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Osie dn. 31.05.2021 r. 

RAPORT O STANIE GMINY OSIE 

W ROKU 2020 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Wójt przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Osie w roku 2020. 

I. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022 

2. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami                        

o których mowa art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

na terenie Gminy Osie w 2020 roku 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 

rok 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Osie na lata 2019-2021 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

7. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 

 

1. Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie - z listy zadań do 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Osie w 2020 r. zrealizowano następujące 

zadania: 

 

1) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiu – osada Starnie. 

2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osiu – część ul. Szkolnej i ul. 

Świerkowej. 

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w Osiu – Osie wyb. Pod Miedzno.  

4) Opracowano dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej 

Osie ul. Starogardzka . 

5) Opracowanie dokumentację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

miejscowości Wierzchy. 

6) Modernizacja wspólnie z Gminą Jeżewo sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaszcz. 
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7) Kontynuowano program dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

8) Kontynuowano program finansowania usuwania materiałów zawierających azbest. 

9) Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Radańska. 

10) Wybudowano nową drogę transportu rolniczego Brzeziny- Miedzno etap III. 

11) Opracowano dokumentację projektową budowy nowej drogi gminnej w miejscowości 

Wałkowiska. 

12) Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Ks. Sychty w Osiu wraz                                           

z oświetleniem. 

13) Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Sportowej w Łążku wraz                                        

z oświetleniem . 

14) Zakupiono i ustawiono przy drodze radarowy wyświetlacz prędkości na wlocie do Osia ze 

strony Warlubia. 

15) Rozpoczęto projektowanie nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu. 

16) Zakupiono nową motopompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. 

17) Zakupiono nowy samochód operacyjno-gospodarczy dla Ochotniczej Straży pożarnej                         

w Osiu. 

18) Wybudowano nowe energooszczędne oświetlenie uliczne w Osiu wzdłuż ul. Ks. Semraua 

i Tleniu wzdłuż ul. Bydgoskiej, ul. Tucholskiej i ul. Czerskiej. 

19) Zmodernizowano świetlicę wiejską w miejscowości Pruskie. 

20) Doposażono w nowy sprzęt jednostki OSP z terenu gminy wraz z remontem remiz. 

 

 

2. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie przedstawiała się następująco:  

Wójt Gminy Osie w 2020 roku ogłosił dwa otwarte konkursy ofert: 

 

1. Na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie 

gminy Osie w 2020 r. 

2. Na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje 

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Propagowanie 

i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie 

 

Na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym w ramach 

rozstrzygniętych konkursów ofert w 2020 r., przeznaczono kwotę 120 000,00 zł, z czego 

wykorzystano 101 777,99 zł. 
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Zbiorcze zestawienie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych 

 w ramach otwartych konkursów 

 

Nr 

oferty 

Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 

Koszt 

całkowity 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Z tego 

finansowany 

ze środków 

własnych, 

wkładu 

osobowego 

oraz innych 

źródeł 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1. 

Gminne 

Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe Gminy 

Osie Grom Osie 

147 077,96 zł 100 000,00 zł 47 077,96 zł 100 000,00 zł 

2. 
Bractwo 

Czarnej Wody 
6 342,99 zł 20 000,00 zł 4 565,00 zł 1 777,99 zł 

 

Z powodu pandemii COVID-19 oraz obowiązujących przepisów 

przeciwepidemicznych nie wykonano wszystkich założonych działań. Pandemia koronawirusa 

w znacznym stopniu utrudniła realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej 

Bractwo Czarnej Wody. W związku z niezrealizowaniem założonych działań organizacja 

zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 18 222,01 zł. 

 

W 2020 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego złożyły trzy oferty z własnej inicjatywy na realizację zadań publicznych                

(art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): 

• Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa 

pt.: „Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie” 

• Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa 

pt.: „Sportowe wakacje w Pruskich.” 

• Realizacja zadań z zakresu poprawy  bezpieczeństwa na otwartych wodach. 

Na realizację zadań publicznych, złożonych z własnej inicjatywy w 2020 r., przeznaczono 

kwotę 17 980,00 zł., z czego wykorzystano 13 383,22 zł. 
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Zbiorcze zestawienie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych,  

w ramach procedury pominięcia otwartego konkursu ofert 

 

Nr 

oferty 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Koszt 

całkowity 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Z tego 

finansowany 

ze środków 

własnych, 

wkładu 

osobowego 

oraz innych 

źródeł 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Wsi Pruskie 

4 271,88 zł 3 500,00 zł 3 712,88 zł 559,00 zł 

2. 

Wdeckie Wodne 

Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

18 290,00 zł 10 000,00 zł 8 290,00 zł 10 000,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Wsi Pruskie 

10 338,67 zł 4 480,00 zł 7 514,45 zł 2 824,22 zł 

 

 

Wykaz podmiotów, które nie zostały uwzględnione do realizacji zadań publicznych na 

terenie Gminy Osie w 2020 roku: 

 

1. Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń” - stwierdzenie bezcelowości 

złożonej oferty. 

W 2020 r. z organizacjami pozarządowymi podpisano 5 umów:  

- dwie w ramach rozstrzygniętych konkursów,  

- trzy z pominięciem otwartego konkursu ofert.   

  

Zgodnie z zapisem w umowach, organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań 

z realizacji zadań publicznych. 

Sprawozdania końcowe przedstawione zostały w ciągu 30 dni po upływie terminu zakończenia 

realizacji zadań przewidzianych w umowach. Sprawozdania te zostały zweryfikowane przez 

pracownika Urzędu Gminy. 

 Do tych sprawozdań nie wniesiono uwag. 

Wszystkie sprawozdania zostały złożone w terminach określonych w umowach. 

W trakcie realizacji zadania organizacje pozarządowe zrealizowały następujące zadania: 
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GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE GMINY OSIE 

„Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w roku 2020”: 

➢ Treningi drużyny seniora klasy A (70 treningów). 

➢ Mecze ligowe i sparingi klasy A (31 mecze). 

➢ Mecze ligowe oraz Pucharowe (17 meczy). 

➢ Udział w rozgrywkach kujawsko-Pomorskiego związku piłki Nożnej klasy A 

(3 miejsce). 

➢ Treningi drużyny trampkarza (77 treningi). 

➢ Mecze ligowe drużyny Trampkarza (23 meczy). 

➢ Udział w rozgrywkach ligi drużyny Trampkarza (3 miejsce). 

➢ Treningi drużyny młodzika D2 oraz D1 (39 treningów). 

➢ Mecze sparingowe i turniejowe drużyny młodzika D2 oraz D1 (25 meczy). 

➢ Mecze springowe drużyny młodzika D2 oraz D1 (16 meczy). 

➢ Treningi drużyny Orlika E1 (44 treningi). 

➢ Mecze ligowe i sparingowe drużyny Orlika E1 (15 meczy). 

➢ Udział w rozgrywkach kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej drużyny Orlika 

E1(12 miejsce). 

➢ Treningi drużyny Juniora (68 treningów). 

➢ Mecze ligowe i sparingowe drużyny Juniora ( 13 meczy). 

 

BRACTWO CZARNEJ WODY: 

„Działalność Klubu Imprez Na Orientację „AZYMUT” Osie: 

➢ Zakup sprzętu i materiałów dla działań Azymutu. 

➢ Ubezpieczenie organizatorów działań Azymutu. 

➢ Szkolenia podstawowe Imprez na Orientację.  

➢ Szkolenie specjalistyczne – imprezy na Orientację. 

➢ Start w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego. 

➢ Organizacja Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację 

➢ Współorganizacja imprezy na Orientację Boruta 

➢ Prowadzenie Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Kociewia w Imprezach 

na Orientację 

➢ Prowadzenie Klubu Azymut i zadania publicznego 

➢ Rozliczenie merytoryczne i finansowe zadania 
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STOWARZYSZENIE  NA RZECZ ROZWOJU WSI PRUSKIE 

 „ Zimowe ferie w świetlicy dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie”: 

1. Zimowa wycieczka do leśnictwa Smolarnia. 

2. Organizacja wycieczki do Grudziądza. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek, zajęcia sportowe 

oraz udział w grze terenowej na świeżym powietrzu. 

4. Zwiększanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez 

wspólna naukę i zabawę. 

5. Integracja i socjalizacja wiejskiej młodzieży. 

 

WDECKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 

 „Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach”: 

1. Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z różnego rodzaju wypoczynku 

nad wodą. 

2. Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu uświadomienie zagrożeń związanych 

z nieodpowiedzialnym zachowaniem nad wodą. 

3. Nauka dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pogadanki 

na temat bezpieczeństwa nad wodą 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PRUSKIE 

„Sportowe wakacje w Pruskich - letnie zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

ze wsi Pruskie”: 

1. Kurs nauki pływania. 

2. Treningi piłki siatkowej i piłki nożnej. 

3. Nauka tańca breakdance. 

4. Nauka terenoznawstwa. 

5. Wycieczka rowerowa. 

6. Wycieczki do Gołąbka. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii                          

w 2020 roku 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy w Osiu Nr X/75/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Na jego realizację 

zaplanowano 207.127,00 zł. W oparciu o ustawę z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019.2277 j.t.) oraz ustawę z dnia 

29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2019.852 j.t.) ujęto następujące zadania: 

1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla 

ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie- koszt 13.200,00 zł. 

a) Punkt Konsultacyjny- terapeuta uzależnień. Czynny w każdy wtorek miesiąca. 

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 77 porad indywidualnych,                    

9 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. 
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b) Punkt Konsultacyjny- poradnictwo psychologiczne. Czynny w drugi i czwarty czwartek 

miesiąca. 

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem oraz w ramach teleporad uczestniczyło 10 rodzin. 

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 9.694,73 zł. 

Zajęcia odbywają się w świetlicach, realizują je pedagodzy, którzy w ramach prowadzonych 

zajęć logopedycznych i sportowych, zachęcają do zdrowego trybu życia oraz aktywnego 

spędzania wolnego czasu bez używek. Prowadzone zajęcia zawierają elementy profilaktyki 

przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii. 

Zajęcia te prowadzone były: 

- w Szkole Podstawowej w Osiu 133 godziny, 

- w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łążku- 103 godziny, 

- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 28 godzin. 

Razem świetlice zrealizowały 264 godziny zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci. 

Od października 2019 r. w Szkole podstawowej w Osiu, realizowany jest Innowacyjny 

Program promujący zdrowy styl życia bez używek, dla dzieci pn. „Rusz głową- żyj zdrowo”. 

Programem objęte są dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Program obejmuje następujące zagadnienia: 

poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie zdrowego i prawidłowego odżywiania; nabywanie 

umiejętności dbania o własne zdrowie; promowanie aktywnego wypoczynku; wdrażanie 

wartości „Postaw na rodzinę” jako skutecznej metody chronienia młodych ludzi przed 

alkoholem i innymi używkami. Z uwagi na pandemię oraz zawieszone zajęcia szkolne 

realizacja ww. programu została wstrzymana. 

3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- roczny 

abonament 274,40 zł. 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - odbyła 14 posiedzeń, na 

których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie 

odwykowe, wydała 34 opinie w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego: - 17 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, - 17 opinii na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia 

wydanego przez wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej 

opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku ze zmianą 

zapisu art. 181 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2016 

r., Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie mają obowiązku 

opiniowania wniosków o jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące, z 18 osobami uzależnionymi od napojów 

alkoholowych. Podczas rozmów członkowie Komisji motywowali osoby nadużywające 

alkoholu do podjęcia terapii/leczenia odwykowego. Komisja poinformowała również                               

o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki uzależnień, przy Punkcie Konsultacyjnym. 

5. Członek komisji uczestniczył w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w Ustawie                      

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uwzględniając sytuację 

spowodowaną epidemią COVID-19- łączny koszt 250,00 zł. 

6. Dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych                                         

i współuzależnionych od alkoholu- 1.600,00 zł. 
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7. Zakup materiałów i sprzętu jako doposażenie świetlic, w których odbywają się zajęcia 

opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci- 1.440,00 zł 

8. Inne wydatki związane z profilaktyką- 49.735,51 zł. 

a) Zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz 

promujący zdrowy, ekologiczny styl życia dla dzieci i młodzieży- 22.625,00 zł. 

b) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych                      

i przedszkola w Osiu- koszt 1.440,00 zł. 

c) Półkolonie letnie dla 57 dzieci i młodzieży- koszt wraz z wyżywieniem 17.446,73 zł 

We współpracy ze szkołami: 

a) Rappedagogia zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej- 3.500,00 zł. 

b) pomoce naukowe związane z problematyką przeciwdziałania zachowaniom 

patologicznym- 587,74 zł 

We współpracy z GOPS: 

a) Sfinansowanie zabawy karnawałowej dla dzieci- 1.200,00 zł 

b) Feryjne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży- 1.500,00 zł 

c) Feryjne zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Nie wirtualnie lecz realnie”- 1.792,10 zł. 

9. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za 

realizację Programu- 31.616,78 zł. 

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł na plan 2.000,00 zł. 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 123.455,48 zł na plan 207.127,00 zł. 

 

4. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w roku 2020 przedstawia 

się następująco: 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr XIV/109/16 Rady Gminy w Osiu z dnia 7 września 

2016 roku planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. 

