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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!
Trzymacie w rękach dokument przedstawiający sytuację Gminy Pszczółki w roku 2020. Był to
drugi pełny rok działalności dla mnie - jako Wójta Gminy Pszczółki - i jednocześnie pierwszy, w
którym każdy z nas z osobna oraz my wszyscy jako społeczność, musieliśmy się odnaleźć na
nowo. Niepokój związany z obawą o naszych bliskich w dobie epidemii towarzyszył nam przez
cały rok. Z tego względu raport za 2020 rok będzie inny niż poprzednie.
Priorytetowym zadaniem było szeroko rozumiane wsparcie społeczne. Kontynuowaliśmy
skierowane do rodzin programy: „Maćkowe”, „Opieka Wytchnieniowa” i „Asystent Osobisty
Osoby niepełnosprawnej”. M.in. dzięki rządowym programom „Zdalna szkoła” i „Zdalna
szkoła+” zakupiliśmy sprzęt (42 laptopy i 24 Chromebooki) dla placówek oświatowych, który
okazał się być niezbędny podczas nauki zdalnej. Ekspansywny rozwój społeczeństwa
cyfrowego to konieczność dobrego i szybkiego Internetu. Poza coraz to szerszym zasięgiem
światłowodowym na terenie Gminy, udało się też pozyskać grant na kwotę 15.000 euro, który
pozwolił na zainstalowanie 12 publicznych punktów dostępu do Internetu (hotspotów) na
terenie Gminy. Wyposażyliśmy też Ochotniczą Straż Pożarną w Pszczółkach w kombinezony
ochronne i namiot pneumatyczny wraz z asortymentem niezbędnym do ratowania życia.
Wspomnieć należy w tym miejscu także o przekazaniu najstarszym Mieszkańcom
pulsoksymetrów (ok. 600 sztuk).
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych bez wątpienia możemy zaliczyć przebudowę drogi
gminnej ul. Młyńskiej w Różynach, ul. Spacerowej w Skowarczu (I etap), ul. Orzeszkowej i
fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach oraz modernizację dróg dojazdowych do pól w
Ulkowach (ul. Jabłoniowa, Winogronowa i Parkowa). Przebudowane zostało ponad 3.690
metrów dróg gminnych. Inwestowaliśmy również w infrastrukturę rekreacyjno-sportową. W
Rębielczu pojawił się zestaw zabawowy w kształcie pirackiego statku „Zatoka Przygód”, w
Skowarczu – boisko wielofunkcyjne, a w Kolniku, Ostrowitem, Ulkowach, Kleszczewku i przy
Gminnym Przedszkolu Publicznym w Pszczółkach – nowe urządzenia rekreacyjne. Ponadto
wzdłuż ścieżki rowerowej Pszczółki – Żelisławki stworzono aleję drzew owocowych. O
wszystkich (zrealizowanych i rozpoczętych) działaniach możecie Państwo przeczytać w dalszej
części raportu.
Mając głęboko w sercu Państwa sugestie i prośby, po wielu miesiącach przygotowań wraz z
rozpoczęciem roku szkolnego uruchomiliśmy dwie linie autobusowe. Transport publiczny to
nie tylko kursujący autobus, ale także nowe przystanki i nowe wiaty. Dzięki uruchomionej
komunikacji Mieszkańcy sołectw i osiedli, które nie znajdują się przy drodze krajowej, mogą
łatwiej przemieszczać się po Gminie.
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Koniec roku 2020 to kolejny ważny krok – powołanie spółki komunalnej Eco Probe, która 1
stycznia 2021 roku rozpoczęła swoją działalność. Zdaję sobie sprawę z faktu, że nie od razu
rozwiążą się wszystkie problemy, z jakimi boryka się chociażby infrastruktura wodociągowokanalizacyjna. Jednakże to posunięcie pozwoli na stopniową poprawę jakości usług
świadczonych lokalnej społeczności.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z wydarzeniami roku 2020 w Gminie Pszczółki. Mam
nadzieję, że przedstawiony raport zobrazuje najważniejsze działania i pozwoli Państwu
z sentymentem oraz spokojem raz jeszcze przeżyć to, co się już wydarzyło.
Z wyrazami szacunku
Maciej Urbanek
Wójt Gminy Pszczółki
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PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wprowadzony został ustawą o samorządzie gminnym.
Raport powinien obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Najważniejsze polityki
realizowane przez
gminę

Strategie gminne

Programy gminne

Inne dokumenty
kierunkowe gminy

polityka
przestrzennogospodarcza, w tym
rozwój sieci drogowej,
zapewnienie dostaw
wody
i
odbioru
ścieków, planowanie
przestrzenne,
wspieranie
przedsiębiorczości

Strategia Rozwoju
Gminy Pszczółki do
roku
2020
(aktualizacja
–
uchwała
nr
XXXV/329/10 Rady
Gminy Pszczółki z
dnia 27 maja 2010
roku)

Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok
2020
(uchwała
nr
XVII/114/19 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 27
grudnia 2019 roku)

Plan
gospodarki
niskoemisyjnej
dla
Gminy
Pszczółki
(uchwała nr XII/92/15
Rady Gminy Pszczółki z
dnia 22.12.2015 roku,
zaktualizowana
uchwałą nr XVII/148/16
Rady Gminy Pszczółki z
dnia 05.07.2016 i
uchwałą
nr
XXIII/204/16
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
20.12.2016 roku)

polityka społeczna, w
tym
polityka
oświatowa,
prorodzinna,
senioralna,
zabezpieczenia
społecznego,
prozdrowotna, a także
kultura,
bezpieczeństwo
publiczne, współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Pszczółki na lata
2007
–
2020
(uchwała
nr
XIII/114/07
Rady
Gminy Pszczółki z
dnia 18 grudnia 2007
roku)

Gminny
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020
(uchwała nr XVII/115/19
Rady Gminy Pszczółki z
dnia 27 grudnia 2019
roku)

Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i
paliwa
gazowe
(aktualizacja – uchwała
nr XXII/188/16 Rady
Gminy Pszczółki z dnia
24 listopada 2016 roku)

polityka ekologiczna,
w tym kształtowanie
terenów zielonych,
edukacja ekologiczna,
gospodarka odpadami

Program
na
rzecz
Seniorów
Gminy
Pszczółki (uchwała nr
XXII/179/16 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 24
listopada 2016 roku)
Gminny
Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla
Gminy
Pszczółki
(uchwała
nr
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XXIV/266/13
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
18 grudnia 2013 roku)
Gminny
Program
Wspierania Rodziny na
lata 2018 – 2020
(XXX/263/17
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
14 listopada 2017 roku)
Gminny program opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na rok 2020 (uchwała nr
XXI/133/20 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 31 marca
2020 roku)
Gminny Program Opieki
nad Zabytkami w Gminie
Pszczółki na lata 20172020
(uchwała
nr
XXVII/239/17
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
13 czerwca 2017 roku)
Program
Ochrony
Środowiska na lata 2018
– 2021 z perspektywą
2022 – 2025 (uchwała nr
XLII/374/18 Rady Gminy
Pszczółki
z
dnia
02.10.2018 roku)
Program
usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla
Gminy Pszczółki na lata
2009 – 2032 (uchwała nr
XXIII/221/08
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
29.12.2008 roku)
Program
współpracy
Gminy
Pszczółki
z
organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na rok 2020
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(uchwała nr XVI/107/19
Rady Gminy Pszczółki z
dnia 28 listopada 2019
roku)
Wieloletni
program
„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 20192023
(uchwała
nr
III/28/18 z dnia 19
grudnia 2018 r.)
Wieloletni
program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
Gminy
Pszczółki na lata 20202024
(uchwała nr
XXIX/180/20 z dnia 20
października 2020 roku)
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CHARAKTERYSTYKA GMINY PSZCZÓŁKI

Gmina Pszczółki leży w województwie pomorskim, w południowej części powiatu gdańskiego.
Zlokalizowana jest ok. 23 km od Gdańska oraz ok. 10 km od Tczewa. Przebiega przez nią droga krajowa
nr 91, linia kolejowa na trasie Gdynia – Warszawa, a także autostrada A1. Przez gminę biegną główne
międzyregionalne ciągi komunikacyjne aglomeracji trójmiejskiej wraz z portami morskimi oraz lokalne,
biegnące z miast leżących na południe od Gdańska. Komunikację lokalną zapewniają linie autobusowe
i kolejowe. Gmina obejmuje 9 miejscowości: Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Kolnik, Rębielcz, Żelisławki,
Ostrowite, Kleszczewko, Ulkowy.
Gminę Pszczółki zamieszkuje 9.627 osób (na podstawie danych z ewidencji ludności, liczba osób
zameldowanych, stan na dzień 31.12.2020 r.). Liczba ludności w gminie wzrosła od 31.12.2019 r. o 158
osób.
Największy wzrost liczby mieszkańców zanotowano w Skowarczu (82 osoby) i Różynach (50 osób). W
Pszczółkach natomiast liczba mieszkańców spadła o 14 osób.
Liczba mieszkańców Gminy Pszczółki w latach 2018-2020 (zameldowanych na pobyt stały i czasowy):
Miejscowość

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Kleszczewko

469

487

518

Kolnik

594

615

631

Ostrowite

183

183

179

Pszczółki

4251

4196

4182

Rębielcz

334

344

343

Różyny

1264

1317

1367

Skowarcz

1446

1519

1601

Ulkowy

350

357

364

Żelisławki

458

451

442

9349

9469

9627

RAZEM

str. 8

Liczba mieszkańców w latach 2019-2020
4196
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Pszczółki

Rębielcz

2019 r.

