drzewa następuje na podstawie zgłoszenie zamiaru 
usunięcia drzewa. Wójt gminy dokonuje wówczas oględzin, na podstawie których sporządza protokół. 
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu. 

 Pomniki przyrody w Gminie Osiek na dzień 31.12.2018 r. 
Drzewa Ilość (szt.) 
 Dęby 5 
 Lipy 2 
 Buk 2 
 Wiąz 1 
 Klon 1 
 Brzoza 1 
 Olcha 1 
 Sosna 2 
Grupy drzew  
 Klon, akacja 1 
 Buk, lipa, 1 
 4 dęby 1 
Głazy narzutowe  1 
Razem 19 
Szczegóły dot. pomników przyrody, w tym ich położenie zawiera Centralny Rejestr Pomników 
Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/  

  
Działalność w zakresie ochrony przyrody w 2018 r. 

 Ilość zgłoszeń Liczba drzew 
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – osoby fizyczne 31 357 
2. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla podmiotów 

gospodarczych 
4 44 
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OCHRONA ZWIERZĄT 
Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, 

współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi 
i międzynarodowymi. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania 
z zakresu ochrony przyrody poprzez: 

1) coroczne uchwalanie i realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, 

2) w przypadku znęcania się nad zwierzęciem czasowe odebranie właścicielowi lub opiekunowi 
zwierzęcia,  

3) wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej 
za agresywną. 

 
Rada Gminy Osiek podjęła Uchwałę nr XXVIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 

29.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 r. 

Zadania w zakresie: 
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku, 
2) odławiania bezdomnych zwierząt, 
3) sterylizacji i kastracji zwierząt, 
4) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
5) usypiania ślepych miotów 

realizował w 2018 r. OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie 
Gdańskim na podstawie umowy. 
 Zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizował Gabinet Weterynaryjny, mgr Galina 
Zielińska, ul. Pomorska 25, 83-220 Skórcz na podstawie umowy. 

 
Działalność w zakresie ochrony zwierząt w 2018 r. 

Lp. Działanie Wydatki (zł) 
1. Wyłapanie i opieka nad 1 bezdomnym psem (schronisko) 2 000,00 
2. Pomoc weterynaryjna bezdomnym psom 501,80 
3. Zakup karmy dla psów i kotów wolno żyjących 885,00 
4. Szczepienie ochronne i leczenie psów 386,81 

5. 

Zamieszczenie 3 informacji o poszukiwaniu właścicieli lub 
nowych opiekunów dla 4 psów błąkających się po terenie 
Gminy – dla 3 psów znaleziono nowych opiekunów, 1 trafił 
do schroniska 

0 

Razem: 3 773,61 
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GOSPODARKA WODNA 
 Gospodarowanie wodami prowadzi się z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego 
traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.  
 Gmina realizuje następujące zadania z zakresu gospodarki wodnej: 

1) coroczne określanie w drodze uchwały sezonu kąpielowego, 
2) coroczne określanie w drodze uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy na podstawie 

wniosków o umieszczenie w wykazie kąpielisk, 
3) wyrażenie, w drodze uchwały, zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli i określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli, na podstawie wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli, 

4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 
do kąpieli. 

 
W 2018 r. na terenie gminy Osiek nie utworzono kąpieliska ani miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli. 
 
 Około 7% powierzchni gminy stanowią wody śródlądowe stojące i płynące, w tym ponad 
20 jezior. Największym z nich jest jezioro Kałębie zwane „Morzem Kociewskim” o powierzchni 
ponad 460 ha.  Największe znaczenie z rzek dla gospodarki i turystyki Gminy mają rzeka Wda 
i Brzezianek. Właścicielem wszystkich jezior przepływowych jest Skarb Państwa, a zarządcą Urząd 
Marszałkowski Woj. Pomorskiego. Natomiast jeziora stojące są w posiadaniu podmiotów prywatnych. 
Jeziora spełniają warunki II i III klasy czystości. Jakość zbiorników wodnych uzależniona jest od 
działania czynnika ludzkiego jak i naturalnego (przyrodniczego). Pomimo, że zbiorniki 
powierzchniowe są duże, to ich nieduża głębokość przyczynia się bardzo do rozwijania roślinności 
dennej i brzegowej, szczególnie trzciny, w wyniku czego następuje skumulowanie niechcianych 
biogenów (związków azotu i fosforu) przy aktywnym udziale ptactwa wodnego, dla którego 
stworzono m.in. Naturę 2000 Dyrektywa ptasia. W celu ochrony wód budowana jest sieć 
kanalizacyjna w miejscowościach okalających jeziora, ale tylko tam, gdzie to ma ekonomiczne 
i techniczne uzasadnienie. W pozostałych miejscach planuje się instalację oczyszczalni 
przydomowych i szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe. Gmina, wychodząc naprzeciw 
postulatom mieszkańców, udziela dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych.  
 Od 2018 r. jednostkami odpowiedzialnymi i kontrolującymi w zakresie melioracji wodnych, 
zgodnie ze znowelizowanym prawem wodnym, są zarządy poszczególnych zlewni działające 
w ramach Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.  
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DROGI GMINNE 
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 

stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. Gmina realizuje zadania z zakresu dróg gminnych poprzez: 

1) zaliczanie do kategorii dróg gminnych i ustalanie przebiegu istniejących dróg gminnych 
w drodze uchwały,  

2) ustalanie wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze uchwały, 
3) zarządzanie drogami gminnymi. 

 

Drogi gminne na dzień 31.12.2018 r. 
Długość 

(km) 
(%) 

Drogi o nawierzchni twardej 8,73 8,59 

1. 
ulepszonej bitumicznej 
Osiek, ul. Wyzwolenia, Partyzantów Kociewskich – Dobry Brat 

3,00  

2. 
ulepszonej betonowej 
Osiek, ul. Słoneczna, Na Borku, Wycinki, Radogoszcz 

2,18  

3. 
ulepszonej kostka 
Osiek, ul Kwiatowa, Na Borku 

0,95  

4. 
nieulepszonej tłuczniowej 
Lisówko, Karszanek 

2,60  

Drogi o nawierzchni gruntowej 92,85 91,41 
5. wzmocnionej żwirem 8,75  

6. naturalnej (z gruntu rodzimego) 84,10  

Razem 101,58  
 
Lp. Działalność w zakresie dróg gminnych w 2018 r. Wydatek (zł) 
1. Przebudowa drogi gminnej Osiek – Radogoszcz I etap o długości 0,70 km 308 822,48 
2. Modernizacja drogi transportu rolnego w Wycinkach o długości 0,98 km 264 301,26 
3. Remonty dróg - równanie, zakup, ładowanie i rozciągnięcie tłucznia, 

w tym ze środków funduszu sołeckiego 
123 995,34 

53 366,21 
4. Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i usuwanie gołoledzi 25 320,82 
5. Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowania drogi gminnej 

z wojewódzką (Wycinki) i remontu drogi w Radogoszczy 
2 538,20 

6. Zakup znaków i lustra drogowego, mioteł i art. do malowania krawężników 1 952,58 
Razem 726 930,68 

 
Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę. Stawka opłaty ustalona została Uchwałą 
nr III/12/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29.12.2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.  
 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2018 r. 
Lp. Decyzja Ilość Opłata (zł) 
1. Decyzje za zajęcie pasa drogowego wydane w 2018 r. 13 577,31 
2. Decyzje za zajęcie pasa drogowego wydane do 31.12.2017 r. 58 14 043,19 

Razem  14 620,50 
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WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ 
KANALIZACJA, USUWANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców obejmujące sprawy wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych jest zadaniem 
własnym gminy, które realizowane jest poprzez: 

1) ustalanie kierunków rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

2) zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw 
wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej 
jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, 

3) budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 
5) uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
6) określanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
7) uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 
 

Sieć kanalizacyjna 

Rok 
budowy 

Położenie 
Długość 

sieci (km) 

Liczba przyłączy 
Do 

31.12.2017 r. 
 w 2018 r. 

2007 
Osiek z wyłączeniem ul. Wczasowej, 
ul. Leśnej, ul. Olszynka, ul. Za Jeziorem, 
Osiedla Dobry Brat (część), Osiedla Polnego 

11,50 282 0 

W 
trakcie 
budowy 

Osiek, ul. Za Jeziorem - Wycinki 9,81 - - 

 
Sieć wodociągowa 

Rok 
budowy 

Położenie 
Zaopatrzenie w 

wodę 
Długość 

sieci (km) 

Liczba przyłączy 
Do 

31.12.2017 r. 
w 2018 r. 

1975 

Osiek z wyłączeniem 
ul. Leśnej, Za Jeziorem, 
Osiedla Dobry Brat 
i Osiedla Polnego 
(Po modernizacji i 
rozbudowie sieci w 
1995 r. i 2006/2007 r.) 