       Opracowanie i realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia                                    

i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności 

zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, zwiększenie dostępności                       

i skuteczności programów profilaktycznych, profesjonalnej edukacji osób działających na 

rzecz rodziny dotkniętej przemocą, prowadzenie programów terapeutycznych dla osób 

doznających przemocy, dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy i sposobach 

radzenia sobie z tym problemem, propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, 

organizacyjnych i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

motywowanie społeczności lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji do podejmowania 

działań na rzecz ofiar przemocy. 
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Adresatami Gminnego Programu są: 

1. Ofiary i sprawcy przemocy. 

2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci. 

3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi 

przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy 

Sądu, policjanci, wychowawcy, terapeuci, kuratorzy, pracownicy służby zdrowia, 

duchowni). 

5. Mieszkańcy Gminy Osie. 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

• Urząd Gminy Osie; 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny; 

• Punkt konsultacyjno- informacyjny 

• Sąd Rejonowy w Świeciu; 

• Placówki Oświatowe; 

• Posterunek Policji w Osiu; 

• Gminna Przychodnia.  

Monitorowanie realizacji Gminnego Programu  odbywa się w oparciu o sprawozdawczość 

podmiotów zaangażowanych w jego realizację. 

    I. Realizowane cele w ramach programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                          

w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy na terenie gminy Osie, zwiększenie pomocy i ochrony dla ofiar przemocy                      

w rodzinie, wypracowanie skutecznych działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe: 

1. Koordynacja działań pomocowych realizatorów programu. 

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 
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3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych, stykających się                            

z problematyką przemocy w rodzinie. 

    II. Realizowane zadania 

Koordynacja działań pomocowych realizatorów programu 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                            

(Dz.U. z 2020 r. poz.218 ), Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym 

programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie zintegrowanych działań oraz koordynowanie działań 

podmiotów,  o których mowa w art. 9a ust. 3  wyżej cytowanej ustawy -  tj. Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Policji, służby zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Zadanie 1: Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  w 2020 roku realizowana była następująco:        

• do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 „Niebieskich Kart A” założonych przez 

policję 

• pracą Zespołu objęto ogółem 5 rodzin, w tym 17 osób; 

• utworzono 5 grup roboczych, które odbyły 10 posiedzeń; 

• 4 osoby skierowano do psychologa; 

• 0 procedur Niebieskiej Karty jest w trakcie realizacji. 

➢ W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania. 

Zadanie 2: Działalność Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Uzależnień. 

 

➢ Wsparcie prawne i psychologiczne dla ofiar, sprawców przemocy i osób 

uzależnionych otrzymały 3 osoby. 

Zadanie 3. Działania pomocowe i współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi                     

w celu przeciwdziałania oraz pomocy osobom doznającym przemocy polegała na: 

➢ Systematycznym monitorowaniu rodzin. 

➢ Wspieraniu emocjonalnym, edukacyjnym rodzin. 

➢ Ukierunkowaniu i w miarę potrzeb skierowaniu do innych specjalistów (prawnik, 

psycholog, konsultant ds. uzależnień). 

➢ Pomoc w sporządzaniu pism procesowych. 

➢ Zatrudnieniu psychologa, do którego zadań należy: 
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• Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla ofiar i sprawców przemocy, 

• Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie, 

• Motywowanie osób nadużywających alkoholu do leczenia, 

• Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. 

➢ Zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci 

pracy socjalnej. 

➢ Udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 
 

Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym                                 

i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat 

przemocy domowej. 

 

➢ Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów w placówkach oświatowych, świetlicach, 

służbie zdrowia w postaci plakatów, ulotek; 

➢ Przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez 

nauczycieli; 

➢ Motywowanie osób stosujących przemoc do uczestnictwa w programie edukacyjno-

korekcyjnym. 

➢ Publikowanie na stronie internetowej GOPS Osie informacji o lokalnym systemie 

pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej; 

➢ Umieszczanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Osiu. 

Zadanie 2: Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz 

sposobów radzenia sobie z agresją i złością – w celu nabycia umiejętności rozwiązywania 

konfliktów oraz radzenia sobie z agresją realizowane były poprzez: 

Promowanie w szkołach i świetlicach środowiskowych   systematycznych zajęć  edukacyjno-

wychowawczych z zakresu profilaktyki przemocy. Zajęcia odbywały się w formie pogadanek, 

zająć plastycznych i edukacyjnych w różnych formach, poruszające tematy związane                         

z rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z agresją i złością, współpracy w grupie, 

bezpiecznego zachowania w domu i w placówce, szacunku do innych. Powyższe działania 

przyczyniają się do systematycznej edukacji środowiska i utrwalania pozytywnych wzorców 

rodziny bez przemocy. 

Organizacja festynów w sołectwach- w ramach, których prowadzone były zajęcia 

profilaktyczne.  
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3. Systematyczna edukacja różnych grup zawodowych stykających się z problematyką 

przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie 1: Organizacja i dofinansowanie szkoleń, warsztatów i konferencji doskonalących 

umiejętności osób pomagających – w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup 

zawodowych, stykających się z problematyką przemocy w tym profesjonalne przygotowanie 

poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych. 

➢ Gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych 

➢ Pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych 

➢ Udział pracowników socjalnych, wychowawców, asystenta rodziny, członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach  na tematy - przeciwdziałanie 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie w różnych  kontekstach.  

    III. Finansowanie 

W roku 2020 na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                               

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowane były środki własne Gminy                      

w wysokości 726,83 zł. 

 

    IV. Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu:  

 

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami 

– głównie Policją, GOPS, służbą zdrowia, oświatą, Sądem oraz GKRPA. 

2. Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/opiekunów                   

w zakresie budowania relacji bez przemocy. 

3. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

4. Zwiększenie zaangażowania  świetlic w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

5. Realizacja Gminnego Programu wspierania rodziny w roku 2020  

Gminny program wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2019-2021 przyjęty został uchwałą 

Rady Gminy Osie nr XXXI/231/18 z dnia 4 września 2018 roku.                                                               

Obrazuje działania gminy Osie, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                   

w 2020 r. - w odniesieniu do Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osie na lata 

2019 - 2021. W gminie Osie podejmowanych jest szereg działań na rzecz dziecka i rodziny. 

Dynamiczne przemiany zachodzące w społeczeństwie polskim, oprócz pozytywnych skutków, 

powodują także nasilenie się wielu negatywnych zjawisk takich jak: bezrobocie, brak poczucia 

stabilizacji życiowej i zawodowej, eurosieroctwo, brak poczucia bezpieczeństwa, bezradność 

opiekuńczo - wychowawcza, patologie, przemoc. Zjawiska te nierzadko prowadzą do rozpadu 

rodziny, czy też pogłębiają bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. 
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Pozostawienie rodziny bez odpowiedniego wsparcia i pomocy specjalistycznej powoduje jej 

postępującą degradację i skutkuje różnorodnymi konsekwencjami, które najbardziej dotykają 

dzieci. Prezentowane poniżej sprawozdanie obrazuje działania podejmowane w ramach 

wszechstronnej pracy z rodziną, której celem było wsparcie oraz ukazanie właściwych 

kierunków w wypełnianiu  funkcji rodzicielskich. Współpraca wszystkich osób, instytucji i 

organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami polegała na objęciu pomocą rodziny naturalnej 

już na początkowym etapie występujących problemów, tak by nie dopuścić do ich eskalacji, 

której konsekwencją może być umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ICH REALIZACJA 

Program zakładał następujący cel główny: Wspieranie rodzin przeżywających trudności                       

w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci 

oraz profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego 

modelu rodziny. Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe, tj: 

1. Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością. 

1.1. Świadczenie pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych. 

Z różnych form wsparcia GOPS w 2020 r. skorzystało 118 rodzin. 

1.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłków w szkole i przedszkolu. 

Ogółem w 2020 r. objętych dożywianiem zostało 62 dzieci z 28 rodzin. 

1.3. Udzielanie dzieciom i młodzieży stypendiów i zasiłków szkolnych. 

W roku 2020 stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne otrzymało 42 dzieci. 

2. Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich 

problemów życiowych oraz wzmacnianie zasobów tkwiących w rodzinach. 

2.1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo- wychowawczym. 

Pracownicy socjalni GOPS w Osiu prowadzą systematyczną pracę socjalną, mającą na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni w 2020 r. prowadzili pracę socjalną w 161 

rodzinach (liczba osób w tych rodzinach- 382). 

2.2. Rozbudowa sieci poradnictwa rodzinnego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności 

w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

Ze stałych porad terapeuty uzależnień i psychologa, skorzystało 15 rodzin. Ponadto udzielono  

77 porad indywidualnych dla 9 osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. 

2.3.Promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, 

psychoedukacyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci. 
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Zakup i dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy w szkole. 

2.4. Zapewnienie rodzinom z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych pomocy asystenta rodziny. 

W ramach tych działań w 2020 r. GOPS w Osiu zatrudniał 1 asystenta rodziny, który na 

wniosek pracowników socjalnych prowadzili pracę z rodziną . Swoim działaniem obejmował 

10 rodzin (l. os. w rodz. 26). Asystent opracował i realizował plany pracy z rodziną we 

współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Współpracował 

również w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z koordynatorem pieczy 

zastępczej, jak również z innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na 

rzecz dziecka i rodziny. Wydatki na wynagrodzenie asystentów pochodziły z różnych źródeł i 

stanowiły łączną kwotę 12 736,00 zł. w tym: - 850,00 zł. środki resortowe w związku z 

realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2020r.”, środki własne gminy- 11 886,00 zł. Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 

pracowników instytucji wspierających rodzinę poprzez uczestniczenie w szkoleniach, 

prelekcjach, konferencjach z zakresu problematyki rodzinnej. W ramach tego działania 

szczególny nacisk położono na udoskonalanie warsztatu pracy asystentów rodziny.  

2.5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwój świetlic opiekuńczo- 

wychowawczych oraz poprzez sport, rekreację i kulturę. 

Zajęcia te prowadzono w następujących placówkach: 

- w Szkole Podstawowej w Osiu 133 godziny, 

- w Szkole Podstawowej we Wierzchach i Łążku- 103 godziny, 

- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 28 godzin. 

Razem świetlice zrealizowały 264 godziny zajęć opiekuńczych. 

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

3.1. Organizowanie i dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i poza edukacyjnych. 

a) Zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz 

promujący zdrowy, ekologiczny styl życia dla dzieci i młodzieży 

b) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i 

przedszkola w Osiu. 

c) Półkolonie letnie dla 57 dzieci i młodzieży. 

d) Rappedagogia- zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej. 

e) Sfinansowanie zabawy karnawałowej dla dzieci. 

f) feryjne warsztaty ekologiczne, dla dzieci i młodzieży. 



15 

  

g) Feryjne zajęcia edukacyjne dla dzieci „Nie wirtualnie lecz realnie” 

W szczególnych sytuacjach życiowych rodziny mogą również skorzystać z usług 

specjalistycznych i opiekuńczych. - z usług opiekuńczych w 2020 r. skorzystało 27 osób z 22 

rodzin, z usług specjalistycznych skorzystała 1 osoba. Z usług specjalistycznych dla osób                       

z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 11 dzieci z 9 rodzin (zadania zlecone). 

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem oraz ścisła 

współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dziecka                             

i rodziny, mające na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych środowisk 

rodzinnych przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Pracownicy socjalni 

monitorują sytuację dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem oraz podejmują działania                        

w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Uczestniczą w spotkaniach inicjowanych przez 

PCPR, mających na celu wymianę informacji i zacieśnienie współpracy w celu kompleksowej 

pomocy interdyscyplinarnej. 

Mimo wszechstronnych działań na rzecz dziecka i rodziny, jak również szeroko prowadzonej 

pracy socjalnej w 2020 r. z terenu gminy Osie w pieczy zastępczej przebywało 2 dzieci. Koszt 

pobytu w pieczy zastępczej za, które ponoszona jest odpłatność 10%, 30% i 50% całkowitych 

kosztów utrzymania wyniósł w 2020 r.- 8.328,00 zł. 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu odbywała się na zasadach współpracy z partnerami wyszczególnionymi 

w programie. Zdania były i nadal będą realizowane w sposób ciągły, długofalowy                                             

i systematyczny w ramach czasowych objętych programem na lata 2019- 2021. 

PRZEWIDYWANE EFEKTY I REZULTATY 

1. Funkcjonowanie społeczne dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym uległo częściowej poprawie. Są jednak środowiska, które 

wymagają dalszego wsparcia asystenta rodziny. 

2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych utrzymuje się na tym samym poziomie. 

3. Utrzymano dostępność dla rodzin do poradnictwa specjalistycznego. 

4. Rodziny nabywają umiejętności i wiedzę na temat właściwego rozwiązywania konfliktów 

emocjonalnych, wewnątrzrodzinnych oraz w odniesieniu do dzieci nabywają one umiejętności 

właściwego rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej. 

5. Rodziny korzystają z ofert, które umożliwiają im integrację w społeczności lokalnej. 

6. Organizacje lokalne angażują się w podejmowanie działań środowiskowych na rzecz dzieci 

i rodzin. 

