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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!
Miniony 2021 rok był czasem jeszcze bardziej intensywnej pracy niż dotychczas i wielu nowych
sytuacji, z którymi jako samorząd musieliśmy sobie poradzić.
Jestem dumny z wielu inwestycji drogowych, które udało się nam zrealizować. Tylko
w miejscowości Pszczółki były to przebudowy aż 8 ulic: Bartnickiej, Miodowej, Reymonta,
Konopnickiej, Żeromskiego, Słowackiego, Tuwima i Matejki. Ponadto w ubiegłym roku odbyła
się przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu. Inwestycje drogowe to nie tylko ulice, ale również
oświetlenie drogowe. Drogi gminne takie jak: Bartnicka, Konopnickiej i Reymonta w
Pszczółkach, Kasztanowa w Ulkowach (niebezpieczny zakręt), Bursztynowa w Kleszczewku,
Sosnowa w Kolniku, czy Kamienna w Rębielczu zyskały na bezpieczeństwie zarówno dla
kierowców, jak i dla pieszych. Dzięki otrzymanym dofinansowaniom w 2021 r. na inwestycje
mogliśmy przeznaczyć prawie 4,5 mln zł.
Gmina Pszczółki oprócz zadań własnych, realizowanych z budżetu gminnego, udzieliła dotacji
Powiatowi Gdańskiemu w wysokości prawie 550 tys. zł. na modernizację dróg powiatowych
położonych na terenie gminy. Dzięki temu został wybudowany chodnik w Skowarczu przy ul.
Żuławskiej (I etap prac), doświetlono przejścia dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i
ul. Pałacowej w Żelisławkach, wykonano specjalne oznakowanie na ul. Sportowej w
Pszczółkach, a także przebudowano drogę powiatową w Rębielczu (w kierunku Gminy Trąbki
Wielkie).
Ubiegły rok to rozpoczęcie bardzo istotnych prac modernizacyjnych ujęcia wody w Pszczółkach
wraz z wymianą zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w miejscowościach Pszczółki,
Rębielcz i Kolnik. Jest to pierwsze z dwóch strategicznych przedsięwzięć w zakresie
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, które w efekcie końcowym zapewni dostawy
wody w gminie na kolejne dekady.
W zakresie drugiego strategicznego przedsięwzięcia, w minionym roku otrzymaliśmy promesę
na prawie 8 mln złotych na realizację kolejnej inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji
sanitarnej.
Powstała również nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Gmina wzbogaciła się o dwa
nowe boiska wielofunkcyjne: jedno o nawierzchni poliuretanowej w Kolniku oraz drugie
z trawy syntetycznej w Kleszczewku. Dodatkowo zbudowaliśmy plac rekreacyjno-sportowy
w Kleszczewku, a w Pszczółkach park do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Zakupiliśmy również sprzęt lekkoatletyczny do skoku wzwyż. Pojawiły się również pierwsze
nasadzenia w nowo powstałym Parku Deszczowym w Różynach.
Pierwszy rok swojej pracy rozpoczęła gminna spółka komunalna Eco Probe Sp. z o.o., która od
1 stycznia zajmuje się sprawami z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a także
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kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a od 1 lipca zapewnia odbiór i
transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Pszczółki.
Rok 2021 zapisze się również w kartach naszej samorządowej historii również w zakresie
oświaty, bowiem to właśnie w tym roku podpisano umowę i przystąpiono do sporządzenia
projektu nowego budynku Szkoły Podstawowej w Różynach. Rozpoczęliśmy również
procedurę dostosowywania pod powstanie tego obiektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Będzie to ogromna, bardzo potrzebna inwestycja, która
zapewni kolejnym pokoleniom komfortowy i nowoczesny dostęp do nauki.
Zrealizowaliśmy również projekty: Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości, Poznaj Polskę, a z
zakresu polityki społecznej kontynuowaliśmy Programy: „Opieka Wytchnieniowa” oraz
”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.
Miniony rok to jak zawsze niezapomniane wydarzenia kulturalne. Uchwałą Rady Gminy
powstał skwer Konstytucji 3 Maja w Pszczółkach, którego uroczyste otwarcie odbyło się z
okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji. W sierpniu świętowaliśmy Wielki Dzień
Pszczół oraz zorganizowaliśmy Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE’znes
(projekt obejmował m.in. konkurs na zielnik roślin miododajnych oraz organizację warsztatów
tworzenia kosmetyków naturalnych). Święto Miodu Pszczółkowskiego w Parku Lipowym
w Pszczółkach, podczas którego odbyła się premiera spektaklu pt. „Ula i Pszczoły”, to wciąż
żywe przeżycie. Podobnie było z III Gminnym Balem Seniora, który z uwagi na pandemię odbył
się w październiku.
Wszystkie powyżej opisane działania zostały docenione w Rankingu Gmin Województwa
Pomorskiego 2021 organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Gmina
Pszczółki zajęła V miejsce w kategorii „Liderzy-gminy wiejskie”. Miejsce w rankingu stanowią
te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały
rozwojowe.
O tym, że Gmina Pszczółki prężnie się rozwija pokazuje również Ranking Samorządów
Rzeczypospolitej. Od początku mojej kadencji Gmina Pszczółki wspina się na coraz to wyższe
miejsca (2019: 810 miejsce, 2020: 447 miejsce), w tym roku uplasowaliśmy się na 347 miejscu.
To wszystko i znacznie więcej znajdziecie Państwo w raporcie o stanie gminy za 2021 rok.
Zapraszam do lektury.
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 na
lata 2021 – 2030
(uchwała
nr
XLVI/297/21 Rady
Gminy Pszczółki z
dnia 10 grudnia 2021
roku)

Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok
2021
(uchwała
nr
XXXII/203/20
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
29 grudnia 2020 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
2021
–
2030
(uchwała
nr
XLVI/296/21 Rady
Gminy Pszczółki z
dnia 10 grudnia 2021
roku)

Gminny
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021
(uchwała
nr
XXXII/202/20
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
29 grudnia 2020 roku)

Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i
paliwa
gazowe
(aktualizacja – uchwała
nr XXIX/181/20 Rady
Gminy Pszczółki z dnia
22 października 2020
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 2021 - 2023
(XXXII/201/17
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
29 grudnia 2020 roku)
Gminny program opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na rok 2021 (uchwała nr
XXXIV/227/21
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
23 marca 2020 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 2021
(uchwała
nr
XXIX/183/20
Rady
Gminy Pszczółki z dnia
22 października 2020
roku)
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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 9.860 osób (na podstawie danych z ewidencji ludności, liczba osób
zameldowanych, stan na dzień 31.12.2021 r.). Liczba ludności w gminie wzrosła od 31.12.2020 r. o 233
osoby.
Największy wzrost liczby mieszkańców zanotowano w Skowarczu (116 osób) i Różynach (71 osób).
Liczba mieszkańców Gminy Pszczółki w latach 2018-2021 (zameldowanych na pobyt stały i czasowy):
Miejscowość

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Kleszczewko

469

487

518

541

Kolnik

594

615

631

650

Ostrowite

183

183

179

175

Pszczółki

4251

4196

4182

4201

Rębielcz

334

344

343

346

Różyny

1264

1317

1367

1438

Skowarcz

1446

1519

1601

1717

Ulkowy

350

357

364

364

Żelisławki

458

451

442

428

9349

9469

9627

9860

RAZEM
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Liczba mieszkańców w latach 2020-2021
4182
4201

4500
4000
3500
3000
2500
2000

1438
1367

1500
1000
518 541

1717
1601

631 650

500

343 346

179 175

364 364

442 428

Ulkowy

Żelisławki

0
Kleszczewko

Kolnik

Ostrowite

Pszczółki

Rębielcz

2020 r.

Różyny

Skowarcz

2021 r.

Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni wynoszącej 49,84 km2, gęstość zaludnienia wynosi obecnie
ok. 198 osób/km2.
W 2021 roku urodziły się 133 osoby, a zmarło 90. Ponadto zameldowano 534 nowych mieszkańców, a
wymeldowano 77.

Struktura wiekowa mieszkańców
16,38%
23,16%

60,46%

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

W wieku produkcyjnym (tj. od 18 do 59 lat – kobiety i od 18 do 64 lat – mężczyźni) jest ok. 60,46 %
mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym (tj. do 17 lat) – ok. 23,16 %, a w wieku poprodukcyjnym (tj.
od 60 lat – kobiety i od 65 lat – mężczyźni) – ok. 16,38 %.
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RADA GMINY PSZCZÓŁKI
Skład osobowy Rady Gminy Pszczółki
Anna Staniewicz
Przewodnicząca Rady Gminy
Okręg wyborczy nr 10 Sołectwo Ulkowy

Waldemar Walejko
Krzysztof Kutkowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

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

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy
Okręg wyborczy nr 7
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

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy
Okręg wyborczy nr 4
Sołectwo Pszczółki, ulice: Bukowa,
Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka,
Ks. J. Popiełuszki, Łąkowa, Mennonicka,
Pomorska nr 1 - 16, Przy Wiatraku,
Tczewska, Topolowa, Wierzbowa

Przemysław Jaskólski
Ryszard Pstrągowski
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i
Rozwoju Gminy
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Okręg nr 12
Sołectwo Różyny, ulice: Dworcowa,
Gdańska, Kościelna, Łąkowa, Różana Góra,
Wiśniowa

Tomasz Nowosad
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia,
Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Okręg wyborczy nr 9
Sołectwo Żelisławki

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu
Okręg wyborczy nr 15
Sołectwo Skowarcz, ulice: Akacjowa,
Bursztynowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa,
Dębowa, Gdańska, Jaśminowa, Jodłowa,
Kasztanowa, Krótka, Modrzewiowa, Pod
Jałowcem, Polna, Sosnowa, Spacerowa,
Topolowa, Turkusowa

Anna Niedźwiecka-Hirsz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 3
Sołectwo Pszczółki, ulice: Bałtycka, Boczna,
Fabryczna, Morska, Polna, Pomorska nr 1771, Żuławska
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Sławomir Ziętek
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Gospodarczej i Rozwoju Gminy

Krystyna Szulc

Paweł Cichocki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Członek Komisji Rewizyjnej

Okręg wyborczy nr 14

Wioleta Bizior

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

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

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

Okręg wyborczy nr 1
Sołectwo Pszczółki, ulice: Gdańska, Jana
Pawła II, Mikołaja Kopernika

Okręg wyborczy nr 6

Okręg wyborczy nr 13
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 Gospodarczej i Rozwoju
Gminy
Okręg wyborczy nr 11
Sołectwo Kleszczewko

Michał Olejnik
Magdalena Niemczuk

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

Członek Komisji Rewizyjnej

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 8

Sołectwo Pszczółki, ulice: Dworcowa,
Kościelna, Nowa, Ogrodowa, Wałowa

Sołectwo Kolnik

Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 5
Sołectwo Pszczółki, ulice: Brzozowa,
Dębowa, Gen. Józefa Hallera, Grabowa, J.
Piłsudskiego, Jarzębinowa, Jesionowa,
Lipowa, Macieja Rataja, Olchowa Sołectwo
Rębielcz
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W 2021 roku odbyło się 15 sesji Rady Gminy Pszczółki, w trakcie których podjęto 98 uchwał, w tym 98
zostało zrealizowanych lub było realizowanych na bieżąco, 5 straciło moc.
Szczegółowa informacja o realizacji najważniejszych uchwał została przedstawiona w dalszej części
raportu.
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BUDŻET GMINY

W 2021 roku wysokość dochodów ogółem wyniosła 62.626.477,22 zł, a wysokość wydatków
62.894.996,62 zł. Stąd rok zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 268.519,40 zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
Bieżące

Majątkowe

3 842 572,26 zł
10 952 576,90 zł

58 783 904,76 zł
51 942 419,72 zł

DOCHODY

WYDATKI

W 2021 roku najwięcej środków wydano na pomoc społeczną i rodzinę, bo ok. 33% budżetu oraz na
oświatę ok. 26%. Na administrację publiczną wydano ok. 11%, na transport i łączność – ok. 9%,
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – prawie 8%, kulturę i sport – ponad 3%, na
infrastrukturę wodociągową i sanitarną ok. 2,5%.
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STRUKTURA WYDATKÓW
Pozostałe; 7%
Infrastruktura wod-kan; 3%
Kultura i sport; 3%
Pomoc społeczna i
rodzina; 33%

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska; 8%

Transport i
łączność; 9%

Administracja
publiczna; 11%
Oświata; 26%

W strukturze dochodów wykonanych w 2021 r. dochody własne stanowiły ok. 45% (28.207.015,83 zł),
subwencje ok. 21% (13.423.853,00 zł), dotacje ok. 34% (20.995.608,19 zł).

STRUKTURA DOCHODÓW

dotacje; 34%
dochody własne;
45%

subwencje; 21%
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Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:
Kategoria dochodów własnych

Wykonanie w 2021 roku (w zł)
5.251.574,85

Podatek od nieruchomości

10.728.797,51

Udziały w PIT i CIT

450.200,52

Podatek rolny
Wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami

2.019.251,39
662.951,98

Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.521.965,94
506.665,36

Dochody z majątku gminy

Struktura dochodów własnych
Podatek od nieruchomości
Udziały w PIT i CIT

8%

Podatek rolny

17%
1%
3%
66%

1%

1%
3%

Wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami
Podatek od środków
transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Dochody z majątku gminy

Pozostałe

Należności (zaległości) wobec gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez
odsetek) na koniec roku wyniosły 4.625.803,92 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,4 %
(w 2020 r. zaległości wynosiły 4.518.922,94 zł).
Na koniec 2021 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.987.780,00 zł.
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POLITYKA PRZESTRZENNO-GOSPODARCZA
ROZWÓJ PRZESTRZENNY
W 2021 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 4 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,
uchwała 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),
uchwała nr XXXVII/242/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany uchwały nr XIII/150/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek:140, 141, 111/2,
237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek:43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27,
220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki) – w zakresie działki oznaczonej
geodezyjnie nr 95/27.

W 2021 roku wydano decyzje o warunkach zabudowy, w tym dotyczące:
▪
▪
▪

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 21 szt. (obejmujące działki o powierzchni 8,4 ha),
zabudowy usługowej – 6 szt. (obejmujące działki o powierzchni 4,4 ha),
innej zabudowy (wały, silosy nasypy, stawy, zabudowa zagrodowa, hale, magazyny) – 9 szt.
(obejmujące działki o powierzchni 12,12ha).