Ujęcie wody 
Osiek 

17,10 353 4 

1999 Lisówko 
Ujęcie wody 

Smętowo   Gr.  
4,50 28 - 

2018 Głuche - Karszanek 
Ujęcie wody  

Miasto Skórcz 
13,98 - 100 

W 
trakcie 
budowy 

Osiek-Wycinki-
Jaszczerz 

Ujęcie wody 
Osiek 

12,88 - - 
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Lp. Urządzenie Położenie Rok budowy 

1. 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków typu ELA 7 MAX o przepustowości 
330 m³ na dobę 

Osiek  
ul. Osiedle Polne 

2007 r. 

W 2018 r. oczyszczalnia przyjęła i oczyściła 36 tyś. m³ ścieków bytowo gospodarczych.  
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ścieki oczyszczone poprzez kanał „Karszanek” 
i przepłynięciu 2,9 km trafiają do jeziora Kałębie. 
Ścieki oczyszczone spełniały warunki określone prawem. 

2. 

Stacja uzdatniania wody - 2 studnie 
i hydrofornia 

Osiek 
ul. Wyzwolenia 9a 

1973 r. 
Modernizacja w 1995 r. 

i 2006/2007 r. 
W 2018 r. wydobyto 51 tyś. m3 wody. 
Pobrana woda spełniała wszystkie warunki określone prawem.  
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym woda może być pobierana z ujęcia dwutorowego 
(studnia nr 1 i nr 2), w ilości nie większej niż 75 tyś. m3 wody rocznie. 

 
 W 2018 r. obowiązywał regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków podjęty 
Uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 10.02.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiek. W 2018 r. podjęto Uchwałę 
nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13.11.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Osiek. 
 Do 11.06.2018 r. obowiązywały taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków uchwalone Uchwałą nr XXV156/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 26.10.2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 
rok. Od dnia 12.06.2018 r. obowiązują taryfy proponowane przez Wójta i zatwierdzane przez 
dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 

Taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w 2018 r. 

Lp. 
Gospodarstwa domowe, 

gospodarstwa produkcji rolnej 
i obiekty użyteczności publicznej 

Dostarczanie wody Odprowadzanie ścieków 
Cena netto 

(zł) 
Cena brutto 

(zł) 

Cena netto 
(zł) 

Cena brutto 
(zł) 

1. Do dnia 11.06.2018 r.  3,00 3,24 3,50 3,78 
2. Od dnia 12.06.2018 r.  3,20 3,45 3,70 3,99 

 
Dochody, wydatki i zaległości w 2018 r. 

Lp. Dochody, wydatki i zaległości 

Oczyszczalnia 
ścieków i sieć 
kanalizacyjna 

(zł) 

Stacja 
uzdatniania 
wody i sieć 

wodociągowa 
(zł) 

Razem 
(zł) 

1. Dochody z opłat za wodę i ścieki 110 478,37 89 072,58 199 550,95 

2. 

Wydatki na funkcjonowanie – energia, 
remonty, badania i analizy wody 
i ścieków, wynagrodzenia i pochodne 
pracowników 

237 139,00 63 071,00 300 210,00 

3. Zaległości w opłatach za wodę i ścieki  2 152,81 3 182,85 zł 5 335,66 
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Lp. Działalność w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w 2018 r. 

Wydatki (zł) 

1. Remonty, naprawy i usuwanie awarii 16 332,75 
2. Przeglądy techniczne, dozór techniczny, pomiary elektryczne 3 829,16 
3. Zakup preparatów chemicznych, oleju, papieru termicznego 7 797,18 
4. Badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadów 8 056,50 
5. Wywóz nieczystości – osadu z oczyszczalni i dzierżawa pojemnika 26 241,48 
6. Badanie i analiza wody z wodociągu 2 814,24 
7. Odnowienie hydrantów -  zakup farby 406,35 
8. Wymiana wodomierzy w przypadku awarii – zakup wodomierzy 475,99 
9. Montaż 10 studzienek wodomierzowych - 
10. Płukanie sieci wodociągowej - 
11. Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryf – opłata za wydanie decyzji 500,00 
12. Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków i hydroforni 9 400,00 
Razem 75 853,65 
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 
WYSYPISK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 
utrzymania. Powyższe zadania Gmina realizuje poprzez: 

1) gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości,  
3) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymanie czystości 

i porządku na przystankach komunikacyjnych,  
4) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa 

i czystości w miejscach publicznych, 
5) zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt, 
6) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz 

współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie, 
7) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt, 
8) nadzorowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
9) prowadzenie ewidencji: 

a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania 
się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej, 
c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu 
kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków 
wynikających z ustawy, 

10) uchwalanie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wydawanie zezwoleń w tym zakresie. 

 
DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

W 2018 R. 
W 2018 r. obowiązywały następujące uchwały:  

1) Uchwała nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13.11.2018 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności 

2) Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13.09.2018 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Gminy Osiek nr XV/78/2016 z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3) Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13.09.2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Osiek nr XV/76/2016 z dnia 26.07.2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4) Uchwała Nr XXVI/162/2017Rady Gminy Osiek  z dnia 19.12.2017 r. w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości 
stanowiących cmentarze 
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5) Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 23.09.2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek 

6) Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26.07.2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

7) Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

8) Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

9) Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26.07.2016 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

10) Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26.07.2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

11) Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26.07.2016 r. w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
 Od dnia 1 stycznia 2013 r. zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Osiek wykonywał Związek Gmin Wierzyca. W 2016 r. Rada Gminy Osiek podjęła 
uchwałę nr XIV/67/2016 w sprawie wystąpienia Gminy Osiek ze Związku Gmin Wierzyca, 
w związku z czym od 1.01.2017 r. Gmina Osiek samodzielnie wykonuje zadania w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Osiek.  
 W okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. odbiór i transport odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Osiek odbywał się na zasadach obowiązujących w Związku Gmin Wierzyca, 
zgodnie z umową przeniesienia nr 2/2016 z dnia 12.12.2016 r.  
 Od 1.10.2018 r. odbiór i transport odpadów komunalnych realizowany jest na podstawie 
umowy z dnia 24.08.2018 r. na odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Osiek przez firmę 
SUEZ Północ Sp. z o.o. ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45 80-044 Gdańsk. Usługę na terenie naszej 
Gminy świadczy podwykonawca Firma transportowa PIOTR Piotr Brzoska ul. Olszynka 2a, 83-221 
Osiek. Umowa zawarta została na okres 2 lat tj. do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy 609 120,00 zł. 
 Ponadto od 01.01.2017 r. odpady komunalne od osób posiadających nieruchomości na terenie 
Gminy Osiek odbierane są przez PSZOK STARY LAS, usytuowany na terenie Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. w Starym Lesie, 83-200 Starogard Gdański, Stary 
Las 9. 
 Od 1.01.2013 r. zagospodarowanie odpadów zapewnia Regionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. w Starym Lesie, 83-200 Starogard Gdański, Stary 
Las 9 na podstawie corocznych umów na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Osiek. 
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Odpady wytworzone na terenie gminy Osiek w 2018 r. 
KOD 

ODPADU 
Odpady 

2017 
(Mg) 

2018 
(Mg) 

 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  0,06  0,04 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe  174,32 173,38 
15 01 07 Opakowania ze szkła 0 4,72 
16 01 03  Zużyte opony  4,50 11,06  
17 03 80 Odpadowa papa 0 0,88 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0 0,66 

17 09 04  
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  

0,28  0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0 36,98 
20 01 10  Odzież  0,38  0 
20 01 23*  Urządzenia zawierające freony  0,52 0,52  

20 01 35*  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki (1)  

0,88 1,56 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 35 

0 0,06 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0 0,06 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  376,06 416,04  

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  20,26 28,72  

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 

0 0,04 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

0 0,12 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0 3,02 

Razem 577,26 677,86 
 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu 

Poziom odzysku i recyklingu 
Wymagany do 

osiągnięcia przez 
gminy poziom 

Osiągnięty 
poziomy 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła  

2017 > 20% 31,8% 

2018 > 30% 31,0% 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

2017 > 45% 100% 

2018 > 50% 0% 

Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających 
biodegradacji BIO przekazywanych do składowania   

2017 < 45% 0,0% 

2018 < 40% 27,0% 
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Lp. 

Deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami w 2018 r. 

2017 2018 
Ilość Zobowiązanie 

(zł)  
Ilość 

Zobowiązanie 
(zł) 

1. DO1 684 280 650,00 698 286 113,00 
2. DO2 52 65 135,00 61 61 080,00 
3. DO3 649 130 340,00 681 132 620,00 
 Razem 1385 476 125,00 1440 479 813,00 

 
Lp. 