7. W pracy na rzecz rodzin wykorzystuje się istniejące zasoby. 
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PARTNERZY 

Na terenie Gminy Osie w budowę lokalnego systemu opieki nad dziećmi i rodzinami 

wymagającymi wielokierunkowej pomocy do jej realizacji zaangażowani są: 

- placówki oświatowe i kulturalne; 

- Komenda Policji w Świeciu; 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiu; 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Osiu; 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu; 

- Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu; 

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej; 

- organizacje pozarządowe; 

- parafie. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Realizacja zadań programu była finansowana z budżetu gminy, budżetu państwa oraz innych 

źródeł finansowania. 

EWALUACJA I MONITOROWANIE PROGRAMU 

Mając na uwadze skuteczność w wspieraniu rodzin, które wymagają wsparcia w prawidłowym 

pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych konieczne jest utrzymywanie 

dotychczasowego kierunku działań. Istotne jest aby system wspierania rodziny na terenie 

gminy Osie nie ograniczał się tylko do działań ściśle związanych z pomocą społeczną i nie był 

adresowany wyłącznie do rodzin, które już są dotknięte problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi. Ważnym elementem działań podejmowanych przez wszystkie instytucje                  

i organizacje funkcjonujące na terenie gminy powinny być działania profilaktyczne, w tym: 

informacyjne, edukacyjne, integracyjne i aktywizujące. 

Ewaluacją i monitoringiem programu zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Osiu, w oparciu o dane własne oraz dane pozyskane od partnerów. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami, na bieżąco były 

one weryfikowane i dostosowywane do potrzeb grupy docelowej. 
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     6. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2020  roku przedstawiała się następująco: 

1.  Liczba zwierząt na dzień 1 stycznia 2020 r. w ośrodku opieki nad zwierzętami: 12 psów 

(w 2019 r. 10 psów) 

2.  Liczba zwierząt przyjętych do ośrodka: 6 psów (w 2019 r. 8 psów) 

3.  Liczba zwierząt wydanych do adopcji: 5 psów (w 2019 r. 5 psów) 

4.  Liczba zwierząt poddanych eutanazji: 2 psy (w 2019 r. 0 psów) 

5.  Liczba zwierząt padłych: 1 pies (w 2019 r. 1 pies) 

6.  Liczba zwierząt na dzień 31 grudnia 2020 r.: 10 psów (w 2019 r. 12 psów) 

7.  Liczba zabiegów kastracji, sterylizacji, szczepień, znakowania mikroczipem wyniosła 27 

(w 2019 r. 34) 

8.  Liczba interwencji pracowników ośrodka (wezwanie do wyłapania zwierzęcia): 

5 interwencji (w 2019 r. 6 interwencji) 

9.  Liczba interwencji pracowników urzędu gminy: 17 interwencji  

(w 2019 r. 24 interwencji) 

10. Koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2020 r. 76 976,35 zł. 

 (w 2019 r. 69 689,22 zł.) 

11. Koszt bezpłatnych szczepień psów dla osób opłacających podatek od posiadania psów  

wyniósł: 1250,10 zł. (w 2019 r. 1575,13 zł.) 

7. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 polegała                        

w głównej mierze na odbyciu szeregu spotkań w gremiach Lokalnej Grupy Działania „Gminy 

Powiatu Świeckiego” z siedzibą w Świeciu (Inkubator Przedsiębiorczości) oraz realizacja 

rewitalizacji świetlicy w miejscowości Pruskie. Lokalna Grupa Działania jest głównym 

dystrybutorem środków na realizację GPR-ów w ramach swojej strategii działania. Tematem 

spotkań było wpisanie gminnych programów w strategię LGD, wybór zadań do realizacji                        

i uzgodnienie tych działań z departamentem Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnego                      

z dystrybucję środków unijnych przeznaczonych na powyższe cele i ewaluacja realizowanej 

strategii. 

Wynikiem tych działań jest realizacja i przyjęcie do realizacji w Gminie Osie następujących 

zadań: 

1.  Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruskie - w 2020 roku wykonano 

kapitalny remont całego budynku (poszycie dachowe, docieplenie, elewacja , wymiana 
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stolarki okiennej i drzwiowej, nowe schody wejściowe , balustrady , opaska wokół 

budynku) oraz pomieszczeń świetlicy (nowe instalacje elektryczne , wodno-

kanalizacyjne, nowe sufity, tynki, posadzki, nowe toalety i kuchnia wraz                                        

z wyposażeniem)  za kwotę 467 913 zł z czego  dofinansowanie zewnętrzne w ramach 

zaliczki wyniosło 318.962 zł. W roku 2021 gmina ma otrzymać pozostałe środki do 

wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych. 

2. Wyposażenie w meble i sprzęt nowobudowanej świetlicy w Jaszczu - złożono wniosek 

o dofinansowanie w 2021 roku - realizacja 2021, planowane dofinansowanie                              

85 000 zł. 

3. Realizacja projektu społecznego pt. „Międzypokoleniowy klub samopomocy – Klub 

Seniora” - realizacja 2021-22 w świetlicach Miedzno i Jaszcz,  wartość projektu                       

52 632 zł w tym dofinansowanie z LGD 50 000. 

4. Realizacja projektu  społecznego pt. „Kluby młodzieżowe” - realizacja 2021-22,  

wartość projektu  50 704 zł w tym dofinansowanie z LGD 48 800 zł. 

5. Złożenie wniosku na realizację projektów społecznych pt. „Międzypokoleniowy klub 

samopomocy- „Klub seniora” oraz „Klub młodzieżowy” w świetlicy Pruskie. Projekty 

na wartość ok. 68 000 zł w tym dofinansowanie z LGD 64 000 zł 
 

II. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY. 

W roku 2020 Rada Gminy Osie uchwaliła 60 uchwał ( w roku 2016 uchwalono 66  uchwał). 

Największą ilość stanowiły uchwały finansowe lub powiązane z finansami i było ich 22                   

(rok wcześniej 24 uchwały). 

Wszystkie uchwały rady gminy które były do zrealizowania w roku 2020 zostały zrealizowane 

natomiast uchwały, które obejmują dłuższy okres są w trakcie realizacji. 

III. FINANSE GMINY 

Budżet Gminy Osie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Osie 

z dnia 30 grudnia 2019 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie 30.588.115,88 zł. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 32.605.115,88 zł, zakładając deficyt budżetu w kwocie 

2.017.000,00 zł. 

W 2020 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie                        

w sześciu uchwałach oraz w dwudziestu czterech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych 

w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 

33.033.941,83 zł, a plan wydatków 33.393.941,83 zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetu 

do poziomu 360.000,00 zł. Podniesienie poziomu planowanych dochodów o kwotę 

2.445.825,95 zł jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych                    

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.392.880,22 zł, zwiększenia planowanych dotacji 

na zadania własne o kwotę 103.369,00 zł,. Ponadto w trakcie roku dokonano zwiększenia 

planowanego poziom dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 233.751,00 

zł, W trakcie roku dokonano również korekty pozostałych dochodów bieżących zwiększając 

ich poziom o kwotę 437.946,29 zł. 

Zwiększeniu uległ plan poziomu dochodów majątkowych z kwoty 2.230.894,88 zł do 

poziomu 2.508.774,32 zł, (wzrost o 277.879,44 zł), Dokonano zmiany planowanych dochodów 
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z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych z kwoty 1.264.894,87 zł 

do poziomu 801.491,32 zł, (zmniejszenie o 463.403,55 zł), zmniejszenia planowanej dotacji                   

z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej o 285.617,00 zł, Wprowadzono do 

budżetu kwotę 768.900,00 zł środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów na 

dofinansowanie inwestycji własnych gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Zwiększono wysokość planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na inwestycje 

związane z modernizacją obiektów sportowych o kwotę 

300.000,00 zł. 

Środki niewygasające przeznaczone na przebudowę stadionu w Osiu zostały wykorzystane    

w kwocie 3.188.483,18 zł. na plan 3193.738,00 zł. Pozostałą kwotę 5.254,82 zł przekazano 

na dochody budżetu gminy .                                                                                              

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2020 r. został wykonany:                                                        

Dochody - na plan 33.033.941,83 zł wykonano w wys. 32.609.861,69 zł, tj. 98,72%.  

Dochody w 2020 r. są wyższe o 466.165,97 zł w porównaniu poziomu dochodów 2019 r. 

Wydatki - na plan 33.393.941,83 zł wykonano w wys. 31.286.792,64 zł, tj. 93,69%.                      

Są one niższe o kwotę 1.303.937,11 zł niż w 2019 r.                                                                    

Ogólnie w 2020 r. dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym w stosunku 

do wykonania z roku poprzedniego - nastąpił wzrost dochodów o kwotę o 1.471.430,49 zł. 

Zanotowane niższe dochody podatkowe (ujmowane w Dziale - 756) w 2020 r. o kwotę 

357.212,39 zł. są wynikiem spadu poziomu wykonania podatków lokalnych w następstwie 

zastosowania zwolnień i umorzeń podatków dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii       

w 2020 r. Ogółem dokonano zwolnień na łączną kwotę 128.283,21 zł oraz zastosowano 

umorzenia na łączną kwotę 58.046,20 zł. W 2020 r nastąpił również spadek dochodów z tytułu 

wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do roku poprzedniego o ponad 

150 tys. zł. 

Ponadto zanotowano m.in. wzrost w dwóch bieżących z następujących tytułów tj. wpływy 

subwencji ogólnej dla gminy o kwotę z opłat za gospodarkę odpadami 260.358,16 zł, wpływu 

dotacji na zakup sprzętu do wprowadzenia systemu zdalnej nauki w jednostkach oświatowych 

w kwocie 114.967,06 zł, wpływów z kar naliczonych za nieterminowe zrealizowanie 

inwestycji w kwocie 507.406,23 zł, Pozostały wzrost dochodów bieżących jest wynikiem 

wzrostu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie z realizacją 

zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych ( wzrost o ponad 1,2 mln zł). 

W 2020 r. nastąpił spadek dochodów majątkowych o kwotę 1.005.264,52 zł w stosunku do 

roku poprzedniego. Spadek dochodów majątkowych wiąże się z niższym uzyskaniem przez 

gminę dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji. Dochody majątkowe                

w 2020 r. wykonano w kwocie 2.373.776,58 zł (2018 r. wynosiły 3.379.041,10 zł). Na niższe 

wykonanie dochodów majątkowych w 2020 r miało wpływ przesunięcie ostatecznego 

rozliczenia zadań inwestycyjnych na 2021 r. 
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W 2021 r. rozliczane będą następujące zadania inwestycyjne: 

1.   Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie -III etap - nie otrzymano środków z budżetu UE. 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, 

proekologiczne - otrzymano 95% planowanej dotacji ze środków UE. 

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich - kwota otrzymano 95% planowanej dotacji ze 

środków UE. 

W 2020 r. nastąpił ogólny spadek wydatków budżetu gminy w stosunku do roku 2019 r.                          

o kwotę 1.303.937,11 zł. Główną przyczyną ograniczenia wydatków w 2020 r. jest 

ograniczenie wydatków majątkowych (w 2020 r. były one niższe o 4.236.358,95 zł niż w 2019 

r., w 2019 wyniosły one 7.359.838,95 zł w roku 2020 wyniosły 3.123.480,00. Udział 

wydatków inwestycyjnych do ogólnej kwoty wydatków budżetu wyniósł 9,98%, a roku 2019 

było to 22,58%. 

W 2020 r. zanotowano wzrost wydatków bieżących o ponad 2,932.421,84 zł. Główną 

przyczyną wzrostu wydatków bieżących w 2020 r. jest wzrost wynagrodzeń (nastąpił 6,0% 

wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników sektora samorządowego). 

Zwiększyły się również pozostałe wydatki bieżące tj. wydatki związane z bieżącym utrzymanie 

remontami nawierzchni dróg i ulic gminnych o kwotę ponad 348 tys. zł, wydatki bieżące                      

w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o 853 tys. zł , w tym na wywóz 

i utylizację odpadów komunalnych - 815 tys. zł. 

W 2020 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 3.123.480,00 zł zrealizowano kilka 

bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie. 

Na finansowanie inwestycji drogowych przeznaczono łącznie 1.372.489,69 zł. 

Zakończono następujące inwestycje: 

- budowę drogi gminnej w m. Radańska. 

- przebudowa drogi gminnej w m. Miedzno - droga transportu rolniczego, 

Opracowano dokumentacje na następujące zadania 

- budowa drogi gminnej w m. Wałkowiska, 

- budowa ulicy Ks. Sychty w m. Osie, 

- budowa ulicy Sportowej w m. Łążek 

Dokonano zakupu urządzenia do pomiaru prędkości dla m. Osie. 

W 2020 roku na dofinansowanie inwestycji drogowych Gmina Osie otrzymała łącznie 

577.983,00 zł, Na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne przeznaczono łącznie 575.954,11 

zł. 

Zakończono zadanie „Budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III”, na którą 

przeznaczono 487.229,44 zł. 

Pozostałe środki w kwocie 88.724,67 zł przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowej                         

i kanalizacyjnej w gminie Osie. 

Na pozostałe zadania inwestycyjne w 2020 r. przeznaczono - 1.175.036,20 zł. 