Ponadto w 2021 roku wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które
dotyczą działek o łącznej powierzchni 30,0 ha.
Liczba wydanych w 2021 roku decyzji podziałowych wyniosła 31 szt.
W 2021 roku wszczęto 5 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia oraz wydano 3 decyzje w tym zakresie.
W ubiegłym roku Rada Gminy Pszczółki podjęła 6 uchwał w sprawie nadania nowych nazw ulic, 1 w
sprawie nadania nazwy skwerowi i 1 uchwałę regulującą przebieg istniejącej ulicy. Ponadto nadanych
zostało 130 nowych numerów budynków.
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ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ
Sieć dróg gminnych w 2021 roku wynosiła ponad 126 km, w tym ok. 26,6 km stanowiły drogi publiczne.
W 2021 r. podjętych zostało 5 uchwał o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych (publicznych), które
dotyczyło 12 ulic.
Długość sieci kanalizacji deszczowej w 2021 roku wynosiła ok. 11,5 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 1567 oprawy, w tym 605 należało
do firmy Energa Oświetlenie, a 962 oprawy stanowiły mienie gminne. 379 z gminnych punktów
świetlnych stanowiły oprawy ledowe, pozostałe to oprawy sodowe.
Najważniejsze zadania inwestycyjne
1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kasztanowej w Ulkowach (niebezpieczny zakręt)
Wydatkowano: 24.146,68 zł
W ramach inwestycji wybudowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED
2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bursztynowej w Kleszczewku
Wydatkowano: 46.460,42 zł
W ramach inwestycji wybudowano 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED
3. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sosnowej w Kolniku
Wydatkowano: 59.841,32 zł
W ramach realizacji inwestycji wybudowano 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami
LED
4. Budowa oświetlenia przy ul. Bartnickiej w Pszczółkach
Wydatkowano w 2021 r.: 41.501,31 zł (realizacja od 2020 r.)
W ramach inwestycji wybudowano 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED
5. Budowa oświetlenia przy ul. Kamiennej w Rębielczu
Wydatkowano: 38.442,25 zł
W ramach realizacji inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe w ilości 6 lamp LED
6. Budowa oświetlenia przy ul. Konopnickiej i ul. Reymonta w Pszczółkach
Wydatkowano: 154.020,37 zł
W ramach realizacji inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe w ilości 18 lamp LED
7. Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Matejki w Pszczółkach
Wydatkowano: 237.081,17 zł
W ramach realizacji inwestycji wykonano drogę manewrową z kostki betonowej o
powierzchni 242 m2, miejsca postojowe o nawierzchni z ecokraty o powierzchni 275 m2,
odwodnienie terenu oraz oświetlenie w postaci 4 lamp LED.
8. Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach
Wydatkowano w 2021 r.: 1.167.018,76 zł (realizacja od 2020 r.)
W ramach inwestycji wykonano: na ul. Reymonta jezdnię i chodnik z kostki o pow. 2.331 m2;
na ul. Konopnickiej jezdnię i chodnik z kostki betonowej o pow. 2.000 m2.
9. Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach
Wydatkowano: 341.165,78 zł
W ramach realizacji inwestycji wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o pow.
1.096 m2.
10. Przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach
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11.

12.

13.

14.

Wydatkowano w 2021 r.: 668.503,69 zł (realizacja od 2020 r.)
W ramach realizacji inwestycji wykonano: kanalizację deszczową o dł. ok 266 m wraz ze
zbiornikiem retencyjnym oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o pow. 2306 m2.
Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu
Wydatkowano w 2021 r.: 540.608,54 zł (realizacja od 2020 r.)
W ramach realizacji inwestycji wykonano 1.591 m2 nawierzchni z kostki betonowej oraz
300 m kanalizacji deszczowej.
Przebudowa ul. Słowackiego i Matejki w Pszczółkach
Wydatkowano: 939.264,64 zł
W ramach realizacji inwestycji wykonano na ul. Słowackiego 1.350 m2 nawierzchni z kostki
betonowej, a na ul. Matejki – 946 m2 oraz uporządkowano instalację deszczową usytuowaną
na ulicach.
Przebudowa ul. Tuwima w Pszczółkach
Wydatkowano: 147.474,79 zł
W ramach inwestycji wykonano 490 m2 nawierzchni z kostki betonowej.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg
powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
Udzielono dotacji dla Powiatu Gdańskiego w kwocie: 548.310,55 zł
Zadanie obejmowało:
▪ budowę chodnika w Skowarczu – ul. Żuławska (etap I),
▪ doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i ul. Pałacowej w
Żelisławkach,
▪ wykonanie specjalnego oznakowania na ul. Sportowej w Pszczółkach,
▪ przebudowę drogi powiatowej 2210G w Rębielczu na odcinku ok. 620 na granicy z
Gminą Trąbki Wielkie.

Remonty i inne zadania bieżące
Do najważniejszych zadań bieżących wykonanych w 2021 roku należały:
1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ul. Łąkowej w Różynach, ul. Dębowej w Kolniku,
ul. Pomorskiej w Pszczółkach (łącznie ok 900 m2) za kwotę 190.035,00 zł
2. Zakup kruszywa do naprawy dróg za kwotę 105.281,00 zł
3. Remont nawierzchni ul. Polnej w Skowarczu za kwotę 71.962,00 zł
4. Przebudowa zjazdu na ul. Wierzbową w Kleszczewku za kwotę 12.883,00 zł
5. Remont ul. Jodłowej i Modrzewiowej w Skowarczu za kwotę 35.930,00 zł
6. Remont nawierzchni ul. Sosnowej w Kleszczewku za kwotę 15.748,00 zł
7. Wykonanie barierek zabezpieczających w Kleszczewku ul. Sosnowa za kwotę 8.548,00 zł
Łącznie bieżący koszt utrzymania infrastruktury drogowej w 2021 roku obejmujący m.in. remonty,
zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, koszenie, itd. wyniósł: 1.862.012,58 zł.
Łączne nakłady na utrzymanie przystanków autobusowych wyniosły: 3.900,90 zł.
Bieżący koszt utrzymania infrastruktury oświetleniowej, w tym przede wszystkim konserwacja i
dostawa energii elektrycznej wyniósł: 665.348,81 zł.

str. 18

ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
Gmina Pszczółki jest w 91% skanalizowana i w 99% zwodociągowana. Według stanu na dzień
31.12.2021 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 71,61 km i sieci kanalizacyjnej 99,09 km.
Ze względu na powstawanie nowych osiedli konieczna jest dalsza rozbudowa infrastruktury.
Od 2021 roku sprawami z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a także kanalizacji, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych zajmuje się spółka komunalna Eco Probe Sp. z o.o.
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,
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• sekwencyjny reaktor biologiczny typu SBR, w konstrukcji żelbetowej – reaktor C,
• stacja dmuchaw pod wiatą – 3 szt.,
• 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 w miejscowości Pszczółki na ul. M. Rataja
Wydatkowano 17.935,00 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości ok 65 mb, średnicy dn=90
mm, z materiału PE 100 PN10 SDR 17 wraz z montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego
nadziemnego DN80.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różynach na ul.
Morelowej
Wydatkowano: 28.940,00 zł
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej od studni Sistn.S1, o łącznej długości
54 mb, średnicy d=200 i sieć wodociągową od węzeł W1 do Hp, o łącznej długości 42 mb,
średnicy dn=90 mm, z materiału PE-HD PN 10 SDR 17, wraz z montażem 1 hydrantu
przeciwpożarowego nadziemnego DN80;
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolnik na ul. Dwie Topole
Wydatkowano: 66.985,00 zł
W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do HP2 o łącznej
długości ok 280 mb, średnicy dn=110 mm, z materiału PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem 2
hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolnik na ul. Letniej
Wydatkowano: 29.035,00 zł
W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do HP o łącznej
długości ok 134 mb, średnicy dn=90 mm, z materiału PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem 1
hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN80
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skowarcz na ul. Łąkowej
Wydatkowano: 22.913,00 zł
W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do HP o łącznej
długości ok 100 mb, średnicy DN=90 mm, z materiału PE100 PN10 SDR 17 , wraz z montażem
1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN80
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolnik na ul. Jaworowej
Wydatkowano: 24.635,00 zł
W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej od węzłaW1 do HP o łącznej
długości ok 114 mb, średnicy dn=90 mm, z materiału PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem
hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego DN80;
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczółki na ul. Konopnickiej
Wydatkowano: 69.619,92 zł
W ramach realizacji inwestycji wykonano 187 m sieci wodociągowej.
8. Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach
Wydatkowano: 957,50 zł
Rozpoczęto realizację inwestycji, której zakończenie planowane jest na 2022 r.
9. Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku
Wydatkowano: 65.718,60 zł
W 2021 roku wymieniono 9 hydrantów i 4 zasuwy.
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10. Wykonano dokumentacje projektowe dotyczące następujących inwestycji:
▪ budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Pszczółkach,
▪ budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
11. Rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej dotyczącej następujących inwestycji:
▪ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu,
▪ likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej
Różyny – Skowarcz
Działalność spółki komunalnej Eco Probe Sp. z o.o.
W zakresie zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków, spółka wykonuje prace związane z obsługą,
eksploatacją i konserwacją na sieciach, przyłączach oraz obiektach stacji uzdatniania wody, hydroforni
i przepompowni ścieków. Zajmuje się również pracami naprawczymi związanymi z usuwaniem awarii
sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Do zadań spółki należą również inwestycje dotyczące budowy
sieci i przyłączy. Montowane są nowe przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne oraz wymieniana jest
armatura na sieciach wodociągowych. Spółka monitoruje także obiekty wodociągowo-kanalizacyjne.
Najważniejszym zadaniem spółki jest utrzymanie odpowiedniej jakości wody pitnej na terenie Gminy
Pszczółki. Spółka w 2021 r. usunęła 173 awarie na terenie Gminy Pszczółki.
Spółka Eco Probe w 2021 r. prowadziła nadzór technologią i automatyką w zakresie inwestycji pod
nazwą „Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach”. Ponadto wykonywała dokumentacje projektowe
dotyczące:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