Zaległości za gospodarowanie odpadami 
2017 
(zł) 

2018 
(zł) 

1. Należności 489 866,00 491 440,00 
2. Umorzenia 3 214,00 442,60 
3. Wpłaty 480 632,97 497 701,81 
4. Wysokość nadpłat 7 194,45 19 349,83 
5. Wysokość zaległości na dzień 31.12 danego roku  13 213,48 18 664,45 
6. % zaległości w całym zobowiązaniu wynikającym z 

deklaracji 
2,70 3,80 

 
Lp. Zestawienie wydatków poniesionych na 

gospodarowanie odpadami 
2017 
(zł) 

2018 
(zł) 

1. Odbiór i transport odpadów 226 120,66 265 610,45 
2. Zagospodarowanie odpadów 125 400,34 145 328,47 
3. Zakupy, w tym zakup pojemników, usługi i opłaty  21 034,45 101 216,91 
4. Promocja i edukacja 2 205,95 2 463,60 
5. Wynagrodzenia 26 684,13 28 584,15 
 Razem 400 445,53 543 203,58 

 

Lp.  
 Dochody i wydatki dotyczące opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
2017                      
(zł) 

2018                        
(zł) 

1. Niedobór/nadwyżka z roku poprzedniego 2 590,00 77 773,44 

2. 
Uzyskane dochody (w tym opłata za wywóz odpadów i 
odsetki za zwłokę) 

478 218,97 497 770,81 

3. Wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami  400 445,53 543 203,58 

4. Nadwyżka na koniec danego roku 77 773,44 32 340,67 

 

Lp. Kontrole i czynności sprawdzające z zakresu gospodarki odpadami w  2018 r. 
Liczba 

kontroli 

1. Segregacja odpadów 
Weryfikacja w terenie. W przypadku nieprawidłowości 
pouczanie o zasadach prawidłowej segregacji. 

Około 
100 

2. 

Deklaracje zawierające 
oświadczenia 
o niezamieszkiwaniu 
lub o niepowstawaniu 
odpadów  

Weryfikacja na podstawie posiadanych  informacji 
(ewidencja ludności, faktury za wodę i ścieki).   
Weryfikacja w terenie.  
 
W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość jest 
zamieszkiwana lub inna, na której powstają odpady, 
do właścicieli tych nieruchomości wysyłano pisemne 

Około 
200 

3. Nieruchomości, dla 
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których nie złożono 
żadnej deklaracji 

wezwanie do złożenia deklaracji na wywóz odpadów. 
Osoby, które w trakcie czynności sprawdzających 
zastano na nieruchomości, otrzymywały do rąk 
własnych druk deklaracji z pouczeniem o obowiązku 
złożenia go w terminie 14 dni. 

 
W 2018  r. we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Osieku zorganizowano 2 zbiórki 

makulatury: 
1) wiosną pod nazwą „Drzewko za makulaturę” – mieszkańcy za przyniesienie makulatury 

otrzymali drzewka owocowe lub ozdobne, 
2) jesienią dla uczniów szkoły – dwie klasy, które zebrały największą ilość makulatury 

otrzymały nagrody – wyjazd do kina. 
Łącznie zebrano 8 970 kg makulatury. 

 
DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2018 R. 
 
W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr XVII/101/2012 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych w 2018 r. 

Lp. Przedsiębiorcy Ilość 
1. Przedsiębiorcy, którym wydano zezwolenia w 2018 r. 2 
2. Razem przedsiębiorcy posiadający zezwolenie 5 

 
Ewidencja zbiorników bezodpływowych w 2018 r. 

Lp. Zbiorniki Ilość 
1. Zbiorniki zgłoszone w 2018 r. 5 
2. Zbiorniki zgłoszone do 31.12.2017 r. 820 

Razem 825 
W 2018 r. przeprowadzano kontrole nieruchomości mające na celu wyeliminowanie 
nieprawidłowości w zakresie unieszkodliwiania ścieków bytowych z gospodarstw domowych poza 
istniejącą kanalizacją. Zwracano szczególną uwagę na obowiązek posiadania umowy z firmą 
świadczącą usługi w zakresie wywozu nieczystości oraz na częstotliwość opróżniania szamb. 
Skontrolowano 41 posesji, w 4 przypadkach wskazano na błędy polegające na braku umowy, a w 12 
przypadkach stwierdzono braki dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości. Właścicieli 
nieruchomości zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości, czyli podpisania umów oraz 
posiadania rachunków na wykonanie usługi do końca 2018 r. 

 
Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. 

Lp. Oczyszczalnie Ilość 
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane i zgłoszone w 2018 r. 3 
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane i zgłoszone do 31.12.2017 r. 88 

Razem 91 
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POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH W 2018 R.  

 
W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr XXVII/167/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

W 2018 r. nie podejmowano żadnych działań w powyższym zakresie. 
 

WYSYPISKO 
Zgodnie z decyzją Starosty Starogardzkiego OS.6237.1.2012 z dnia 13.07.2012 r. składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Osieku z dniem 31.07.2012 r. zostało zamknięte. 
Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia rekultywacji i monitoringu składowiska odpadów 
przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów,  zgodnie 
z zakresem określonym w decyzji. W 2014 r. przeprowadzono rekultywację.  

Na podstawie umowy monitoring składowiska realizuje ZUOK „Stary Las”. Do końca 
stycznia każdego roku przedkłada raport z monitoringu składowiska za poprzedni rok.  

Z przedłożonego Raportu z monitoringu składowiska odpadów w miejscowości Osiek 
prowadzonego w 2018 r. wynika: 

1) na podstawie przeprowadzonych badań stan chemiczny wód podziemnych w rejonie 
składowiska można ocenić jako dobry (II klasa jakości wód), 

2) na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się, że wody ociekowe spełniały 
warunki określone prawem, nie stwierdzono przekroczeń wartości wskaźnikowych 
określonych prawem, 

3) badanie emisji i składu gazu składowiskowego wykazały, iż składowisko odpadów 
w Osieku nie stwarza zagrożenia dla powietrza atmosferycznego w jego najbliższym 
otoczeniu, badanie sprawności systemu odgazowania składowiska nie wykazało 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, 

4) badania osiadania składowiska odpadów wykazały niewielkie różnice wysokościowe 
w odniesieniu do pomiarów z roku ubiegłego, 

5) geotechniczne badania stateczności zboczy wykazały, że w rozpatrywanym przekroju 
zbocza są stabilne, 

6) zaleca się dalsze prowadzenie monitoringu składowiska. 
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ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPŁO I GAZ 
 Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 
gazowe należy: 

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy, 

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. 

 
Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Osiek 

Sołectwo 
Ilość lamp 
w sołectwie 

Miejscowości Ilość lamp Rodzaj oprawy 

Bukowiny 6 
Bukowiny 5 Sodowa 
Udzierz 1 Sodowa 

Cisowy 7 Cisowy 7 Sodowa 

Jeżewnica 14 
Jeżewnica 4 Sodowa 
Jaszczerek 10 Sodowa 

Karszanek 24 
Karszanek 

10 Sodowa 
1 LED 

Głuche 8 Sodowa 
Wierzbiny 5 Sodowa 

Kasparus 25 Kasparus 25 Sodowa 
Lisówko 0 Lisówko 0   
Markocin 6 Markocin 6 Sodowa 

Osiek 99 Osiek 
95 Sodowa 
4 LED 

Radogoszcz 15 
Radogoszcz 12 Sodowa 
Trzebiechowo 3 Sodowa 

Skórzenno 22 
Skórzenno 11 Sodowa 
Łuby 6 Sodowa 
Skrzynia 5 Skrzynia 

Suchobrzeźnica 14 
Suchobrzeźnica 12 Sodowa 
Pieczyska 2 Sodowa 

Wycinki 30 
Wycinki 16 Sodowa 
Jaszczerz 13 Sodowa 
Okarpiec 1 Sodowa 

Razem 262  

 
Wydatki na oświetlenie uliczne w 2018 r. 

Lp. 
Energia elektryczna 

2018 

Ilość lamp Wydatki (zł) 

1. Energia elektryczna w 2018 r. 262 152 417,35 
2. Energia elektryczna w 2017 r. 262 140 055,85 
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LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 
Zadnia z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Gmina realizuje poprzez: 

1) organizację lokalnego transportu zbiorowego, 
2) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich 

w drodze uchwały, 
3) budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których jest 

właścicielem lub zarządzającym oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących 
pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów 
lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez 
względu na kategorię tych dróg. 
 
Gmina Osiek jest organizatorem lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Osiek 

z początkowym i końcowym przystankiem w Osieku. Na podstawie umowy zawartej w dniu 
1.01.2018 r. usługi w powyższym zakresie świadczy PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 
Organizatorem transportu ponadlokalnego jest Powiat Starogardzki.  
 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego 
Lp. Przewoźnik Ilość kursów Kierunek Organizator 

 
1. 

 

PKS Starogard 
Gdański 

4 Osiek – Starogard Gdański  

Powiat 
Starogardzki 

2. 2 Osiek – Smętowo Graniczne 
3. 1 Osiek – Wycinki 
4. 1 Osiek – Skórcz 
5. 1 Osiek – Kasparus 
6. 3 Osiek – Kasparus – Osiek 

Gmina Osiek 
7. 3 Osiek – Lisówko - Osiek 

 
W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3.12.2015 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
 

Przystanki komunikacyjne w 2018 r 
1. Zadaszone 15 szt. 
2. Niezadaszone 15 szt. 
Razem 30 szt. 
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OCHRONA ZDROWIA 
 Do zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia publicznego należy: 

1) zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 

2) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
3) przeciwdziałanie narkomanii, 
4) realizacja programów zdrowotnych. 