W ramach tych środków dokonano: 

- zakończono modernizację Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie - 463.722,19 zł, 
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- zakończono modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Pruskie - 467.913,23 zł, 

- udzielono 3 dotacji do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną 

kwotę 9.000,00 zł, 

- udzielano jednej dotacji dla Gminy Jeżewo na dofinansowanie modernizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz - 40.000,00 zł. 

Przygotowanie dokumentacji na następujące zadania inwestycyjne: 

- budowę Remizy OSP Osie 17.760,00 zł, 

- zakupiono samochód strażacki dla OSP Osie - 66.000,00 zł, 

- zakupiono motopompę pożarniczą dla OSP Brzeziny - 42.000,00 zł. 

Udzielono dotacji Dla GOK na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 27.700,00 zł. 

Ze względu na brak pełnego opracowania dokumentacji na trzy zadania inwestycyjne na 

drogach gminnych nie podjęto realizacji następujących zadań: 

- budowa drogi gminnej w m. Wałkowiska, 

- budowa ulicy Ks. Sychty w m. Osie, 

- budowa ulicy Sportowej w m. Łążek. 

Z tego względu ograniczono wydatki inwestycyjne o kwotę 768.900,00 zł pochodzące                        

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 r. 

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 31.286.792,64 zł na plan 

33.393.941,83 zł, tj. 93,69%, w tym: 

- wydatki bieżące - 28.163.312,64 zł na plan 29.390.059,91 zł, tj. 95,83%, 

- wydatki majątkowe - 3.123.480,00 zł na plan 4.003.881,92 zł, tj. 78,01%. 

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1.323.069,05 zł nadwyżki. 

W 2020 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały X/69/19 Rady Gminy Osie               

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. 

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 24 zarządzenia w sprawie dokonania 

zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były 

decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                 

i Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia 

planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                     

i dofinansowania zadań własnych oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych                                

o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami                                     

i rozdziałami. W 2020 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków 

rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 129.600,00 zł na plan                   

222.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wys. 78.000,00 zł - została wykorzystana w kwocie 41.200,00 zł. 

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,                       

tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół                         

w Osiu w kwocie 156.140,00 zł oraz dokonano spłaty 550.000,00 zł kredytów w Banku 

Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego w 2018 i 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu. 
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Ze względu na ograniczenie w wydatkach występujące w czasie realizacji budżetu oraz 

uzyskanie dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych spowodowało 

wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.323.069,05 zł. W związku z tym nie zaszła 

potrzeba zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu i kredytu na spłatę 

zobowiązań z lat poprzednich. 

Nie korzystałem z upoważnienia do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań do 

sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. W 2020 r. Gmina zachowywała pełną płynność 

finansową. 

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług 

bieżących, tj. obsługa bankowa, obsługa informatyczna, świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, usług pocztowych, itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie 

przekracza określonego poziomu zawartego w upoważnieniach. 
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INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 

I KREDYTÓW wg stanu na dzień 31.12.2020 r 

Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z dn. 5.09.2017 r. 

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół"                   

w Osiu" 

Kwota pożyczki - 546.500,00 zł 

Spłacono w 2018 r. - 78.070,00 zł 

Spłacono w 2019 r. - 156.140,00 zł 

Spłacono w 2020 r. - 156.140,00 zł 

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 156.150,00 zł 

Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu - 

umowa z dn. 28.12.2018 r. 

Kwota kredytu - 1.300.000,00 zł 

Spłacono w 2019 r. - 200.000,00 zł 

Spłacono w 2020 r. - 400.000,00 zł 

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 400.000,00 zł 

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł 

Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu - 

umowa z dn. 28.12.2019 r. 

Kwota kredytu - 1.000.000,00 zł 

Spłacono w 2020 r. - 150.000,00 zł 

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 300.000,00 zł 

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł 

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 250.000,00 zł 

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 1.706.150,00 zł, co stanowi 5,23% wielkości 

wykonanych dochodów w 2020 r. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2020 roku 5982 zł i były wyższe niż                 

w roku 2019 o 90  zł kiedy to wyniosły 5892 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na                              

1 mieszkańca wyniosły 5739  zł i były niższe od roku poprzedniego o  235 zł. 

Wskaźnik dochodów własnych G w roku 2020 wyniósł 2218 zł i był wyższy od średniego 

wskaźnika w kraju o 120 zł, a od wskaźnika G Gminy Osie za 2019 rok niższy o 320 zł                            

(w roku 2019 wynosił 20538 zł). Przyczyną takiego spadku wskaźnika G były ponadplanowe 
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dodatkowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku CIT w roku 2019, 

które znacznie odbiegały od przeciętnych planowanych wpływów z tych tytułów. 

W roku 2020 w gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego. 

Gmina Osie nie realizowała przedsięwzięć ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Gmina w 2020 r. nie prowadziła tytułów prasowych.  

 

Wydatki inwestycyjne i majątkowe. 

W roku 2020 Gmina Osie zrealizowała następujące inwestycje i wydatki majątkowe: 

1. Budowano sieć wodno-kanalizacyjną w Osiu – osada Starnie – roboty budowlane                             

o wartość 487 229 zł netto ( dofinansowanie unijne planowane do pozyskania w 2021 

roku 383 611 zł). 

2. Rozbudowa sieci wodnociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Osie przy                             

ul. Szkolnej i ul. Świerkowej  – roboty budowlane o wartość 45 822 zł. 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Osiu wyb. Pod Miedzno - roboty budowlane                           

o wartości 32 800 zł. 

4. Dofinansowanie Gminie Jeżewo modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Jaszcz – roboty budowlane 40 000 zł . 

5. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodno – 

kanalizacyjnej  we Wierzchach – dokumentacja 7 064 zł ( cała wartość dokumentacji 

10 000 zł). 

6. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ul. 

Starogardzkiej w Osiu – dokumentacja 4036 zł (cała wartość dokumentacji 6 000 zł). 

7. Przebudowa drogi gminnej  transportu rolniczego Brzeziny – Miedzno etap III - roboty 

budowlane – 424 587 zł (147 600 zł dofinansowanie od samorządu woj. Kujawsko- 

pomorskiego). 

8. Budowa nowej drogi gminnej w m. Radańska – roboty budowlane  i wykup gruntów                         

o wartości 874 397 zł ( w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

430 383 zł ). 

9. Budowa drogi gminnej we Wierzchach w kierunku „na Warszawę” roboty budowlane 

350 000 zł. 

10. Remont ul. Dworzec w Osiu – roboty budowlane 100 000 zł. 

11. Remont dogi gminnej w Miedznie „za świetlicą” – roboty budowlane 90 000 zł. 

12. Budowa drogi gminnej w m. Wałkowiska – dokumentacja projektowa z pracami 

geodezyjnymi 53 505 zł. 

13. Budowa ul. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem – część dokumentacji projektowej 

10 000 zł. 

14. Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem –część  dokumentacji projektowej 

10 000 zł 

15. Realizacja informatyzacji usług w Urzędzie Gminy Osie dla mieszkańców w ramach 

projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – zakup usług i sprzętu o wartości                                  

20 025 zł ( w tym dofinansowanie 17 003 zł). 

16. Gruntowny remont  świetlicy wiejskiej w Pruskich w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji – roboty budowlane o wartości 467 913 zł ( w tym dofinansowanie unijne 
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318 962 zł ). 

17. Budowa oświetleniu ulicznego w Osiu ul. Ks. Semraua i w Tleniu ul. Bydgoska, 

Tucholska i Czerska – roboty budowlane 463 722 zł ( w tym zaliczka 95% kosztów 

kwalifikowanych ze środków unijnych w wysokości 268 073 zł, pozostałe 5% 

dofinansowania do pozyskania w roku 2021). 

18. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje na roboty 

budowlane 3 szt. - 9 000 zł. 

19. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości – zakup urządzenia i montaż 12 915 zł. 

20. Zakup motopompy dla OSP Brzeziny - 42 000 zł. 

21. Docieplenie remizy OSP Łążek – roboty budowlane 20 000 zł. 

22. Zakup samochodu operacyjno-gospodarczego dla OSP Osie – 66 000 zł. 

23. Budowa remizy dla OSP Osie – koncepcja architektoniczno – funkcjonalna 17 600 zł. 

24. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP w Świeciu – 8 000 zł. 

25. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla kuchni w GOK w Osiu – 13 000 zł. 

26. Zakup kosiarki samobieżnej na stadion – 14 700 zł. 

Razem wydatkowano na inwestycje i wydatki majątkowe około : 4 563 000 zł 
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IV. SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY. 

W gminie Osie nie funkcjonują żadne spółki komunalne, natomiast działa 7 jednostek 

organizacyjnych: 

1. Gminny Zakład Komunalny w Osiu - działający w formie zakładu budżetowego 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osiu - będący instytucją kultury i posiadający osobowość 

prawną. 

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gminna Przychodnia w Osiu” dla 

którego Gmina Osie jest organem założycielskim i posiada osobowość prawną 

4. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Osiu - jednostko budżetowa 

5. Szkoła Podstawowa w Osiu - jednostka budżetowa 

6. Szkoła Podstawowa w Brzezinach - jednostka budżetowa 

7. Szkoła Podstawowa w Wierzchach z filią w Łążku - jednostka budżetowa 

8. Przedszkole Publiczne w Osiu - jednostka budżetowa. 
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1. Gminny Zakład Komunalny. 

 Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym 

statutem jest realizacja zadań własnych Gminy Osie w zakresie:  

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;  

- odociągów i zaopatrzenia w wodę; 

- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 

-utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk                                              

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Majątek który jest w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego to łączna wartość 

23.922.368,40 zł,   z czego głównie są to obiekty inżynierii wodnej i lądowej , a także maszyny 

i urządzenia techniczne oraz środki transportu. Zakład prowadzi gospodarkę finansową 

podporządkowaną ustawie o finansach publicznych, realizując swoje przychody i finansując 

koszty według rocznego planu finansowego. 

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej 

wody i odprowadzanych  ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych 

działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również 

dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 44.458,67 zł (dotacja przedmiotowa), a także 

uzyskał przychody finansowe w wysokości 2.085,89 zł, jak również pozostałe przychody 

operacyjne tj. wpływ odszkodowania, sprzedaż złomu, równowartość odpisów 

amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których 

sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, nadwyżka środków obrotowych, dodatnia korekta 

roczna podatku VAT. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu: 

- dostarczanej wody – 394,7 tys.m3 

- zrzutu ścieków – 282,5 tys.m3 

 

W 2020 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności (bez przychodów 

operacyjnych, które nie generują wpływów) w łącznej wysokości 2.238.505,58 zł . 
 

Przychody – wykonanie według rozdziałów: 
 

- 40002 -dostarczanie wody -                                                         889.274,31 zł 

- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -       11.576,13 zł 

 - 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód -                         1.311.709,00 zł 

- 90002 - gospodarka odpadami       -                                               25.946,14 zł 
 

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, 

zakup usług obcych oraz  pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym 

utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej                               

i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem 

mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 31.12.2020r.), co wiąże się                           

z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia 

społeczne i inne pochodne), okresowo  również zawierane są umowy cywilno- prawne. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód ciężarowy o wartości 95.393,84zł 
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Koszty i inne obciążenia budżetowe (bez odpisów amortyzacyjnych)  Gminnego Zakładu 

Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2.170.421,02 zł, z czego: 
 

- wynagrodzenia osobowe pracowników  -                                                    743.225,48 zł 

- składki na ubezpieczenia społeczne  -                                                          125.755,45 zł 

- składki na Fundusz Pracy -                                                                             14.209,03 zł 
 

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów: 
 

- 40002 - dostarczanie wody  -                                                                       684.405,97 zł 

- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   -                       7.745,82 zł 

- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód   -                                       1.023.338,08 zł 

- 90002 - gospodarka odpadami -                                                                     20.755,66 zł 

- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej -                                                   434.175,49 zł 
 

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie  103,19% w stosunku 

do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano                            

w 82,20%. 
 

 Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2020 r.: 

Przychody należne 2.238.505,58 zł 

Stan środków obrotowych netto na 01.01 2020r. 637 258,38 zł 

Opłacone koszty  2.146.386,17 zł 

Zobowiązania na 31.12.2020r. 105.017,45 zł 

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12 .2020r. 624.360,34 zł 

Nadwyżka środków obrotowych 458.360,34 zł  
 

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu  31.12.2020r: 

Środki pieniężne  611.624,51 zł 

Należności netto  202.086,50 zł 

Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)  0,00 zł 

Zobowiązania i inne rozliczenia 105.017,45 zł 

Środki obrotowe netto  708.693,56 zł 
 
 

 Plan Wykonanie 

Przychody i inne zwiększenia 2 169 200,00 zł 2.241.856,20 zł 

Środki obrotowe netto na początek okresu 

sprawozdawczego 
637.258,00 zł 637 258,38 zł 

RAZEM 2.806.458,00 zł 2.879.114,58 zł 

Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne 

zmniejszenia 
2 640.458,00 zł 2.170.421,02 zł 

Środki obrotowe netto na koniec okresu 

sprawozdawczego 
166 000,00 zł 708.693,56 zł 

RAZEM 2 806.458,00 zł 2.879.114,58 zł 
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2. Gminny Ośrodek Kultury w Osiu (Biblioteka). 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Osiu  realizuje zadania zgodnie z Ustawą o organizowaniu                              

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisami wewnętrznymi    zawartymi w Statucie  

oraz Regulaminie Organizacyjnym Instytucji.  Podstawowym dokumentem dla ośrodka jest 

przyjęty przez Radę Gminy plan finansowy i merytoryczny na 2020 rok. 

