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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo,
Raport o stanie gminy za 2019 rok to dla mnie wyjątkowy dokument, bowiem opisuje pierwszy,
pełny rok mojej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Pszczółki.
Rok składa się z 12 miesięcy. Jednak w pracy w samorządzie chcąc wdrożyć zakładane, ambitne
cele to tylko 12 miesięcy. Wiedziałem, że czeka mnie wiele wyzwań, działań dla dobra Mieszkańców
oraz dla rozwoju gminy. W mojej głowie było mnóstwo pomysłów na nowe, wcześniej nie znane
w samorządzie Gminy Pszczółki projekty. Nie byłem pewien, czy ten krótki czas 365 dni starczy, aby je
zrealizować. Teraz, dokonując bilansu 2019 r. mogę stwierdzić, że udało się to zrobić.
W 2019 r. powstały nowe sieci wodno-kanalizacyjne, nowe drogi oraz dokumentacje
projektowe na planowane inwestycje w kolejnych latach. Ulica Wincentego Witosa, przepust na ulicy
Polnej w Pszczółkach, budowa wodociągu Pszczółki-Ulkowy to tylko kilka z przedsięwzięć, które udało
się rozpocząć i sfinalizować w 2019 r. Największym sukcesem jednak było pozyskanie rekordowych w
historii Gminy Pszczółki środków pozabudżetowych w wysokości ponad 7 milionów złotych, dzięki
którym możliwy jest dalszy, prężny rozwój gminnej infrastruktury drogowej.
Miniony rok był również czasem zupełnie nowych na skalę gminną, przedsięwzięć.
W odpowiedzi na aktywną postawę „dojrzałych” Mieszkańców Gminy, po raz pierwszy
zorganizowaliśmy Bal Seniora, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i będzie
kontynuowany w kolejnych latach. Zgodnie z obietnicą wyborczą, została również powołana I Rada
Seniora, stanowiąca organ doradczy Rady Gminy Pszczółki, stanowiąca ważny głos przy planowaniu
kolejnych działań prosenioralnych. Bardzo zależało mi również na tym, aby wesprzeć młodych rodziców
– z tego też powodu uruchomiliśmy projekt „Maćkowe”, czyli jednorazową wyprawkę dla
nowonarodzonego Mieszkańca Gminy Pszczółki. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym
entuzjazmem i w 2019 r. wydaliśmy 64 wyprawki, w tym część z nich miałem ogromną przyjemność
wręczyć osobiście.
Uważam, że w społeczeństwie należy dbać o każdą grupę Mieszkańców. Niewątpliwie jedną
z takich grup są przedsiębiorcy. To oni napędzają lokalny rynek, a komunikacja i dialog na linii lokalny
biznes-samorząd może służyć obu stronom w celu rozwoju gospodarczego gminy. Z tego też powodu
zapoczątkowałem „Piątki dla przedsiębiorców” - cotygodniowe spotkania z przedstawicielami
lokalnego biznesu, podczas których rozmawiamy o potencjale gospodarczym, możliwościach rozwoju
i możliwościach współpracy.
Aby samorząd działał dla dobra Mieszkańców, warto wsłuchiwać się w ich potrzeby. W 2019 r.
daliśmy Mieszkańcom szansę współdecydowania o przeznaczeniu środków budżetowych poprzez
pierwszy w historii Gminy Pszczółki Budżet Obywatelski, w którym przeważającą liczbą głosów
zwyciężyła Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach. Dzięki wygranej OSP już w 2020 r. przeznaczy 200
tys. zł na zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony indywidualnej.
Gmina Pszczółki to również tradycja pszczelarska. Cieszę się, że w 2019 roku, dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na projekt pn. „Kochaj pszczoły – zrozum bioróżnorodność”, udało się zmodernizować
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Muzeum Miodu, które dzięki połączeniu nowoczesnych rozwiązań z gminnymi tradycjami
pszczelarskimi przyciąga odbiorców również spoza Gminy Pszczółki.
To tylko kilka z działań, jakie zostały podjęte w minionym roku. Na kolejnych kartach raportu
dowiedzą się Państwo w pigułce jak wyglądał 2019 rok w Gminie Pszczółki. Każda polityka, każdy
program, strategia oraz uchwała była cennym dokumentem stanowiącym podstawę do prężnego
działania celem rozwoju Gminy Pszczółki.
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
polityka przestrzennogospodarcza, w tym
rozwój sieci drogowej,
zapewnienie
dostaw
wody i odbioru ścieków,
planowanie
przestrzenne,
wspieranie
przedsiębiorczości

Strategie gminne

Programy gminne

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 2019
(uchwała nr III/26/18 Rady
Gminy Pszczółki z dnia 19
grudnia 2018 roku)

polityka społeczna, w
tym polityka oświatowa,
prorodzinna, senioralna,
zabezpieczenia
społecznego,
prozdrowotna, a także
kultura, bezpieczeństwo
publiczne, współpraca z
organizacjami
pozarządowymi
polityka ekologiczna, w
tym kształtowanie
terenów zielonych,
edukacja ekologiczna,
gospodarka odpadami

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 2019
(uchwała nr III/27/18 Rady
Gminy Pszczółki z dnia 19
grudnia 2018 roku)

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

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 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 2019 r.
(uchwała nr VII/58/19 Rady
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Gminy Pszczółki z dnia 30
kwietnia 2019 roku)
Gminny Program Opieki
nad Zabytkami w Gminie
Pszczółki na lata 2017-2020
(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
2019
(uchwała
nr
XLII/373/18 Rady Gminy
Pszczółki
z
dnia
2
października 2018 roku)
Wieloletni
program
„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
(uchwała nr III/28/18 z dnia
19 grudnia 2018 r.)
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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 9.469 osób (na podstawie danych z ewidencji ludności, liczba osób
zameldowanych, stan na dzień 31.12.2019 r.). Liczba ludności w gminie wzrosła od 31.12.2018 r. o 224,
tj. 2,4%. Dla porównania w poprzednim roku liczba ludności wzrosła o 108 osób.
Największy wzrost liczby mieszkańców zanotowano w Skowarczu (73 osoby) i Różynach (53 osoby). W
Pszczółkach natomiast liczba mieszkańców spadła o 55 osób.

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości
42514196
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0

2018 r.

2019 r.

Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni wynoszącej 49,84 km2, gęstość zaludnienia wynosi obecnie
ok. 190 osób/km2.
W 2019 roku urodziły się 103 osoby, a zmarło 53 mieszkańców. Ponadto zameldowano 341 nowych
mieszkańców, a wymeldowano 111 osób.
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Struktura wiekowa mieszkańców
16,08%
21,34%

62,58%

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. 62,58 %
mieszkańców, w wieku przedprodukcyjny (tj. do 17 lat) – ok. 21,34 %, a w wieku poprodukcyjnym (tj.
od 60 lat – kobiety i od 65 lat – mężczyźni) – ok. 16,08 %.
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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
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

Zygmunt Łysik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy
Okręg wyborczy nr 2
Sołectwo Pszczółki, ulice: Dworcowa, Kościelna,
Nowa, Ogrodowa, Wałowa

Przemysław Jaskólski
Joanna Falasa
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
Okręg wyborczy nr 3
Sołectwo Pszczółki, ulice: Bałtycka, Boczna,
Fabryczna, Morska, Polna, Pomorska nr 17-71,
Żuławska

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

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

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

Krystyna Szulc

Sławomir Ziętek
Okręg wyborczy nr 14
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,

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki

Wioleta Bizior
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu
Okręg wyborczy nr 1
Sołectwo Pszczółki, ulice: Gdańska, Jana Pawła II,
Mikołaja Kopernika

Członek Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
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

Magdalena Niemczuk
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Okręg wyborczy nr 8
Sołectwo Kolnik

Paweł Cichocki
Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg 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
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Świetlikowa, Tymiankowa, Wiosenna, Wspólna,
Ziołowa, Złota, Żuławska, Żwirowa

Waldemar Walejko
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki

Piotr Pestka

Społecznej, Kultury i Sportu

Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Gminy

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

Okręg nr 5
Sołectwo Pszczółki, ulice: Brzozowa, Dębowa,
Gen. Józefa Hallera, Grabowa, J. Piłsudskiego,
Jarzębinowa, Jesionowa, Lipowa, Macieja Rataja,
Olchowa Sołectwo Rębielcz

Marta Grzeszczyk
Okręg wyborczy nr 11
Sołectwo Kleszczewko

Ryszard Pstrągowski
Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju
Gminy

Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg nr 12
Sołectwo Różyny, ulice: Dworcowa, Gdańska,
Kościelna, Łąkowa, Różana Góra, Wiśniowa
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W 2019 roku odbyło się 14 sesji Rady Gminy Pszczółki, w trakcie których podjętych zostało 86 uchwał,
w tym 75 zostało zrealizowanych lub było realizowanych na bieżąco, 6 jest w trakcie realizacji, 4 straciły
moc lub zostały unieważnione i 1 nie została zrealizowana (podmiot zrezygnował z najmu działki pod
reklamę).
Szczegółowa informacja o realizacji najważniejszych uchwał została przedstawiona w dalszej części
raportu.
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BUDŻET GMINY
W 2019 roku wysokość dochodów ogółem wyniosła 55.609.132,04 zł, a wysokość wydatków
49.442.221,63 zł. Stąd rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6.166.910,41 zł. Tak duża
nadwyżka wiązała się z wypłatą przyznanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych, podczas gdy
wydatki na ten cel planowane były na 2020 rok.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
Bieżące

Majątkowe

7791 729,02 zł
7520 875,86 zł

47817 403,02 zł
41921 345,77 zł

DOCHODY

WYDATKI

W 2019 roku najwięcej środków wydano na pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia, bo ok. 34%
budżetu oraz na oświatę ok. 27%. Na administrację publiczną wydano 10%, na utrzymanie
infrastruktury wodociągowej i kanalizację ok. 8% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska 7%, na drogi 10% a na pozostałe zadania ok. 4% budżetu. W strukturze wydatków,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 29%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 15%,
natomiast pozostałe wydatki 56% budżetu.
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Struktura wydatków (wg obszarów)
4%
10%
34%

7%
8%

10%
27%
Pomoc społeczna, rodzina i ochrona zdrowia

Oświata

Administracja publiczna

Infrastruktura wod-kan

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Drogi

Pozostałe
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W strukturze dochodów wykonanych w 2019 r. dochody własne stanowiły 49,38 % (27 459 078,33 zł),
subwencje 18,39 % (10 224 880,00 zł), dotacje 29,95 % (16 656 844,23 zł), natomiast środki z Unii
Europejskiej 2,28 % (1 268 329,48 zł).

Struktura dochodów
2,28%

29,95%
49,38%

18,39%

dochody własne

subwencje

dotacje

środki UE

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:
Kategoria dochodów własnych
Podatek od nieruchomości

Wykonanie w 2019 roku
4 584 716,51 zł

Udziały w PIT

8 614 648,00 zł

Udziały w CIT

66 032,20 zł

Wpływy z usług (w tym woda i ścieki)
Podatek rolny
Wpływy z opłat lokalnych (opłata
adiacencka, za odpady)

2 698 672,09 zł
383 737,98 zł
1 668 221,08 zł

Podatek od środków transportowych

610 631,37 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

717 146,41 zł

Najem i dzierżawa

303 115,47 zł
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Struktura dochodów własnych
Podatek od nieruchomości i rolny
Udziały w PIT i CIT

18%

Wpływy z usług (w tym woda i
ściek)

29%

Opłaty lokalne (adiacencka, za
odpady)
Podatek od środków
transportowych

32%

3%

2%
6%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10%

Pozostałe

Należności (zaległości) wobec gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez
odsetek) na koniec roku wyniosły 4 260 059,68 zł. W stosunku do roku poprzedniego spadły o 13,68 %
(w 2018 r. zaległości wynosiły 4 935 167,39 zł).

Struktura znaczących zaległości przedstawia się następująco:
Rodzaj zaległości
Podatek od nieruchomości
Opłata za dostawę wody
Opłata za odprowadzenie ścieków

Zaległości
na 31.12.2018 r.
829 982,37 zł
754 774,98 zł
868 941,79 zł

Zaległości
na 31.12.2019
826 063,80 zł
371 283,01 zł
474 766,83 zł

Rok 2019 do
2018 w %
99,53
49,19
54,64

Na koniec 2019 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.777.780,00 zł, na co składa się:




pożyczka z NFOŚiGW (2013) – 577.780,00 zł,
kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2015) – 200.000,00 zł
kredyt z BGK w Gdańsku (2018) – 2.000.000,00 zł

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.
Poziom zadłużenia ogółem Gmin Pszczółki w stosunku do dochodów bieżących na 31.12.2019 r.
wyniósł 5,8%. Według szacunków na koniec 2019 roku zadłużenie ogółem wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego w stosunku do ich dochodów bieżących wyniosło ok. 36%.

str. 15

Wskaźnik zadłużenia
40,00%

36%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,80%

5,00%
0,00%
Gmina Pszczółki

JST ogółem

str. 16

POLITYKA PRZESTRZENNO-GOSPODARCZA
Rozwój przestrzenny
W 2019 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 XXXVII/345/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki obszaru obejmującego
działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz,
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.

W 2019 roku wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy, w tym dotyczące:




zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 26 szt. (obejmujące działki o powierzchni 11,4850
ha),
zabudowa usługowej – 5 szt. (obejmujące działki o powierzchni 2,8713 ha),
innej zabudowy (wały, silosy nasypy, stawy) – 4 szt. (obejmujące działki o powierzchni
7,6244ha).

Ponadto w 2019 roku wydano 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które
dotyczą działek o łącznej powierzchni 35,0940 ha.
Liczba wydanych w 2019 roku decyzji podziałowych wyniosła 22 szt.
W 2019 roku zakończone zostały 2 podstępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ponadto wszczętych zostało 10 postępowań, które były
kontynuowane w 2020 roku.
W ubiegłym roku Rada Gminy Pszczółki podjęła 6 uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy. Ponadto
nadanych zostało 149 nowych numerów budynków.
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Rozwój sieci drogowej
Sieć dróg gminnych w 2019 roku, według posiadanej inwentaryzacji, wynosiła ponad 70 km, w tym
ponad 19 km stanowiły drogi publiczne.
Długość sieci kanalizacji deszczowej w 2019 roku wynosiła 7,33 km i obejmowała ponad 200 wpustów
deszczowych, a także 3 przepompownie wód deszczowych, tj.




ul. Szkolna w Pszczółkach,
ul. Ogrodowa w Pszczółkach,
ul Norwida w Pszczółkach.

Oświetlenie dróg i placów na terenie Gminy Pszczółki obejmowało 1477 oprawy, w tym 605 należało
do firmy Energa Oświetlenie, a 872 oprawy stanowiły mienie gminne. 289 z gminnych punktów
świetlnych stanowiły oprawy ledowe, pozostałe to oprawy sodowe.
Najważniejsze zadania inwestycyjne
1. Budowa ścieżki rowerowej z Żelisławek do granicy gminy (w kierunku Sobowidza)
Wartość inwestycji: 957.926,48 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 957.842,42 zł.
Długość wybudowanej ścieżki o nawierzchni bitumicznej wyniosła ok. 1.660 mb. Inwestycja
obejmowała również wzmocnienie płytami yomb skrzyżowania ścieżki z drogą polną, oznakowanie
ścieżki i montaż barierek.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i
Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Budowa ścieżki rowerowej z Pszczółek do Kolnika (wzdłuż drogi krajowej nr 91)
Wartość inwestycji: 2.848.408,38 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 2.805.554,48 zł.
Wybudowano ścieżkę o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1287 m (od km 30+963 do km 32+250
drogi krajowej nr 91) wraz z budową odwodnienia. Inwestycja obejmowała również ustawienie wiaty
autobusowej w miejscowości Kolnik, oznakowanie ścieżki i montaż barierek. Ponadto wybudowano
linię kablową oświetleniową, 41 słupów i 80 opraw oświetleniowych led przy ścieżce rowerowej i
drodze krajowej nr 91.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i
Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
3. Przebudowa ul. Witosa w Pszczółkach
Wartość inwestycji: 810.099,40 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 801.890,52 zł.
Zadanie obejmowało wykonanie jezdni i chodnika z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 1850
m2, w tym 2 wyniesione skrzyżowania. Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok.
270 mb wraz z 15 studzienkami fi 500 mm i 4 studniami rewizyjnymi fi 1200 mm.
Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. Przebudowa ul. Łąkowej w Skowarczu
Wartość inwestycji: 925.888,00 zł.
Inwestycja polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami typu Yomb wraz z podbudową na odcinku ok.
850 mb na szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem zjazdów oraz utwardzeniu poboczy kruszywem
pochodzącym z korytowania.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
5. Przebudowa przepustu w Pszczółkach, ul. Polna
Wartość inwestycji: 298.613,69 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 286.805,69 zł.
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Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego przepustu, przebudowę fragmentu ul. Polnej
(utwardzenie jezdni i ustawienie krawężników na dojazdach do przepustu), przebudowę żelbetowych
i murowanych ścian kierunkowych na ściany z koszty siatkowo kamiennych, wykonanie umocnienia
dna i skarp koryta cieku materacami siatkowo-kamiennymi na długości 5 mb przed wylotem i za
wylotem przepustu, wykonanie balustrad ochronnych, regulację wysokościową studni wpustowych.
6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Czereśniowej i Jabłoniowej w Ulkowach
Wartość inwestycji: 49.509,11 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 43.453,14 zł.
Inwestycja obejmowała wybudowanie linii kablowej o długości ok. 223 m i podłączenie jej do istniejącej
szafki oświetleniowej oraz zainstalowanie 8 latarń oświetleniowych o wysokości 7 m i 8 opraw LED, w
tym 5 o mocy 35 W i 3 o mocy 50 W.
7. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jarzębinowej i Świerkowej w Ulkowach
Wartość inwestycji: 97.350,68 zł, w tym w 2019 roku wydatkowano: 91.077,68 zł.
Inwestycja obejmowała wybudowanie linii kablowej o długości ok. 23 m; zainstalowanie 15 latarń
oświetleniowych o wysokości 8 m i 15 opraw LED o mocy 50 W; wykonanie szafki oświetleniowej SO i
zasilenie jej kablem typu YAKXS 4x35 z szafki pomiarowej; wykonanie układu sterowania oświetlenia.
8. Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych w Kolniku
Wartość inwestycji: 20.460,00 zł.
9.







Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia:
drogi Pszczółki – Ulkowy (10.000,00 zł – Fundusz Sołecki)
ul. Bursztynowej w Kleszczewku (10.000,00 zł – Fundusz Sołecki)
niebezpiecznego zakrętu przy ul. Kasztanowej w Ulkowach (7.370,00 zł)
ul. Łąkowej w Skowarczu (15.000,00 zł)
drogi Pszczółki – Rębielcz (10.000,00 zł)
ul. Sosnowej w Kolniku (7.370,00 zł – Fundusz Sołecki)

Ponadto w 2019 roku prowadzone były postepowania przetargowe na zadania inwestycyjne, których
zakończenie planowane jest na 2020 roku, tj.:
 przebudowa ul. Młyńskiej w Różynach,
 przebudowa ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach wraz z remontem
ul. Rataja i Jesionowej w Pszczółkach,
 przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu wraz z remontem ul. Jaśminowej i skrzyżowania ul.
Topolowej z Modrzewiową w Skowarczu.
Remonty
W ramach bieżących remontów dróg w 2019 roku wykonano:
 ułożenie płyt YOMB na ul. Reymonta w Pszczółkach,
 równanie dróg gruntowych na terenie całej gminy,
 uzupełnienie dróg kruszywem naturalnym łamanym, w tym ul. Jarzębinowej, Winogronowej i
Chmielnej w Ulkowach, ul. Rzemieślniczej w Skowarczu, ul. Sadowej i Różana Góra w Różynach,
ul. Ziołowej i drogi dz. 27 w Skowarczu oraz ul. Jaśminowej w Pszczółkach,
 uzupełnienie dróg kruszywem betonowym, w tym ul. Polnej i Sadowej w Różynach.
Bieżący koszt w 2019 roku utrzymania infrastruktury drogowej obejmujący m.in. zimowe utrzymanie,
naprawy, oznakowanie poziome i pionowe, itd. wyniósł: 525.894,90 zł.
Bieżący koszt utrzymania infrastruktury oświetleniowej (głównie konserwacja i dostawa energii
elektrycznej) wyniósł: 585.508,40 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
31.12.2009 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 70,53 km i sieci kanalizacyjnej 98,95 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. Modernizacja ujęcia wody w Różynach
Inwestycja obejmowała:
- rozbiórkę istniejącego kontenera z zestawem pompowym,
- przebudowę istniejącej podziemnej obudowy studni głębinowej na nową typu nadziemnego wraz z
wymianą pompy głębinowej i hydrantu nadziemnego przy studni przeznaczonego do jej awaryjnego
płukania,
- montaż nowego kontenera z dwoma zestawami pompowymi oraz urządzenia do przygotowywania i
awaryjnego dozowania do wody sieciowej roztworu podchlorynu sodu,
- budowę nowego nadziemnego zbiornika retencyjnego wody o pojemności użytkowej V=150m3,
- przebudowę rurociągów instalacji wodnych pomiędzy studnią głębinową, zbiornikami wody oraz
kontenerem technologicznym i istniejącymi rurociągami sieciowymi, w zakresie niezbędnym do
wykonania połączenia urządzeń w nowym układzie technologicznym
- budowę instalacji kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do awaryjnego zrzutu wody z nowego zbiornika
retencyjnego,
- wymianę istniejących kabli elektroenergetycznych zalicznikowych i sterujących pomiędzy budynkiem
SW i studnią głębinową oraz zbiornikiem wody,
- budowę instalacji niskoprądowych do sterowania procesem ujmowania wody i monitoringu,
- budowę instalacji monitoringu z kamerami na terenie stacji oraz stanowiskiem komputerowym
dozoru wraz z wymaganym oprogramowaniem,
- budowę drogi wewnętrznej oraz nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.
Wartość umowy: 1.076.467,07 zł. Płatność przewidywana na 2020 rok.
2. Budowa wodociągu w Skowarczu na ul. Piaskowej
Wartość inwestycji: 66.721,00 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 397 mb, średnicy d=110 mm, z
materiału PE, wraz z 3 hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi.
3. Budowa wodociągu w Różynach ul. Gdańska
Wartość inwestycji: 81.068,31 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 180 mb, średnicy d=110 mm, z
materiału PE HD 100-RC, wraz montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego. Wykonano
przyłącza od sieci do granicy działki drogowej o średnicy d= 50 mm – 4 szt., o średnicy d= 110 mm 1 szt. z materiału PE.
4. Budowa wodociągu Pszczółki – Ulkowy
Wartość inwestycji: 250.141,32 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową, o łącznej długości ok. 1.228 mb, średnicy d=160 mm,
z materiału PE wraz z 8 hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi, przełączenia do nowej sieci
dwóch istniejących sieci wodociągowych DN90, przełączenia do nowej sieci trzech przyłączy
wodociągowych.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska
Wartość inwestycji: 247.146,00 zł
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W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok. 607 mb, średnicy d=200
mm, z materiału PVC.
6. Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu
Wartość inwestycji: 12.976,50 zł
7. Budowa wodociągu w Skowarczu na ul. Łąkowej i Imbirowej
Wartość inwestycji: 100.268,50 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 424 mb, średnicy d=90 mm, z
materiału PE100 PN10 SDR17, wraz z 4 hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi.
8. Budowa kanalizacji w Skowarczu na ul. Łąkowej i Imbirowej
Wartość inwestycji: 300.198,50 zł
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 123mb o średnicy DN 200 z
materiału PVC w Skowarczu na ul. Łąkowej. W Skowarczu na ul. Łąkowej i Imbirowej wybudowano sieć
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 974 mb, średnicy d=200 mm, z materiału PVC-U SN8.
9. Budowa wodociągu w Różynach na ul. Kwiatowej i Tulipanowej
Wartość inwestycji: 15.154,50 zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową, o łącznej długości ok. 76 mb, średnicy d=90 mm, z
materiału PE100 PN10 SDR17, wraz z 1 hydrantem przeciwpożarowym nadziemnym.
10. Budowa kanalizacji w Różynach na ul. Kwiatowej i Tulipanowej
Wartość inwestycji: 17.660,00 zł
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok. 62 mb, średnicy d=200
mm, z materiału PVC-U SN8.
11. Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu na ul. Łąkowej
Wartość inwestycji: 14.703,42 zł
Zakup pompy zatapialnej z Przedsiębiorstwa Handlowego GAMA Sp. j.. Pompa została zamontowana
przez konserwatora sieci. Wartość pompy: 14.703,42zł.
12. Budowa wodociągu w Różynach na ul. Sosnowej
Wartość inwestycji: 32.495,00zł §6050/37
W ramach zadania wykonano sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 189 mb, średnicy d=110 mm, z
materiału PE 100 PN 10 SDR 17, wraz montażem 2 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.
13. Budowa wodociągu w Różynach na ul. Fiołkowej
Wartość inwestycji: 43.035,80zł
W ramach zadania wykonano sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 246 mb, średnicy d=90 mm, z
materiału PE100 PN10 SDR17, wraz z 3 hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi; przyłącza o
łącznej długości ok. 5 mb, o średnicy d= 40 mm, 3 szt., z materiału PE.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na:
 budowę wodociągu w Pszczółkach ul. Hallera (wartość dokumentacji: 6.800,00 zł)
 budowę wodociągu w Kolniku na ul. Leszczynowej (wartość dokumentacji: 6.150,00 zł)
Koszty bieżące utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Usuwanie awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych
 wodociągi – 126 270,21 zł
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kanalizacja sanitarna – 158 423,09 zł