  
OPIEKA ZDROWOTNA 

 W 2018 r. świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii 
oraz stomatologii świadczył Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Turze, 
ul. Parkowa 12 na podstawie umowy dzierżawy budynku z dnia 19 czerwca 2009 r. 

 
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
 Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałanie narkomanii prowadzone są w postaci gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowiących część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanych corocznie przez radę gminy.  
 Wójt powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje 
działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmuje 
czynności zmierzające do dobrowolnego podjęcia działania leczenia odwykowego lub orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 
 W 2018 r. obowiązywały: 
Uchwała Nr XXVI/164/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek 
na 2018 rok 
Uchwała Nr XXVI/163/2017  Rady Gminy Osiek z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek na 2018 rok 
 

Działalność w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. 

Lp. Sposób realizacji 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i zagrożonych uzależnieniem - Umowa z ośrodkiem SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. 
6 osób zgłosiło się w celu uzyskania pomocy - udzielono im 31 porad. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Badania i wydanie opinii biegłych psychologów – 1 osoba. 
Złożono 1 wniosek do Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia o przymusowym 
poddaniu się leczeniu odwykowemu. 
2 osoby skierowano do korzystania z pomocy terapeutycznej w SPZOZ Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych: 
1) Prelekcje, pogadanki, spektakle profilaktyczne - dla ok. 250 dzieci i młodzieży podczas 
lekcji wychowawczych, dla rodziców podczas wywiadówek. 
2) Konkurs profilaktyczny „UŻYWKOM MÓWIMY STOP” – 240 osób 
3) Szkolenie dla rodziców – 120 osób 
4) Udział 50 osób w imprezie profilaktycznej z cyklu NIEĆPA 2018 (nie piję, nie palę, nie 
ćpam) organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, gdzie młodzież 
uzyskała informacje na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy osobom uzależnionym 
oraz ich rodzinom, warunków i szans wyjścia z uzależnienia oraz miała szansę korzystać 
z punktów konsultacyjnych towarzyszących całemu wydarzeniu. 

4. Propagowanie zdrowego i alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego: 
1) Inicjatywa lokalna „Żeglarski Dzień Dziecka” 
2) Festyn „Radość bez alkoholu” 
3) Rozpowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych o charakterze 
profilaktycznym na stronie internetowej Gminy i profilu na Facebooku. 

5. Dofinansowanie wycieczek szkolnych i bibliotecznych zarówno dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem alkoholowym, jak i z pozostałych rodzin w ramach profilaktyki 
przeciwalkoholowej oraz łączenia grup. 

6. Wsparcie świetlic w pomoce niezbędne do realizacji zajęć oraz utrzymanie. 
7. Zamieszczanie na stronie internetowej Gminy Osiek oraz w biuletynie Informator Osiecki 

informacji i ulotek profilaktycznych. 

 
Środki do realizacji ww. programów pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  
W 2018 r. obowiązywały: 

1) Uchwała Nr XXVII/175/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 26.03.2002 r. w sprawie przyjęcia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 

2) Uchwała Nr III/31/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 30.12.2002 r. w sprawie określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osiek 

3) Uchwała nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia na terenie Gminy Osiek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek miejsc sprzedaży tych napojów. 

 
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 r. 

Lp. 
Zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Ilość 
zezwoleń 
wydanych 
w 2018 r. 

Ilość 
zezwoleń na 

dzień 
31.12.2018 r. 

Opłaty 
wynikające 
z wydanych 
zezwoleń (zł) 

1. Zawierających do 4,5% alkoholu i piwo 3 16 21 533,11 

2. 
Zawierających powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu 

1 9 13 219,68 

3. Zawierających powyżej 18% alkoholu 1 11 13 219,68 
4. Jednorazowe 5 - 218,75 
Razem 10 36 48 191,22 
Wpływy 45 833,85 
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PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

 W 2018 r. Gmina Osiek brała udział w dwóch programach profilaktycznych współpracując 
ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. 
 
Uchwała nr XXVII/173/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z Zarządem Powiatu Starogardzkiego umowy w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego 
programu profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2018 r.  
Gmina Osiek na ten cel przeznaczyła  1 500,00 zł Wydatkowano 632,00 zł 
Liczba dzieci objętych programem  24 dzieci ur. w 2010 r.  
Przebadano 22 dzieci, z czego u 14 zdiagnozowano wady postawy: w trzech przypadkach były 
to tzw. „plecy okrągłe”, u pozostałych skolioza – boczne skrzywienie kręgosłupa.  
Dzieci zostały podzielone na 2 grupy, w których odbywały się ćwiczenia korekcyjne. 
Na 14 zakwalifikowanych dzieci w programie brało udział 13, frekwencja wyniosła 89,44%. 
Dzięki programowi dzieci i dorośli nabyli wiedzę na temat tego, jakie są wady postawy, 
jak im zapobiegać, jakie ćwiczenia wykonywać, aby zapobiegać powstaniu wad oraz pogłębianiu 
już istniejących.  
 
Uchwała nr XXVII/172/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z Zarządem Powiatu Starogardzkiego umowy w sprawie wspólnej realizacji 
"Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 
2018 - 2022" 
Gmina Osiek na ten cel przeznaczyła  3 000,00 zł Wydatkowano 1 236,00 zł 
Liczba dzieci objętych programem 8 dziewczynek ur. w 2006 r. 
Zaszczepiono 4 dziewczynki.  
Pierwszym etapem realizacji programu było spotkanie pielęgniarki z dziećmi, którego tematem było 
zapobieganie zakażeniom wirusom HPV. Następnie odbyło się spotkanie dla rodziców, w którym 
uczestniczyło 4 rodziców. Po spotkaniu 4 rodziców zapisało swoje córki na szczepienia, które 
odbywały się w przychodni w Skórczu.  
Realizacja programu ma na celu zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy, gdyż 
szczepienie i regularne badania cytologiczne są optymalną formą profilaktyki.   
 

PROGRAMY ZDROWOTNE 
 W 2018 r. podjęto Uchwałę nr III/11/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20.12.2018 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Osiek na lata 2018 – 2022 
Program ochrony zdrowia psychicznego jest dokumentem, który określa cele i kierunki działania 
podejmowane przez poszczególne jednostki w celu zachowania dobrostanu psychicznego, fizycznego 
oraz społecznego człowieka. 
Program jest kierowany do mieszkańców Gminy Osiek, w szczególności osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz członków ich rodzin, a także dzieci i młodzieży szkolnej, wychowawców  
i pedagogów. 
Realizatorzy programu: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy Osiek, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Osieku, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Starogardzie 
Gdańskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień  
w Starogardzie Gdańskim i Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku. 
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 POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZINY 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób 
i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, 
wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej 
realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej. Od 15 czerwca 1990 r. Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Osieku kieruje Pani Barbara Surma. 
 
Lp. Budżet GOPS w 2018 r. Dochody/Wydatki (zł) 
1. Dotacje z budżetu państwa 2 542 733 
2. Środki z budżetu gminy 452 168 

Razem dochody: 2 994 901 
Lp. Wydatki  
1. Pomoc społeczna, w tym: 306 667 

Usługi opiekuńcze 70 882 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 105 245 
Domy pomocy społecznej 37 527 
Dożywianie 18 949 
Zasiłki okresowe i celowe 25 730 
Zasiłki stałe 48 333 

2. Wspieranie rodziny 8 887 

3. 
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla 
opiekunów 

891 508 

4. Świadczenie wychowawcze 1 379 345 
5. Świadczenie dobry start 81 979 
6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 998 
7. Karta Dużej Rodziny 30 
8. GOPS 315 431 

9. 
Składki zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej i świadczeń 
rodzinnych 

9 057 

 
Zatrudnienie w 2018 r. 