Instytucja zatrudnia 7 pracowników na pełnych etatach. (2 pracowników obsługi oraz                              

5 pracowników merytorycznych). 

Realizując program w ramach szeroko pojętej kultury  GOK współpracuje ze szkołami, 

instytucjami i stowarzyszeniami  funkcjonującymi na terenie gminy.  

W ośrodku  realizowane są różne formy działań związanych z amatorskim ruchem 

artystycznym. 

 Należą do nich: 

• zajęcia taneczne dla dzieci -  około 120 osób 

• aerobik dla seniorów- około 10 osób 

•  Młodzieżowe i Dziecięce Studio Piosenki -  12 osób 

•  sekcja gitary - 15 osób 

• Uniwersytet Trzeciego Wieku – 45 osób 

• Teatr Gałganek-  10 osób 

• nauka języka angielskiego - 7 osób 

• nauka gry na pianinie – 13 osób 

•  Zespół Wokalny Chabry-  14 osób 

•  Dyskusyjny Klub Książki -  około 5 osób 

•  Chór Chorus Osensis-  12 osób 

•  Klub Seniora Osiacy-  55 osób 

•  Zespół dziecięcy „Promyki”   10 osób 

•  Liga Kobiet Polskich- 20 osób 

• Sekcja Brydża Sportowego- około 20 osób 
 

 W  roku ubiegłym, w związku z pandemią  nie udało się przeprowadzić wszystkich 

zaplanowanych imprez. Część z nich została przeniesiona do sieci - koncerty okolicznościowe, 

próby teatru, zespołów tanecznych, nauka angielskiego i matematyki.  Poniżej zestawienie 

uczestników korzystających z tych form: 

• 6 koncertów, 900 uczestników 

• 8 spotkań , prelekcji i wykładów, 1010 osób 

• 2 konkursy, 1100 osób 

• 1 imprezę sportową , 300 uczestników 

• 4 pokazy teatralne i przedstawienia, 1020 osób 

• 2 konferencje, 200 osób 

• 3 warsztaty, 630 osób 

 

STADION SPORTOWY W OSIU 
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Osiu sprawuje również administrację nad stadionem 

sportowym w Osiu. W ramach codziennego dozoru dokonywany jest przegląd urządzeń 
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sportowych znajdujących się na stadionie. Prace  pielęgnacyjne związane z utrzymaniem 

murawy oraz zieleni wokół obiektu trwają od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 

Stadion po kapitalnym remoncie prezentuje się bardzo dobrze, jako nowoczesny obiekt 

sportowy. Obiekty stadionu zostały wyposażone w niezbędne urządzenia do codziennego 

funkcjonowania. Na stadionie znajdują się dwa boiska do piłki nożnej, jedno ze sztuczną 

murawą, a drugie z murawą naturalną oraz zapleczem lekkoatletycznym. Na tablicach 

ogłoszeniowych zostały wywieszone regulaminy informujące o zasadach korzystania                             

z obiektu. 

Obiekt jest monitorowany całodobowo, co niewątpliwie ułatwia nadzór nad stadionem.                          

Z obiektów stadionu korzysta głównie stowarzyszenie LZS Grom Osie oraz młodzież ze 

Szkoły Podstawowej w Osiu. Obiekt jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców na 

zasadach zapisanych w regulaminach. Na stadionie odbywają się również gminne imprezy 

sportowe i kulturalne. 

 Ze względu na ogłoszoną przez Rząd  pandemię, obiekt w ubiegłym roku był wykorzystywany 

w ograniczonym zakresie. 

 

BIBLIOTEKA 

jest integralną częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu i posiada status prawny tej 

instytucji. 

 

1. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 16876 woluminów, zaś na koniec roku 

17512 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 

3,06 na dzień 1 stycznia 2020 oraz 3,17 na dzień 

31 grudnia 2020r. 

2. Na początku roku zarejestrowano 227 czytelniczek i czytelników, zaś  na koniec roku liczba 

ta wyniosła 447 osób. Czytelnicy skorzystali łącznie z 6643 woluminów. W 2020 roku 

zakupiono do naszej biblioteki 627 nowych pozycji książkowych. 

3. Na bibliotekę przypada 1,5 etatu zatrudnionych. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie 

zmieniła się. 

 

4. W bibliotece użytkuje się 2 komputery z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

Biblioteka nie posiada aktywnego katalogu on-line (jest w trakcie tworzenia). 

5. Biblioteka organizowała następujące wydarzenia  mające na celu promocję czytelnictwa: 
 

• Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych 

• Walentynkowy Wieczór z Operetką   
 

Z powodu Covid- 19  biblioteka była niedostępna dla czytelników przez 64 dni robocze. Ten 

czas został przeznaczony na porządkowanie księgozbioru i wprowadzanie pozycji 

książkowych do katalogu on-line. 
 

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 

Przychody 

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury  roku budżetowym 2020 to 1 123 

811,00 zł wykonano 979 711,48 zł co stanowi 87,18 % planu. Głównie jest to otrzymana 

dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 882 000,00 zł (765 299,86 zł -rozdz. 
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92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 116 700,14 zł- rozdz. 92116 Biblioteki). 

GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości                            

7 741,20 zł, wpływy z usług dotyczących  wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy 

okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 13 330,20 zł. Pozostałe 

dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. 

Koszty 

W roku sprawozdawczym 2020 zaplanowano koszty na poziomie  1 123 811,00 zł wykonano 

1 006 270,35 zł- plan wykonano w 89,54%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się 

następująco: 

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 821 870,44 zł 

92116 – Biblioteki – 128 599,90 zł 

 

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników                             

i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii 

oraz usług pozostałych.    

 

W 2020 roku zrealizowano projekt „Promowanie Obszaru Objętego LSR  poprzez wydanie 

przewodnika, publikacji, zestawu pocztówek, gry terenowej i filmu promocyjnego”. Koszt 

projektu – 55800,01 zł. Projekt finansowany ze środków unijnych – 31811,00 zł oraz środków 

własnych – 23989,01 zł. 
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3. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej „Gminna Przychodnia                     

            w  Osiu. 

Na terenie gminy funkcjonuje jeden podmiot podstawowej opieki zdrowotnej jest to 

S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia w Osiu dla której organem założycielskim jest  Gmina Osie. 

Finansowanie przychodni  oparte jest o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który 

zapewnia 95% przychodów. 

Liczba pacjentów objętych opieką w 2020 roku to 4.557 osób ( w 2019 roku 4.596 osób) 

. Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2020 roku wyniosła 19.691 świadczeń                        

(w 2019 roku 26.116 świadczeń) 

Gminna Przychodnia w Osiu posiada gabinety do rehabilitacji, z których skorzystało                      

w 2020 roku 50 osób w tym 40 w ramach programu finansowanego ze środków gminnych pn. 

„Zdrowy senior”. Łącznie  wykonano 127 zabiegów.  Koszt realizacji programu w 2020 roku 

wyniósł 12.880 zł. 

Przychodnia realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy skierowanego do kobiet 

w wieku 25-59 lat, które są zdrowe i nie odczuwają żadnych dolegliwości. W ramach programu 

wykonuje się badania cytologiczne. Z programu skorzystało 71 kobiet.  

Personel medyczny przychodni to: 

− 2 lekarzy stałych, 

− 1 lekarz pediatra,  

− 1 lekarz ginekolog 3 razy w tygodniu, 

− 4 pielęgniarki, 

− 1 położna, 

− 2 rehabilitantki. 

Przy przychodni działa zespół wyjazdowy pogotowia ratunkowego podległy spółce 

„Nowy Szpital” w Świeciu. 

Przychodnia wynajmuje dwa gabinety stomatologiczne prywatnym podmiotom,  

z których jeden udziela częściowo świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. 

W 2020 roku zostało zakupione wyposażenie o łącznej wartości  50.164,57 zł w tym: 

kondensatory tlenu, pulsoksymetry, sprzęt komputerowy, drukarki,  lodówka, meble, ozonator. 
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4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

zatrudnionych było  15 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach umów 

zleceń zatrudniono 14 osób. 
 

Struktura zatrudnieni Liczba osób Liczba etatów  

(osoby zatrudnione  

na umowę o pracę) 

OGÓŁEM 15 15 

 

 

 

z 

tego: 

Kierownik GOPS 1 1 

Księgowa 1 1 

Pracownicy socjalni 3 4 

Asystent rodziny 1 1 

Stanowiska ds. świadczeń 

rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych „R500+”, 

dodatku mieszkaniowego, 

energetycznego, profilaktyki 

uzależnień 

4 4  

Opiekunki domowe 5 5 
 

       Zadania zlecone gminie 

       RODZINA 

       Świadczenie wychowawcze 500+ 

2019 2020 

664 rodziny (1086 dzieci) 

Wydano: 5 020 753,29 zł 

649 rodzin (1092 dzieci) 

Wydano: 6 248 602,80 zł 

 

       Świadczenia rodzinne 

      W grupie świadczeń finansowano następujące zadania: 

      Zasiłki rodzinne i dodatki 

2019 2020 

221 rodzin (479 dzieci) 

Wydano: 872 194,57 zł 

187 rodzin (418 dzieci) 

Wydano: 719 311,00 zł 
 

       Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” 

2019 2020 

42 rodziny  

Wydano: 42 000,00 zł 

22 rodziny 

Wydano: 22 000,00 zł 
 

      Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych 

2019 2020 

50 rodzin 

Wydano: 891 335,30 zł 

52 rodziny 

Wydano: 1 093 733,00 zł 
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       Zasiłki pielęgnacyjne dla osób z niepełnosprawnością 

2019 2020 

212 osób 

Wydano: 456 062,58 zł 

200 osób 

Wydano: 499 670,00 zł 

 

       Świadczenie rodzicielskie- zasiłek macierzyński dla niepracujących 

2019 2020 

34 rodziny 

Wydano: 243 598,30 zł 

21 rodzin 

Wydano: 111 313,00 zł 

 

       Specjalny zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób dorosłych  

       uzależniony od kryterium dochodowego 

2019 2020 

6 rodzin 

Wydano: 25 557,40 zł 

5 rodzin 

Wydano: 34 720,00 zł 

 

       Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej według uprawnień nabytych  

       przed zmianą ustawy  

2019 2020 

2 rodziny  

Wydano: 13 020,00 zł 

1 rodzina 

Wydano: 7 440,00 zł 

 

Fundusz alimentacyjny 

2019 2020 

26 rodzin 

Wydano: 175 160,96 zł 

30 rodzin 

Wydano: 179 930,00 zł 

 

      Jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się dziecka  „Za życiem”  

     (z tytułu urodzenia się dziecka , u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie  

     albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie   rozwoju      

      dziecka lub w czasie porodu) 

2019 2020 

1 osoba 

Wydano: 4 000,00 zł 

0 osób 

Wydano: 0,00 zł 

 

 

      Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

        (za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)                                                                              

2019 2020 

15 osób 

Wydano: 21 582,45 zł 

13 osób 

Wydano: 24 723,18 zł 
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       Karta Dużej Rodziny 

2019 2020 

118 kart (51 rodzin) 59 kart (24 rodziny) 
 

       Program Dobry Start 300+ 

         (dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. rozpoczynających rok szkolny) 

2019 2020 

754 dzieci 

Wydano: 226 200,00 zł 

734 dzieci 

Wydano 220 050,00 zł 

 

       Dodatki energetyczne 

2019 2020 

7 rodzin (22 osoby) 

Wydano: 1 249,82 zł 

6 rodzin (23 osoby) 

Wydano: 1 110,34 zł 

 

       POMOC SPOŁECZNA 

       Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                     

2019 2020 

10 dzieci  

Wydano: 66 344,50 zł 

11 dzieci 

Wydano: 28 378,00 zł 

 

       Zadania własne gminy: 

        RODZINA 

        Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej 

       Asystent rodziny 

2019 2020 

10 rodzin (25 dzieci) 

Wydano: 34 895,78 zł 

10 rodzin (26 dzieci) 

Wydano: 12 736 zł 

 

       Rodziny zastępcze 

2019 2020 

2 dzieci w rodzinach zastępczych 

Wydano: 8 151,03 zł 

2 dzieci w rodzinach zastępczych 

Wydano: 8 328,00 zł 

 

       Domy Pomocy Społecznej  

2019 2020 

a) 2 osoby DPS (Toruń, 

Gołuszyce)      Wydano: 

66 847,74 zł 

b) 2 osoby Dom Seniora 

„TUCHOLANKA”  

Wydano: 47 422,49 zł 

a) 2 osoby DPS (Toruń, Gołuszyce) 

Wydano: 65 155,70 zł 

b) 2 osoby Dom Seniora 

„TUCHOLANKA” 

Wydano: 53 509,56 zł. 
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       Ośrodki wsparcia 

2019 2020 

1 osoba Centrum Socjalne 

Caritas w Stargardzie (woj. 

zachodniopomorskie) 

Wydano: 10 257,00 zł 

1 osoba Centrum Socjalne Caritas 

w Stargardzie (woj. 

zachodniopomorskie) 

Wydano: 4 422,00 zł 

 

      Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

      ( za osoby pobierające zasiłek stały)                                                                                   

2019 2020 

35 osób 

Wydano: 16 393,54 zł 

31 osób 

13 906,00 zł 

 

        POMOC SPOŁECZNA 

       Zasiłki i pomoc w naturze 

2019 2020 

a) zasiłki okresowe: 11 rodzin 

Wydano: 36 919,53 zł. 

b) zasiłki celowe: 25 rodzin 

Wydano: 40 092,24 zł. 

a) zasiłki okresowe: 12 rodzin 

Wydano: 37 196,00 zł 

b) zasiłki celowe: 41 rodzin 

Wydano: 22 655,00 zł 

 

       Zasiłki stałe 

2019 2020 

36 rodzin, otrzymało 347 

świadczeń  

Wydano:  184 492,51 zł. 