Różyny

Skowarcz

2020 r.

Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni wynoszącej 49,84 km2, gęstość zaludnienia wynosi obecnie
ok. 193 osób/km2.
W 2020 roku urodziły się 116 osoby, a zmarło 77 mieszkańców. Ponadto zameldowano 457 nowych
mieszkańców, a wymeldowano 71 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców
15,99%
22,24%

61,77%

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny
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W wieku produkcyjnym (tj. od 18 do 59 lat – kobiety i od 18 do 64 lat – mężczyźni) jest ok. 61,77 %
mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym (tj. do 17 lat) – ok. 22,24 %, a w wieku poprodukcyjnym (tj.
od 60 lat – kobiety i od 65 lat – mężczyźni) – ok. 15,99 %.
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RADA GMINY PSZCZÓŁKI
Skład osobowy Rady Gminy Pszczółki
Anna Staniewicz
Przewodnicząca Rady Gminy
Okręg wyborczy nr 10 Sołectwo Ulkowy
Krzysztof Kutkowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Łysik

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Okręg wyborczy nr 7

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Sołectwo Pszczółki, ulice: A. Mickiewicza, B.
Prusa, C.K. Norwida, H. Sienkiewicza, J.
Brzechwy, J. Matejki, J. Tuwima, J.
Słowackiego, M. Konopnickiej, S.
Żeromskiego, Widokowa, W. Witosa, W.
Reymonta

Okręg wyborczy nr 2
Sołectwo Pszczółki, ulice: Dworcowa,
Kościelna, Nowa, Ogrodowa, Wałowa

Przemysław Jaskólski
Joanna Falasa
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Tomasz Nowosad

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia,
Opieki Społecznej, Kultury i Sportu

Okręg wyborczy nr 3
Sołectwo Pszczółki, ulice: Bałtycka, Boczna,
Fabryczna, Morska, Polna, Pomorska nr 1771, Żuławska

Okręg wyborczy nr 9
Sołectwo Żelisławki

Sławomir Ziętek

Wioleta Bizior

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu

Waldemar Walejko

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu

Okręg wyborczy nr 15

Okręg wyborczy nr 4

Sołectwo Skowarcz, ulice: Akacjowa,
Bursztynowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa,
Dębowa, Gdańska, Jaśminowa, Jodłowa,
Kasztanowa, Krótka, Modrzewiowa, Pod
Jałowcem, Polna, Sosnowa, Spacerowa,
Topolowa, Turkusowa

Sołectwo Pszczółki, ulice: Bukowa,
Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka,
Ks. J. Popiełuszki, Łąkowa, Mennonicka,
Pomorska nr 1 - 16, Przy Wiatraku,
Tczewska, Topolowa, Wierzbowa

Krystyna Szulc
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Paweł Cichocki
Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 13
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Okręg wyborczy nr 14

Okręg wyborczy nr 1

Sołectwo Ostrowite. Sołectwo Skowarcz,
ulice: Bławatkowa, Borówkowa, Chabrowa,
Daliowa, Diamentowa, Hiacyntowa,
Jeżynowa, Klimatyczna, Kolejowa,
Kwiatowa, Lawendowa, Lubczykowa,
Łąkowa, Makowa, Miedziana, Miętowa,
Parkowa, Piaskowa, Platynowa,
Rumiankowa, Rzemieślnicza, Słoneczna,
Spokojna, Srebrna, Storczykowa,
Szafranowa, Świetlikowa, Tymiankowa,
Wiosenna, Wspólna, Ziołowa, Złota,
Żuławska, Żwirowa

Sołectwo Pszczółki, ulice: Gdańska, Jana
Pawła II, Mikołaja Kopernika

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy
Okręg wyborczy nr 6
Sołectwo Pszczółki, ulice: Bartnicka, E.
Orzeszkowej, J. Korczaka, Malinowa,
Miodowa, Nad Bielawą, Nektarowa,
Olimpijska, Piesza, Pogodna, Rumiankowa,
Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Św.
Ambrożego, Wielokwiatowa, Wrzosowa,
Wspólna

Sołectwo Różyny, ulice: Akacjowa, Azaliowa,
Bukowa, Chabrowa, Chmielna, Fiołkowa,
Irysowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jaworowa,
Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa,
Kwiatowa, Lawendowa, Leszczynowa,
Leśna, Liliowa, Majowa, Miętowa, Makowa,
Młyńska, Orzechowa, Pogodna, Polna,
Pszeniczna, Rzemieślnicza, Sadowa,
Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa,
Świerkowa, Widokowa, Wrzosowa, Zielona

Piotr Pestka
Marta Grzeszczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 11
Sołectwo Kleszczewko

Sołectwo Pszczółki, ulice: Brzozowa,
Dębowa, Gen. Józefa Hallera, Grabowa, J.
Piłsudskiego, Jarzębinowa, Jesionowa,
Lipowa, Macieja Rataja, Olchowa Sołectwo
Rębielcz

Ryszard Pstrągowski
Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Magdalena Niemczuk

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Okręg nr 12

Okręg wyborczy nr 8

Sołectwo Różyny, ulice: Dworcowa,
Gdańska, Kościelna, Łąkowa, Różana Góra,
Wiśniowa

Sołectwo Kolnik
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W 2020 roku odbyło się 15 sesji Rady Gminy Pszczółki, w trakcie których podjęto 93 uchwały, w tym
90 zostało zrealizowanych lub było realizowanych na bieżąco, 2 straciły moc, 1 nie została zrealizowana
(ze względu na stan epidemii nie została wykorzystana dotacja na organizację Święta Miodu
Pszczółkowskiego).
Szczegółowa informacja o realizacji najważniejszych uchwał została przedstawiona w dalszej części
raportu.
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BUDŻET GMINY

W 2020 roku wysokość dochodów ogółem wyniosła 60.281.430,75 zł, a wysokość wydatków
62.259.661,05 zł. Stąd rok zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 1.978.230,23 zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
Bieżące

6 608 172,39 zł

53 673 258,36 zł

DOCHODY

Majątkowe

13 466 144,45 zł

48 793 516,60 zł

WYDATKI

W 2020 roku najwięcej środków wydano na pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia, bo ok. 33%
budżetu oraz na oświatę ok. 23%. Na drogi wydano ok. 20%, na administrację publiczną wydano ok.
9%, na pozostałe wydatki, w tym utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację, gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska, a także inne zadania wydatkowano ok. 15% budżetu.
W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 25%, wydatki
majątkowe (inwestycyjne) 18%, natomiast pozostałe wydatki 43% budżetu.
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STRUKTURA WYDATKÓW (WG OBSZARÓW)
Pozostałe; 15%
Pomoc społeczna,
rodzina i ochrona
zdrowia; 33%

Administracja
publiczna; 9%

Drogi; 20%

Oświata; 23%

W strukturze dochodów wykonanych w 2020 r. dochody własne stanowiły ok. 46% (27.604.044,02 zł),
subwencje ok. 18% (10.698.000,00 zł), dotacje ok. 34% (20.427.010,29 zł), natomiast środki z Unii
Europejskiej ok. 2% (1.552.376,44 zł).

STRUKTURA DOCHODÓW
środki UE; 2%

dotacje; 34%
dochody własne;
46%

subwencje; 18%

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:
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Kategoria dochodów własnych

Wykonanie w 2020 roku

Podatek od nieruchomości

4.778.608,72

Udziały w PIT

9.314.517,00

Udziały w CIT

89.877,58
2.728.361,32

Wpływy z usług (w tym woda i ścieki)

448.706,49

Podatek rolny
Wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami

1.941.915,25

Podatek od środków transportowych

701.708,14

Podatek od czynności cywilnoprawnych

678.334,28

Najem i dzierżawa

176.497,73

Struktura dochodów własnych
Podatek od nieruchomości i rolny
Udziały w PIT i CIT

25%

19%

Wpływy z usług (w tym woda i
ściek)
Opłaty za gospodarowanie
odpadami

2%
3%
34%

7%
10%

Podatek od środków
transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Pozostałe

Należności (zaległości) wobec gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez
odsetek) na koniec roku wyniosły 4.518.922,94 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9,23 %
(w 2019 r. zaległości wynosiły 4.137.019,77 zł).
Na koniec 2020 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 6.227.780,00 zł, na co składa się:



pożyczka z NFOŚiGW (2013) – 377.780,00 zł,
kredyt z BGK w Gdańsku (2018) – 1.500.000,00 zł,
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kredyt z BS w Gliwicach (2020) – 4.350.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Poziom zadłużenia ogółem Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 10,3% w stosunku do
dochodów ogółem. Na koniec III kwartału 2020 roku zadłużenie łączne wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego w stosunku do ich planowanych dochodów ogółem wyniosło ok. 27,2%.