Lp. Stanowisko Rodzaj umowy 
1. Kierownik Umowa o pracę na czas nieokreślony 
2. Główna księgowa – 3/4 etatu Umowa o pracę na czas nieokreślony 
3. Starszy pracownik socjalny – 2 osoby Umowa o pracę na czas nieokreślony 
4. Podinspektor – 2 osoby Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Razem 6 osób w wymiarze 5 ¾ etatu na umowę o pracę 
5. Stały nadzór BHP Umowa zlecenie 
6. Obsługa informatyczna Umowa zlecenie 
7. Inspektor ochrony danych osobowych Umowa zlecenie 
8. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Umowa zlecenie 
9. Asystent rodziny Umowa zlecenie 
10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze Umowy zlecenie 

11. Usługi opiekuńcze Umowa na świadczenie usług 
opiekuńczych 
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 W 2018 roku obowiązywały: 
Uchwała nr XXII/131/2017  Rady Gminy Osiek z dnia 27.04.2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osiek na lata 2016 – 2025 
Uchwała nr XIII/60/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiek na lata 2016 – 2018 
Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 04.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w gminie Osiek 
Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym 
Uchwała Nr XII/87/2004 Rady Gminy Osiek z dnia 29.06.2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 
Uchwała Nr XXVI/156/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 23.01.2014 r. w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
Uchwała Nr XXVI/155/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 23.01.2014 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Uchwała Nr XXVI/157/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 23.01.2014 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020. 
 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osiek na lata 2016-2025 jest 
podstawowym instrumentem zarządzania, wyznacza instytucji pomocy społecznej misję. Wyraża cele 
długoterminowe odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację 
zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. W strategii na lata 2016-2025 
zaprojektowano kontynuację podjętych wcześniej przedsięwzięć oraz zaktualizowano jej cele tak, aby 
odpowiadały bieżącym problemom mieszkańców gminy Osiek.  
 Realizując w 2018 r. Gminny Program Wspierania Rodziny GOPS wspierał rodziny 
przeżywające trudności w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez działania i tworzenie warunków sprzyjających ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Ośrodek 
koordynował realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz prowadził obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego współpracując ze sobą w sposób 
skoordynowany podczas spotkań grup roboczych, zapewniali skuteczne reagowanie na problem. 
Zespół Interdyscyplinarny współdziałał z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu 
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podejmował interwencje w przypadku przemocy domowej 
i procedur mających na celu jej powstrzymanie. GOPS był również bezpośrednim realizatorem wielu 
zadań ujętych w Programie. 
 Kierownik GOPS jako przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych miał bezpośredni wpływ na prace tej Komisji, a GOPS jako jeden z realizatorów 
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Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizował część 
zadań w nim zawartych. 
 W 2018 r., jak corocznie przedstawiono Radzie Gminy Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej, 
stanowiącą materiał poglądowy do projektu budżetu na rok następny. 

Ponadto GOPS realizował programy rządowe takie jak: 
1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 
2) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent 

rodziny 
oraz współpracował z organizacją pozarządową - Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie 
udzielania skierowań na odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 Oprócz zabezpieczenia zleconych zadań statutowych finansowanych w formie dotacji budżetu 
państwa, GOPS pozyskał środki zewnętrzne na realizację: 

1) Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, - kwota 14.000 zł,  

2) Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent 
rodziny - kwota 2.145 zł. 

 Środki w zakresie dożywiania zostały przeznaczone na zakup posiłków, świadczenia pieniężne 
na zakup posiłków lub żywności, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, 
natomiast środki z Programu asystent rodziny były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów 
zatrudnienia asystenta rodziny i pokryły wydatki w wysokości  24 %. 
 W przypadku obu programów wymagane było zabezpieczenie udziału własnego gminy 
w finansowaniu powyższych zadań.  
 
Szczegółowe informacje zawiera: 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku za rok 2018 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok wraz z potrzebami na 
rok 2019 oraz ewaluacją programu za lata 2016-2018 
Ocena zasobów pomocy społecznej 

 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności 
w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. 
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 
społecznym.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 25A powołany 
został w 2001 r. jako część składowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. Pracą ŚDS 
kierował kierownik GOPS. Od 1 stycznia 2006 r. ŚDS funkcjonuje jako samodzielna jednostka 
organizacyjna Gminy Osiek kierowana przez kierownika powoływanego przez Wójta Gminy Osiek.  

Od 1 kwietnia 2006  r. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Pani Justyna 
Karczewska. 
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Placówka funkcjonuje na podstawie corocznych planów pracy, opracowywanych przez 
kierownika placówki, uzgadnianych z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzanych przez Wójta Gminy. 

Budynek ŚDS przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W placówce 
istnieją pomieszczenia zaadaptowane na pracownię kulinarną, pracownię plastyczno-rękodzielniczą, 
pracownię komputerową i pracownię stolarską. Wszystkie pomieszczenia są zaopatrzone w potrzebne 
sprzęty i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań terapeutycznych. Uczestnicy korzystają 
z w pełni wyposażonej siłowni.  
 W 2018 r. liczba uczestników wynosiła 18 osób.  
 

Lp. Budżet ŚDS w 2018 r. 
Dochody/Wydatki 

(zł) 
1. Budżet Wojewody – dotacja na bieżące działania  323 294,00 

2. 
Rezerwa budżetowa – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” (dla 3 osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) 

13 680,00 

3. Środki z budżetu gminy 5 000,00 
Razem dochody 341 974,00 
Razem wydatki 341 839,49 
Zwrot dotacji z budżetu 134,51 

 
Zatrudnienie w 2018 r. 

Lp. Stanowisko Rodzaj umowy 
1. Kierownik Umowa o pracę na czas nieokreślony 
2. Główna księgowa – ¼ etatu Umowa o pracę na czas nieokreślony 
3. Pedagog Umowa o pracę na czas nieokreślony 
4. Terapeuta zajęciowy – 2 osoby Umowa o pracę na czas określony 
5. Kierowca ½ etatu Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Razem 6 osób w wymiarze 4 ¾ etatu na umowę o pracę 
6. Opiekun (52 godziny miesięcznie) Umowa zlecenie 
7. Logopeda (wizyta 1 raz w miesiącu) Umowa zlecenie 
8. Psycholog (wizyta 1 raz w miesiącu) Umowa zlecenie 
9. Fizjoterapeuta (12 godzin miesięcznie) Umowa zlecenie 
10. Inspektor ochrony danych osobowych Umowa zlecenie 
11. Stały nadzór BHP Umowa zlecenie 
12. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Umowa zlecenie 

 
Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 2018 r.  
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EDUKACJA PUBLICZNA 
 Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej,  
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 
placówki. 
 
Gmina Osiek jest organem prowadzącym dla ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Osieku, która do dnia 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowała jako Zespół Szkół Publicznych w Osieku, 
w skład którego wchodziła sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. 
Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa - Uchwała nr XXV/152/2017  Rady Gminy Osiek z dnia 
26.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Osieku 
w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Granica obwodu szkoły obejmuje w całości Gminę Osiek. Szkołą kieruje nauczyciel 
dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. 
 

Lp. Budżet PSP w 2018 r. 
Dochody/Wydatki 

(zł) 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej 1 938 998,00 
2. Dotacja przedszkolna 40 647,90 
3. Dotacja na zakup podręczników 19 803,01 
4. Wpłaty za obiady 60 269,00 
5. Środki z budżetu gminy 308 667,99 

Razem dochody 2 368 385,90 
Lp. Wydatki  
1. Świetlica szkolna 71 067,03 
2. Stołówka szkolna 176 864,74 
3. Pomoc materialna – stypendia za wyniki w nauce 9 950,00 
4. Szkoła podstawowa 964 355,84 
5. Oddziały przedszkolne 249 123,72 
6. Gimnazja 641 360,38 
7. Specjalne organizacja nauki i metody pracy 222 200,00 
8. Dokształcanie nauczycieli 2 160,19 
9. Zakup podręczników 19 804,00 
10. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 11 500,00 
Razem wydatki 2 368 385,90 
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Zatrudnienie w 2018 r. 

Lp. Stanowisko Etat Rodzaj zatrudnienia 
1. Dyrektor 1 Powołanie 
2. Wicedyrektor 1 Powołanie 
3. Nauczyciele pełnozatrudnieni 17 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
4. Nauczyciele niepełnozatrudnieni – 2 osoby 1 Umowa o pracę na czas określony 
5. Wychowawca świetlicy 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
6. Kierownik administracyjno-gospodarczy 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
7. Sekretarz 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
8. Główny księgowy 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
9. Sprzątaczki 3 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
10. Palacze 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
11. Kucharki 2 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
12. Opiekunka dzieci 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 
13. Intendent ½ Umowa o pracę na czas nieokreślony 
Razem  33 osoby w wymiarze 31 ½ etatu 
14. Stały nadzór BHP Umowa zlecenie 
15. Inspektor ochrony danych osobowych Umowa zlecenie 
16. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Umowa zlecenie 

 
Nauczyciele w podziale na stopnie awansu zawodowego 

Lp. Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 
1. Nauczyciel stażysta 0 
2. Nauczyciel kontraktowy 1 
3. Nauczyciel mianowany 9 
4. Nauczyciel dyplomowany 12 

Razem 22 
 

Liczba oddziałów i uczniów w 2018 r. 

Klasa I II III IV V VI VII VIII IIIG Razem 

Liczba uczniów 19 18 10 34 36 18 21 14 26 196 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 

 

Liczba oddziałów przedszkolnych i uczniów w 2018 r. 

Oddział 
„0” 

Ur. 2011 r. i 2012 r. 
Poniżej „0” 
Ur. 2013 r. 

Poniżej „0” 
Ur. 2014 r. i 2015 r. 

Razem 

Liczba uczniów 24 7 18 49 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 3 

 
 

Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z działalności Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osieku w 2018 r. 
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POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ 
Ponad zadania realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku, Gmina Osiek realizuje 

następujące zadania:  
1) dowozy dzieci do i ze szkoły, 
2) dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Osiek, 
3) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia znajdującego się w trudnej 

sytuacji materialnej, 
4) dofinansowanie kosztów kształcenia ze środków Funduszu Pracy - przysługuje pracodawcom, 

którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 
5) powierzanie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, 
6) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
 

Dowozy dzieci w 2018 r. 