32 rodziny otrzymały 318 świadczeń 

Wydano: 170 526,00 zł 

 

       Dodatki mieszkaniowe  

2019 2020 

11 rodzin (34 osoby) 

Wydano: 22 841,04 zł. 

12 rodzin 

Wydano: 23 203,19 zł 

 

  

            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

2019 2020 

24 osoby objęte usługami 

opiekuńczymi; 

1 osoba objęta specjalistycznymi 

usługami opiekunńczymi 

 22 osoby objęte usługami 

opiekuńczymi (w tym 1 osoba objęta 

specjalistycznymi usługami opiek.) 
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       Posiłek w szkole i w domu 

2019 2020 

97 osobom zakupiono posiłek 

Wydano: 35 883,85 zł. 

50 rodzinom wypłacono 

świadczenie pieniężne na zakup 

żywności 

Wydano: 70 871,00 zł. 

62 osobom zakupiono posiłek 

Wydano: 8 580,00 zł 

65 rodzinom wypłacono świadczenie 

pieniężne na zakup żywności 

Wydano: 69 637,00 zł 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości wydano                 

w 2019 r.- 129 361,64 zł, w 2020 r.- 123 455,48 zł. 

      Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

     Gminny Zespół Interdyscyplinarny w ramach swojej działalności uruchomił procedurę 

Niebieskiej Karty w 2019 r. wobec 5 rodzin, w 2020 r. również wobec 5 rodzin. Łącznie 

wydatkowano na szkolenia kwotę 726,83 zł.  

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2019 2020 

309 rodzin (742 osoby) 

Rozdysponowano 37 ton 

żywności o wartości 145 478,83 zł 

270 rodzin (520 osób) 

Rozdysponowano 22 tony żywności o 

wartości 94 379,79 zł 
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5.6.7. Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach i w Wierzchach. 

W gminie Osie w 2020 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe:  

- Szkoła Podstawowa w Osiu z oddziałami gimnazjalnymi,  

- Szkoła Podstawowa w Brzezinach,  

- Szkoła Podstawowa w Wierzchach ze Szkołą Filialną w Łążku.  

 

We wrześniu 2020 r. naukę rozpoczęło 492 uczniów w szkołach podstawowych. Do jednej 

klasy (oddziału) uczęszczało średnio 15 osób (w 2019 roku 11 osób). Najwięcej w szkole 

podstawowej w Osiu – 25 uczniów w klasie, najmniej w szkole podstawowej w Brzezinach – 

4 uczniów w klasie.  
 

KADRA 

W poszczególnych szkołach zatrudniono 60 nauczycieli, w tym 1 nauczycieli stażystów,                     

13 nauczycieli kontraktowych, 10 nauczycieli mianowanych oraz 36 nauczycieli 

dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 8 uczniów. 

 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się 

następująco:  
 

1) Szkoła Podstawowa w Osiu – 11 638 zł /402 uczniów  

(w 2019 r. 9 952 zł, 412 uczniów);  
 

2) Szkoła Podstawowa w Brzezinach –  33 440 zł / 30 uczniów     

 (w 2019 r. 26 155 zł, 35 uczniów); 
 

3) Szkoła Podstawowa w Wierzchach ze Szkołą Filialną w Łążku – 21 340 zł / 60 uczniów              

(w 2019 r. 21 873 zł, 58 uczniów).  

 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 9.690.964,67 zł, z czego 6 064 838,00zł  (63 %) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji przekazanych z budżetu państwa (w 2019 roku  

9 146 722 zł, z czego 6 134 066 zł (67 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji 

przekazanych z budżetu państwa).  

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  

Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych wydano 31 445,00 zł. 
 

Natomiast na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych o charakterze 

motywacyjnym finansowaną wyłącznie z budżetu gminy przeznaczono kwotę 9.280,00 zł. 
 

DARMOWE PODRĘCZNIKI 

W roku 2020 uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych zostali wyposażeni w darmowe 

podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 490 uczniów, na co przeznaczono dotację celową w kwocie 53 680,30 zł. 
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DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

W 2020 r. pracodawcom wypłacono kwotę 33 864,00 zł z tytułu kształcenia 5 uczniów 

młodocianych. 

 

DOWÓZ UCZNIÓW 

W ramach obowiązku gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły 

w roku szkolnym 2019/2020 dowożono 154 dzieci. 

Wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2020 r. 188.996,46 zł. 

 

8. Przedszkole Publiczne w Osiu 

 

W 2020 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne mogące przyjąć 93 dzieci, do którego 

uczęszczało 75 dzieci, w tym 37 dziewcząt i 38 chłopców. Do przedszkola uczęszczały 

następujące dzieci:  

- dzieci w wieku 4 lat– 47, w tym 24 dziewcząt i 23 chłopców  

- dzieci w wieku 3 lat– 26 , w tym 12. dziewcząt i  14 chłopców  

-  dzieci w wieku 2 lat– 2,  w tym  1 dziewczynka i  1 chłopiec.  

 

Ponadto, funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w szkołach podstawowych, do których 

uczęszczało 112 dzieci, w tym 55 dziewcząt i 57 chłopców.  

W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmina wydała                                     

ok.1 483 270 zł. 

W przeliczeniu na 1 dziecko, wydatki na przedszkole i poszczególne oddziały przedszkolne 

przy szkołach podstawowych z budżetu gminy kształtowały się następująco:  

1) przedszkole publiczne w Osiu – 12 585 zł (74 dzieci)  

2) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osiu – 3 835 zł (82 dzieci)  

3) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzezinach– 7 690 zł (9 dzieci)  

4) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wierzchach– 8 000 zł (21 dzieci)  

W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmina wydała                                     

ok. 1 483 tys. zł. 
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V. MIESZKAŃCY GMINY. 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców gminy Osie, (zameldowanych na 

pobyt stały) zmniejszyła się o 4 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 

5451 osób, w tym: 2745 kobiet i 2706 mężczyzn.  

Liczba mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

▪ Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym: 

kobiety (do 17 lat) - 557 

mężczyźni (do 17 lat) - 555 

▪ Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym: 

kobiety (18 - 60 lat) - 1566 

mężczyźni (18 - 65 lat) - 1826 

▪ Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym: 

kobiety (powyżej 60 lat) - 622 

mężczyźni (powyżej 65 lat) – 325 

Urodzenia i zgony w 2020 roku 

W 2020 roku urodziło się w gminie 47 osób ( w roku 2019 - 59 osób), w tym 22 

dziewczynki ( w roku 2019 - 28 dziewczynek) i 25 chłopców ( w roku 2019 - 31 chłopców),               

a zmarło 58 osób ( w roku 2019 - 56 osób), w tym 22 kobiety i 36 mężczyzn ( w roku 2019 - 

34 kobiety i 22 mężczyzn). 

Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł (-) 0,2%. W roku 

poprzednim przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 0,05%. 

Cudzoziemcy zameldowani w gminie Osie na dzień 31-12-2020 r. 

Obywatelstwo obce 

 /pobyt stały/ 
4 

Obywatelstwo obce 

 /pobyt czasowy/ 
152 

brytyjskie 1 
 

gruzińskie 
6 

niemieckie 2 
 

mołdawskie 
57 

francuskie 1 
 

ukraińskie 
83 

  

 

kenijskie 
1 

  

algierskie 
1 

rosyjskie 2 

słowackie 1 

białoruskie 1 
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W gminie Osie na dzień 31-12-2020 r. zameldowanych było: 

▪ na pobyt stały: 4 cudzoziemców, tj. 1- kobieta i 3 mężczyzn oraz  

▪ na pobyt czasowy: 152 cudzoziemców, tj. 50 - kobiet i 102 mężczyzn. 

Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy – 83 osoby i Mołdawii – 57 osób. 

Wśród zameldowanych obcokrajowców są osoby blisko spokrewnione. Przyjeżdżają całe 

rodziny z dziećmi. Część z nich urodziła się w Polsce.  

Największa liczba cudzoziemców przebywa czasowo w miejscowości Osie – 128 osób 

oraz w miejscowości Tleń – 14 osób. W większości związane  jest to z zatrudnieniem 

w miejscowych zakładach produkcyjnych:  

▪ OKK Otlewski Sp. z o.o. w Osiu 

▪ SOKOŁÓW S.A. Oddział w Osiu 

▪ DREW-MONT PPH s. c. Sulkowski Rafał i Grzegorz w Łążku 

Rejestracja zdarzeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Osiu 

URODZENIA  8 urodzenie  za granicą - zarejestrowane w USC Osie 

MAŁŻEŃSTWA 35   

ślub konkordatowy 17  

ślub cywilny 16 w tym 4 śluby w plenerze 

Umiejscowienie zagranicznego aktu 

małżeństwa 
2 

małżeństwo zawarte za granicą i zarejestrowane 

w USC Osie 

ZGONY 33  

w tym 5 osób zmarło z Domu Seniora w Tleniu 

 

KOBIETY 15 

MĘŻCZYŹNI 18 

ROZWODY W 2020 ROKU 13 Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 

obchodziło: 

▪ 2019 rok – 12 par małżeńskich 

▪ 2020 rok – 22 pary małżeńskie 

Ze względu na panującą pandemię zrezygnowano z 

uroczystości wręczenia medali Jubilatom w trosce o 

ich bezpieczeństwo i zaproszonych gości. 

staż małżeński do 5 lat 2 

od 6 do 10 lat 1 

od 11 do 15 lat 5 

od 16 do 20 lat  5 
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VI. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE. 

W Osiu znajduje się Posterunek Policji podległy Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu. 

Teren podległy posterunkowi to gminy: Osie, Drzycim i Lniano. 

Obsada posterunku to 13 funkcjonariuszy, którzy dysponują trzema radiowozami 

(wszystkie z możliwością napędu 4x4). 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie gminy osie prowadzono postępowanie 

przygotowawcze w sprawach 56 przestępstw z czego 44 to  postępowania przeciwko 

osobom. 

Najwięcej dochodzeń prowadzono z art. 209 kk /niealimentacja/  - 12, 

art 178a / kierowanie w stanie nietrzeźwości – 11 

art 278 i 279 kk / kradzież i kradzież z włamaniem -  6 

art 177 kk / wypadek drogowy/ - 3 

 

W sprawach o wykroczenia Zespół ds Wykroczeń KPP w Świeciu prowadził postępowania 

dotyczące 70 czynów z czego : 

21 spraw dotyczyło art 119 kw / kradzież/ 

10 z art 124 kw /uszkodzenie mienia/ 

9 postępowań  z art 86 kw / zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym/   

 

W 2020 roku samorząd gminny wsparł policję kwotą 12 000 zł z przeznaczeniem na 

dodatkowe służby patrolowe w okresie sezonu turystycznego. 
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VII. PRZEDSIĘBIORCY 

1. W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 28 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były roboty budowlane 

specjalistyczne (8- tj.28,57 %) i produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem 

maszyn i urządzeń (2- tj. 7,14%). 
 

2. Wśród zarejestrowanych podmiotów można wyróżnić: 

-27 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

-1 osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą. 
 

3. W 2020 r. wyrejestrowano 17 przedsiębiorców, w tym 15 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą oraz 2 osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów 

był transport lądowy oraz transport rurociągowy (3 – 17,65%), roboty budowlane 

specjalistyczne (3 – 17,65 %). 
 

4. Na koniec 2020 roku w gminie Osie zarejestrowanych było 412 podmiotów w sektorze 

prywatnym, w tym: 

-305 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

-107 osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w tym 

między innymi: 

-3 spółdzielnie, 

-42 spółek handlowych 

-30 spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością (l z udziałem kapitału zagranicznego), 

-28 spółek cywilnych 

 

 

5. Najczęstszym podmiotem prowadzenia działalności gospodarczej jest przetwórstwo 

przemysłowe (69 – 16,75%) oraz budownictwo (63- 15,29%) 

75%

1%
10%

7%
7%

Zarejestrowane podmioty w sektorze 
prywatnym  gminie Osie w 2019 roku

Osoby fizyczne prowadzące działalnośc gospodarczą

Spóldzielnie

Spółki handlowe

Spółki handlowe z ogranoczoną odpowiedzialnością

Spółki cywilne
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VIII. DROGI, MOSTY I PRZEPUSTY ZA 2020 r. 