Wskaźnik zadłużenia
30,0%

27,2%

25,0%
20,0%
15,0%
10,3%
10,0%
5,0%
0,0%
Gmina Pszczółki

JST ogółem
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POLITYKA PRZESTRZENNO-GOSPODARCZA
ROZWÓJ PRZESTRZENNY
W 2020 roku dla terenu Gminy Pszczółki obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą nr XXIII/196/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20
grudnia 2016 roku.
Na obszarze ok. 918 ha obowiązuje 47 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stąd
pokrycie planistyczne wynosi ok. 18,4% powierzchni gminy. Funkcją wiodącą planów jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
W trakcie opracowywania są 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla których
podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, tj.






uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego wsi Rębielcz,
uchwała nr XIX/223/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego
Skowarcz oraz Pszczółki,
uchwały nr XXVII/172/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina
Pszczółki (zakres obejmuje działki oznaczone geodezyjnie nr 230/1, 230/2, 230/3, 230/4,
230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10 w Skowarczu).

W 2020 roku wydano 43 decyzje o warunkach zabudowy, w tym dotyczące:




zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 27 szt. (obejmujące działki o powierzchni 5,7 ha),
zabudowy usługowej – 7 szt. (obejmujące działki o powierzchni 2,2 ha),
innej zabudowy (wały, silosy nasypy, stawy, zabudowa zagrodowa, hale, magazyny) – 9 szt.
(obejmujące działki o powierzchni 24,2ha).

Ponadto w 2020 roku wydano 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które
dotyczą działek o łącznej powierzchni 48,8 ha.
Liczba wydanych w 2020 roku decyzji podziałowych wyniosła 30 szt.
W 2020 roku zakończonych zostało 9 postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Prowadzone były również kolejne 3 postępowania, które są
kontynuowane w 2021 roku.
W ubiegłym roku Rada Gminy Pszczółki podjęła 5 uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy i 3 uchwały
regulujące przebieg istniejących ulic. Ponadto nadanych zostało 210 nowych numerów budynków.
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ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ
Sieć dróg gminnych w 2020 roku wynosiła ponad 126 km, w tym ponad 25 km stanowiły drogi
publiczne.
Długość sieci kanalizacji deszczowej w 2020 roku wynosiła 10,9 km i obejmowała 5 przepompowni wód
deszczowych, w tym:
 jedna na ul. Szkolnej w Pszczółkach,
 jedna na ul. Ogrodowej w Pszczółkach,
 jedna na ul. Norwida w Pszczółkach,
 dwie na ul. Młyńskiej w Różynach.
Oświetlenie dróg i placów na terenie Gminy Pszczółki obejmowało 1502 oprawy, w tym 605 należało
do firmy Energa Oświetlenie, a 897 oprawy stanowiły mienie gminne. 314 z gminnych punktów
świetlnych stanowiły oprawy ledowe, pozostałe to oprawy sodowe.
Najważniejsze zadania inwestycyjne
1. Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach
Wydatkowano: 6.097.625,35 zł
Przebudowano drogę o długości 1795 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z płyt betonowych
wraz z 3 wyniesionymi skrzyżowaniami i 5 progami zwalniającymi, a także chodnik z kostki
betonowej o szerokości 2 m na całej długości drogi, a także kanalizację deszczową i oświetlenie
drogowe obejmujące 11 punktów świetlnych LED.
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie:
4.825.288,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 700.000,00 zł.
2. Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Jabłoniowa, Winogronowa i Parkowa w Ulkowach
Wydatkowano: 461.535,00 zł
Wykonano nawierzchnię jezdni z płyty betonowej odcinek I (ul. Jabłoniowa) o długość 354 m i
szerokość od 4,0 do 5,0 m, odcinek II (ul. Winogronowa i Parkowa) o długości 150 m szerokość
3,0 m.
Inwestycja współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie:
91.860,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 369.675,00 zł.
3. Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarcz – etap I
Przebudowano drogę na długości 341 m. Wykonano pas pieszo-jezdny z kostki betonowej o
szerokości 5 m. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie obejmujące 14
punktów świetlnych LED.
Wydatkowano: 1.053.923,33 zł
Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie: 954.269,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. św. Ambrożego w Pszczółkach
Wydatkowano: 1.317.330,00 zł
Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na długości 424 m i szerokości 6,0 m na ul. E.
Orzeszkowej oraz 5,5 m na ul. św. Ambrożego, a także chodnik na całej długości drogi
o szerokości 2,0 m. Ponadto wykonano kanalizację deszczową.
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie:
1.076.092,00 zł.
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5. Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu
Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2021 roku.
W roku 2020 wykonano roboty o wartości 418.789,95 zł.
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
6. Przebudowa ul. Miodowej i Bartnickiej w Pszczółkach
Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2021 roku.
W roku 2020 wykonano roboty o wartości 687.355,00 zł.
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
7. Przebudowa ul. Konopnickiej i Reymonta w Pszczółkach
Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku, planowane zakończenie w 2021 roku.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kopernika w Pszczółkach
Wartość dokumentacji: 31.980,00 zł
9. Budowa oświetlenia drogowego:
 ul. Kasztanowa w Ulkowy (zakręt)
 ul. Sosnowa w Kolniku
 ul. Bursztynowa w Kleszczewku
Inwestycje rozpoczęte w 2020 roku, planowane zakończenie w 2021 roku.
Remonty i inne zadania bieżące
Do najważniejszych zadań bieżących wykonanych w 2020 roku należały:
 remont ul. Jaśminowej w Skowarczu (nawierzchnia z płyt betonowych o powierzchni ok. 776
m2) i skrzyżowania ul. Topolowej i Modrzewiowej w Skowarczu (nawierzchnia z płyt
betonowych o powierzchni ok. 100 m2) o wartości 73.800,00 zł,
 remont nawierzchni ul. Sadowej w Różynach o wartości 110.700,00 zł,
 remont nawierzchni z płyt yomb ul. Piaskowa w Skowarczu 70 m2, ul. Jodłowa w Skowarczu
90 m2 oraz skrzyżowanie ul. Wierzbowej i Łąkowej w Pszczółkach 40 m2, o wartości łącznej
33.210,00 zł,
 oczyszczenie przepustów przydrożnych w Kleszczewku przy ul. Wierzbowej i w Pszczółkach
przy ul. Wierzbowej o wartości łącznej 12.180,00 zł,
 wymiana 13 wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 91 w Różynach, Skowarczu,
Pszczółkach i Kolniku oraz montaż 2 nowych wiat w Skowarczu za łączną kwotę 79.532,29 zł.
Łącznie bieżący koszt utrzymania infrastruktury drogowej w 2020 roku obejmujący m.in. remonty,
zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, koszenie, itd. wyniósł: 795.319,17 zł.
Łączne nakłady na utrzymanie przystanków autobusowych wyniosły: 81.909,59 zł.
Bieżący koszt utrzymania infrastruktury oświetleniowej, w tym przede wszystkim konserwacja i
dostawa energii elektrycznej wyniósł: 697.083,52 zł.
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ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
Gmina Pszczółki jest w 96% skanalizowana i w 99% zwodociągowana. Według stanu na dzień
31.12.2020 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 70,94 km i sieci kanalizacyjnej 99,04 km.
Ze względu na powstawanie nowych osiedli konieczna jest dalsza rozbudowa infrastruktury.
Najważniejsze obiekty infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
1. Hydrofornia w Pszczółkach na ul. Rataja:
 woda czerpana jest z trzech studni głębinowych, woda ujmowana jest z utworów
czwartorzędowych,
 wodę poddaje się uzdatnianiu w urządzeniach Stacji Uzdatniania Wody,
 studnia nr 1 na dz. nr 355/4 – głębokość: 98m, wydajność: 62m3/h,
 studnia nr 2 na dz. nr 404/1 – głębokość: 99m, wydajność: 40,7m3/h,
 studnia nr 3 na dz. nr 404/1 – głębokość: 98m, wydajność: 45,9m3/h,
 rok wiercenia studni: 1981
2. Hydrofornia w Żelisławkach:
 pobór wody przez otwór piezometryczny, woda ujmowana jest z utworów trzeciorzędowych,
 wodę poddaje się uzdatnianiu w urządzeniach Stacji Uzdatniania Wody,
 głębokość piezometru na dz. nr 20/15: 166m, wydajność: 15m3/h,
 rok wiercenia: 1975
3. Hydrofornia w Różynach na ul. Dworcowej:
 woda czerpana jest z jednej studni głębinowej, woda ujmowana jest z utworów kredowych,
 nie jest wymagane uzdatnianie wody,
 studnia na dz. nr 239/2 – głębokość: 238,5m, wydajność: 70m3/h,
 rok wiercenia studni: 1985
4. Hydrofornia w Różynach na ul. Łąkowej:
 obiekt nieczynny,
 woda czerpana była z jednej studni głębinowej, woda ujmowana jest z utworów
czwartorzędowych,
 studnia na dz. nr 392 – głębokość: 32m, wydajność: 17m3/h,
 rok wiercenia studni: 1974
5. Ujęcie w Ostrowitem:
 obiekt nieczynny,
 woda czerpana była z jednej studni głębinowej, woda ujmowana jest z utworów
czwartorzędowych,
 studnia na dz. nr 432 – głębokość: 44,5m,
 rok wiercenia studni: 1973
6. Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach:
Rodzaj oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadu:
 punkt zlewny ścieków dowożonych,
 przepompownia ścieków surowych, w konstrukcji żelbetowej,
 zintegrowane mechaniczne urządzenie do oczyszczania ścieków w postaci sitopiaskownika,
 zlokalizowanego w budynku technicznym wykonanym w technologii tradycyjnej,
 zbiornik retencyjny ścieków surowych, w konstrukcji żelbetowej,
 komora zasuw KZ1 z przepływomierzem ścieków surowych,
 komora zasuw KZp,
 sekwencyjny reaktor biologiczny typu SBR, w konstrukcji żelbetowej – reaktor A i B,
 sekwencyjny reaktor biologiczny typu SBR, w konstrukcji żelbetowej – reaktor C,
 stacja dmuchaw pod wiatą – 3 szt.,
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 wylot ścieków do odbiornika.
Procesy zagospodarowania osadu prowadzone są w następującym układzie technologicznym:
 przepompownia osadu nadmiernego,
 komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
 prasa filtracyjna z osprzętem.
7. Przepompownie ścieków – 26 szt.
Najważniejsze zadania inwestycyjne
1. Budowa sieci wodociągowej na ul. Żuławskiej w Pszczółkach - II etap
Wydatkowano: 10.700,00 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 102 mb, średnicy d=110
mm, wraz z montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN80.
2. Budowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej w Różynach
Wydatkowano: 17.667,50 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 110 mb, średnicy d=90
mm, wraz montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN80.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Morelowej w Różynach
Wydatkowano: 25 817,50 zł
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 89 mb, średnicy
d=200 mm.
4. Budowa sieci wodociągowej na ul. Leszczynowej w Kolniku
Wydatkowano: 25.385,00 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 194 mb, średnicy d=110
mm, wraz z montażem 2 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 oraz przyłączy do
granicy działki drogowej o łącznej długości ok. 11mb, średnicy d=40 mm – 5 szt. z materiału PE.
5. Modernizacja monitoringu hydroforni w Żelisławkach
Wydatkowano: 19.500,00 zł
W ramach inwestycji zamontowano nową rozdzielnicę wraz z wyposażeniem, w celu przesyłu
danych o aktualnym stanie obiektu. Ponadto wykonano stanowisko wizualizacyjne znajduje się
na oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.
6. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy Pszczółki
Wydatkowano: 51 452,13 zł
Zakupiono 6 pomp zatapialnych do przepompowni ścieków w Kleszczewku przy ul. Pomorskiej
i Sosnowej, w Ostrowitem przy żwirowni, w Żelisławkach przy ul. Pałacowej, w Ulkowach przy
ul. Leśnej oraz w Skowarczu przy ul. Łąkowej.
7. Wymiana sprężarki w hydroforni w Pszczółkach i w Żelisławkach
Wydatkowano: 20.910,00 zł
Wymieniono sprężarkę śrubową do nawietrzania złóż filtracyjnych w hydroforni w Pszczółkach.
Sprężarkę do hydroforni w Żelisławkach kupiono w ramach zakupu nieinwestycyjnego.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących inwestycji:
 budowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Pszczółkach (za kwotę 4.305,00 zł),
 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Rataja w Pszczółkach (za kwotę
7.380,00 zł),
 przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Pomorskiej w Kleszczewku (za kwotę 6.150,00 zł).
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Koszty bieżące utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Usuwanie awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych:
 wodociągi – 112.717,69 zł
 kanalizacja sanitarna – 324.796,87 zł
Konserwacja i utrzymanie ujęć i przepompowni wodociągów i kanalizacji:
 wodociągi – 57.483,30 zł
 kanalizacja sanitarna – 135.334,70 zł
Plombowanie wodomierzy, odczyty i wystawianie faktur:
 odbiory przyłączy wodociągowych, odczyty, wymiany i plombowania wodomierzy –
96.645,43 zł
 odbiory przyłączy kanalizacji sanitarnej – 2.386,67 zł
Powstanie spółki komunalnej Eco Probe Sp. z o.o.
W dniu 17 listopada 2020 roku Rada Gminy Pszczółki podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki
komunalnej pod firmą Eco Probe Sp. z o.o. Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2021 roku.
Główna działalność Eco Probe obejmuje zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków.
Ponadto spółka zajmuje się:
 utrzymaniem czystości na terenach gminnych,
 utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych,
 naprawą, konserwacją i utrzymaniem zimowej infrastruktury drogowej.
W drugiej połowie 2021 roku planowane jest przejęcie przez spółkę odbioru i transportu odpadów
komunalnych.
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WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Pszczółki zgodnie z danymi GUS w
2020 roku wyniosła 1198. Wzrosła ona w stosunku do 2019 roku o 46 podmiotów. Dla porównania w
poprzednim roku ich liczba wzrosła o 56.
Podmioty gospodarcze z Gminy Pszczółki prowadzą głównie działalność w zakresie:






budownictwa (255 podmiotów),
przetwórstwa przemysłowego (190 podmiotów),
handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(190 podmiotów),
transportu i gospodarki magazynowej (102 podmioty),
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (100 podmiotów).

Działania na rzecz przedsiębiorców
Piątki dla przedsiębiorców
W 2020 r. Wójt Maciej Urbanek, kontynuował piątkowe spotkania z przedsiębiorcami – rozmowy
dotyczą spraw ważnych z perspektywy przedsiębiorcy oraz możliwości współpracy z samorządem
gminnym. W 2020 r. przeprowadzono 38 rozmów, zarówno bezpośrednich, jak i w formie
wideokonferencji.

Przeciwdziałanie skutkom epidemii
Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, w której znaleźli się
w wyniku pandemii COVID-19 dokonano umorzenia podatku od
12 przedsiębiorcom:



przedsiębiorcy
nieruchomości

na podstawie Ordynacji Podatkowej – na kwotę 30.031,60 zł;
na podstawie Uchwały nr XXIII/142/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości – na kwotę 18.800,00 zł.

Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja również rozwój infrastruktury, o którym mowa we wcześniejszej
części raportu.
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POLITYKA SPOŁECZNA
POLITYKA OŚWIATOWA
Gminne placówki oświatowe
W Gminie Pszczółki w 2020 roku funkcjonowały następujące gminne placówki oświatowe:
 Szkoła Podstawowa w Pszczółkach,
 Szkoła Podstawowa w Skowarczu,
 Szkoła Podstawowa w Różynach,
 Przedszkole Gminne w Pszczółkach.
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach według stanu
na dzień 30 września 2020 roku:
L.p. Placówka oświatowa
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
1
Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja”
216
9
2
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
867
38

3

„0”

77

4

I-VIII

790

34

69
15
54
67
19
48
1219

4
1
3
4
1
3
55

Szkoła Podstawowa w Skowarczu
„0”
I-III
4
Szkoła Podstawowa w Różynach
„0”
I-III
RAZEM:

Do jednego oddziału uczęszczało w 2020 roku średnio 22 uczniów.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego. Uczniowie uczyli się języka angielskiego oraz języka
niemieckiego.
Według danych na dzień 30.09.2020 roku w placówkach oświatowych zatrudniono 118 nauczycieli.
Według stopnia zawodowego zatrudniono (w etatach):
 stażysta: 2
 kontraktowy: 28,21
 mianowany: 20,5
 dyplomowany: 57,38
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 10 uczniów/wychowanków.
Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu Gminy kształtowały się następująco:
 Szkoła Podstawowa w Pszczółkach : 8.676.505,81 zł
 Szkoła Podstawowa w Różynach: 610.157,55 zł
 Szkoła Podstawowa w Skowarczu: 900.202,66 zł
 Przedszkole Gminne w Pszczółkach: 1.994.316,63 zł
Przedszkola niepubliczne i poza terenem gminy
Gmina Pszczółki jest organem dotującym dla dwóch przedszkoli niepublicznych i w 2020 r. udzielono
dotacji w następujących kwotach:
•
Niepubliczne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT” w Różynach : 420.591,63 zł,
•
Przedszkole Niepubliczne „DZIECIOLANDIA” w Kolniku : 668.680,22 zł.
Liczba dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych (stan na dzień 30.09.2020 r.)
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l.p. Placówka oświatowa
1
Przedszkole Dzieciolandia
2
Przedszkole Bajkowy Świat
RAZEM:

Liczba dzieci
80
59
139

W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki, do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, Gmina Pszczółki wydatkowała 671.977,36 zł.
Natomiast dochody budżetu Gminy z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami
Gminy Pszczółki, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pszczółki w roku 2020 wyniosły
162.559,43 zł.
Stypendia i kształcenie młodocianych
W 2020 roku Wójt przyznał stypendia dla uczniów i uczennic za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne
osiągnięcia. Na ten cel wydatkowano łącznie 19.843,48 zł.
Wójt w 2020 r. przyznał stypendia dla uczennic i uczniów o charakterze socjalnym (pomoc materialna),
na które wydatkowano: 31.686,01 zł, z tego:
 25.348,80 zł to środki pochodzące z budżetu państwa,
 6.337,21 zł to środki własne gminy.
W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki, do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, Gmina Pszczółki wydatkowała 671.977,36 zł.
Natomiast dochody budżetu Gminy z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami
Gminy Pszczółki, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pszczółki w roku 2020 wyniosły
162.559,43 zł.
W 2020 r. przyznano pięciorgu pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników z tytułu przyuczenia i nauki zawodu. Na ten cel wydatkowano 40.328,05 zł ze środków
Funduszu Pracy.
Dowożenie do szkół
Według stanu na wrzesień 2020 roku 416 uczniów korzystało ze zorganizowanego transportu
(autobusy) do szkół podstawowych na terenie gminy. 24 uczniów korzystało z transportu
zorganizowanego (busy) zapewniającego dojazd do placówek kształcenia specjalnego. Z kolei 9
uczniów otrzymało refundację kosztów przejazdu dziecka wraz z opiekunem własnym środkiem
transportu. Wydatki Gminy na ten cel poniesione w 2020 roku to: 378.606,00 zł.
Żłobek
W Gminie funkcjonowały także dwa żłobki – do maja 2020 r. Żłobek Pozytywne Inicjatywy, a od czerwca
2020 r. Żłobek „Wesołe Skrzaty” Agata Słomińska. Żłobki w roku 2020 obejmowały opieką średnio 13
dzieci. W 2020 roku gmina przekazała dotację celową na dofinansowanie opieki nad tymi dziećmi w
wysokości 54.000,00 zł.
Wydatki na edukację
Łącznie wydatki na edukację w 2020 roku wyniosły 14.401 218,55 zł.
Subwencja
Gmina Pszczółki w 2020 roku otrzymała subwencję oświatową w wysokości 9.053 850,00 zł.
Rezerwa 0,4% subwencji – 106.023,00 zł
Dotacje oświatowe
Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa:
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Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 437.547,00 zł,
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe wykorzystana w kwocie: 89.940,05 zł,
Rządowy program „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla
dzieci szkolnych 119.436,00 zł

DOCHODY I WYDATKI W OŚWIACIE
Subwencja

Dotacje

Tyle dokładamy z budżetu gminy

9053 850,00 zł
14401 218,55 zł
646 923,05 zł

4700 445,50 zł
DOCHODY

WYDATKI
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ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
W Gminie Pszczółki środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego
w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2020 roku 20.165.265,66 zł. Poziom
wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 3.393.213,27 zł.
Rodzaj wydatku
Pozostała działalność (w ochronie
zdrowia)
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kolniku
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
Zasiłki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
Dodatki mieszkaniowe i
energetyczny
Zasiłki stałe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostała działalność
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
rodzinne
RAZEM
OGÓŁEM

Środki Gminy
0,00

Dotacje celowe na
zadania własne
0,00

Dotacje na
zadania rządowe
274,00

0,00

0,00

673.666,40

1.484,32

0,00

0,00

348,30

20.876,77

0,00

59.264,63
9.576,00

30.896,39
0,00

0,00
0,00

0,00
605.967,66
81.070,72

239.869,50
39.131,00
0,00

0,00
0,00
10.865,28

13.647,00
307.508,90
4.447,83
46.310,84

50.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13.266.200,18
4.187.988,22

0,00
25.980,01
0,00

0,00
1.411,11
0,00

282,22
455.740,00
32.458,49

1.155.606,21

382.184,66
20.165.265,66

18.627.474,79

POMOC SPOŁECZNA
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 152
Liczba osób w tych rodzinach – 351
Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej – 87
Liczba osób w tych rodzinach – 194
Liczba rodzin korzystających z pomocy niepieniężnej – 58
Liczba osób w tych rodzinach – 121
Liczba rodzin korzystających z pracy socjalnej – 96
Liczba osób w tych rodzinach – 240
Środki własne skierowane bezpośrednio do klientów – 329.152,68 zł
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Partycypacja w kosztach pobytu w domach pomocy społecznej – 240.069,99 zł
Liczba osób w domach pomocy społecznej – 7
Liczba wydanych decyzji – 617
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 1.440
ŚWIADCZENIA RODZINNE (BEZ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO)
Liczba wniosków – 620
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 810
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenie rodzinne– 527
Kwota wypłaconych świadczeń – 3.289.908,23 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 6.133
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Liczba wniosków – 32
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 33
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenie rodzicielskie – 48
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie rodzicielskie – 51
Kwota wypłaconych świadczeń – 249.561,40 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 245
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Liczba wniosków – 38
Liczba wydanych decyzji dot. świadczeń – 52
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenia – 39
Liczba dzieci uprawnionych do świadczeń FA – 61
Liczba wypłaconych świadczeń – 624
Kwota wypłaconych świadczeń – 252.669,99 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 406
Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu gminy, wobec których prowadzone były działania
przewidziane w ustawie – 31
Stan zadłużenia dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń na 31.12.2020 r. – 2.673.816,34 zł
ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Liczba wniosków – 1.032
Liczba wystawionych informacji przyznających świadczenie oraz decyzji – 1.029
Liczba rodzin, w których pobrano DS – 992
Liczba dzieci, na które przyznano DS – 1.474
Kwota wypłaconych świadczeń – 441.000,00 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 1.006
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba wniosków – 9
Liczba rodzin korzystających z DM – 6
Liczba wydanych decyzji – 9
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 8.876,13 zł
Liczba wykonanych przelewów – 50
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”
Liczba wniosków – 220
Liczba wystawionych informacji przyznających świadczenie oraz decyzji – 281
Liczba rodzin, którym wypłacono ŚW – 1.383
Liczba dzieci, którym wypłacono ŚW - 2.340
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Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 26.506
- w tym w ramach koordynacji – 1.159
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych – 13.153.507,00 zł
- w tym w ramach koordynacji – 531.492,00 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 15.364
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku
Przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie lub
wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, bez pracy, często zamkniętych we własnych
domach, izolowanych i bardzo osamotnionych.
Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej realizacja tego zadania zlecana jest organizacji
pozarządowej. Na podstawie rozstrzygniętego konkursu Środowiskowy Dom Samopomocy
prowadzony był przez Fundację „Żyć Godnie”.
Działalność wspierana jest finansowo przez Pomorski Urząd Wojewódzki. W ubiegłym roku pozyskano
na ten cel kwotę 673.666,40 zł, którą w całości przekazano Fundacji na bieżącą działalność ośrodka
wsparcia oraz realizację zadań związanych z ustawą „Za Życiem” (dla osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością).
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POLITYKA PRORODZINNA

Rzeczowe świadczenie jednorazowe „Maćkowe”
Głównym celem projektu „Maćkowe” jest wsparcie rodziców w przygotowaniu niezbędnych rzeczy dla
malucha oraz podkreślenie, jak bardzo liczy się dla Gminy każdy nowy Mieszkaniec. W skład wyprawki
wchodzi body z krótkim i długim rękawem, kosmetyki hipoalergiczne, ręczniczek z kapturkiem oraz
książeczka edukacyjna.
Liczba wyprawek wydanych w 2020 roku: 57.
Wartość wydanych wyprawek: 11.400,00 zł.
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 - 2020
Gmina Pszczółki realizowała program przez 4 m-ce (IX-XII). Do programu przystąpiły 4 osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności. 2 opiekunki przepracowały 312 godzin. Koszt pracy
opiekunek to kwota 12.391,05 zł, z tego dotacja stanowiła kwotę 9.912,81 zł.
Program ”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020
Do programu przystąpiły 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Programu realizowany
był przez okres VII-XII. Asystent przepracował 210 godzin.
Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła
7.396,88 zł.
Inne działania
W 2020 roku asystenci rodziny zatrudnieni zostali w ramach umowy zlecenie. Łączny koszt tego zadania
wyniósł 27.391,11 zł, w tym 1.411,00 zł pochodziło ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Środki gminne związane z zatrudnieniem asystentów rodziny to kwota 25.980,11 zł. Ze wsparcia
asystenta skorzystało 10 rodzin (28 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej.
Ponadto w ramach wsparcia rodzin przeżywających trudności zapewnione było wsparcie psychologa
i terapeuty i uzależnień.
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POLITYKA SENIORALNA

Ze względu na wybuch epidemii większość działań dla seniorów została ograniczona.
Na początku 2020 roku zorganizowano skierowane do najstarszych mieszkańców Gminy Pszczółki dwie
imprezy:



Spotkanie Noworoczne 01.02.2020 r.
II Bal Seniora 21.02.2020 r.

a także zajęcia:



gimnastyka rehabilitacyjna,
zajęcia taneczne.