Lp. Przewoźnik Pojazdy 
Kierowcy 

(ilość) 
Kierunek 

Ilość dzieci 
dowożonych 

1. PKS Starogard Gdański 
Osiek- Kasparus - Osiek 96 PSP 
Osiek- Lisówko - Osiek 43 PSP 

 
2. 

 
Gmina Osiek 

 
2 busy 

i autobus 

 
2 

Osiek - Radogoszcz - Osiek 21 PSP 
Osiek - Wycinki - Osiek 13 PSP 
Osiek - Markocin - Osiek 5 PSP 

Osiek - Skórzenno - Skórcz - 
Osiek 

1 osoba spoza PSP 

 
W trakcie trwania dowozów uczniów do i ze szkoły opiekę sprawowały 4 osoby (opiekunowie) 
przeszkolone przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komendę Wojewódzką Policji 
w Gdańsku. 
 
Lp. Działalność w zakresie dowozów dzieci do i ze szkoły 2018 r. Wydatki (zł) 
1. Umowa z PKS Starogard Gdański – zakup biletów 134 589,04 
2. Zakup paliwa, naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodów  33 567,41 
3. Opieka podczas dowozów uczniów 28 187,70 

4. 
Zakup biletów miesięcznych dla ucznia uczęszczającego do szkoły 
specjalnej 

4 888,18 

Razem wydatki 201 232,33 
 

Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Osiek za 2018 r. 
Liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola poza 

terenem Gminy Osiek 
Wydatek 

(zł) 
6 20 006,76 

 
Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym za 2018 r. 

Liczna uczniów, którym 
udzielono pomocy 

materialnej 

Łączna kwota 
wypłaconego 

stypendium (zł) 

Dotacja z 
budżetu 

państwa (zł) 

Środki własne 
(zł) 

46 25 000 20 000 5 000 
 
 



38 
 

 
Dofinansowanie kosztów kształcenia ze środków Funduszu Pracy za 2018 r. 

Liczba młodocianych pracowników, którym 
dofinansowano kształcenie 

Łączna kwota dofinansowania 
(zł) 

7 51 912,79 
 

W 2018 r. Wójt Gminy Osiek ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Osieku. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta wyłoniła kandydatkę, Panią 
Jolantę Główczewską, której Wójt powierzył stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osieku na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.    

 W 2018 r. odbyły się egzaminy dla dwóch nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Egzaminy przeprowadziły komisje egzaminacyjne powołane przez Wójta 
Gminy Osiek. Nauczyciele zdali egzamin, w związku z czym otrzymali Akt nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela – stopień nauczyciela mianowanego. 
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KULTURA, W TYM BIBLIOTEKI I INSTYTUCJE KULTURY 
 Gmina organizuje działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których 
prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W Gminie Osiek taką instytucją 
kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku (zwana dalej GBP w Osieku). 
 Przedmiotem działania GBP w Osieku jest edukacja społeczna w oparciu o zbiory biblioteczne 
oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do szeroko pojętej 
infrastruktury informacyjnej i kulturalnej, w szczególności odnośnie literatury. 

GBP w Osieku przy ul. Wyzwolenia 9 utworzona została na podstawie Uchwały 
nr III/26/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 30.12.2002 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod 
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Posiada osobowość prawną, działa we własnym 
imieniu i na własny rachunek jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, 
organizacyjnym i finansowym. GBP w Osieku kieruje dyrektor powoływany przez Wójta Gminy 
Osiek. Od 1 listopada 2006 r. GBP w Osieku kieruje Pani Lucyna Kosecka.  

 

Lp. Budżet GBP w 2018 r. 
Przychody/ 

Wydatki (zł) 
1. Stan środków na początku roku 838,75 
2. Budżet Gminy – dotacja podmiotowa 181 907,00 
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11 000,00 
4. Wpłaty za usługi ksero 961,00 
5. Wpłaty za zagubione książki 127,50 
6. Przychody finansowe 58,07 

Razem przychody 194 892,32  
Razem wydatki 194 819,14 

 
Zatrudnienie w 2018 r. 

Lp. Stanowisko Rodzaj umowy 
1. Dyrektor Umowa o pracę na czas nieokreślony 
2. Główna księgowa – ½ etatu Umowa o pracę na czas nieokreślony 
3. Pomocnik biblioteczny – 1 etat Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Razem 3 osoby w wymiarze 2 ½ etatu na umowę o pracę 
4. Inspektor ochrony danych osobowych Umowa zlecenie 

 
Lp. Czytelnicy, księgozbiór w 2018 r. 
1. Ilość zarejestrowanych czytelników 704 os. 
2. Ilość odwiedzin Biblioteki 7753 os. 
3. Ilość dokonanych wypożyczeń 9702 szt. 
4. Ilość dokonanych udostępnień 3256 szt. 
5. Zakupione książki, w tym: 890 woluminów 

Dla dorosłych 585 woluminów 
Dla dzieci i młodzieży 161 woluminów 
Literatura popularno-naukowa 144 woluminów 

Księgozbiór na dzień 31.12.2018 r. 14951 woluminów  
 
Szczegółowe informacje zawiera sprawozdanie z działalności w 2018 r. 
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OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 
 Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Gmina realizuje poprzez: 

1) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych z terenu gminy, 

2) sporządzanie na okres 4 lat programu opieki nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, przyjmuje rada gminy. 

 
 W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 
14.04.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018. 
Zadaniem gminnego programu opieki nad zabytkami jest określenie priorytetów gminy  
w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań,  
a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki w okresie 
czteroletnim.  
 Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 14.04.2014 r. w sprawie ustanowienia 
Gminnej Ewidencji Zabytków została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków, która stanowi zbiór 
275 kart adresowych obejmujących zabytki nieruchome znajdujące się na terenie gminy Osiek. 
Integralną częścią zarządzenia jest Wykaz Obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków.  
 

 

 
Lp. Działalność z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2018 r. 
1. Podczas festynu „Na Jagody” zorganizowano tzw. Osiecką Grę Terenową przybliżającą 

walory i miejsca historycznie 
2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku – księgozbiór regionalny, promocja 

dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Osiek 
3. Działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku – edukacja dzieci i młodzieży, 

wprowadzenie do programów szkolnych elementów wiedzy o regionalnym dziedzictwie 
kulturowym 

4. Działalność Muzeum w Wycinkach 
5. Remonty zabytków – budynek poszkolny w Jeżewnicy 

 
  

Lp. Grupy zabytków Razem ilość 

1. 
Stanowiska archeologiczne – znaleziska luźne, ślady osadnictwa, 
cmentarzyska: (Osiek – 9, Karszanek – 1, Radogoszcz – 1, Wycinki – 1, 
Wymysłowo – 1, Kasparus – 7, Żurawki – 3) 

23 

2. 
Zabytki ruchome – rzeczy, ruchome, przedmioty  
Sanktuarium św. Rocha 

28 

3. 

Zabytki nieruchome, w tym: 
Domy – 199, budynki gospodarcze – 36, szkoły – 9, kapliczki – 7, 
leśniczówki – 7, bramy – 4, cmentarze – 3, kościoły – 2, układ 
ruralistyczny – 2, Dom Pielgrzyma, Plebania, ruiny zamku, remiza, 
droga, śluza 

275 

Razem 326 
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KULTURA FIZYCZNA, W TYM TERENY REKREACYJNE I URZĄDZENIA SPORTOWE 
 Gmina ma obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną 
i sportem oraz zapewnieniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina realizuje zadanie 
poprzez: 

1) inwestowanie w boiska szkolne (osiedlowe), parki rozrywki, ścieżki rowerowe czy inne 
miejsca, na których osoby amatorsko zajmujące się uprawianiem sportu będą mogły spełnić 
swój wolny czas, 

2) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków 
materialno-technicznych dla jej rozwoju, 

3) przyznawanie wyróżnień, stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów i działaczy 
sportowych.  

Lp. Tereny rekreacji i urządzenia sportowe 
1. Boisko piłkarskie w Osieku przy ul. Partyzantów Kociewskich 
2. Boisko szkolne – do piłki nożnej i do koszykówki 
3. Boisko asfaltowe w Kasparusie 
4. Scena muzyczna i utwardzony plac przy remizie OSP w Osieku 
5. Plac zabaw oraz urządzenia tzw. siłowni zewnętrznej w Osieku przy ul. Wyzwolenia 
6. Plac zabaw oraz urządzenia tzw. siłowni zewnętrznej w Karszanku 
7. Plac przy świetlicy w Wycinkach – miejsce do gry w siatkówkę 
8. Miejsca rekreacji przy jeziorze Kałębie Osiek - ul. Wyzwolenia, ul. Za Jeziorem 
9. Slip do wodowania łodzi – ul. Za Jeziorem 

10. 
Plaże/Pomosty 
 jezioro Kałębie - Osiek, ul. Rybacka, Wycinki, Radogoszcz  
jezioro Czarne  - Osiek, ul. Wyzwolenia 

11. Sala gimnastyczna przy PSP w Osieku 
 

Działalność z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. 
Lp. Działanie Realizacja Wydatki (zł) 

1. 
Dofinansowanie 

wydarzeń 
sportowych 

Zawody piłki nożnej (OTS)  
VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Halowej (OTS) 
Halowy Turniej (MDP) 
Turniej piłki siatkowej (Sołectwo i OSP Kasparus)  
Bieg 4 Jezior 
Motocross Pączewo 
Bieg Jurka przez Bory Tucholskie 

4 086,89 

2. 
Dofinansowanie 
działalności OTS 

Opłaty sędziowskie, licencyjne i członkowskie, zakup 
odzieży sportowej 

3 967,78 

3. 