budowy zbiornika podnoszenia ciśnienia wody w Skowarczu,
rozbudowy kanalizacji oraz budowy wodociągu pod autostradą,
budowy stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Skowarczu,
budowy sieci wodociągowej Żelisławki – Rębielcz,
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu,
likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Różyny –
Skowarcz,
programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
w Pszczółkach”, w ramach której przewiduje się przeróbkę nadmiernego osadu ściekowego
oraz dobór nowego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków ze skratek i piasku.

Ponadto spółka wykonała remont stacji podnoszenia ciśnienia dla miejscowości Ulkowy. W ramach
zadania wymieniono zestaw pomp poziomych, zasuwy odcinające oraz pompę podnoszenia ciśnienia
w pompowni, a także włączono stację podnoszenia ciśnienia do systemu zdalnego monitoringu.
Naprawiono również 14 przepompowni ścieków, w 6 wymieniono szafki sterownicze wraz z
wyposażeniem, a w 8 zamontowano sondy poziomu oraz moduły telemetryczne, dzięki czemu
uzyskano dostęp do monitoringu oraz sterowania pracą przepompowni.
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WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Pszczółki zgodnie z danymi GUS w
2021 roku wyniosła 1265. Wzrosła ona w stosunku do 2020 roku o 67 podmiotów.
Podmioty gospodarcze z Gminy Pszczółki prowadzą głównie działalność w zakresie (dane z CEIDG, które
nie obejmują osób prawnych):
•
•
•
•
•

budownictwa (179 podmiotów),
przetwórstwa przemysłowego (130 podmiotów),
handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(124 podmioty),
transportu i gospodarki magazynowej (83 podmioty)
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (67 podmiotów).

Dane, według GUS dla Gminy Pszczółki przy uwzględnieniu wszystkich osób fizycznych i prawnych:
•
•
•

rolnictwo, rybołówstwo , łowiectwo ( 4 podmioty)
budownictwo i przetwórstwo przemysłowe ( 470 podmiotów)
pozostała działalność (791 podmiotów)

Działania na rzecz przedsiębiorców
Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja rozwój infrastruktury, o którym mowa we wcześniejszej części
raportu.
Ponadto w 2021 r. Wójt Maciej Urbanek, kontynuował spotkania z przedsiębiorcami – rozmowy
dotyczą spraw ważnych z perspektywy przedsiębiorcy oraz możliwości współpracy z samorządem
gminnym.
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POLITYKA SPOŁECZNA
POLITYKA OŚWIATOWA
Gminne placówki oświatowe
W Gminie Pszczółki w 2021 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 2021 roku:
L.p. Placówka oświatowa
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
1
Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja”
219
9
2
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
914
40

3

„0”

102

5

I-VIII

812

35

74
20
54
70
15
55
1277

4
1
3
4
1
3
57

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

Do jednego oddziału uczęszczało w 2021 roku średnio 23 uczniów. Przy czym liczba ta w ciągu roku
szkolnego uległa zwiększeniu.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego. Uczniowie uczyli się języka angielskiego oraz języka
niemieckiego. Ponadto w jednej ze szkół obywa się koło przedmiotowe z języka francuskiego.
Według danych na dzień 30.09.2021 roku w placówkach oświatowych zatrudnionych było
123 nauczycieli.
Zatrudnienie według stopnia zawodowego kształtowało się w następujący sposób:
• Nauczyciel stażysta: 4 osoby
• Nauczyciel kontraktowy: 28 osób
• Nauczyciel mianowany: 28 osób
• Nauczyciel dyplomowany: 63 osoby
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 10 uczniów/wychowanków.
Wydatki poniesione z budżetu Gminy na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach – 9.938.323,94 zł
Przedszkole Gminne w Pszczółkach – 2.366.307,82 zł
Szkoła Podstawowa w Różynach – 809.190,77 zł
Szkoła Podstawowa w Skowarczu – 1.086.946,89 zł
Razem: 14.200.769,42 zł
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Przedszkola niepubliczne i poza terenem gminy
Gmina Pszczółki jest organem dotującym dla trzech przedszkoli niepublicznych i w 2021 r. udzielono
dotacji w następujących kwotach:
• Niepubliczne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT” w Różynach: 527.035,44 zł,
• Przedszkole Niepubliczne „DZIECIOLANDIA” w Kolniku: 665.990,26 zł,
• Niepubliczne Przedszkole „MORSKIE OPOWIEŚCI 2” w Pszczółkach: 53.111,88 zł
Razem: 1.246.137,58 zł
Liczba dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych
l.p. Placówka oświatowa
Liczba dzieci stan na
dzień 30.09.2021 r.
zgodnie z SIO)
1
Przedszkole „Dzieciolandia”
80
2
Przedszkole „Bajkowy Świat”
65
3
Niepubliczne Przedszkole „Morskie
12
Opowieści 2”
RAZEM:
157

Liczba dzieci stan na
dzień 31.12.2021 r.
84
66
14
164

W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki, do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, Gmina Pszczółki wydatkowała 499.946,35 zł.
W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano 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 2021 wyniosły 94.282,45 zł.

Stypendia i kształcenie młodocianych
W 2021 roku Wójt przyznał:
• stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów klas VI – VIII szkoły Podstawowej
w Pszczółkach,
• stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej dla dzieci i młodzieży uczącej się
zamieszkałej na terenie Gminy Pszczółki,
• stypendia za szczególne osiągnięcia w sporcie i/lub dziedzinie artystycznej dla studentów
zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki.
Na ten cel wydatkowano łącznie 26.200,00 zł.
Ponadto przyznano również stypendia dla mieszkańców uczących się o charakterze socjalnym (pomoc
materialna), na które wydatkowano: 23.457,07 zł, z tego:
• 18.765,66 zł to środki pochodzące z budżetu państwa,
• 4.691,41 zł to środki własne gminy.
W 2021 r. przyznano trzem pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników z tytułu przyuczenia i nauki zawodu. Na ten cel wydatkowano 14.532,77 zł ze środków
Funduszu Pracy.
Organizacja dowozów do szkół
Według stanu na wrzesień 2021 roku 446 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 2021 roku to: 525.607,50 zł.
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Opieka nad dziećmi do lat 3
W roku 2021 w Gminie funkcjonowały dwa żłobki:
• Żłobek „Wesołe Skrzaty”,
• Żłobek „Bociankowo” (od marca 2021 roku).
Żłobki w roku 2021 obejmowały opieką średnio 15 dzieci. W 2021 roku Gmina przekazała dotację
celową na dofinansowanie opieki nad tymi dziećmi w wysokości 107.400,00 zł.
Wydatki na edukację
Łącznie wydatki na edukację w 2021 roku wyniosły 16.709.366,43 zł.
Subwencja
Gmina Pszczółki w 2021 roku otrzymała subwencję w wysokości: 10.296.093,00 zł.
Dotacje oświatowe
Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa:
• Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 500.140,00 zł
• Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe wykorzystana w kwocie: 113.412,00 zł,
• Rządowy program „Poznaj Polskę”: 25.246,00 zł,
• Rządowy Program „Aktywna Tablica”: 28.000,00 zł,
• Rządowy program „Laboratoria Przyszłości”: 303.300,00 zł.
Łącznie otrzymano: 970.098,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI W OŚWIACIE
Subwencja