Odwiedziny Seniorów 90+ z okazji urodzin

Pulsoksymetry dla najstarszych mieszkańców Gminy
W ramach przeciwdziałania skutkom epidemii najstarsi mieszkańcy gminy otrzymali pulsoksymetry o
łącznej wartości 18.600,00 zł.
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POLITYKA PROZDROWOTNA
W każdej miejscowości znajdują place zabaw i siłownie zewnętrzne. Dla mieszkańców dostępny jest
stadion 700-lecia Pszczółek. W Pszczółkach i Różynach funkcjonują 2 kompleksy boisk sportowych, a w
pozostałych miejscowościach znajdują się boiska o nawierzchni trawiastej.
Do infrastruktury rekreacyjnej należy również Cysterski Trakt Rowerowy zlokalizowany na dawnym
nasypie kolejowym biegnący z Pszczółek do Sobowidza (w Gminie Trąbki Wielkie), a także ciąg pieszorowerowy przy drodze krajowej nr 91 łączący Pszczółki z Kolnikiem.
Wydarzenia sportowe i profilaktyczne
W 2020 roku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Różynach odbywały się m.in. zajęcia crossfitu,
tenisa ziemnego i siatkonogi. W świetlicach odbywały się zajęcia tenisa stołowego i baletowe, a na
stadionie im. 700-lecia Pszczółek zajęcia lekkoatletyczne.
We współpracy z Gminnym Stowarzyszeniem Sportowo-Turystycznym „Potok”, Klubem Sportowym
Pszczółki i Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Różynach organizowane były zajęcia piłki nożnej.
A przy udziale Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg w Gdańsku, Zarząd Koła nr 132 „ŻWIREK”
wspierano działalność wędkarską na terenie gminy.
W dniu 8 sierpnia odbył się bieg na orientację pn. Tropem Pszczółki w Ulkowach.
Nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa
Zatoka Przygód w Rębielczu
W 2020 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Pszczółki oraz Radą Sołecką
zamontowano w Rębielczu zestaw zabawowy w kształcie statku pirackiego. Wartość zadania, pokryta
z dotacji wyniosła 122.051,38 zł.
Boisko przy Szkole Podstawowej w Skowarczu
W ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu wykonano boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem. Wartość inwestycji wyniosła
109.549,00 zł.
Urządzenia zabawowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Pszczółkach
Na terenie przy Przedszkolu w Pszczółkach zostały zamontowane nowe urządzenia zabawowe. Wartość
inwestycji wyniosła 32.600,00 zł.
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KULTURA
Imprezy kulturalne
Spotkanie Noworoczne 01.02.2020 r.
II Bal Seniora 21.02.2020 r.
Dzień Kobiet 09.03.2020 r.

Dożynkowa Msza Święta 27.09.2020 r.
Odpalenie światełek na gminnej choince 06.12.2020 r.
Zajęcia kulturalne
We współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Pszczółki realizowany był projekt dotyczący
utworzenia wokalno-tanecznej grupy "Pszczółki". Kwota dofinansowania wynosi 52.000,00 zł.
W roku 2020 zostali zrekrutowani członkowie grupy tanecznej/baletowej oraz grupy wokalnej/chór,
którzy pod opieką specjalistów trenują do występu finałowego. Na zlecenie stworzony został też
nowatorski scenariusz musicalu o tematyce młodzieżowej, inspirowany pszczołami, a także
skomponowane zostały utwory muzyczne, które zapewnią tło musicalu. Występ finałowy zostanie
zarejestrowany i wystawiony do końca czerwca 2021 r.
W trakcie ferii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pszczółki zorganizowane zostały wyjazdy na
lodowisko, do kina, na stadion Energa w Gdańsku, na spektakl teatralny i do Faktorii Rzymskiej w
Pruszczu Gdańskim.
Biblioteka
1. Liczba czytelników: 1042
2. Podział czytelników wg wieku
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Struktura czytelników
35
193
237

152
59
52
46
268
Do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lata

45-60 lat

Powyżej 60 lat

3. Wypożyczalnia
Liczba odwiedzin: 11.605
Liczba wypożyczeń: 23.346
4. Wypożyczenia poszczególnych rodzajów literatury

Struktura wypożyczeń

151
946

2 819

4 545

14 885

Literatura dla dorosłych

Literatura dla dzieci i młodzieży

Czasopisma nieoprawne

inne

Literatura popularno-naukowa

5. Księgozbiory:
Stan księgozbioru: 25.642, w tym 1.337 nowych książek zakupionych w 2020 roku.
Stan audiobooków: 121
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe z mieszkańcami Gminy Pszczółki
 zajęcia, warsztaty i konkursy dla dzieci,
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Imprezy: Noworoczna, Bal Walentynkowy, Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza
Słowackiego, Noc Bibliotek, Dzień Kobiet,
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i dorosłych,
Wystawa ozdób świątecznych i szopki, wystawa ozdób walentynkowych.

7. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w 2020 r. : 443.512,29 zł.
8. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w 2020 r.: 456.266,89 zł, w tym dotacja
podmiotowa z budżetu Gminy: 413.000,00 zł i dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości
wydawniczych: 9.566,00 zł.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Jednym z zadań gminy jest finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 roku na
bieżące utrzymanie OSP w Pszczółkach wydatkowana została kwota 94.348,60 zł.
Ponadto dla OSP w Pszczółkach zakupiono:




ze środków Budżetu Obywatelskiego zestaw hydrauliczny z osprzętem, a także hełmy i
kominiarki strażackie oraz ubrania specjalne za kwotę 199.969,18 zł,
ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono obuwie specjalne i sprzęt za kwotę 9.865,08 zł,
w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii: kombinezony ochronne, namiot pneumatyczny
wraz z wyposażeniem (nagrzewnica, agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, butla
tlenowa, półmaska przeciwpyłowa, pulsoksymetr, gogle, rękawiczki, folia ratunkowa,
parawan, zestaw medyczny z respiratorem, taborety, łóżka i stoły polowe) za kwotę
81.307,00 zł.

Ponadto w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii najstarsi mieszkańcy gminy otrzymali
pulsoksymetry o łącznej wartości 18.600,00 zł.
Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy:







wpłacono środki w wysokości 58.149,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
zakup radiowozu,
wybudowano oświetlenie na odcinku ul. Młyńskiej w Różynach,
wybudowano oświetlenie przy ul. Bartnickiej w Pszczółkach (zakończenie inwestycji
planowane w 2021 roku),
przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę oświetlenia w Ulkowach przy ul.
Kasztanowej (zakręt), ul. Bursztynowej w Kleszczewku, ul. Sosnowej w Kolniku (realizacja
planowana w 2021 roku),
zamontowano kamerę na placu zabaw w Rębielczu.
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Pszczółki przyznała w 2020 roku dotację w kwocie 673.666,40 zł na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotację otrzymała Fundacja „Żyć Godnie”.
Ponadto Gmina przyznała Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Pszczółki dwie nieoprocentowane pożyczki
na prefinansowanie projektów:



„Zatoka przygód w Rębielczu” do kwoty 77.664,00 zł (projekt został zrealizowany, wypłacono
pożyczkę w kwocie 77.660,45 zł, która została zwrócona w 2020 roku),
„Utworzenie grupy wokalno-tanecznej „Pszczółki”” do kwoty 33.088,00 zł (pożyczka
planowana do wypłaty w 2021 roku).