Konserwacja i utrzymanie ujęć i przepompowni wodociągów i kanalizacji :
 wodociągi – 63 701,64 zł,
 kanalizacja sanitarna – 109 882,32zł.
Plombowanie wodomierzy, odczyty i wystawianie faktur,
 odbiory przyłączy wodociągowych, odczyty, wymiany i plombowania wodomierzy –
179 047,46 zł,
 odbiory przyłączy kanalizacji sanitarnej – 420,00 zł.
Łączne wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wyniosły:



na sieć wodociągową wraz z ujęciami wody – 776.761,05 zł,
na sieć kanalizacji ścieków i oczyszczalnię ścieków – 955.218,10 zł.
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Wspieranie przedsiębiorczości
Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Pszczółki zgodnie z danymi GUS w
2019 roku wyniosła 1152. Wzrosła ona w stosunku do 2018 roku o 56 podmiotów. Procentowy wzrost
liczby podmiotów gospodarczych w stosunku rocznym wyniósł 5,1 %. Dla porównania w poprzednim
roku liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 24.
Podmioty gospodarcze z Gminy Pszczółki prowadzą głównie działalność w zakresie:
 budownictwo (236 podmiotów),
 przetwórstwo przemysłowe (194 podmioty),
 handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (193
podmioty),
 transport i gospodarka magazynowa (104 podmioty),
 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (98 podmiotów).
Działania na rzecz przedsiębiorców
Piątki dla przedsiębiorców:
Od początku stycznia 2019 r. wójt Maciej Urbanek, spotyka się w każdy piątek z przedsiębiorcami –
rozmowy dotyczą spraw ważnych z perspektywy przedsiębiorcy oraz możliwości współpracy z
samorządem gminnym. W 2019 r. przeprowadzono 89 spotkań z przedsiębiorcami.
1 lutego odbyło się w Pszczółkach spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom z Pomorza
pn. „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie dla małych i średnich przedsiębiorstw”
zorganizowane przez Lokalny Punkt Działania Funduszy Europejskich. W spotkaniu wzięło udział ok. 50
przedsiębiorców z całego regionu.
We wrześniu wójt Maciej Urbanek zawarł porozumienie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
dotyczący partnerstwa i wzajemnej współpracy. Dzięki temu porozumieniu przedsiębiorcy będą m.in.
zachęcani do inwestowania na terenie Gminy Pszczółki.
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 2019 roku funkcjonowały następujące gminne placówki oświatowe:
 Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
 Szkoła Podstawowa w Skowarczu
 Szkoła Podstawowa w Różynach
 Przedszkole Gminne w Pszczółkach
 Do dnia 31.08.2019 roku Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach według stanu
na dzień 30 września 2019 roku:
L.p. Placówka oświatowa
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
1
Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja”
187
8
2
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
829
36

3

„0”

67

3

I-VIII

766

33

68
22
46
66
21
45
1150

4
1
3
4
1
3
52

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

Do jednego oddziału uczęszczało w 2019 roku średnio 22 uczniów.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego. Uczniowie uczyli się języka angielskiego oraz języka
niemieckiego.
Nauczyciele
Według danych na dzień 30.09.2019 roku w placówkach oświatowych zatrudniono 124 nauczycieli.
Według stopnia zawodowego zatrudniano (w etatach):
 Bez stopnia : 21
 Stażysta: 4
 Kontraktowy: 24
 Mianowany: 21
 Dyplomowany: 54
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9 uczniów/wychowanków.
Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu Gminy kształtowały się następująco:
 Szkoła Podstawowa w Pszczółkach : 7.326,777,03 zł
 Szkoła Podstawowa w Różynach: 535.237,63 zł
 Szkoła Podstawowa w Skowarczu: 759.669,57 zł
 Przedszkole Gminne w Pszczółkach: 1.516.955,41 zł
 Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach : 1.036.058,50 zł
Przedszkola niepubliczne
Gmina Pszczółki jest organem dotującym dla dwóch przedszkoli niepublicznych i w 2019 r. udzielono
dotacji w następujących kwotach:
str. 25




Niepubliczne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT” w Różynach : 252.645,12 zł,
Przedszkole Niepubliczne „DZIECIOLANDIA” w Kolniku : 579.406,46 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych (stan na dzień 30.09.2019 r.)
l.p. Placówka oświatowa
Liczba dzieci
Liczba oddziałów
1
Przedszkole Dzieciolandia, w tym
76
4
poniżej „0”
61
„0”
15
2
Przedszkole Bajkowy Świat
49
3
RAZEM:
125
7

Stypendia i kształcenie młodocianych
W 2019 roku Wójt Przyznał stypendia dla uczniów i uczennic za wyróżniające wyniki w nauce. Na ten
cel wydatkowano 19.000,00 zł.
W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki, do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, Gmina Pszczółki wydatkowała 610.839,34 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 2019 wyniosły
76.065,25 zł.
Wójt w 2019 r. przyznał stypendia dla uczennic i uczniów o charakterze socjalnym (pomoc materialna),
na które wydatkowano: 47.798,49 zł z tego;
 38.238,78 zł to środki pochodzące z budżetu państwa,
 9.559,71 zł to środki własne gminy.
W 2019 r. przyznano czterem pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników z tytułu przyuczenia i nauki zawodu. Na ten cel wydatkowano 25.560,00 zł ze środków
Funduszu Pracy.
Dowożenie do szkół
Według stanu na wrzesień 2019 roku 408 uczniów korzysta ze zorganizowanego transportu (autobusy)
do szkół podstawowych na terenie gminy. 24 uczniów korzysta z transportu zorganizowanego (busy)
zapewniającego dojazd do placówek kształcenia specjalnego. Z kolei 13 uczniów otrzymuje refundację
kosztów przejazdu dziecka wraz z opiekunem własnym środkiem transportu. Wydatki Gminy na ten cel
poniesione w 2019 roku to: 577.767,61 zł.
Żłobek
W Gminie funkcjonował także jeden żłobek – Żłobek Pozytywne Inicjatywy. Placówka ta prowadzona
jest przez Fundację Pozytywne Inicjatywy. Żłobek w roku 2019 obejmował opieką średnio 14 dzieci z
terenu Gminy. W 2019 roku gmina przekazała dotację celową na dofinansowanie opieki nad tymi
dziećmi w wysokości 48.900,00 zł.

Wydatki na edukację
Łącznie wydatki na edukację w 2019 roku wyniosły 13.340.043,75 zł.
Subwencja
Gmina Pszczółki w 2019 roku otrzymała subwencję w wysokości 9.170.572,00 zł.
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Dotacje oświatowe
Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa:
 Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 383.019,00 zł,
 Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe wykorzystana w kwocie: 64.701,93 zł,
 Dotacja na zakup aktywnej tablicy do Szkoły Podstawowej w Skowarczu: 14.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI W OŚWIACIE
Subwencja

Dotacje

Tyle dokładamy z budżetu gminy

9170 572,00 zł
13340 043,75 zł
461 720,93 zł

3707 750,82 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 2019 roku 16.772.052,39 zł. Poziom
wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 3.512.638,52 zł. W dziale rodzina wydatkowano
14.469.271,24 zł, co stanowi 86 % ogólnych wydatków. W dziale pomoc społeczna wydatkowano
2.175.637,00 zł, co stanowi 13 % ogólnych wydatków. W dziale ochrona zdrowia wydatkowano
119.522,17 zł, co stanowi 0,71 % ogólnych wydatków. Najwięcej środków wydano na świadczenia
wychowawcze, świadczenia rodzinne i ośrodek wsparcia.
Rodzaj wydatku

Przeciwdziałanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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
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