Dotacje i darowizny

Tyle dokładamy z budżetu gminy

10296 093,00 zł
16709 366,43 zł
1000 098,00 zł

5413 175,43 zł
DOCHODY

WYDATKI

Projekty oświatowe
Aktywna Tablica
W ramach tego zadania dla Szkoły Podstawowej w Różynach został zakupiony laptop dla nauczyciela
dostosowany do prowadzenia zajęć na odległość. Natomiast Szkoła Podstawowa w Pszczółkach została
doposażona w 5 projektorów multimedialnych. Wartość projektu wyniosła 28.000,00 zł.
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Laboratoria Przyszłości
Dla wszystkich trzech szkół podstawowych zakupione zostały pomoce dydaktyczne m.in. wyposażenie
pracowni technicznej, zakup drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do
nagrań (kamery, greenscreeny, mikrofony), stacje lutownicze. Wartość projektu wyniosła:
303.300,00 zł.
Poznaj Polskę
W ramach tego projektu dzieci i młodzież z gminnych szkół podstawowych uczestniczyły w wycieczkach
obejmujących zwiedzanie: Muzeum Zamkowego w Malborku i Katedry w Pelplinie, Centrum
Popularyzacji Kosmosu – Planetarium, Muzeum Okręgowego i Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a
także Muzeum Okręgowego, Muzeum Piernika i Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy w Toruniu.
Wartość projektu wyniosła 25.246,00 zł.
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Różynach
W 2021 roku Gmina Pszczółki otrzymała od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
darowiznę w kwocie 30.000,00 zł na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Różynach.
Zakupione zostały 2 zestawy monitorów interaktywnych z jednostkami centralnymi, 5 laptopów i gra
edukacyjna do wsparcia psychologicznego.
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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 2021 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
(w zł)
0,00

Dotacje celowe na
zadania własne
(w zł)
0,00

Dotacje na
zadania rządowe
(w zł)
21.813,00

0.00

0,00

664.494,50

522,21

0,00

0,00

0,00

21.711,19

0,00

95.208,48
11.032,02

41.388,91
0,00

0,00
2.716,62

250,00
717.665,85
62.104,34

246.653,10
42.902,00
0,00

0,00
0,00
11.646,92

15.697,00
271.342,08
0,00
42.921,76

55.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13.934.633,92
4.398.438,27

0,00
20.927,80
0,00

0,00
1.000,00
0,00

776,76
1.289,65
32.704,97

1.237.671,54

408.655,20
20.714.841,35

19.068.514,61

POMOC SPOŁECZNA
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 171
Liczba osób w tych rodzinach – 360
Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej – 91
Liczba osób w tych rodzinach – 210
Liczba rodzin korzystających z pomocy niepieniężnej – 27
Liczba osób w tych rodzinach – 77
Liczba rodzin korzystających z pracy socjalnej – 118
Liczba osób w tych rodzinach – 265
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Środki własne skierowane bezpośrednio do klientów – 361.326,00 zł
Partycypacja w kosztach pobytu w domach pomocy społecznej – 228.898,00 zł
Liczba osób w domach pomocy społecznej – 5
Liczba wydanych decyzji – 643
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 1.054
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Liczba wniosków – 560
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 659
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenie rodzinne – 509
Kwota wypłaconych świadczeń – 3.747.816,12 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 6.361 (razem ze świadczeniem rodzicielskim)
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Liczba wniosków – 30
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 32
Kwota wypłaconych świadczeń – 414.883,00 zł
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Liczba wniosków – 39
Liczba wydanych decyzji dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47
Liczba rodzin, w których pobierano fundusz alimentacyjny – 37
Liczba dzieci uprawnionych do świadczeń funduszu alimentacyjnego – 59
Liczba wypłaconych świadczeń – 608
Kwota wypłaconych świadczeń – 258.941,58 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 376
Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu gminy, wobec których prowadzone były działania
przewidziane w ustawie – 25
Stan zadłużenia dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń na 31.12.2021 r. – 2.844.348,28 zł
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba wniosków – 9
Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych – 8
Liczba wydanych decyzji – 11
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 9.721,40 zł
Liczba wykonanych przelewów – 46
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”
Liczba wniosków – 1.713
Liczba wystawionych informacji przyznających świadczenie oraz decyzji – 1.607
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia – 1520
Liczba dzieci, którym wypłacono świadczenia – 2.511
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 28.102
- w tym w ramach koordynacji – 1.148
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych – 13.816.132,00 zł
- w tym w ramach koordynacji – 393.502,00 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 16.091
- środki wydatkowane na profilaktykę: 60.593,83 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku
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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”.
Głównym celem placówki jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
zminimalizowanie objawów zaburzeń oraz zapobieganie nawrotom choroby, rehabilitacja uczestników
i aktywizacja do życia społecznego (m.in. stworzenie szansy pracy, kształtowanie właściwych postaw
społecznych, kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej).
Działalność wspierana jest finansowo przez Pomorski Urząd Wojewódzki. W ubiegłym roku otrzymano
na ten cel kwotę 677.867,00 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 2021 roku: 60.
Wartość wydanych wyprawek: 12.000,00 zł.
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
Gmina Pszczółki realizowała program od maja do grudnia 2021. Do programu przystąpiło 6 osób
dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci. 4 opiekunki przepracowały 1822
godziny. Na realizację programu wydatkowano kwotę 73.266,03 zł.
Program ”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021
Gmina Pszczółki realizowała program od maja do grudnia 2021. Do programu przystąpiło 5 osób
dorosłych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecko. Asystenci
przepracowali 1.684 godzin.
Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła
72.509,22 zł.
Inne działania
W 2021 r. wydatkowano kwotę 20.941,63 zł na zatrudnienie asystentów rodziny. Z ich wsparcia
skorzystało 8 rodzin (17 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej.
W 2021 r. jedno dziecko z terenu Gminy Pszczółki przebywało w pieczy zastępczej, za co poniesiono
koszty w kwocie 13.153,60 zł.
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POLITYKA SENIORALNA
Integracja Seniorów
W 2021 r. zrealizowane zostały następujące wydarzenia skierowane do seniorów:
▪ obchody Złotych Godów,
▪ obchody Dnia Seniora – wieczór karciany,
▪ III Gminny Bal Seniora,
▪ Międzypokoleniowy festyn „Wielki Dzień Pszczół” w Kolniku,
▪ Wyjazd do Teatru Szekspirowskiego na musical,
▪ zajęcia taneczne,
▪ zajęcia sportowe (gimnastyka rehabilitacyjna),
▪ warsztaty tworzenia kosmetyków pszczelich,
▪ spotkania klubu Seniora „Pozytywnie Zakręceni 50+” w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pszczółkach,
▪ spotkanie opłatkowe Rady Seniorów z seniorami.
Rada Seniorów
Niestety, trwająca pandemia spowodowała, iż w 2021 r. Rada Seniorów ograniczyła swoje działania.
Jedynym spotkaniem Rady Seniorów z seniorami było spotkanie opłatkowe, które miało na celu
integrację starszych mieszkańców gminy.
Ponadto w 2021 r. Rada Seniorów zaprosiła do współpracy sołtysów poszczególnych sołectw, aby
wspólnie zachęcić do działania starszą społeczność naszej gminy oraz wyłonić spośród nich liderów.
Rada przedstawiła pomysły, które chciałaby zrealizować, m. in.: prezentacja hobby seniorów,
organizowanie wycieczek, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacja dokonań Kół Gospodyń
Wiejskich, Bank Usług – wzajemna pomoc sąsiedzka, spotkania w świetlicach wiejskich, powiększenie
bazy seniorów w celu większego dopływu informacji dotyczących głównie seniorów.
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POLITYKA PROZDROWOTNA
W każdej miejscowości znajdują place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska sportowe. Dla mieszkańców
dostępny jest stadion 700-lecia Pszczółek. W Pszczółkach i Różynach funkcjonują 2 kompleksy boisk
sportowych. W 2021 roku powstały dwa nowe obiekty: boisko wielofunkcyjne w Kolniku oraz plac
rekreacyjno-sportowy z boiskiem wielofunkcyjnym w Kleszczewku.
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 2021 roku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Różynach odbywały się m.in. zajęcia crossfitu,
tenisa ziemnego i rekreacyjno-ruchowe. W świetlicach odbywały się zajęcia tenisa stołowego,
ogólnorozwojowe, fitnessu i baletowe, a na stadionie 700-lecia Pszczółek zajęcia lekkoatletyczne.
We współpracy z lokalnymi klubami sportowymi organizowane były zajęcia piłki nożnej.
W 2021 roku odbyły się poniższe imprezy sportowe:
▪ otwarcie boiska w Kolniku,
▪ Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Pszczółki
▪ Turniej Tenisa Stołowego Grand Prix 2021 o Puchar Wójta Gminy Pszczółki w Skowarczu,
▪ otwarcie boiska w Kleszczewku,
▪ Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,
▪ Wirtualna VII edycja „Biegu do miodu”,
▪ Czwartki Lekkoatletyczne.
Podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pszczółki zorganizowane zostały wyjazdy do Dino
Parku w Malborku, Nowej Holandii w Elblągu, Jumpcity w Gdańsku, do kina oraz do Hevelianum w
Gdańsku.
Nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa
1. Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej wraz placem zabaw w Kleszczewku (w ramach
projektu „Kleszczewko akcja re-kreacja”)
Wydatkowano: 465.471,99 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Kolniku
Wydatkowano: 135.335,00 zł
3. Park do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych, sprzęt lekkoatletyczny do skoku
wzwyż wraz z domkiem magazynowym na stadionie w Pszczółkach
Wydatkowano: 87.157,20 zł
4. Urządzenie zabawowe „straż pożarna” na plac zabaw w Ulkowach
Wydatkowano: 17.500,00 zł
5. Urządzenie zabawowe na plac zabaw w Kleszczewku
Wydatkowano: 27.675,00 zł
6. Urządzenia do street workoutu, piłkochwyty na plac rekreacyjny w Różynach
Wydatkowano: 38.167,00 zł
7. Wiata z wyposażeniem w Rębielczu
Wydatkowano: 17.500,00 zł