Nieodpłatne 
udostępnianie 

boiska sportowego 
i sali gimnastycznej 

3 Turnieje Halowej Piłki Nożnej OSIEK CUP 
(Grzegorz Wolski) 
Zajęcia dla dzieci, młodzieży m. in. piłka nożna, 
zumba, judo 
Zajęcia dla dorosłych m. in. fitness, siatkówka, piłka 
halowa 
Treningi i rozgrywki zespołu sportowego Oldboy 
Osiek działającego przy OTS Osiek 
Turnieje piłki nożnej i halowej 

- 
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4. 
Doposażenie miejsc 

rekreacji 

Zakup trybun – boisko Osiek 
Zakup 2 zestawów do piłki siatkowej – Wycinki, Osiek 
Siatka do bramek – Kasparus  

30 742,23 

5. Modernizacja sceny w Osieku 3 046,81 
6. Budowa slipu do wodowania łodzi na j. Kałębie 1 018,00 

7. 
Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka - wykonanie kosztorysu małej 
architektury 

1 845,00 

8. Naprawa pomostów, wyrównanie terenu plaży w Osieku w wywóz darniny 6 901,72 

9. 
Naprawa instalacji grzewczej, naprężenie ściągów połaciowych konstrukcji 
dachowej i inne drobne prace remontowe - sala gimnastyczna 

10 190,84 
 

10. Koszenie trawy, nawożenie, wałowanie boiska piłkarskiego 4 087,85 

11. Wynajem kabin WC na boisku, plażach i terenach rekreacji 4 965,33 

12. Koszenie trawy, zbieranie śmieci we wszystkich miejscach rekreacji - 
Razem 70 852,45 
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WYDARZENIA KULTURALNE, TURYSTYKA, PROMOCJA 
 Zadania z zakresu kultury, turystyki i promocji Gmina realizuje poprzez: 

1) prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, w których mogą być świadczone usługi 
hotelarskie, w tym wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów 
w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne 
wymagania co do wyposażenia, 

2) zaszeregowanie i prowadzenie ewidencji pól biwakowych, 
3) współpracę z organizacjami turystycznymi, 
4) utrzymanie, remont lub przebudowa i rozbudowa obiektów i urządzeń rekreacji i turystycznych 

na terenie gminy, 
5) tworzenie korzystnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej w sferze 

turystyki na terenie gminy, 
6) dofinansowanie stowarzyszeń kultury i stowarzyszeń turystycznych mających siedzibę 

na terenie gminy, 
7) działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;  

Zadania z zakresu promocji Gmina realizuje poprzez rozpowszechnianie, propagowanie 
i reklamowanie walorów gminy. 

Lp. Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie w 2018 r. 
Ilość 

obiektów 
1. Zbiorowe zakwaterowanie 5 
2. Pokoje gościnne 6 
3. Kwatera agroturystyczna 15 

Razem 26 
 

Lp. Działalność z zakresu kultury, turystyki i promocji w 2018 r. Wydatki (zł) 

1. 
Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w GBP 
Infomat – okresowy przegląd 

405,52 

2. Prowadzenie strony internetowej Gminy Osiek 922,50 
3. Wydawanie Informatora Osieckiego 6 661,20 
4. Zakup materiałów promocyjnych, ulotek 6 804,49 
5. Dofinansowanie publikacji „Dzieje wsi Gminy Osiek – Szlaga” 295,20 

6. 
Renowacja szlaku turystyki pieszej PTTK Gdańsk na odcinku  
Smętowo Gr. - Osiek 

1 119,30 

7. Tablica informacyjno-historyczna w Kasparusie 984,00 
8. Organizacja festynów Na Jagody i Pożegnanie wakacji 54 239,08 
9. Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 2 184,72 

10. 
Promocja wyrobów kulinarnych na powiatowych dożynkach 
w Bolesławowie (Sołectwo Lisówko) – zakup art. spożywczych 

500,39 

11. 
Udział w Korowodzie Kociewskim podczas Jarmarku Dominikańskiego 
w Gdańsku – wynajem autokaru 

1 245,30 

12. Dofinansowanie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego ORW Dobry Brat 993,60 

13. 
Dofinansowanie konkursu wiedzy o Pomorzu organizowanego przez Klub 
Studencki Pomorania 

98,00 

14. 
Dofinansowanie wojewódzkiego konkursu poezji organizowanego przez 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim 

198,30 

16. Członkowstwo Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie (składka) 1 084,40 
Razem 77 736,00 
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 Na podstawie Uchwały nr IV/22/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 16.03.2011 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Osiek do Lokalnej Organizacji Turystycznej Gmina Osiek przystąpiła 
do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie. Współpraca opiera się na promowaniu turystyki 
na Kociewiu, którego częścią jest Gmina Osiek. LOT Kociewie tworzy szereg publikacji, w których 
ukazują się również ciekawe, warte odwiedzenia miejsca na terenie naszej Gminy. W 2018 roku 
ukazały się:  

1) Kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 2018, 
2) Ruszaj na KOCIEWIE niezbędnik turysty 2018,  
3) Mapa Kociewia - noclegi 2018,  
4) Przewodnik społecznościowy po Kociewiu - Światowy Dzień Kociewia 2018.  

W 2018 r. mieszkańcy Gminy Osiek uczestniczyli w Korowodzie Kociewskim - uroczystym 
przemarszu podczas Jarmarku Dominikańskiego.   
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PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 
 Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby społeczności jaką jest 
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Gmina realizuje te zadania poprzez: 

1) bezpośrednie wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego 
(np. finansowanie dodatkowych patroli, zakup radiowozów, powołanie straży gminnej), 

2) inwestycje (np. modernizacja oświetlenia miejsc publicznych, kształtowanie bezpiecznych 
przestrzeni publicznych, budowa infrastruktury drogowej), 

3) politykę społeczną (np. przeciwdziałanie bezrobociu, promocja i ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna, polityka prorodzinna, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka). 

 
Lp. Zdarzenia na terenie Gminy Osiek w 2018 r. Ilość 
1. Kolizje drogowe 10 
2. Wypadki drogowe 2 
3. Mandaty porządkowe 11 
4. Mandaty drogowe 8 
5. Kradzieże 3 
6. Przestępstwo dot. uchylania się od płacenia alimentów 4 
7. Przestępstwo dot. wyrębu i przywłaszczenia drzewa z lasu 1 
8. Zdarzenie dot. nieumyślnego spowodowania śmierci 5 
9. Pożary 2 

 
Lp. Działalność w zakresie porządku publicznego w 2018 r. 
1. Przebudowa dróg i remonty dróg, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Radogoszczy 
2. Dofinansowanie działalności policji – zakup sprzętu kwaterunkowego, łączności 

i informatyki dla Policji w Skórczu – 2 800,00 zł 
3. Organizacja debaty społecznej "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 

wpływ" z przedstawicielami Posterunku Policji w Skórczu 
4. Wnioskowanie do zarządu dróg powiatowych i wojewódzkich o wykonanie napraw, zmianę 

organizacji ruchu 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 
 Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gmina realizuje poprzez: 

1) wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży 
pożarnej, 

2) umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, 
3) ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, 
4) ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich, 
5) ustalanie wysokości ekwiwalentu w drodze uchwały. 

 
Ochotnicze Straże Pożarne na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. OSP 
Członkowie OSP 

Czynni 
Wspierający Honorowi MDP Razem 

Kobiety Mężczyźni 
1. Bukowiny 0 17 0 7 0 24 
2. Kasparus 2 18 0 2 1 23 
3. Osiek 4 60 7 4 11 86 
4. Radogoszcz 6 19 4 2 0 31 
5. Skórzenno 2 17 0 7 0 26 

Razem 14 131 11 22 12 190 
 

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych 
Lp. OSP Wyposażenie 

1. Bukowiny 
Samochód pożarniczy Volkswagen Transporter GLM, 
motopompy, pilarka spalinowa do drewna,  
zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 

2. Kasparus 
Samochód pożarniczy Star GBA, 
motopompy, pompa pływająca, pilarki spalinowe do drewna,  
zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 

3. Osiek 

Samochody pożarnicze: 
1 – ciężki Jelcz GCBA 
1 – lekki SLKW Fiat Ducato 
1 – średni GBA Star 
łódź motorowodna ratunkowa, 
pilarki spalinowe do drewna, piły spalinowe do betonu,  
agregaty prądotwórcze, pompa szlamowa, pompy pływające, 
motopompy, aparaty tlenowe, nożyce hydrauliczne 
zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 

4. Radogoszcz 
Samochód pożarniczy MAN GBA, 
łódź motorowodna ratunkowa, 
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motopompy, pilarki spalinowe do drewna 
zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 

5. Skórzenno 
Samochód pożarniczy Lublin GLM, 
pompa szlamowa, pilarka spalinowa do drewna 
zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 

 
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 r. 