Dotacje celowe na
zadania własne

5.749,66
113.037,51
0,00

0,00
0,00
0,00

Dotacje na zadania
rządowe oraz
projekt
0,00
0,00
735,00

0.00

0,00

690.842,00

2.100,00

0,00

0,00

11,56

19.289,20

0,00

81.100,00
6.531,59

38.109,02
0,00

0,00
0,00

426,32
628.722,23
59.333,92

230.158,94
39.870,00
641,38

0,00
0,00
26.071,96

13.635,00
288.794,01
0,00
7.723,58
7.915,88

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

0,00
0,00
7.621,85
10.028.719,45
3.896.545,10

0,00
34.571,98
0,00

0,00
16.210,88
0,00

1.054,07
453.20,00
23.310,30

1.249.653,24

394.279,42
16.772.052,39

15.128.119,73

POMOC SPOŁECZNA
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 195
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Liczba osób w tych rodzinach – 451
Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej – 91
Liczba osób w tych rodzinach – 219
Liczba rodzin korzystających z pomocy niepieniężnej – 69
Liczba osób w tych rodzinach – 124
Liczba rodzin korzystających z pracy socjalnej – 145
Liczba osób w tych rodzinach – 328
Środki własne skierowane bezpośrednio do klientów – 316.090,47 zł
Partycypacja w kosztach pobytu w domach pomocy społecznej – 213.691,59 zł
Liczba osób w domach pomocy społecznej – 7
Liczba wydanych decyzji – 667
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 943
ŚWIADCZENIA RODZINNE (BEZ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO)
Liczba wniosków – 602
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 703
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenie rodzinne– 572
Kwota wypłaconych świadczeń – 2.983.280,63 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 6.841
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Liczba wniosków – 30
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 31
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenie rodzicielskie– 30
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie rodzicielskie – 27
Kwota wypłaconych świadczeń – 308.438,50 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 289
ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW
Liczba wniosków – 0
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia – 1
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenie – 1
Kwota wypłaconych świadczeń – 2.480,00 zł
Liczba wykonanych przelewów – 4
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Liczba wniosków – 48
Liczba wydanych decyzji dot. świadczeń – 59
Liczba rodzin, w których pobierano świadczenia – 46
Liczba dzieci uprawnionych do świadczeń FA – 75
Liczba wypłaconych świadczeń – 710
Kwota wypłaconych świadczeń – 293.170,00 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 435
Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu gminy, wobec których prowadzone były działania
przewidziane w ustawie – 38
Stan zadłużenia dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń na 31.12.2019r. – 2.530.870,98 zł
ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Liczba wniosków – 1.018
Liczba wystawionych informacji przyznających świadczenie oraz decyzji – 1.018
Liczba rodzin, w których pobrano DS. – 992
Liczba dzieci, na które przyznano DS - 1.462
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Kwota wypłaconych świadczeń - 438.600,00 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 1.002
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba wniosków – 8
Liczba rodzin korzystających z DM – 4
Liczba wydanych decyzji – 7 (+ 1 zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia)
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 5.852,63 zł
Liczba wykonanych przelewów – 37
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”
Liczba wniosków – 1.530
Liczba wystawionych informacji przyznających świadczenie oraz decyzji – 1.529
Liczba rodzin, którym wypłacono ŚW – 1346
Liczba dzieci, którym wypłacono ŚW - 2.206
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 19.867
- w tym w ramach koordynacji – 473
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych – 9.896.951,14 zł
- w tym w ramach koordynacji – 230.960,00 zł
Liczba wykonanych przelewów i wypłat gotówkowych – 12.300
Wydatki przeznaczone na profilaktykę: 118.787,17 zł
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 690.842,00 zł, którą w całości przekazano Fundacji na bieżącą działalność ośrodka
wsparcia oraz realizację zadań związanych z ustawą „Za Życiem” (dla osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością).
Ponadto w 2019 r. w ośrodku wsparcia został wymieniony piec. Środki inwestycyjne w wysokości
64.175,58 zł pozyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (wydatek poza budżetem GOPS).
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Polityka prorodzinna
Rzeczowe świadczenie jednorazowe „Maćkowe” – pilotażowy program w Gminie Pszczółki
Udzielanie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe” reguluje uchwała nr IX/69/19 Rady
Gminy Pszczółki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego
„Maćkowe” oraz Zarządzenia nr 51/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16.08.2019 r. w sprawie trybu
składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”.
Głównym celem projektu 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 2019 roku: 64.
Wartość wydanych wyprawek: 12.800,00 zł.

Inne działania
W 2019 roku zatrudnieni zostali asystenci rodziny. Łączny koszt tego zadania wyniósł 50.782,86 zł, w
tym 16.210,88 zł pochodziło ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze wsparcia asystenta
skorzystało 18 rodzin (45 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej.
Ponadto w ramach wsparcia rodzin przyzywających trudności zapewnione było wsparcie psychologa i
terapeuty i uzależnień.
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Polityka senioralna
Imprezy
W 2019 roku zorganizowano kilka imprez skierowanych do najstarszych mieszkańców Gminy Pszczółki:
 26.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne Seniorów - uczestniczyło w nich ok 370 osób, podczas
spotkania tradycją są uroczyste obchody Złotych Jubileuszów Małżeńskich. Impreza odbyła się
w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
 09.02.2019 r. Bal Seniora, w którym udział wzięło ok 130 seniorów połączony z wyborem MISS
oraz MISTERA balu (w tym zabawa taneczna, catering, konkursy itp.)
 08.08.2019 r. Międzypokoleniowy festyn „Wielki dzień pszczół”. Uczestniczyło w nim ok 140
osób.
 21.11.2019 r. Ogólnopolski Dzień Seniora w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
Ponadto zorganizowano wyjazdy seniorów na imprezy w innych gminach, tj.:
 Olimpiadę Seniorów ”Seniorzy na medal” w Gniewie,
 Powiatową Olimpiadę Seniorów w Tczewie,
 koncert „Najpiękniejsze przeboje” w Przejazdowie,
 Targach Seniora w Sopocie.

Zajęcia








gimnastyka rehabilitacyjna,
zajęcia sportowe w ramach Programu „Seniorzy na orliki”. W zajęciach uczestniczyło ok 20
osób. W ramach programu odbyła się Spartakiada Seniorów w Szkole Podstawowej w
Pszczółkach, w której udział wzięli również Seniorzy z Gniewu oraz Tczewa,
zajęcia taneczne,
zajęcia manualne (kartki okolicznościowe, ozdabianie przedmiotów, międzypokoleniowe
warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe).
cykliczne spotkania Klubu Seniora,
cykliczne spotkania Klubu „Pozytywnie zakręceni 50+”.

Powołanie Rady Seniorów Gminy Pszczółki jako organu doradczego Rady Gminy Pszczółki.

Odwiedziny Seniorów 90+ z okazji urodzin
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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. Dotychczas istniejący odcinek z Pszczółek do Żelisławek, został w 2019 roku przy
współpracy z Gminą Trąbki wydłużony o fragment z Żelisławek do Sobowidza.
W 2019 roku został również wybudowany ciąg pieszo-rowerowy przy drodze krajowej nr 91 łączący
Pszczółki z Kolnikiem.
Imprezy sportowe
Biegnę z pomocą dla Kasi w Parku Brzozowym, 15.06.2019 r.
Piknik charytatywny zorganizowany przy współpracy z ultramaratończykiem, Tadeuszem
Sekretarczykiem dla Mieszkanki Katarzyny, która walczy o powrót do zdrowia po zatrzymaniu akcji
serca.
Podczas imprezy odbyły się biegi, pokazy oraz licytacje.
Tropem Pszczółki w Ulkowych, 24.08.2019 r.
Harpagan Orienteering Club z wielkim sukcesem zadebiutował w Gminie Pszczółki! Prawie 150 osób
wzięło udział w imprezie terenowej „Rodzinnie z mapą – tropem pszczółki w Ulkowych”. Impreza
promowała zdrowy styl życia bez używek. Wybór miejsca był nieprzypadkowy – piękne i pełne
zakamarków leśne tereny miejscowości Ulkowy sprzyjały do poszukiwania ukrytych punktów
kontrolnych.
Finał Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej na szczeblu wojewódzkim, 25.09.2019 r.
Już po raz drugi stadion im. 700-lecia Pszczółek stał się areną rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.
W szranki stanęły dwie drużyny kobiet – GKS Żukowo i BPAP Marcus Gdynia. Organizatorem
sportowego spotkania był Pomorski Związek Piłki Nożnej w porozumieniu z Gminą Pszczółki.
Rowerowy Maj
6318 przejazdów, 269 aktywnych uczestników, 4 placówki oświatowe, 37 klas – oto bilans akcji
„Rowerowy Maj” 2019 w Gminie Pszczółki! Na zakończenie akcji, najaktywniejsi uczestnicy zostali
nagrodzeni rowerowymi akcesoriami.

Zajęcia sportowe i profilaktyczne
W 2019 roku Gmina Pszczółki zatrudniała dwóch animatorów kompleksów boisk sportowych ORLIK w
Pszczółkach i Różynach.
W współpracy z Gminnym Stowarzyszeniem Sportowo-Turystycznym „Potok” 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.
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W świetlicach w Różynach, Skowarczu i Żelisławkach organizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne,
w tym tenisa stołowego, a w świetlicy w Ulkowach zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci.
Ponadto w trakcie ferii zimowych dzieci i młodzież mogły skorzystać z wyjazdów na lodowisko, a w
trakcie wakacji – z zajęć piłkarskich i ogólnorozwojowych. Sfinansowano również udział 10 osób w
obozie sportowo-profilaktycznym.
W 2019 roku organizowane były również cykliczne zajęcia:



taneczne w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,
baletowe oraz zumby w świetlicy w Różynach.