str. 32

KULTURA
Imprezy kulturalne
W 2021 roku odbył się następujące imprezy kulturalne:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

uroczyste otwarcie skweru Konstytucji 3 Maja z okazji obchodów 230 Rocznicy uchwalenia
Konstytucji
obchody Dnia Dziecka,
Wielki Dzień Pszczół w Kolniku,
Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE’znes (projekt obejmował również konkurs
na zielnik roślin miododajnych oraz organizację warsztatów tworzenia kosmetyków
naturalnych),
Święto Miodu Pszczółkowskiego w Parku Lipowym w Pszczółkach,
premiera spektaklu pt. „Ula i Pszczoły” podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego,
III Gminny Bal Seniora,
poetycko-muzyczny recital Laury Łącz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach,
wieczór poezji śpiewanej pt. „Ani słowa o miłości” w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pszczółkach,
piknik patriotyczny w ramach obchodów Święta Niepodległości,
koncert Zespołu T.A.Y.K.A. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach,
Wioska Świętego Mikołaja w Ulkowach (żywe renifery, kiermasz świąteczny),
oficjalne włączenie świątecznych iluminacji na choince przy skwerze Konstytucji 3 Maja.

Zajęcia kulturalne
We współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Pszczółki realizowany był projekt dotyczący
utworzenia wokalno-tanecznej grupy "Pszczółki". Kwota dofinansowania wynosiła 52.000,00 zł.
W roku 2021 prowadzone były zajęcia chóru i grupy tanecznej, a także próby do musicalu „Ula i
Pszczoły”. Spektakl opowiada historię jednego poranka z życia zbuntowanej nastolatki, która… nie chce
iść do szkoły. Na pomoc Uli w rozwianiu trosk i frustracji przybywa Królowa Pszczół wraz ze swoim
dworem.
Premiera spektaklu ze względu na trwającą pandemię planowana była tylko online, ostatecznie miała
również miejsce „w realu” podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego.
Biblioteka
1. Liczba czytelników: 986
2. Podział czytelników wg wieku
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Struktura czytelników
42
172
220

153
74
45
37

243
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: 12.373
Liczba wypożyczeń: 27.392
4. Wypożyczenia poszczególnych rodzajów literatury
218

Struktura wypożyczeń

1 179
3 095

5 397
17 503

Literatura dla dorosłych

Literatura dla dzieci i młodzieży

Czasopisma

Audiobooki

Literatura popularno-naukowa

5. Księgozbiory:
Stan księgozbioru: 26.920, w tym 1.268 nowych książek zakupionych w 2021 roku.
Stan audiobooków: 121.
6. Wydarzenia kulturalno-oświatowe dla mieszkańców Gminy Pszczółki:
▪ zajęcia, warsztaty, konkursy dla dzieci,
▪ występy teatralne dla dzieci: Piraci wyspa skarbów, Królowa Śniegu,
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▪
▪
▪
▪
▪

lekcje biblioteczne,
spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską,
imprezy: Dzień Dziecka, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Andrzejki, Mikołajki, recital
piosenek aktorki i pisarki Laury Łącz, Święto Niepodległości,
wystawy: ozdób wielkanocnych, książkowa, masek teatralnych, świąteczne elfy,
nagrywanie audiobooków: „Zemsta” Fredry, „Psie Troski”.

7. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w 2021 r. : 577 775,37 zł.
8. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w 2021 r.: 610 880,66 zł, w tym:
▪ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy: 475 000,00 zł,
▪ dotacje z innych źródeł: 73.400,00 zł (Narodowe Centrum Kultury BLISKO 2021-2022:
50.000,00 zł, Biblioteka Narodowa "Zakup Nowości Wydawniczych" 8.400,00 zł, Fundacja
Orlen "Pszczoły więcej niż miód" 15.000,00 zł),
▪ przychody z działalności: 62.490,66 zł.
.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Jednym z zadań gminy jest finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2021 roku na
bieżące utrzymanie OSP w Pszczółkach wydatkowana została kwota 189.560,11 zł.
W ramach wydatków majątkowych dla OSP w Pszczółkach zakupiono:
▪
▪
▪

zapory przeciwpożarowe 24.620,00 zł,
wentylator oddymowy 13.849,80 zł,
podesty i szuflady do samochodu pożarniczego 26.000,00 zł.