Lp. OSP Pożary Miejscowe zagrożenia Razem 
1. Bukowiny 1 1 2 
2. Kasparus 3 4 7 
3. Osiek 19 30 49 
4. Radogoszcz 7 5 12 
5. Skórzenno 0 2 2 

Razem 30 42 72 
 

Zaopatrzenie wodne na terenie Gminy Osiek 
Lp. Sołectwo Zaopatrzenie 
1. Bukowiny zbiornik ppoż. Piecki, zbiornik ppoż. Udzierz 
2. Cisowy brak 
3. Jeżewnica stanowisko wodne w m. Jaszczerek 
4. Karszanek sieć hydrantowa,   jezioro Głuche 
5. Kasparus ciek wodny rzeczka Brzezianek 
6. Markocin jezioro Czarne 
7. Lisówko sieć hydrantowa, zbiornik ppoż. 
8. Osiek sieć hydrantowa, jezioro Kałębie i Czarne 
9. Radogoszcz struga Radogoszcz – Kałębnica, jezioro Kałębie 
10. Skórzenno jezioro Słone, stanowisko wodne w m. Szlaga 
11. Suchobrzeźnica ciek wodny, stanowisko wodne w m. Błędno rzeka Wda 
12. Wycinki 1 zbiornik p.poż.,  jezioro Kałębie 

 
W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr XXX/165/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 

2010 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej wynosił: 
10 zł za godzinę – za udział w działaniu pożarniczym, 
5 zł za godzinę – za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę Osiek. 

W 2018 r. wypłacono ekwiwalent w kwocie – 12 865,00 zł. 
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WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWEJ, W TYM TWORZENIE 
WARUNKÓW DO DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 

I WDRAŻANIA PROGRAMÓW POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 
 

FUNDUSZ SOŁECKI 
W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr XIX/120/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 26.01.2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to środki 
finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć, które służą poprawie warunków ich życia, są zadaniami własnymi gminy i wpisują się 
w strategię rozwoju gminy. O przeznaczeniu środków przypadających na dane sołectwo decydują 
mieszkańcy poszczególnych sołectw podczas zebrań wiejskich.  
 

INICJATYWA LOKALNA 
W 2018 r. obowiązywała Uchwała nr XXV/155/2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej. Na podstawie powyższej uchwały mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o realizację 
zadań publicznych należących do zadań własnych gminy, w ramach inicjatywy lokalnej.  

W 2018 r. w formie inicjatywy lokalnej zostało zrealizowane jedno zadanie pn. „Żeglarski 
Dzień Dziecka”. Wniosek został złożony przez Nieformalną Grupę Żeglarzy Morza Kociewskiego. 
Na realizację zadania zostały przekazane środki z budżetu gminy w wysokości 1 100,00 zł oraz 
wypożyczone namioty gminne, sprzęt nagłaśniający i bannery. Wydarzenie odbyło się na plaży 
gminnej przy ul. Rybackiej. 

 
KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI 

W 2018 r. obowiązywały: 
Uchwała nr X/47/2007  Rady Gminy Osiek z dnia 21.08.20107 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek 
Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19.07.2018 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców 
w sprawie poddanej konsultacji. 
  

Lp. Działalność w 2018 r. Wydatek (zł) 
1. Wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego 178 917,25 

2. 
Utrzymanie, remonty i doposażenie świetlic wiejskich, 
rozbudowa świetlicy w Bukowinach, wykonanie altany 
w Karszanku 

79 810,07  
(z tego 56 753,60 FS) 

3. 
Dofinansowanie spotkań z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, 
Dnia Seniora, Andrzejek i Mikołajek organizowanych 
w Sołectwach 

 
18 846,43(FS) 

4. 
„Żeglarski Dzień Dziecka” współorganizowany przez 
Nieformalną Grupę Żeglarzy Morza Kociewskiego w ramach 
Inicjatywy lokalnej 

1 100,00 

5. Aplikacja do powiadamiania mieszkańców – Blisko 3 012,77 
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WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY  

Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
I O WOLONTARIACIE 

 Organy administracji publicznej zobowiązane są do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, zwane dalej organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym tych organów. Podstawą współpracy 
jest roczny program współpracy z organizacjami uchwalany przez radę gminy. 
 
 W 2018 r obowiązywały:  
Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 26.10.2017 r. w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2018”.  
Uchwała nr XXV/155/2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.  
 W 2018 r. podjęto: 
Uchwałę nr Rady Gminy Osiek z dnia 13.11.2018 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek, terminów 
i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek 
Uchwałę nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13.11.2018 r. w sprawie uchwalenia 
"Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2019 rok" 
 
 W 2018 r. na terenie Gminy Osiek funkcjonowało 21 organizacji pozarządowych. Współpracę 
prowadzono w następujących formach: 

1) Dwa otwarte konkursy ofert. 
I Konkurs na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz kultury fizycznej i sportu.  
Na realizację zadań przeznaczono 30 000 zł.  
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty wynosiła 5 000 zł.  
Maksymalna liczba ofert złożona przez jedną organizację – 2.  
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty na łączną kwotę 10 000,00 zł.  
Dotację na realizację zadań otrzymały: 

lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu  
Przyznana i 

wykorzystana 
dotacja 

Termin realizacji 
zadania 

1. 
Uczniowski Klub 
Sportowy Włóczykij  

„Rozwijanie Biegów na 
Orientację w Gminie Osiek 

5 000,00 zł 01.06.–25.11.2018 r. 

2. 
Uczniowski Klub 
Sportowy Włóczykij  

„Organizacja XVI Imprezy 
na Orientację SZAGO” 

5 000,00 zł 21.07.– 10.10.2018 r. 

 

II Konkurs na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.  
Na realizację zadań przeznaczono 20 000 zł.  
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty wynosiła 5 000 zł.  
Maksymalna liczba ofert złożona przez jedną organizację – 2.  
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W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty. Dwie zostały odrzucone z uwagi na nie 
spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym.  
Dotację na realizację zadań otrzymał: 

lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Przyznana i 

wykorzystana 
dotacja 

Termin realizacji 
zadania: 

1. 

Osieckie 
Towarzystwo 
Sportowe Osiek  
 

„Popularyzowanie gry w 
piłkę nożną wśród młodzieży 

i dorosłych” 
4 956,00 zł 01.10. – 30.11.2018 r. 

 
2) Pozostałe formy współpracy 
a) nieodpłatne udostępnianie mienia gminnego: pomieszczeń świetlicowych, gminnej sali obrad, 
sali gimnastycznej i boiska oraz busa,  
b) opublikowanie na stronie internetowej Gminy Osiek wykazu organizacji z odnośnikami do ich 
stron internetowych i/lub profili w mediach społecznościowych, 
c) publikowanie na stronie internetowej, na profilu FB i w Informatorze Osieckim informacji 
z działalności organizacji pozarządowych - zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacji z imprez, 
które organizują bądź, w których biorą udział, jak również informacji o ich osiągnięciach, 
sukcesach, 
d) publikowanie na stronie internetowej Gminy Osiek, profilu FB oraz przekazywanie na adresy 
mailowe organizacji pozarządowych informacji o otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez 
samorząd lokalny oraz inne samorządy, a także o innych formach pozyskania środków przez 
organizacje pozarządowe, 
e) przeprowadzenie konsultacji w związku z opracowaniem projektu „Programu współpracy 
Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 
rok 2019" oraz projektu uchwały „w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Osieku”, które mogły zgłaszać uwagi 
i propozycje do ww. projektu. Żadne uwagi ani propozycje w sprawie ww. projektów nie wpłynęły. 

 
  



51 
 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHATA KOCIEWIA 
Gmina Osiek współdziała z Lokalną Grupą Działania Chata Kociewia, której celem jest 

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, która ma doprowadzić ma do aktywizacji mieszkańców oraz 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, 
przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Gmina Osiek, jednostki organizacyjne i organizacje 
pozarządowe korzystają z różnych form dotacji na zadania, które można pozyskać za pośrednictwem 
LGD Chata Kociewia.  
 W 2018 r., dzięki wnioskowi złożonemu za pośrednictwem LGD Chata Kociewia, Gmina 
Osiek uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości 
Radogoszcz nad jeziorem Kałębie” w wysokości 63,63% kwoty zadania. W 2018 r. składka roczna 
wyniosła 965,60 zł (0,40 zł na 1 mieszkańca). 
 