Całkowita długość dróg gminnych na terenie gminy Osie 98,22 km  

w tym: 

Drogi publiczne (numerowane): 56,50 km (w 2019 r. 55,90 km) 

Drogi wewnętrzne: (w tym ulice w Osiu, Tleniu i Łążku i grunty o geodezyjnym symbolu 

klasyfikacyjnym - dr.):  41,72 km (w 2019 r. 42,32 km) 

 

Wg rodzaju nawierzchni: 

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej: 32,1 km (w 2019 r. 29,52 km) 

Drogi gminne o nawierzchni brukowej: 1,07 km (w 2019 r. 1,47 km) 

Drogi gminne gruntowe i częściowo utwardzone: 60,64 (w 2019 r. 63,18 km) 

Drogi gminne gruntowe: 4,41 km 

 

Długość dróg gminnych posiadających zatwierdzoną organizację ruchu: 32,418 km (było 

28,494 km  

Drogi powiatowe na terenie gminy- długość razem: 68,29 km (bez zmian) 

 

Inwestycje zrealizowane w roku 2020 r. 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska: 1,136 km (beton asfaltowy) koszt 838 

766,86 zł. 

Budowa drogi gminnej Miedzno – Wybudowania: 0,817 km (beton asfaltowy) koszt: : 388 229 

zł. 

Remont drogi gminnej we Wierzchach: 0,585 km (beton asfaltowy i kostka betonowa) koszt: 

345 582 zł. 

Remont ul. Dworzec w Osiu na odcinku 200 mb. (beton asfaltowy) koszt. 94 500zł. 

Budowa oświetlenia ulicznego w Osiu i Tleniu (76 słupów z oprawami LED-owymi                                  

i automatycznym sterowaniem) – koszt. 441 570 zł. 

 

Mosty: razem 5 sztuk –  remont 1 mostu w m Brzeziny, pozostałe bieżąca konserwacja 

Przepusty: razem 6 sztuk – wyłącznie bieżąca konserwacja 

Remonty dróg gruntowych i częściowo utwardzonych: 12,3 km  

(równanie, kruszywo betonowe, tłuczeń, żwir) 
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IX. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2020 r. nie prowadzono działań związanych z monitoringiem zanieczyszczeń powietrza,                    

w tym pomiarów dla pyłu PM 2,5 i PM10. (podobnie w 2018 r.) 

Głównym sprawcą niskiej emisji jest spalanie paliw stałych w piecach grzewczych domów 

jednorodzinnych. W związku z uruchomieniem w roku 2019 rządowego programu „Czyste 

powietrze” Gmina Osie w 2020 r. nie dofinansowywała wymiany starych pieców na nowe.  

W 2020 r. dwoje przeszkolonych na doradców energetycznych pracowników Urzędu Gminy 

Osie udzielało pomocy merytorycznej mieszkańcom planujących termomodernizację 

budynków mieszkalnych, wykorzystanie energii odnawialnej  lub wymianę pieców. Liczba 

udzielonych porad – 34. Brak jest danych o ilości zrealizowanych wniosków złożonych                          

w WFOŚiGW w Toruniu, jak również zakresie termomodernizacji i otrzymanych kwotach 

dofinansowania. 

W roku 2020 Gmina Osie przeprowadziła nabór i złożyła wniosek na dofinansowanie                         

89 instalacji na budynkach mieszkalnych lub gruncie w ramach projektu: Poprawa 

bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie. 

Łączna moc projektowanych instalacji wyniesie 582 kW. Koszt całkowity przedsięwzięcia                    

2 166 707 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r. 

W 2020 r Gmina Osie dokonała modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Osie 

na urządzenia energooszczędne. Zadanie polegało na budowie oświetlenie drogowego na  ul. 

Tucholskiej, ul. Bydgoskiej, ul. Czerskiej w miejscowości Tleń oraz ul. Ks. Semraua w Osiu. 

Demontaż starego oświetlenia zaplanowano na 2021 r. Zadanie kosztowało 441 570,00 zł oraz 

koszty dokumentacji i nadzoru. 

Gmina nie prowadzi rejestru źródeł niskiej emisji (pieców C.O.) 

W gminie funkcjonują następujące zakłady potencjalnie uciążliwe dla środowiska:  

1. Grupa Sokołów 

2. Stolarnia OK Otlewski 

3. EKO-TANK 

4. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

5. Zakład Mięsny Chmarzyński 

6. Tartak Malinowscy M. i L. 

7. Tartak Piotr Jagła 

8. Tartak Sulkowski 

9. MADROS 

10. Zakład Mięsny Różycki w Miedznie 

oraz szereg mniejszych zakładów produkcyjnych lub usługowych. 

Na terenie gminy Osie nie funkcjonują czynne składowiska odpadów komunalnych. 

Składowisko odpadów komunalnych we Wierzchach zostało zrekultywowane w 2015 roku. 
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Składowisko odpadów komunalnych w Osiu zostało zamknięte w 2014 roku. Rekultywacja 

w/w składowiska przewidziana jest w latach 2021-2022 roku. Obecnie na terenie składowiska 

w wydzielonej części zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Osiu. PSZOK obsługiwany jest przez Zakład Usług Komunalnych w Świeciu. PSZOK 

czynny jest w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca.  

Z uwagi na nieczynne lub zrekultywowane składowiska odpadów oraz bieżącą eksploatację 

PSZOK, w 2020 roku i latach poprzednich nie wystąpiło zagrożenie pożarowe dla tych 

obiektów. 

Dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osiu w 2020 r. zatwierdzony 

został  Operat przeciwpożarowy.  

W roku 2020 nie zarejestrowano dzikich wysypisk. Zgłoszone przypadki lokalizacji odpadów 

(z reguły przy drogach lub na gruntach leśnych) zgłaszane są właściwym służbom. Dodatkowo 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzona jest zbiórka odpadów przez pracowników 

Urzędu Gminy Osie, pracowników Nadleśnictwa Osie i Nadleśnictwa Trzebciny oraz dzieci                                 

i młodzież szkolną w ramach inicjatyw społecznych. 

W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych 

na terenie gminy Osie w 2021 roku”. W przetargu złożono 1 ofertę.  

 

Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych 

 

Miesięczny koszt obsługi przez ZUK Świecie związany z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych z terenu gminy Osie z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK w roku 2020 wynosił 128 715,86 zł                    

(w roku 2019 57 863,00 zł). 

 

W roku 2020 koszty obsługi przez ZUK Świecie związane z  odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych w analizowanym okresie wyniosły 1 634 042,13 zł  

(w  2019 r. 694 536, 00 zł). 

 

W tym:  

- z miejsc kwarantanny: 21 920,72 zł 

- z przestrzeni publicznej i przy obiektach gminnych: 67 531,11 zł 

 

W 2020 r. całkowity koszt obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, w tym opłaty za 

administrację systemem wyniósł 1 509 309,67 zł ( w 2019 r.  745 712 38 zł). 
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Zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

Ilość gospodarstw domowych -1629 
 

Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osie:  

(kod 20 03 01): 1196,7700 Mg (w 2019r. 813,11 Mg) 
 

Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

(odpady o kodach: 15 01 01 ,20 01 01,20 02 01 tj. Opakowania z papieru i tektury, papier                           

i tektura, odpady ulegające biodegradacji): 173,8800 Mg 

 

Ilość selektywnie zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje:  

Opakowania z papieru i tektury: 2,4400 Mg 

Papier i tektura: 12,6400 Mg 

Odpady ulegające biodegradacji: 158,8000 Mg 

 

 

Ilość odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych [Mg]: 

377,1600 Mg 

 

-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 0902, 

17 09 03: 199,4200Mg 

-Odpady wielkogabarytowe: 109,7000Mg 

-Odpady ulegające biodegradacji: 36,4200Mg 

-Zużyte opony: 16,0000Mg 

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

01 35: 4,3200Mg 

-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki: 0,8200Mg 

-Opakowania za szkła: 2,1800 Mg 

-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów: 8,3000 Mg 

 

POZIOMY RECYKLINGU: 

W roku 2020 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 69,59% 

W roku 2020 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100% 

W roku 2020 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 0,00% 

 

Poziomy odzysku odpadów komunalnych za rok 2020 zostały osiągnięte. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 219,40  kg                        

(w 2019r – 148,50 kg) zebranych i zagospodarowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 

73,63 kg (w 2019 r – 73,63) odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz 46,04 kg                    

(w 2018r – 9,7 kg) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
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Kanalizacja i wodociągi 

• Sołectwa posiadające zbiorczą sieć kanalizacyjną: 10 sołectw (oprócz sołectwa Stara Rzeka). 

• Sołectwa posiadające zbiorczą sieć wodociągową: 10 sołectw (oprócz sołectwa Stara Rzeka). 

• Ścieki odprowadzane są do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osiu. Przepustowość 

oczyszczalni 1350 m3/dobę. W roku 2020 nie prowadzono inwestycji na terenie oczyszczalni. 

• Teren Gminy Osie obsługuje zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 82,73 km. 

• W roku 2020 wykonano 2,27 km nowej sieci kanalizacyjnej („Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie”, 

Budowa kanalizacji ul. Świerkowa- Szkolna, ) 

• Ponadto Gmina Osie partycypowała w kosztach renowacji 190 mb sieci kanalizacyjnej                            

w sołectwie Jaszcz. Inwestorem była Gmina Jeżewo.  

• Teren Gminy Osie obsługuje zbiorcza sieć wodociągowa o łącznej długości 99,61 km. 

• W roku 2020 wykonano 1,17 km nowej sieci wodociągowej. (Starnie, Wybudowanie pod 

Miedzno) 

• Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej – 1205 szt. Stan na koniec 

roku 2020. 

• W roku 2020 do sieci wodociągowej podłączono 9 budynków. 

• Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 946 szt. Stan na koniec 

roku 2020. 

• W roku 2020 do sieci kanalizacyjnej podłączono 6 budynków. 

• Stawka opłat za wodę w 2020 r. wyniosła dla wszystkich odbiorców: 2,30 zł/m3 do 2,35 zł/m3 

netto. 

Stawki opłat za ścieki w 2020 r. wynosiły netto: 

1. Ścieki bytowe i komunalne odprowadzane do kanalizacji: 4,06 zł/m3 do 4,14 zł/m3 

2. Ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji: 13,40 zł/m3 do 13,67 zł/m3 

3. Ścieki bytowe i komunalne dowożone na punk zlewny oczyszczalni:  13,39 zł/m3 do 

13,66 zł/m3 

4. Osady ściekowe dowożone na punt zlewny oczyszczalni:  27,94 zł/m3 do  28,51 zł/m3 

Ceny od 1.01.2020 r. do 11.06.2020 r. i ceny od 12.06.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Łącznie na terenie gminy Osie funkcjonuje 108 przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 

2020 Gmina Osie dofinansowała 3 nowe obiekty, na łączną kwotę dofinansowania 9 tys. zł. 

Ogółem na terenie gminy Osie funkcjonują 82 zbiorniki na ścieki bezodpływowe. 
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Sołectwa posiadające zbiorcza sieć kanalizacyjną: 10 sołectw (oprócz sołectwa Stara Rzeka). 

Sołectwa posiadające zbiorcza sieć wodociągową: 10 sołectw (oprócz sołectwa Stara Rzeka). 

Ścieki odprowadzane są do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osiu. Przepustowość 

oczyszczalni 1350 m3/dobę. W roku 2019 nie prowadzono inwestycji na terenie oczyszczalni. 

Teren Gminy Osie obsługuje zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 82,73 km. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy w 2020 r. gmina 

podjęła następujące działania:  

1. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

2. Dofinansowanie do utylizacji azbestu. 

3. Doradztwo w zakresie programu „Czyste powietrze”. 

4. Budowa nowej drogi we wsi Radańska – 1,1 km w technologii betonu asfaltowego 

5. Polepszenie parametrów technicznych dróg (zmiana nawierzchni z gruntowej na 

bitumiczną lub z kostki betonowej) na długości - razem 1,9 km. 

6. Polepszenie parametrów technicznych dróg gruntowych i częściowo utwardzonych 

poprzez równanie i wbudowanie kruszyw na długości - razem 14,3 km. 

7. Organizacja lub współorganizacja konkursów o tematyce ekologicznej ostała 

zawieszona z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. 

8. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osiu (Starnie, Osie, ul. Świerkowa-Szkolna) 
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X. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

- przy ul. Dworcowa 4, Osie - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 55,7 

m2, o liczbie izb 3, 

- przy ul. Gwarna 6 - w budynku znajduje się 1 mieszkania, o powierzchni  23,5m2 ,  m2, 

o  liczbie izb 2, 

- przy ul. ks. Semraua 42 w Osiu - w budynku znajdują się 1 mieszkanie, o powierzchni  

47,0m2 o  liczbie izb 2, 

- w miejscowości Brzeziny 38- w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

53m2, o liczbie izb 3, 

- w miejscowości Wierzchy 21 - w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 

56,0m2 i 69,0m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 125,0m2, o przeciętnej 

liczbie izb 3 

- przy ul. Rynek 2 w Osiu – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 76 m2 , 

o liczbie izb 3 

- przy ul. Stary Tartak 6 w Osiu- w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 37,3 

m2, o liczbie izb 2. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r. 11 mieszkań, a na 

dzień 31 grudnia 2020 r. – 8 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane 

było ze sprzedażą mieszkań najemcom. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w 2020 roku 52,40 m2. 