Wykonano również dokumentację dotyczącą przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej
w Pszczółkach, na którą wydatkowano kwotę 18.450,00 zł (I transza płatności).
Dodatkowo w 2021 roku wypłacono dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim dotację w
kwocie 8.000,00 zł na wyposażenie pokoju do edukacji najmłodszych.
Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy wybudowano oświetlenie drogowe ul.
Kasztanowej w Ulkowach (zakręt), ul. Bursztynowej w Kleszczewku, ul. Sosnowej w Kolniku, ul.
Kamiennej w Rębielczu, ul. Bartnickiej, Konopnickiej i Reymonta w Pszczółkach oraz miejsc
postojowych przy ul. Matejki w Pszczółkach.
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Pszczółki przyznała w 2021 roku dotację w kwocie 677.867,00 zł na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotację otrzymała Fundacja „Żyć Godnie”.
Ponadto Gmina wypłaciła Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Pszczółki pożyczkę na prefinansowanie
projektu „Utworzenie grupy wokalno-tanecznej „Pszczółki”” w kwocie 33.088,00 zł (umowa pożyczki
została podpisana w 2020 r.). W ubiegłym roku dotacja została zwrócona i rozliczona.
W ramach pozostałych finansowych form wsparcia działalność gminy obejmowała:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zakup nagród na gminne zawody wędkarskie (435,00 zł) – współpraca z Polskim Związkiem
Wędkarskim, Okręg w Gdańsku, Zarząd Koła nr 132 „Żwirek”,
wynagrodzenie instruktorów piłki nożnej, dojazd na mecze, opieka medyczna (56.769,65 zł) –
współpraca ze Stowarzyszeniem Sportowo-Turystycznym Gminy Pszczółki „Potok”,
wynagrodzenie instruktorów piłki nożnej, dojazd na mecze, opieka medyczna (23.520,00 zł) –
współpraca z Klubem Sportowym Pszczółki,
wynagrodzenie instruktora piłki nożnej, dojazd na mecze, opieka medyczna (14.660,00 zł) –
współpraca z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Różynach,
zakup medali na Bieg do Miodu (675,00 zł) – współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym
Pszczółka,
zakup nagród na gminne zawody tenisa stołowego (1.214,85 zł) – współpraca z Towarzystwem
Sportowym Kontra,
finansowanie bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach (więcej
informacji w rozdziale Bezpieczeństwo publiczne),
utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej, udostępnianej nieodpłatnie organizacjom
sportowym (163.054,92 zł).

W ramach pozafinansowych form wsparcia gmina udostępnia organizacjom pozarządowym
pomieszczenia w obiektach gminnych i sprzęt na prowadzoną działalność. Z tych form pomocy w 2021
roku skorzystały m.in. koła gospodyń wiejskich w Różynach, Skowarczu i Żelisławkach, Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Pszczółki, Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach, Polski Związek Wędkarski, Okręg
w Gdańsku, Zarząd Koła nr 132 „Żwirek”.
Ponadto gmina współpracowała ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Pszczółki przy realizacji
projektu: „Utworzenie grupy wokalno-tanecznej „Pszczółki””.
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POLITYKA MIESZKANIOWA
W 2021 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 23 mieszkania.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 40,41 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 2021 roku nie sprzedano żadnego mieszkania.
W 2021 roku nie zostały wszczęte postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2021 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie 124.452,24 zł, a zaległości te dotyczyły 11 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ww.
zaległości wynosiły 128.736,92 zł i dotyczyły 12 mieszkań.
W 2021 roku zrealizowano następujące zadania:
▪ usunięcie awarii pieca kaflowego w lok. nr 1 przy ul. Tczewskiej 2 w Pszczółkach,
▪ usunięcie luźnych dachówek w budynku komunalnym Żelisławki ul. Pałacowa 7,
▪ remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 8 w Pszczółkach,
▪ wymiana barierki przy budynku komunalnym ul. Kościelna 8 w Pszczółkach,
▪ przełożenie pieca kaflowego w lokalu komunalnym nr 6 przy ul. Tczewskiej 2 w Pszczółkach,
▪ usunięcie awarii naczynka wyrównawczego obiegu zamkniętego w budynku komunalnym przy
ul Kasztanowej 15 w Ulkowach.
W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin na łączną kwotę 9.721,40 zł.
Ponadto w 2021 roku Gmina Pszczółki przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN –
Pomorze Sp. z o.o. i przekazała na jej rzecz wkład pieniężny w celu objęcia udziałów w wysokości
3 mln zł. Środki te Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
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TRANSPORT PUBLICZNY
W 2021 r roku istniały dwie gminne linie autobusowe. Linia 862 obejmowała dojazd z dworca
kolejowego w Pszczółkach przez Ostrowite, Skowarcz (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 45 przystanków. W 2021 roku autobus gminny
przejechał 17.468,50 km.
Koszt funkcjonowania komunikacji gminnej w 2021 roku wyniósł 170.725,32 zł, w tym 118.629,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
W ramach poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej utworzono dwa nowe przystanki na ul.
Pomorskiej w Pszczółkach (przy urzędzie gminy) oraz przy ul. Wierzbowej w Kleszczewku.

str. 39

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 w Pszczółkach, Park Brzozowy w Ostrowitem oraz Park w Ulkowach. W 2021
roku kontynuowane było zagospodarowanie nowego Parku Deszczowego w Różynach. Pozostałe
tereny zielone tworzą zieleńce, z których na szczególną uwagę zasługuje Cysterski Deptak Widokowy
w Pszczółkach.
W 2021 roku realizowany był projekt: Ochrona zasobów wodnych i mitygacja zmian klimatu poprzez
utworzenie Parku Deszczowego – etap I, w ramach którego wykonano zagospodarowanie terenu
działki o powierzchni 6,9 ha poprzez wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów
ozdobnych.
Wydatkowano łącznie 72.304,80 zł
Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie 26.000,00 zł.
W ubiegłym roku uzupełniono drzewostan Parku Brzozowego w Ostrowitem. Nasadzono wówczas 148
drzew za kwotę 56.713,18 zł.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie „Miodowy BEE’znes”
W ramach forum zorganizowana została konferencja, w której wzięło udział ok. 60 pszczelarzy i
miłośników pszczelarstwa. Wykłady obejmowały następującą tematykę: Produkty pszczele na sprzedaż
i ich formy dystrybucji, Innowacyjna i dochodowa pasieka, Budowa marki własnej.
Ponadto w ramach forum przeprowadzone zostały warsztaty z tworzenia kosmetyków na bazie
produktów pszczelich (kremy, toniki, kule musujące, peeling), z których skorzystało ok. 100 osób,
głównie dzieci i młodzieży.
Jednym z elementów projektu było zorganizowanie konkursu na stworzenie zielnika roślin
miododajnych. Uczestnicy w trakcie wakacji na podstawie filmów „Miodowe herbarium” zapoznawali
się z zasadami tworzenia zielników oraz lokalną roślinnością, zbierali okazy do kolekcji, a następnie
tworzyli prace konkursowe.
Zadanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Z pszczółką przemierzaj świat
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bioróżnorodności i ochrony
poszczególnych elementów przyrody oraz wpływu zmian klimatycznych na zmniejszenie
bioróżnorodności.
W ramach projektu w parku w Ulkowach oraz przy Cysterskim Deptaku Widokowym w Pszczółkach
zamontowano 3 tablice i 2 gry edukacyjne dotyczące bioróżnorodności porostów, grzybów, glonów,
owadów, roślin i drzew,
Ponadto wyemitowano 6 krótkich filmów edukacyjnych, w których sympatyczna pszczółka
przeprowadzała najmłodszych przez tematykę bioróżnorodności.
Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie 12.000,00 zł. Wartość projektu wyniosła 19.000,00 zł.
Z miłości do drzew- pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Pszczółki
Celem projektu było zachowanie sędziwego drzewostanu na terenie gminy Pszczółki, w tym wykonanie
szczegółowej diagnostyki drzew, założenie wiązań elastycznych oraz wykonanie niezbędnych zabiegów
arborystycznych. Prace zostały przeprowadzone na trzech pomnikach przyrody: dwóch kasztanowcach
zwyczajnych Wawrzyniec i Laurencjusz w Różynach oraz jesionie wyniosłym Nadzieja w Ulkowach.
Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie 14.500,00 zł. Wartość projektu wyniosła 20.000,00 zł.
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GOSPODARKA ODPADAMI
W 2021 roku Gmina Pszczółki zapewniała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Transportem i odbiorem odpadów w okresie od 1 stycznia do
30 czerwca 2021 r. zajmowało się Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp. J., a w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia 2021 r. – spółka komunalna Eco Probe Sp. z o.o. Zagospodarowaniem odpadów oraz
prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmował się Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.
Zebrane odpady
W 2021 roku zebrane zostały następujące ilości odpadów (bez Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych):
Rodzaj odpadu
Kod
Zebrana ilość (Mg)
Niesegregowane odpady komunalne