W ramach pozostałych finansowych form wsparcia działalność gminy obejmowała:









przewóz mieszkańców na zawody wędkarskie (453,60 zł) – współpraca z Polskim Związkiem
Wędkarskim, Okręg w Gdańsku, Zarząd Koła nr 132 „Żwirek”,
wynagrodzenie instruktorów piłki nożnej i opiekuna stadionu, dojazd na mecze, opieka
medyczna (73.737,69 zł) – współpraca ze Stowarzyszeniem Sportowo-Turystycznym Gminy
Pszczółki „Potok”,
wynagrodzenie instruktorów piłki nożnej, dojazd na mecze (20.483,60 zł) – współpraca z
Klubem Sportowym Pszczółki,
wynagrodzenie instruktora piłki nożnej, opieka medyczna (10.260,00 zł) – współpraca z
Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Różynach,
turniej wiedzy pożarniczej (494,00 zł) – współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pszczółkach,
finansowanie bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach (więcej
informacji w rozdziale Bezpieczeństwo publiczne),
utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej, udostępnianej nieodpłatnie organizacjom
sportowym (170.221,45 zł).

W ramach pozafinansowych form wsparcia gmina udostępnia organizacjom pozarządowym
pomieszczenia w obiektach gminnych i sprzęt na prowadzoną działalność. Z tych form pomocy w 2020
roku skorzystały m.in. koła gospodyń wiejskich w Różynach, Skowarczu i Żelisławkach, Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Pszczółki, Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach.
Ponadto gmina współpracowała ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Pszczółki przy realizacji
projektów:



„Zatoka przygód w Rębielczu”,
„Utworzenie grupy wokalno-tanecznej „Pszczółki””.

Ponadto Gmina Pszczółki udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji
celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowym tabernakulum w kościele w Różynach w kwocie
48.500,00 zł.
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POLITYKA MIESZKANIOWA
W 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
1. Lokale socjalne
Lp. Adres budynku/lokalu

1

Pszczółki, ul. Tczewska 2
RAZEM

Powierzchnia
użytkowa lokali
gminnych [m²]
13,32
13,32

Ilość lokali
socjalnych w
budynku
1
1

Ilość lokali
socjalnych
gminnych
1
1

Powierzchnia
użytkowa lokali
gminnych [m²]
81,07
71,51
244,00
42,30
144,90
168,38
115,5
48,5
916,16

Ilość lokali
mieszkalnych w
budynku
10
7
9
8
2
3
1
1
41

Ilość lokali
mieszkalnych
gminnych
3
2
9
1
2
3
1
1
22

2. Pozostałe lokale mieszkalne
Lp. Adres budynku/lokalu

1
2
3
4
5
6
7
8

Pszczółki, ul. Tczewska 2
Pszczółki, ul. Fabryczna 6
Pszczółki, ul. Kościelna 8
Pszczółki, ul. Pomorska 17
Pszczółki, ul. Szkolna 4
Ulkowy, ul. Kasztanowa 15
Żelisławki, ul. Pałacowa 7
Żelisławki, ul. Wspólna 6B/2
RAZEM

Łącznie w zasobie gminy znajdowały się 22 mieszkania.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 41,64 m2 .
Niewykorzystane były dwa mieszkania. Przyczyną niewykorzystania jednego z mieszkań było
przeznaczenie mieszkania do sprzedaży. Drugie mieszkanie to lokal socjalny o bardzo małej
powierzchni użytkowej (przeznaczony dla jednej osoby).
W 2020 roku sprzedano jedno mieszkanie oraz jedno mieszkanie zostało przekazane w trwały zarząd
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Różynach.
W 2020 roku nie zostały wszczęte postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2020 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie 109.209,74 zł, a zaległości te dotyczyły 9 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 roku dane te
przedstawiały się następująco: zaległość w wysokości 124.452,24 zł, które dotyczyły 11 mieszkań.
W 2020 roku wykonano:
 remont mieszkania komunalnego przy ul. Kościelnej 8 w Pszczółkach,
 montaż betonowej studni wodomierzowej dla budynku przy ul. Tczewskiej 2 w Pszczółkach,
 remont lokalu przy ul. Fabrycznej 6 w Pszczółkach,
 remont lokalu socjalnego przy ul. Tczewskiej 2 w Pszczółkach.
W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 osób na łączną kwotę 8.876,13 zł.
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SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE
WiFi4EU (budowa hotspotów w Gminie Pszczółki)
W ramach projektu zainstalowano publiczne punkty dostępu do Internetu w lokalizacjach:
 Urząd Gminy w Pszczółkach, budynek główny i w podwórzu,
 Kamienica Kultury w Pszczółkach,
 remiza strażacka w Pszczółkach,
 świetlica w Różynach,
 świetlica w Skowarczu,
 świetlica w Kolniku,
 świetlica w Żelisławkach,
 świetlica w Ulkowach,
 świetlica w Rębielczu,
 parking P&R przy dworcu kolejowym w Pszczółkach.
Wartość grantu wyniosła: 15.000 euro.
Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińskomazurskiego, podlaskiego
Uzyskano grant w wysokości 149.520,00 zł w ramach projektu realizowanego przez Międzynarodowy
Instytut Outsourcingu na szkolenia cyfrowe dla mieszkańców województwa pomorskiego, w tym
Gminy Pszczółki. Na potrzeby szkoleń zakupiono 24 przenośne urządzenia typu Chromebook, które
docelowo zostały przekazane Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
W ramach zadania zakupiono 24 laptopy wraz z oprogramowaniem i rocznym ubezpieczeniem na
potrzeby realizacji zdalnej edukacji w gminnych placówkach oświatowych. Wartość projektu:
69.999,60 zł.
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
W ramach zadania zakupiono 18 laptopów wraz z oprogramowaniem i rocznym ubezpieczeniem na
potrzeby realizacji zdalnej edukacji w gminnych placówkach oświatowych. Wartość projektu:
54.999,90 zł.
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TRANSPORT PUBLICZNY
We wrześniu 2020 roku uruchomiono dwie gminne linie autobusowe. Linia 862 obejmowała dojazd z
dworca kolejowego w Pszczółkach przez Ostrowite, Skowarczu (osiedle przy ul. Łąkowej) , Różyny, do
Kleszczewka i z powrotem. Autobus na linii 863 kursował z centrum Pszczółek przez Rębielcz, Żelisławki,
Ulkowy, Różyny i Skowarcz, do Pszczółek.
Operatorem linii jest PKS Gdańsk. Obie linie obsługiwane są jednym pojazdem. Komunikacja
funkcjonowała od poniedziałku do piątku i obejmowała 44 przystanki. Poza regularnymi kursami w
listopadzie 2020 roku zorganizowano dodatkowo dojazd na cmentarz. W 2020 roku autobus gminny
przejechał 17.405,50 km.
Koszt funkcjonowania komunikacji gminnej od września do grudnia 2020 roku wyniósł 68.852,48 zł, w
tym 52.405,50 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
W ramach poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej, a także szkolnej, na terenie Gminy
Pszczółki oznakowano przystanki autobusowe znajdujące się przy drogach gminnych i powiatowych, a
ponadto zamontowano 15 nowych wiat.
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POLITYKA EKOLOGICZNA
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

Tereny zielone należące do Gminy Pszczółki zajmują łącznie ok. 20 ha, z czego niemalże 15 ha stanowią
trzy parki – Park Lipowy, Park Brzozowy oraz Park w Ulkowach. Pozostałe tereny zielone tworzą
zieleńce, z których na szczególną uwagę zasługuje Cysterski Deptak Widokowy.
W roku 2020 nasadzono:
 100 sztuk dębów szypułkowych przy ul. Bławatkowej w Skowarczu,
 60 sztuk drzew owocowych wzdłuż ścieżki rowerowej Pszczółki – Żelisławki.
Na utrzymanie terenów zielonych w 2020 roku wydano łącznie 118.764,95 zł.
Ponadto w 2020 roku rozpoczęto zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach (przy granicy z
Kleszczewkiem). Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu pod park deszczowy, a także
zakupiono nasiona z przeznaczeniem utworzenie łąki. Na ten cel wydatkowano kwotę 44.054,12 zł.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
Aleje drzew owocowych – atrakcyjne dla ludzi, pożyteczne dla przyrody
Projekt obejmował utworzenie wzdłuż ścieżki rowerowej Pszczółki – Żelisławki alei składającej się z 60
sztuk drzew owocowych starych odmian:
 grusze: 12 sztuk gruszy pospolitej, 12 sztuk kongresówki,
 jabłonie: 6 sztuk papierówki słodkiej, 6 sztuk malinówki oberlandzkiej, 6 sztuk antonówki
półtorafuntowej, 6 sztuk szarej renety, 6 sztuk złotej renety,
 śliwy: 6 sztuk węgierki.
Ponadto w ramach realizacji projektu ustawiono dwie tablice informacyjne oraz 60 tabliczek z nazwami
gatunków.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt projektu wyniósł 27.607,40 zł, w tym dofinansowanie
20.000,00 zł.
Zielone płuca dla pszczół i Pszczółek
W ramach projektu:
 nagrano film edukacyjny dla młodzieży o znaczeniu drzew w przyrodzie,
 nagrano film szkoleniowy skierowany do osób zawodowo zajmujących się drzewami o
prawidłowym prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych,
 utworzono dwa mini ogrody deszczowe z roślinami miododajnymi przy Urzędzie Gminy w
Pszczółkach i przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt projektu wyniósł 20.861,22 zł, w tym dofinansowanie
13.551,22 zł.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2019 i 2020
W ramach edycji 2019 zdemontowano, wywieziono i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 6
lokalizacji. Łączna waga unieszkodliwionych wyrobów wyniosła 11,9 Mg, a łączna kwota dotacji –
5.766,00 zł.
W ramach edycji 2020 zdemontowano, wywieziono i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 1
lokalizacji. Łączna waga unieszkodliwionych wyrobów wyniosła 7,72 Mg, a kwota dotacji – 1.621,00 zł.
Oba zadania były finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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GOSPODARKA ODPADAMI
Zebrane odpady
W 2020 roku zebrane zostały następujące ilość odpadów (bez Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych).
Rodzaj odpadu