W 2020 r. dokonano sprzedaży 3 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, 

na łączną kwot  34 790,00zł.  Mieszkania sprzedano ich dotychczasowym najemcom,                       

1 mieszkanie z 30% bonifikatą za jednorazową zapłatę , a 2 mieszkanie na raty, na okres 

10 lat. Powodem sprzedaży wskazanych mieszkań były wnioski osób wynajmujących                     

o kupno mieszkania. 

W 2020 r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego, dotyczącego opuszczenia 

lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy. 

Na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w opłatach za mieszkania nie 

wystąpiły. 

W 2020 r. dokonano remontu 1 remontu dachu, Osie Stary Tartak i 3 mieszkań, 

znajdujących się przy: ul. Gwarnej 6 w Osiu,  Wierzchach 21, Brzeziny 38 

Przedmiotem remontów było: 

-remont pokrycia dachowego, Osie, Start Tartak, udział gminy 37/227 – 9 000,00zł.; 

- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej  – ul. Gwarna 6  na kwotę 

2 324,67zł; 

- wykonanie gładzi na ścianach ( zamurowanie pęknięć na ścianach zewnętrznych)   –     
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Wierzchy 21/1 na kwotę 1 328,46 zł; 

- przemurowanie komina C.O. – Brzeziny 38, udział gminy 589/3484 – 941,91zł 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 9,09 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie posiadało 

toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek ten wynosił 12,50 %. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ewidencji gminnej znajduje się 166.6741 ha  gruntów             

(na dzień 31 2019 r. było 165,678 ha ), o łącznej wartości 3 947 938, 13 zł ( rok wcześniej 

3 944 331,43 zł ), w tym: 
 

1. tereny zabudowane - 8,1762 ha o wartości 795.742,40 zł, w tym w użytkowaniu 

wieczystym 2,0735 ha, 

2. grunty rolne - 10,3812 ha o wartości 256 584,46 zł, 

3. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 2.7035 ha o wartości 224.170,60 zł, 

4. grunty pod drogami – 113,071 ha 1 901 056,97 zł, ( rok wcześniej 111,6440 ha                              

o wartości 1 891 037, 12 zł), 

5. tereny mieszkaniowe 1,4512 ha o wartości 90.400,92 zł, 

6. tereny przemysłowe - 3,1918 ha o wartości 175.006,94 zł, 

7. grunty pod rowami - 3,2450 ha o wartości 16.615,00 zł, 

8. łąki - .3.0193 ha o wartości 16.813,60 zł, 

9. lasy - 2.0105 ha o wartości 25.254,47 zł, 

10. pastwiska - 1,3632 ha o wartości 54.976,10 zł 

11. nieużytki - 3,6685 ha o wartości - 16.141,60 zł 

12. grunty pod wodami stojącymi - 3,0000 ha o wartości - 14,700,00 zł, 

13. tereny zurbanizowane niezabudowane 0,0123 ha o wartości 738,00 zł, 

14. tereny kolejowe 0,8656 ha o wartości 120.268,64 zł 

15. tereny różne 10,4751 ha o wartości 239.468,43 zł 

W 2020 r. zanotowano następujące przychody gruntów: 

NABYCIE: 

- działka nr 7/15 o pow. 0,0016 ha obręb Osie na podstawie  Rep A 6555/2020 z dnia 

09.11.2020 r. (poszerzenie ulicy Gwarnej w Osiu  ) 

Wartość gruntu : 48,00 zł 

- działki 207 i 208 o łącznej pow. 1.4251 ha obręb Radańska na podstawie decyzji Starosty 

Świeckiego nr 6/2019 na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej                               

w miejscowości Radańska” 

Wartość gruntu: 9 971,85 zł 
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ZBYCIE – SPRZEDAŻ: 

- lokal mieszkalny nr 1 ul. Sienkiewicza 15 w Osiu  

Działka 136 sprzedano wartość udziału w gruncie 805/2219 – 7 300,00 zł 

Wartość inwentaryzacyjna gruntu: 2800,00 zł (0,0145 ha) 

Lokal nr 1 sprzedano za cenę 34 790,00 zł (Rep A 3137/2020 z dnia 24.06.2020 r.) 

- lokal mieszkalny nr 6 ul. Gwarna 6 w Osiu  

Działka 23/9 sprzedano wartość udziału w gruncie 5883/34574 – 9400,00 zł 

Wartość inwentaryzacyjna: 1764,02 zł (0,0252 ha) 

Lokal nr 6 sprzedano za cenę 46 000,00 zł (Rep A 3646/2020 z dnia 15.07.2020 r. rozłożono 

na raty na okres 10 lat) 

- lokal mieszkalny nr 1 ul. Gwarna 6 w Osiu  

Działka 23/9 sprzedano wartość udziału w gruncie 4450/34574 – 7100,00 zł 

Wartość inwentaryzacyjna : 1334,33 zł (0,0190 ha) 

Lokal nr 1 sprzedano za cenę 32 000,00 zł (Rep A 3654/2020 z dnia 15.07.2020 r. rozłożono 

na raty na okres 10 lat) 

- działka 20/9 obręb Osie użytkowanie wieczyste  

Przekształcenie na własność użytkownika wieczystego pow. 0,0087 ha wartość 514,80 zł               

  Stan na dzień 31.12.2019 r.                                  -     165.3148   ha            -       3 944 331,43 zł 

     + dr                  + 1.4267 ha                     +   10 019,85 zł 

     - R                      - 0,0674 ha                        - 6 413,15 zł 

      ---------------------------------------------------------- 

       166.6741 ha             -     3 947 938,13 zł 

W 2020 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym: 

1) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.214,63 zł, 

2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych 

wyniosły łącznie 26.480,79 zł + 64,84 zł wpływy z odsetek, 

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 

572,00 zł, 

4) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły - 23.003,92 zł, + 1.132,84 zł 

wpływy z odsetek, 

5) wpływy ze sprzedaży 1 nieruchomości mieszkalnej wraz z udziałem gruntu - 34.790,00 zł, 

6) wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych 0,00 zł. 

Gmina Osie na koniec 2020 r. posiadała majątek o łącznej wartości 85.500.526,11 zł 
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XI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

227  ha powierzchni gminy,  powierzchnia ta nie uległa zmianie , zakres miejscowych planów 

obejmował jedynie zmianę w obowiązujących już planach.  Zmiana dotyczyła  przekształcenia 

istniejącego terenu  w celu zamiany parametrów zabudowy dla inwestycji firmy Gzella 

Inwestment .  

W 2020 r. wydano  12  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 

te dotyczyły  głównie inwestycji liniowych tj. sieci elektroenergetycznych  oraz sicie wodno-

kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Osie .  

W 2020 roku wydano 56 decyzji  o warunkach zabudowy., w tym 2  decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  40  decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 14 decyzji dotyczących zabudowy usługowej. 

   Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy –  67 dni.  

 

 

 

  



54 

  

XII. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

         W 2020 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy Osie pozostało na podobnym poziomie jak 

w roku 2019 r.   

W tym okresie Wójt Gminy ogłosił 4 nabory  na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. 

Zgodnie z  ustawą o pracownikach samorządowych  osoby podejmujące po raz pierwszy pracę 

(które nie były wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony 

albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej 

zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym) powinny odbyć służbę 

przygotowawczą. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie 

pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. 

W sprawozdawczym roku zorganizowano 2 służby przygotowawcze. 

Natomiast na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której 

pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby 

przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte 

wykonywanie obowiązków służbowych. Z tego zwolnienia skorzystały  2 osoby . 

Jednak zwolnienie takie nie wyłączyło konieczności uzyskania pozytywnego wyniku 

egzaminu . Czterech pracowników uzyskało pozytywny wynik egzaminu , co było 

warunkiem dalszego ich zatrudnienia . 

       Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 - 30 dni. 

       W 2020 odwołano się od  1 decyzji wydanej przez Wójta Gminy Osie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego,  która została uchylona (przekazano do ponownego rozpatrzenia).  

Mieszkanki i mieszkańcy nie złożyli w 2020 r. żadnej  skargi na akty wydane przez organy 

gminy.  

Wobec organów gminy w 2020 r. nie zapadł żaden wyrok sądów administracyjnych , 

stwierdzający bezczynność organów.  

        Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy Osie przygotowuje projekty 

uchwał rady gminy, określa sposób ich wykonywania oraz wykonuje uchwały rady gminy. 

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 

W 2020 r. Rada Gminy Osie podjęła 60 uchwał w następujących sprawach: 

Wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty 

Dokonania  zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r. 

Udzieleni pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Osie w 2020 roku 

Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2020-

2024 

Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 
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Wprowadzenia okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków                        

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Odwołania Skarbnika Gminy 

Powołania Skarbnika Gminy 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2019 r. 

Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025 

Dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeżewo 

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu 

Uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Dolina rzeki Sobińska Struga”. 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, 

gm. Osie. 

Przystąpienia Gminy Osie do projektu pn. „ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez 

dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie” 

Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Udzielenia wójtowi gminy Osie wotum zaufania 

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osie wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok 

Absolutorium dla Wójta gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

Dokonania zmian w budżecie Gminy Osie 

Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2021 

Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie 

Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2020/2021 

Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 

ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. 

Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie 

Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025 

Dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie 

Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok 

Powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
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Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

Pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach 

administracyjnych gminy Osie 

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie 

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

na rok podatkowy 2021 

Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

Wdeckiego Parku Krajobrazowego 

Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025 

Dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r. 

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie 

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 

i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty  

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej  

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021 

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 - 2025 

Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025 

Dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r. 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok 

Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie na lata 2021-2026 

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

Wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osie 

Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 
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Uchwalone przez Radę Gminy Osie uchwały Wójt Gminy obowiązany był przedłożyć 

wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.  Natomiast regionalnej izbie obrachunkowej,  

uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy                                 

i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej. 

Wojewoda w 2020 r. stwierdził  nieważność częściowo 1 uchwały. Rozstrzygnięcie nadzorcze 

nr 78/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdziło nieważność §5 ust.4 pkt 2 lit. e 

uchwały Nr XV/112/20 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 

193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, 

obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie 

W pozostałych aktach prawnych wydanych przez organy gminy Wojewoda i Regionalna Izba 

Obrachunkowa nie dopatrzyły się nieprawidłowości . 

Mieszkanki i mieszkańcy nie złożyli w 2020 r.  skarg na akty wydane przez organy gminy.  

Wobec organów gminy w 2020 r. nie zapadł żaden wyrok sądów administracyjnych , 

stwierdzający bezczynność organów oraz w sprawie skarg na akty wydawane przez organy 

gminy.  

W roku 2020 do Wójta Gminy Osie wpłynęła 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  Skarga została uznana za bezzasadną. Wpłynął 1 wniosek w rozumieniu 

Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Według danych uzyskanych  od kierowników gminnych jednostek do jednej jednostki 

organizacyjnej  złożono 2  skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Skargi te zostały uznane za bezzasadne. Natomiast  nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu 

Kodeksu postępowania administracyjnego.  

W raportowanym roku gmina nie była stroną w cywilnych postępowań sądowych. Nie zapadł 

żaden wyrok zasądzający od gminy na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia.  
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XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

W 2020 roku nie zgłoszono  projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.  

W 2020 r.   przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące wyrażenia 

opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na rok 2021. W trakcie trwania ww. konsultacji nie 

zgłoszono żadnej opinii. 

                 Do Urzędu Gminy Osie w 2020 r.  wpłynęło 47 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej . Dotyczyły one : 

- sporządzenia raportu o stanie gminy, 

- kontroli dobrostanu zwierząt w schronisku w Węgrowie, 

- posiadania urządzeń badających jakość powietrza, 

- usuwania i unieszkodliwiania azbestu, 

- świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych, powołania pionu ochrony informacji 

niejawnych, 

- udostępnienia informacji o warunkach zabudowy i uzgodnień RDOŚ, ilości wydanych 

decyzji środowiskowych dot. odnawialnych źródeł energii, 

- sposobów i skutków wykonywania zadania opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie, 

- wysokości cen za zakup energii elektrycznej, 

- systemu bezpieczeństwa informacji, w tym zapewnienia cyberbezpieczeństwa w urzędzie, 

- kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w szkołach, 

- przekazywania informacji  o wyborcach poczcie polskiej, 

- udzielonych zamówień publicznych, 

- Zielonego Budżetu Obywatelskiego. 

- rozwoju technologii Internet Rzeczy na zarządzanie infrastrukturą techniczną w przestrzeni 

technicznej, 

- farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych,  

- wykazu nieruchomości będących w posiadaniu gminy, realizacji zadań w obszarze 

zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi, 

- rozwoju zrównoważonego transportu w zakresie elektro mobilności, 

- listy wójtów, zastępców wójtów, członków zarządu, sekretarzy, przewodniczących rad z lat 

1990-2020, 

- Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych, 

- audytu stron internetowych, 

- uzdatniania wody, zakupu środków chemicznych i biologicznych, oczyszczalni ścieków                         

i zbiorników wodnych, 

- instrumentów spierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii oraz 

zakupu i użytkowania środków do dezynfekcji rąk, maseczek, przyłbic itp. 

- gminnego programu ochrony zabytków, 

- systemów dla sygnalistów oraz sposobów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie, 

- wierzytelności z tytułu dostawy towarów/ świadczenia usług w kraju, 

- kosztów utrzymania urzędu, 