W 2019 roku odbywały się również przedstawienia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o
tematyce profilaktycznej.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Pszczółkach
W ramach rozwoju infrastruktury prozdrowotnej w 2019 roku przy ul. Kościelnej w Pszczółkach
powstała Otwarta Strefa Aktywności. Inwestycja obejmowała:
- montaż 6 urządzeń zabawowych (3 trampoliny, linarium, huśtawka, 2 bujaki),
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw z piasku (229 m2) i nawierzchni poliuretanowej w
strefie bezpieczeństwa trampolin (70 m2),
- montaż 6 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami,
- montaż 2 stołów szachowych z siedziskami, 7 ławek, 3 koszy na śmieci, 4 stojaków rowerowych oraz
tablic informacyjnych.
Całkowity koszt zadania wyniósł: 214 578,65 zł, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 50 000,00 zł.
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Kultura
Imprezy kulturalne
Koncert kolęd i pastorałek, 25.01.2019 r.
W piątek, 25 stycznia 2019 r. , w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach odbył się
koncert kolęd i pastorałek z repertuaru zespołu Skaldowie w wykonaniu Orkiestry Kameralnej
Symfoników Gdańskich oraz Młodzieżowego Chóru Pruszcza Gdańskiego. Koncert poprowadził Jan
Budziaszek.
Spotkanie Noworoczne, 26.01.2019 r.
W sobotę, 26 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne Seniorów. Spotkanie było też tradycyjnie
okazją do uhonorowania dostojnych jubilatów, którzy obchodzili jubileusz ślubu. Dziewięć par z terenu
gminy Pszczółki, którzy świętowali 50 i 60 rocznicę ślubu, otrzymało medal od Prezydenta RP oraz list
z błogosławieństwem od biskupa Sławoja Leszka Głódzia.
I Bal Seniora, 09.02.2019 r.
Ok. 130 seniorów uczestniczyło w Balu Seniora – pierwszej tego typu imprezie w Gminie Pszczółki.
Podczas spotkania dokonano również wyboru Miss i Mistera Balu.
Dzień Kobiet, 08.03.2019 r.
– wernisaż Małgorzaty Kurpisz, koncert zespołu „Zielona Herbata”
Wystawa „Kresowe Korzenie mieszkańców Powiatu Gdańskiego” organizowana przez
Stowarzyszenie TRAUGUTT, wykład pt. „Stosunki narodowościowe na Pomorzu gdańskim w XX
wieku”.
W piątek, 29 marca 2019 roku o godz. 18.00 w Kamienicy Kultury w Pszczółkach odbył się wernisaż
wystawy „Kresowe korzenie mieszkańców powiatu gdańskiego”, połączony z wykładem Przemysława
Giedrysa „Stosunki narodowościowe na Pomorzu Gdańskim w XX wieku”. Organizatorem była
fundacja Traugutt.org oraz Gmina Pszczółki.
228 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Skowarczu, 03.05.2019 r. – koncert najpiękniejszych
pieśni patriotycznych i kresowych
3 maja 2019 r, w świetlicy wiejskiej w Skowarczu odbył się uroczysty koncert z okazji 228. Rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wystapili: Magdalena Niedbała, Michał Olejnik oraz Joanna Pestka. Po
koncercie była możliwość obejrzenia wystawy „Kresowe korzenie mieszkańców powiatu gdańskiego”,
która została udostępniona Gminie Pszczółki przez stowarzyszenie Traugutt.org
Rodzinny Piknik Majowy w Żelisławkach, 12.05.2019 r.
We współpracy z sołectwem Żelisławki zorganizowano na placu koło świetlicy wiejskiej w Żelisławkach
piknik dla całych rodzin. Program obejmował pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pszczółkach, mini turniej tenisa stołowego, piłkarzyki, trampoliny oraz poczęstunek w
formie grilla
Noc Muzeów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach, 18.05.2019 r.
Podczas zeszłorocznej Nocy Muzeów w rolę przewodnika wcielił się sam Prezes Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Pszczółkach Pan Piotr Kowalczyk, zaś członkinie Koła, Pani Wiesława Danielczyk oraz
Mariola Kupryciuk przygotowały atrakcje dla dzieci oraz prezentację dotyczącą pszczelarstwa oraz
pasiek na terenie Gminy Pszczółki.
Dzień Matki, 24.05.2019 r.
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24 maja 2019 r. w Kamienicy Kultury w Pszczółkach odbył się koncert zespołu VATRA dedykowany
wszystkim mamom z okazji Dnia Matki.
Wielki Dzień Pszczół, 8.08.2019 r.
Tradycyjnie już, 8 sierpnia, na placu rekreacyjnym w Kolniku odbył się Wielki Dzień Pszczół. Impreza
dedykowana seniorom, z pszczelim zabarwieniem miała na celu nie tylko świetną zabawę ale również
edukację jak należy chronić pszczoły. Organizatorami imprezy była Gmina Pszczółki w porozumieniu z
Sołectwem Kolnik oraz KGW Kolniczanki.
Święto Miodu Pszczółkowskiego, 01.09.2019 r.
Obchody Święta Niepodległości
- 8.11.2019 r. w Szkole Podstawowej w Pszczółkach
- 10.11.2019 r. uroczysta Msza Święta w kościele w Różynach oraz inscenizacja patriotyczna
przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Różynach,
- 11.11.2019r. uroczysta Msza Święta w kościele w Pszczółkach oraz inscenizacja patriotyczna w
wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczółkach
Ogólnopolski Dzień Seniora, 21.11.2019 r.
Uroczyste odpalenie światełek na gminnej choince
Zajęcia kulturalne
W 2019 roku swoją działalność rozpoczął Gminny Chór Dziecięcy w Kamienicy Kultury, który
przepięknie zaprezentował się podczas wspólnego zapalania lampek na choince w centrum Pszczółek,
połączonego ze spotkaniem z Mikołajem.
Ponadto dla mieszkańców gminy organizowane były cykliczne zajęcia muzyczne w świetlicy w
Skowarczu.
W trakcie ferii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pszczółki zorganizowane zostały wyjazdy do kina
w Tczewie i na przedstawienie teatralne do Cieplewa, a w czasie wakacji najmłodsi mogli uczestniczyć
w ciekawych wycieczkach do Starej Papierni, do Grodziska w Owidzu, do ZOO w Gdańsku i do Stajni
Fiord w Łapalicach.
Biblioteka
1. Liczba czytelników: 1206
2. Podział czytelników wg wieku
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Struktura czytelników
185

62

279
169

90
62

313

Do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

46

20-24 lata

25-44 lata

45-60 lat

Powyżej 60 lat

3. Wypożyczalnia
Liczba odwiedzin: 11 482
Liczba wypożyczeni: 24 766

4. Wypożyczenia poszczególnych rodzajów literatury
120

Struktura wypożyczeń

1 149

3 573

5 175
16 018

Literatura dla dorosłych

Literatura dla dzieci i młodzieży

Czasopisma nieoprawne

Audiobooki

Literatura popularno-naukowa

5. Czytelnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach
Liczba miejsc w czytelni: 57
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Liczba odwiedzin: 101 (w czytelni komputerowej), 177 (w czytelni przy wypożyczalni)
Liczba udostępnionych woluminów: 109
Liczba udostępnionych czasopism: 382
Liczba udzielonych informacji (bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych): 177
Wypożyczenia międzybiblioteczne:
do innych bibliotek: 3
z innych bibliotek: 48
6. Księgozbiory:
Stan faktyczny księgozbioru: 25 935, w tym 1261 nowych książek zakupionych w 2019 roku.
Stan faktyczny audiobooków: 121
7. Zajęcia kulturalno-oświatowe z mieszkańcami Gminy Pszczółki






warsztaty i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
lekcje biblioteczne
Imprezy: Bal kostiumowy i karnawałowy, Dzień Kobiet, koncert duetu „Zielona Herbata”, Noc
Muzeów, Noc w Bibliotece, „Jesienne szaleństwa, „Bal w Krainie Lodu”,
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i dorosłych
Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, m.in. pisarką Wiolettą Piasecką, pisarzem Piotrem
Adamczykiem, zielarzem Andrzejem Wojtkowskim

8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w 2019 r. : 415 000,00 zł
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Bezpieczeństwo publiczne
Jednym z zadań gminy jest finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2019 roku na
bieżące utrzymanie OSP w Pszczółkach wydatkowana została kwota 104.294,71 zł. Ponadto OSP w
Pszczółkach otrzymało:




dotację na zakup ubrań specjalnych w wysokości 6.866,00 zł,
dotację na zakup piły ratowniczej, motopompy pływającej i butów specjalnych w wysokości
13.569,00 zł, w tym 5.540,00 zł pochodziło z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego,
środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 7.000,00 zł na zakup podpór teleskopowych i
prądownicy.

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy:




wybudowano nowe oświetlenie w miejscowości Ulkowy na ul. Czereśniowej, Jabłoniowej,
Jarzębinowej i Świerkowej,
wykonano 6 dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia drogowego,
zamontowano na terenach gminnych 2 fotopułapki oraz 1 kamerę monitoringową.

W współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskich w gminnych szkołach
przeprowadzona została akcja „Bezpieczne wakacje”.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Gmina Pszczółki przyznała w 2019 roku dotację w kwocie 690.842,00 zł na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotację otrzymała Fundacja „Żyć Godnie”.
W ramach pozostałych finansowych form wsparcia działalność gminy obejmowała:













wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w domu podcieniowym w Kolniku –
Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Fundację „Żyć Godnie” w kwocie:
64.175,58 zł (dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),
przewóz mieszkańców na zawody wędkarskie, organizacja wędkarskiego Dnia Dziecka
(2.480,00 zł) – współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim, Okręg w Gdańsku, Zarząd Koła nr
132 „Żwirek”,
wynagrodzenie instruktorów piłki nożnej i opiekuna stadion, dojazd na mecze, opieka
medyczna, organizacja półkolonii piłkarskich (116.176,50 zł) – współpraca ze Stowarzyszeniem
Sportowo-Turystycznym Gminy Pszczółki „Potok”,
wynagrodzenie instruktora piłki nożnej, opieka medyczna, dojazdy na mecze (16.350,00 zł) –
współpraca z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Różynach,
współorganizacja Pucharu Polski Kobiet na szczeblu wojewódzkim – współpraca z Pomorskim
Związkiem Piłki Nożnej,
dojazd na Wojewódzki Turniej KGW w Żukowie – współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w
Skowarczu,
turniej wiedzy pożarniczej – 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 (155.700,29 zł).

W ramach pozafinansowych form wsparcia gmina udostępnia organizacjom pozarządowym
pomieszczenia w obiektach gminnych i sprzęt na prowadzoną działalność. Z tych form pomocy w 2019
roku skorzystały m.in. koła gospodyń wiejskich w Różynach, Skowarczu i Żelisławkach, Koło Wędkarskie
„Żwirek”, Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach. Ponadto gmina współpracuje z organizacjami
pozarządowymi przy organizacji przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnych.
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Polityka mieszkaniowa
W 2019 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
33,60
70,5
168,38
115,5
48,5
1 020,26

Ilość lokali
mieszkalnych w
budynku
10
7
9
8
2
8
1
3
1
1
50

Ilość lokali
mieszkalnych
gminnych
3
2
9
1
2
1
1
3
1
1
24

2. Pozostałe lokale mieszkalne
Lp. Adres budynku/lokalu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się 25 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 41,34 m2 .
Niewykorzystane były dwa mieszkania. Przyczyną niewykorzystania jednego z mieszkań była uchwała
o sprzedaży mieszkania. Drugie mieszkanie to lokal socjalny o bardzo małej powierzchni użytkowej
(przeznaczony dla jednej osoby).
W 2019 roku nie sprzedano żadnego mieszkania.
W 2019 roku nie zostały wszczęte postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie 101.520,98 zł, a zaległości te dotyczyły 10 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 roku dane te
przedstawiały się następująco: zaległość w wysokości 108.515,58 zł, które dotyczyły 9 mieszkań.
W 2019 roku wykonano:




remont sufitu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Tczewskiej 2 w Pszczółkach,
remont łazienki w mieszkaniu komunalnym przy ul. Fabrycznej 6 w Pszczółkach,
remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Topolowej 11 w Kolniku.

W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 37 osób na łączną kwotę 5.852,63 zł.
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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.
Park w Ulkowach jest najstarszym na terenie gminy. Jego drzewostan tworzą wiekowe jesiony, buki,
lipy oraz kasztanowce. W tym urokliwym miejscu znajdziemy plac zabaw, siłownię na świeżym
powietrzu oraz boisko z nieco oddalonym miejscem na ognisko.
Ideą przyświecającą powstaniu Parku Lipowego było odtworzenie drzewostanu lipy, który jest
głównym pożytkiem dla pszczół, wypływającym na smak produktu tradycyjnego gminy – Miodu
Pszczółkowskiego Lipcowego. Na ternie parku znajduje się ponad 40 odmian lip, plac zabaw oraz
siłownia. Corocznie odbywa się tam również Święto Miodu Pszczółkowskiego.
W Parku Brzozowym nasadzono ok. 2.000 drzew, w tym 700 sztuk brzóz z czego 200 brzóz jest w 19
różnych odmianach Poza drzewami nasadzono 4.000 krzewów, ponad 5.000 bylin lądowych i 6.000
bylin wodnych. Na uwagę zasługują sad złożony z 80 drzew owocowych starych odmian, plenerowe gry
dla najmłodszych oraz platforma do obserwacji ptaków.
Na Cysterskim Deptaku Widokowym obejrzeć można kompozycje składające się w przeważającej
mierze z roślin nektaro i pyłkodajnych. Szczególne walory dekoracyjne mają różne odmiany wiśni oraz
drzewa: sosny czarne, kaliny koralowe, brzozy, lipy, graby, i żywotniki. Liczne grupy stanowią trzy
odmiany berberysów thunbergii, derenie, pęcherznice, irgi oraz ozdobne trawy. Posadzone zostały
również liczne byliny kwitnące m.in. liliowce, zawilce, dzwonki, żurawki, jeżówki, rodgersje, tawuły,
funkie, irysy i inne.
Na utrzymanie terenów zielonych w 2019 roku wydano łącznie 172.638,57 zł.
W ubiegłym roku nasadzono 204 sztuki drzew i krzewów.
Ponadto w 2019 roku Gmina Pszczółki przystąpiła do pionierskiego w Polce programu inwentaryzacji
alej i zadrzewień prowadzonego przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Wynikiem inwentaryzacji będzie
zebranie danych dotyczących drzew znajdujących się na terenach należących do Gminy Pszczółki
w aplikacji, co pozwoli na sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie drzewostanem.
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Edukacja ekologiczna
W 2019 roku największym i najważniejszym projektem z zakresu edukacji ekologicznej był „Kochaj
pszczoły, poznaj bioróżnorodność” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Założeniem projektu był zakup materiałów edukacyjnych w celu uatrakcyjnienia istniejących wystaw,
jednakże ostatecznie zadecydowano o całkowitej modernizacji muzeum i utworzeniu nowego zaplecza
edukacyjnego oraz nowych wystaw. W ten sposób powstał scenariusz i projekt muzeum, na podstawie
którego obecnie prowadzone są warsztaty.
W pomieszczeniu głównym zwiedzanie rozpoczynamy od ekspozycji „Pszczoła miodna”, gdzie
zwiedzający poznają pszczelą rodzinę oraz pszczele produkty. Kolejną wystawę stanowi „Warsztat
pszczelarza”, gdzie zgromadzone są narzędzia niezbędne pszczelarzowi do pracy. Za warsztatem
ustawiono, specjalnie do tego celu zbudowany, regał na ule. Z warsztatu zwiedzający udają się do
pasieki, gdzie pszczelarz Stefan (manekin zakupiony w ramach projektu) prezentuje pracę przy ulu.
Kolejnym przystankiem podczas zwiedzania jest drzewo (zagospodarowano w tym celu istniejący filar)
z kłodą bartną. Zwiedzanie kończy się na wystawie „Łąka przyjazna zapylaczom”, na której umieszczono
sztuczne rośliny (do złudzenia przypominające rośliny łąkowe) oraz domki dla dzikich zapylaczy.
W muzeum stworzono również zaplecze edukacyjne, gdzie prowadzone są warsztaty.
Na modernizację muzeum Gmina wydała ze środków własnych ok. 8.000,00 zł, natomiast
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniosło 22.989,50 zł. Większość prac została wykonana siłami
własnymi.
Na zewnątrz, obok wejścia do biblioteki w Pszczółkach utworzono „Pszczeli zakątek”, w którym
nasadzono rośliny miododajne, ustawiono domki dla dzikich zapylaczy oraz utworzono grządkę
z ziołami.
W ramach projektu odbyły się również:





warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli;
szkolenie dla nauczycieli i edukatorów;
szkolenie z zakładania i pielęgnacji przydomowych sadów z elementami zakładania ogrodów;
plenerowa wystawa Muzeum Miodu podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Pozostałe zadania z zakresu edukacji ekologicznej obejmowały:



warsztaty w szkołach podstawowych na terenie gminy Pszczółki (warsztaty o segregacji
odpadów w SP Różyny oraz warsztaty dendrologiczne w SP Pszczółki)
akcję sadzenia drzew w parku w Ulkowach (nasadzono 24 drzewa, odbyła się prelekcja
dotycząca znaczenia drzew w przyrodzie).