Kod

Niesegregowane odpady komunalne
Odpady ulegające biodegradacji
Inne niewymienione odpady
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i tektury
Urządzenia zawierające freony
Opony
Odpady wielkogabarytowe
Leki
Zmieszane odpady betonowe, ceglane itd.
Odpady komunalne niewymienione (popiół)
Baterie i akumulatory
Zmieszane odpady z budowy, remontów
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
RAZEM

20 03 01
20 02 01
17 01 82
15 01 02
15 01 07
15 01 01
20 01 23*
16 01 03
20 03 07
20 01 32
17 01 07
20 03 99
20 01 34
17 09 04
20 01 36
20 01 35*
-

Zebrana ilość
(Mg)
2.118,800
1.219,620
5,880
282,02
221,380
109,540
1,900
26,160
140,620
0,272
258,660
96,160
0,067
25,660
2,220
2,180
4.510,819

W Puncie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie zebrano następujące ilości odpadów.
Rodzaj odpadu
Kod
Zebrana ilość
(Mg)
Opakowania z metali
15 01 04
0,440
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
0,381
Opakowania ze szkła
15 01 07
1,554
Opony
16 01 03
1,704
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z
17 01 01
24,340
rozbiórek i remontów
Materiały izolacyjne inne
17 06 04
0,960
Zmieszane odpady z budowy, remontów
17 09 04
41,285
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
20,783
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1,112
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 01
16,144
Tworzywa sztuczne
20 01 39
0,420
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 36
0,976
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 35*
0,300
Odzież
20 01 10
0,082
Farby, tusze
20 01 28
0,408
RAZEM
110,889
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Łączna ilość zabranych odpadów komunalnych wynosi: 4.621,708 Mg.
Liczba gospodarstw domowych
rodzaj gospodarstwa
liczba gospodarstw
Jednoosobowe
295
Dwuosobowe
797
Trzyosobowe i więcej
1733
RAZEM
2825
Wydatki
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami poniesione w 2020 roku wyniosły
2.502.691 zł.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
W 2020 roku w ramach realizacji umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tczewie
prowadzonej przez OTOZ ANIMALS wyłapano i zapewniono opiekę 6 psom. Na ten cel wydatkowano
kwotę 12.000,00 zł.
W ramach realizacji umowy z Lecznicą dla zwierząt w Trąbkach Wielkich odebrane zostało 35
bezdomnych lub dziko żyjących zwierząt będących uczestnikami zdarzeń drogowych, w tym 12 psów,
9 kotów, 6 saren, 3 lisy, 3 dziki i 2 ptaki. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.755,36 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
Na realizację Funduszu Sołeckiego w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 266.407,53 zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

Sołectwo Różyny
42.893,95 zł
Sołectwo Kleszczewko
20.539,71 zł

Sołectwo Skowarcz
42.750,69 zł
Sołectwo Ostrowite
16.165,08 zł

Sołectwo Ulkowy

Sołectwo Pszczółki

20.096,61 zł

42.184,99 zł

Sołectwo Kolnik
Sołectwo Żelisławki
24.707,04 zł

34.688,29 zł
Sołectwo Rębielcz
22.381,17 zł
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Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Sołectwo Pszczółki




Zakup urządzenia zabawowego dla Przedszkola w Pszczółkach
Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach
Zakup piłek, koszulek treningowych, koszy na śmieci

Sołectwo Różyny




Przebudowa ul. Młyńskiej w Różynach
Zakup laptopa i trawy rolowanej na boisko dla Szkoły Podstawowej w Różynach
Zakup sprzętu nagłaśniającego, koszy na śmieci

Sołectwo Skowarcz





Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu
Zakup i montaż wiat przystankowych
Zakup strojów
Prowadzenie zajęć tenisa stołowego

Sołectwo Kolnik



Montaż progów zwalniających, znaków drogowych
Utrzymanie terenów przydrożnych i zielonych

Sołectwo Kleszczewko



Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
Zakup wyposażenia do świetlicy, stołu do tenisa

Sołectwo Ostrowite


Wykonanie wiaty wraz z nawierzchnią z kostki betonowej

Sołectwo Żelisławki



Zakup stołów, krzeseł i innego wyposażenia do świetlicy
Remont ogrodzenia przy placu zabawy

Sołectwo Ulkowy




Naprawa paleniska
Zakup materiałów do wykonania wiaty i podłoża
Zakup namiotu z wyposażeniem, projektora, wyposażenia placu zabaw

Sołectwo Rębielcz



Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
Zakup wyposażenia placu zabaw, kamer, materiałów do nasadzeń
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Dodatkowo sołectwa Pszczółki, Różyny, Skowarcz, Kolnik, Kleszczewko, Ostrowite, Żelisławki i Rębielcz
zakupiły obuwie specjalistyczne i sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach.
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BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2020 zrealizowane zostało przedsięwzięcie
„Bezpieczna gmina + bezpieczny strażak. Zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony
indywidualnej dla OSP w Pszczółkach”.
Przedsięwzięcie dotyczyło zakupu:




ciężkiego zestawu hydraulicznego wraz z osprzętem, m.in. agregat, węże, rozpieracze, nożyce,
podpory, wspornik progowy, piła i wybijak do szyb, nóż do pasów bezpieczeństwa, urządzenie
do wywarzania drzwi,
hełmów strażackich, ubrań specjalnych, kominiarek strażackich.

Wydatkowano na ten cel kwotę 199.969,18 zł.
W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 do dyspozycji mieszkańców przekazano
kwotę 50.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł na przedsięwzięcie dotyczące terenu miejscowości Pszczółki
oraz 25.000,00 zł na przedsięwzięcie dotyczące pozostałego terenu gminy, tj. miejscowości Kolnik,
Kleszczewko, Ulkowy, Żelisławki, Rębielcz, Różyny, Skowarcz i Ostrowite.
Do nowej edycji złożono 7 wniosków. Po weryfikacji formalno-merytorycznej 6 przedsięwzięć zostało
poddanych pod głosowanie. Oddano 2091 głosów.
Przedsięwzięciami, które otrzymały najwyższą liczbę głosów i będą realizowane w 2021 roku, są:



W zdrowym ciele, zdrowy duch – park do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na
stadionie w Pszczółkach,
Urządzenie zabawowe na plac zabaw w Kleszczewku – Moje małe miejsce na ziemi.
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ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Środki pozabudżetowe pozyskane w 2020 roku
Lp.
1

Tytuł projektu

Przyznana kwota wg umowy dofinansowania

Zdalna Szkoła

2 Zdalna Szkoła +
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolnik
3 i remont altany w miejscowości Ostrowite
Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul.
Jabłoniowej, Winogronowej i Parkowej w
4 miejscowości Ulkowy
Budowa węzłów integracyjnych w
miejscowościach Pruszcz Gdański, Cieplewo i
5 Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi
Podniesienie standardów obsługi inwestora w
6 województwie pomorskim
Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul.
7 Miodowej w Pszczółkach
Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w
8 Rębielczu
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – środki
na wydatki inwestycyjne przeznaczone na
9 dofinansowanie projektów przebudowy dróg
Rozwój przewozów autobusowych na terenie
10 Gminy Pszczółki w roku 2021 r.
11 OSP Pszczółki – dla ludzi i środowiska

69 999,60 zł
55 000,00 zł
10 000,00 zł

91 860,00 zł
75 246,80 zł (zwiększenie dofinansowania dla
umowy zawartej przed 2020 r.)
Darmowe szkolenia dla urzędników – środki
EFS

Przebudowa dróg gminnych ul. Konopnickiej i ul.
12 Reymonta w Pszczółkach
Łącznie: 4 266 158,40 zł

744 208,00 zł
633 331,00 zł

1 771 521,00 zł
118 638,00 zł
25 000,00 zł
671 354,00 zł
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