20 03 01

1900,540

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

1286,640

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

330,160

Opakowania ze szkła

15 01 07

236,480

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

138,340

Opony

16 01 03

23,720

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

117,320

Leki

20 01 32

0,223

Zmieszane odpady betonowe, ceglane itd.

17 01 07

329,620

Odpady komunalne niewymienione (popiół)

20 03 99

412,760

Baterie i akumulatory

20 01 34

0,148

Zmieszane odpady z budowy, remontów

17 09 04

6,300

Odpadu z betonu oraz gruz betonowy

17 01 01

27,140

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 15

8,280

RAZEM

-

4.817,671

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
17 01 01
24,340
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
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Odzież
Farby, tusze
RAZEM

20 01 10
20 01 28
-

0,082
0,408
110,889

Łączna ilość zabranych odpadów komunalnych w 2021 r. wyniosła: 4.928,560 Mg (w 2020 r. –
4.621,708 Mg).
Wydatki
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami poniesione w 2021 roku wyniosły
3.370.923,99 zł.
Działalność spółki komunalnej Eco Probe Sp. z o.o.
Jednym z zadań spółki Eco Probe jest odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pszczółki,
wyposażenie miejsc selektywnego zbierania odpadów w pojemniki oraz worki w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Spółka w swojej flocie posiada dwa pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka marki Scania p320 z
zabudową Ekocel (Zoeller Group) oraz jeden pojazd ciężarowy marki Scania p320 wyposażony w żuraw
HIAB z dodatkową możliwością sterowania z poziomu gruntu i modułowe urządzenie hakowe
MULTILIFT z czołownicą oraz szybkozłączki przystosowane do akcji zima.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

W 2021 roku w ramach realizacji umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tczewie
prowadzonej przez OTOZ ANIMALS wyłapano i zapewniono opiekę 6 psom i 1 kotu.
W ramach realizacji umowy z Lecznicą dla zwierząt w Trąbkach Wielkich odebrane zostało 30
bezdomnych lub dzikich zwierząt będących uczestnikami zdarzeń drogowych, w tym 8 psów, 11 kotów,
7 saren, lis, dzik, łabędź i ptak.
Ponadto zakupiono karmę, transportery, budy i klatki metalowe dla kotów wolno żyjących.
Na realizację opieki nad zwierzętami w 2021 roku wydatkowano kwotę 44.200,01 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI

Na realizację Funduszu Sołeckiego w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 258.618,29 zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

Sołectwo Różyny
48.891,65 zł
Sołectwo Kleszczewko
34.014,31 zł

Sołectwo Skowarcz
15.496,72 zł
Sołectwo Ostrowite
0,00 zł

Sołectwo Ulkowy

Sołectwo Pszczółki

20.622,21 zł

48.734,63 zł

Sołectwo Kolnik
Sołectwo Żelisławki
31.595,87 zł

35.123,93 zł
Sołectwo Rębielcz
26.823,62 zł
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Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Sołectwo Pszczółki:
▪
▪
▪

zakup sprzętu do street workoutu i lekkoatletycznego na stadion sportowy w Pszczółkach,
montaż bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach,
wykonanie oznakowania promocyjnego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.

Sołectwo Różyny:
▪
▪

budowa piłkowchytu i bramki do piłki nożnej,
zakup urządzenia do street workoutu.

Sołectwo Skowarcz:
▪
▪
▪

prowadzenie zajęć tenisa stołowego,
zakup piaskownicy dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu,
zakup nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Kolnik:
▪
▪
▪

wykonanie oświetlenia przy ul. Sosnowej,
montaż progu zwalniającego na ul. Spacerowej,
zakup lodówki na potrzeby świetlicy wiejskiej i dwóch namiotów rekreacyjnych.

Sołectwo Kleszczewko:
▪

zakup i montaż linarium na plac zabaw.

Sołectwo Ostrowite:
▪

rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy (zakończenie planowane
na 2022 r.).

Sołectwo Żelisławki:
▪

remont zewnętrzny świetlicy.

Sołectwo Ulkowy:
▪
▪

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska,
zakup ławek i stołu do wiaty oraz agregatu prądotwórczego.

Sołectwo Rębielcz:
▪

wykonanie wiaty wraz z wyposażeniem.

Dodatkowo sołectwa Pszczółki, Skowarcz, Kolnik, Rębielcz i Żelisławki zakupiły rękawice, hełmy i sprzęt
wodno-pianowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach.
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BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zrealizowane zostały dwa przedsięwzięcia, tj.:
▪
▪

W zdrowym ciele, zdrowy duch – park do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na
stadionie w Pszczółkach za kwotę 24.999,50 zł,
Urządzenie zabawowe na plac zabaw w Kleszczewku – Moje małe miejsce na ziemi za kwotę
27.675,00 zł (zwiększono środki w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

W ramach edycji Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok złożono 6 wniosków. 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. Po
weryfikacji formalno-merytorycznej wszystkie z nich zostały poddane pod głosowanie mieszkańców.
Oddano 1910 głosów.
Przedsięwzięciami, które otrzymały najwyższą liczbę głosów i będą realizowane w 2022 roku, są:
▪
▪

Szach i mat – miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach
Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orlik w Różynach.
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ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Środki pozabudżetowe pozyskane w 2021 roku
Lp.

Tytuł projektu

Rozwój przewozów autobusowych na terenie
1 Gminy Pszczółki w roku 2021 r.
2 Budowa świetlicy w Ostrowitem
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków stanowiących własność gminy
3 Pszczółki
Ochrona zasobów wodnych i mitygacja zmian
klimatu poprzez utworzenie Parku Deszczowego
4 – etap I
Z miłości do drzew – pielęgnacja pomników
5 przyrody z terenu Gminy Pszczółki
Z pszczółką przemierzaj świat
Aktywna Tablica
Laboratoria Przyszłości
Poznaj Polskę
Przebudowa ul. J. Słowackiego i ul. J. Matejki w
10 Pszczółkach
11 Kleszczewko: akcja re-kreacja
Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy
12 BEE’znes
13 Opieka wytchnieniowa
14 Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Objęcie przez Gminę Pszczółki udziałów w
tworzonej, w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie
15 Mieszkaniowej
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji
PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w
16 Pszczółkach
6
7
8
9

Kwota dotacji
118 629,00 zł
500.000,00 zł
24.325,88 zł
(zwiększenie dofinansowania)

24.325,38 zł
14.500,00 zł
12.000,00 zł
28.000,00 zł
303.300,00 zł
25.246,00 zł
568.805,00 zł
126.246,00 zł
48.422,00 zł
73.266,03 zł
72.509,22 zł

3.000.000,00 zł

7.975.500,00 zł
(promesa wstępna)
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