Ponadto zorganizowano akcję „Wspólnie posprzątajmy przestrzeń, w której żyjemy”. Każde sołectwo,
które pozbierało odpady na wybranym przez siebie terenie, otrzymało od Gminy Pszczółki rośliny
miododajne do nasadzenia na wybranym terenie publicznym.
W budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach stworzono punkt wymiany używanych książek i zabawek.
Na regale w kształcie plastra miodu niepotrzebne książki i zabawki zyskują szanse na nowe życie.
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Gospodarka odpadami
Zebrane odpady
W 2019 roku zebrane zostały następujące ilość odpadów (bez Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych).
Rodzaj odpadu
Niesegregowane odpady komunalne
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady betowe
Opakowania z tworzyw sztuczny
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i tektury
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń
Opony
Odpady wielkogabarytowe
Leki
Zmieszane odpady betonowe, ceglane itd.
Odpady komunalne niewymienione
(popiół)
Baterie i akumulatory
Zmieszane odpady z budowy, remontów
RAZEM

Kod
20 03 01
20 02 01
17 01 01
15 01 02
15 01 07
15 01 01
16 02 16
16 01 03
20 03 07
20 01 32
17 01 07
20 03 99

Zebrana ilość
(Mg)
2131,68
929,16
63,6
219,84
268,34
81,28
1,11
8,6
47,3
0,263
226,84
3,84

20 01 34
17 09 04
-

0,034
1,94
3.983,827

W Puncie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie zebrano następujące ilości odpadów.
Rodzaj odpadu
Opakowania z metali
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Opony
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Materiały izolacyjne inne
Zmieszane odpady z budowy, remontów
Zużyte urządzenia elektryczne
Odpady wielkogabarytowe
Opakowania z papieru i tektura
Odpady ulegające biodegradacji
Tworzywa sztuczne
RAZEM

Kod
15 01 04
15 01 02
15 01 07
16 01 03

Zebrana ilość
(Mg)
0,100
0,060
0,020
1,640

17 01 01

18,680

17 06 04
17 09 04
20 01 36
20 03 07
15 01 01
20 02 01
20 01 39
-

0,300
36,789
0,515
17,370
1,125
22,940
1,040
100,579

Łączna ilość zabranych odpadów komunalnych wynosi: 4.084,41 Mg
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Przyjęto, że średnioroczna liczba mieszkańców Gminy Pszczółki (zameldowanych na pobyt stały i
czasowy) w 2019 roku wyniosła 9357 osób. Stąd oszacowano, że każdy mieszkaniec gminy produkuje
rocznie ok. 436 kg odpadów.

Liczba gospodarstw domowych
rodzaj gospodarstwa
Jednoosobowe
Dwuosobowe
Trzyosobowe i więcej
RAZEM

liczba gospodarstw
290
760
1690
2740

Wydatki
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami poniesione w 2019 roku wyniosły niemal
1,9 mln zł.

Opieka nad zwierzętami
W 2019 roku w ramach realizacji umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tczewie
prowadzonej przez OTOZ ANIMALS wyłapano i zapewniono opiekę 12 psom. Na ten cel wydatkowano
kwotę 24.000,00 zł.
W ramach realizacji umowy z Lecznicą dla zwierząt w Trąbkach Wielkich odebrane zostały 47
bezdomne lub dziko żyjące zwierzęta będące uczestnikami zdarzeń drogowych, w tym 19 psów, 7
kotów, 11 saren, 6 lisów, 3 dziki i 1 ptak. Na ten cel wydatkowano kwotę 23.265,64 zł.

str. 45

FUNDUSZ SOŁECKI
Na realizację Funduszu Sołeckiego w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 240.205,24 zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

Sołectwo Różyny
40.824,42 zł
Sołectwo Kleszczewko
24.509,24 zł

Sołectwo Skowarcz
34.992,02 zł
Sołectwo Ostrowite
5.556,39 zł

Sołectwo Ulkowy
21.868,95 zł

Sołectwo Pszczółki
41.519,81 zł

Sołectwo Kolnik
24.834,30 zł

Sołectwo Żelisławki
23.192,03 zł
Sołectwo Rębielcz
23.347,95 zł
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Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Sołectwo Pszczółki


Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Pszczółkach

Sołectwo Różyny



Zakup klimatyzatorów, kamery, rolet i innego wyposażenia do świetlicy
Zakup tablic ogłoszeniowych

Sołectwo Skowarcz



Malowanie świetlicy
Zakup krzeseł do świetlicy

Sołectwo Kolnik



Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Sosnowej
Zakup witaczy

Sołectwo Kleszczewko



Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Bursztynowa
Malowanie świetlicy

Sołectwo Ostrowite


Utwardzenie fragmentu placu zabaw

Sołectwo Żelisławki



Zakup wyposażenia placu zabaw
Zakup laptopa, zestawu audio, projektora i innego wyposażenia do świetlicy

Sołectwo Ulkowy



Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi Pszczółki – Ulkowy
Wykonanie napisów na kamieniach przy drodze na Wzgórze Nadziei

Sołectwo Rębielcz



Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego
Zakup zestawów piknikowych

Wszystkie sołectwa były zaangażowane w organizację imprez dla społeczności lokalnej.
Dodatkowo sołectwa Różyny, Skowarcz, Kolnik, Żelisławki, Ulkowy i Rębielcz zakupiły sprzęt dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach.
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BUDŻET OBYWATELSKI
Dnia 30 kwietnia 2019 roku Rada Gminy Pszczółki podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia pierwszego
Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki.
Mieszkańcy złożyli 6 wniosków zgłaszających przedsięwzięcie do Budżetu Obywatelskiego. Po ocenie
formalnej 4 przedsięwzięcia zostały poddane pod głosowanie.
Oddano łącznie 1945 głosów, w tym 49 nieważnych. Poszczególne przedsięwzięcia otrzymały
następującą liczbę głosów:





Bezpieczna gmina + bezpieczny strażak – 897 głosów,
Skate Park Pszczółki – 155 głosów,
Plac zabaw w Kleszczewku – 424 głosy,
Bezpieczne przedszkole, szczęśliwe dzieci – 420 głosów.

W związku z powyższym, wybrane do realizacji w 2020 roku zostało przedsięwzięcie „Bezpieczna gmina
+ bezpieczny strażak. Zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP w
Pszczółkach”.
Przedsięwzięcie dotyczy 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 strażacki, ubrań specjalnych, kominiarek strażackich.
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ŚRODKI POZABUDŻETOWE
Rok 2019 był rekordowy pod względem pozyskania środków pozabudżetowych. Dzięki dodatkowym
funduszom Gmina Pszczółki ma szansę na dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej i co ważne,
pozwolą one na wykonanie w 2020 r. m.in. największego jednorazowego zadania inwestycyjnego w
historii Gminy Pszczółki – przebudowy ul. Młyńskiej w Różynach.
Lp.

Tytuł projektu

Przyznana kwota wg umowy dofinansowania

Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w
1 Różynach
4.825.288,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i
2 fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach
1.076.092,00 zł
Przebudowa drogi publicznej, ul. Wincentego
3 Witosa w Pszczółkach
344.926,00 zł
Budowa otwartej strefy aktywności w
4 miejscowości Pszczółki
50.000,00
5 Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu
906.520,00 zł
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, 2.848.952,69 zł (wg umowy dofinansowania z
Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi 2017 roku), w tym 909.368,02 zł uzyskane w
6
2019 roku
7 WiFi4EU
15.000,00 euro
Rozwój przewozów autobusowych na terenie
8 Gminy Pszczółki
15.980,00 zł
Akademia Kompetencji Cyfrowych dla
9 mieszkańców Gminy Pszczółki
149.520,00 zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach 1.400.970,00 zł (wg umowy dofinansowania z
2016 roku), w tym 78.641,77 zł uzyskane w
10
2019 roku
Kompleksowa modernizacja energetyczna
513.257,00 zł (wg umowy dofinansowania z
budynków użyteczności publicznej w Gminie
2017 roku), w tym 100.352,08 zł uzyskane w
11 Pszczółki
2019 roku
12 Kochaj pszczoły, poznaj bioróżnorodność
23.000,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Łąkowej
13 w Skowarcz
80.590,00 zł
Zakup piły ratowniczej, motopompy pływającej,
14 butów specjalnych dla OSP
5.540,00 zł
Prowadzenie Środowiskowego Domu
15 Samopomocy w Kolniku
690.842,00 zł
Wymiana pieca c.o. w budynku Środowiskowego
16 Domu Samopomocy w Kolniku
81.000,00 zł
17 Wychowanie przedszkolne
383.019,00 zł
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
18 edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
64.701,93 zł
Zakup aktywnej tablicy do Szkoły Podstawowej w
19 Skowarczu
14.000,00 zł
20 Program „Opieka 75+”
641,38 zł
21 Program „posiłek w domu i w szkole”
50.000,00 zł
22 Projekt „Cała naprzód”
7.621,85 zł
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23

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2019

16.210,88 zł

Łącznie: 13.548.672,73 zł oraz 15.000,00 euro
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