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Szanowni
Mieszkańcy

WHERE WE ARE NOW

Raport o stanie gminy przygotowywany za
rok
2019
jest
dokumentem,
którego
obligatoryjny
obowiązek
sporządzenia
przez włodarzy gmin, miast, powiatu i
województw wprowadziła Ustawa z dnia 11
stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie
wybierania,
funkcjonowania
i
kontrolowania
niektórych
organów
publicznych.
Jest to dokument, który podsumowuje
działalność
mojej
osoby,
jako
organu
wykonawczego z realizacji min. polityk,
programów, strategii rozwoju, uchwał rady
gminy, który powinnam w normalnych
realiach przedstawić w terminie do 31 maja
radnym Rady Gminy, jednakże ze względu
na obecną sytuację związaną z pandemią
koronawirusa
powyższy
termin
uległ
wydłużeniu o 60 dni.

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Obejmując urząd w 2014 roku przyjęłam
zasadę
corocznego
przedstawienia
realizacji działań roku poprzedniego na
sesji Rady Gminy poświęconej udzieleniu
bądź nieudzieleniu absolutorium.

Więc obecny stan prawny umocnił mnie w
przekonaniu,
że
moje
działania
w
dotychczasowym sprawowaniu tej funkcji
są transparentne i otwarte na dialog
z
mieszkańcami.
Nowością,
którą
wprowadza Ustawa jest niewątpliwie fakt,
że raport stanowi bazę do debaty na sesji
nie tylko dla radnych gminy, ale również
mieszkańców.
Dlatego
też
został
on
opublikowany
na
stronie
internetowej:
www.smetowograniczne.pl
w
celu
zapoznania się i włączenia do debaty.

WÓJT GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

Anita Galant

Ustawodawca wskazał, że warunkiem uczestnictwa w debacie w gminach do 20 tysięcy
mieszkańców jest zdobycie co najmniej 20 podpisów mieszkańców, a następnie zgłoszenie
chęci uczestnictwa do Przewodniczącej Rady Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna. Po zakończeniu debaty odbędzie się
głosowanie Radnych Gminy nad udzieleniem wotum zaufania.
Raport ma być dokumentem, jak już wspomniałam podsumowującym działania roku 2019
i nie tylko, ponieważ przedstawione działania miały swój początek zarówno w roku 2019,
jak również były kontynuacją lat poprzednich.
Przygotowana w długofalowym procesie strategia gminy zakłada wykonanie wielu zadań
na przestrzeni 6 lat, które sukcesywnie rok po roku są realizowane.

www.smetowograniczne.pl
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Sukcesem jaki udało się osiągnąć, dzięki zaangażowaniu pracowników
urzędu gminy, jednostek podległych są następujące działania realizowane
przy współudziale środków zewnętrznych:
„Przebudowa
drogi
gminnej
na
odcinku
Smętowo-SmętówkoKopytkowo wraz z budową ciągów pieszo rowerowych”;
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej
im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym;
„Doposażenie wraz z poprawą standardu obecnie funkcjonującej
stołówki w Szkole Podstawowej w Smętowie Granicznym";
Modernizacja drogi gminnej
miejscowości Smarzewo;

dojazdowej

Doposażenie obiektów niekomercyjnej
Gminie Smętowo Graniczne;

do

gruntów

infrastruktury

rolnych

w

kulturalnej

w

Rozpoczęcie realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w
miejscowości Smętowo Graniczne”.

Kolejne działania realizowane ze środków własnych to min. in.:
Remont drogi gminnej dz. nr 130 w miejscowości Leśna Jania;
Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Smętowie Granicznym;
Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa odcinka
drogi gminnej w Smętowie Granicznym ul. Gdańska”;
Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa odcinka
drogi gminnej w miejscowości Smętowo Graniczne ul. Okrężna i
Kwiatowa”;
Wykonanie projektu budowlanego
gminnej- ul. Sportowa.

www.smetowograniczne.pl
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Przyszłe wyzwania i nie nadużywam tego słowa to katalog bardzo
obszerny, ale dzięki współpracy z samorządem powiatu i województwa
możliwy w dużej części do zrealizowania.

Są nimi takie działania jak:

budowa kanalizacji sanitarnej (obszar aglomeracja) etap III;
budowa wodociągu Leśna Jania-Rynkówka, Bobrowiec-Kopytkowo;
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym;
remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kopytkowie
modernizacja odcinka
kierunku Smarzewa;

drogi

gminnej

przy

ul.

Sportowej-zjazd

w

budowa placu zabaw w miejscowości Luchowo;
modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości : Stara Jania- łącznik, Luchowo, Smętówko, Smarzewo,
Leśna Jania;
modernizacja gminnej hydroforni;
modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo – Frąca;
Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara
Jania;
Przebudowa
odcinka
drogi
gminnej
Graniczne ul. Okrężna i Kwiatowa;
Przebudowa
Gdańska;

odcinka

drogi

gminnej

w
w

miejscowości

Smętowie

Smętowo

Granicznym

ul.

Utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Smętowie
Granicznym;
odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego
w Smętowie Granicznym – etap I.

Wymienione działania wpisują się w katalog Państwa oczekiwań, są częścią polityki
zrównoważonego rozwoju, którą realizuję od 2014 roku, kiedy obdarzyli mnie Państwo
zaufaniem i pozwolili działać w pierwszej mojej kadencji. Chciałabym je zrealizować
w oparciu o środki zewnętrzne.

Mam
nadzieję, że przygotowany raport pozwoli Państwu poznać sytuację gminy,
kierunki jej rozwoju oraz nie będzie traktowany jako element lokalnej „walki” z włodarzem
gminy, ale posłuży jako okazja do rzeczowego dialogu.
Świadomy mieszkaniec jest mi potrzebny do realizacji dalszych kierunków rozwoju naszej
gminy w oparciu o Państwa oczekiwania.
Zapraszam do zapoznania się i konstruktywnej rozmowy podczas debaty.

www.smetowograniczne.pl
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Realizacja
polityki,
programów
i strategii

WHERE WE ARE NOW

W gminie w 2019 r. obowiązywały
następujące dokumenty strategiczne:
Strategia Rozwoju Gminy Smętowo
Graniczne do roku 2020 (realizacja
założonych
wskaźników
została
rozłożona na lata 2015-2020) – w roku
2020
nastąpi
weryfikacja,
analiza
obecnego stanu i zostanie przygotowana
Strategia Rozwoju Gminy na kolejne lata
tj. 2021-2026,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego
(Gmina
Smętowo
Graniczne posiada 7 MPZP).

W Strategii Rozwoju Gminy przewidziano, że jej realizacja będzie corocznie
monitorowana za pomocą wskaźników, które będą dotyczyć określonych
celów tj.
1.

Podniesienie atrakcyjności gospodarczej

2.

Poprawa jakości przestrzeni i środowiska

3.

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

www.smetowograniczne.pl
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W zakresie oceny osiągnięcia celu nr 1 mają pomóc następujące wskaźniki:

liczba
wspartych
osób/firm
w
zakresie
podejmowania działalności gospodarczej/tworzenia
miejsc pracy (wielkość min. wskaźnika 20 osób/szt.)
–wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych (w 2019 r. w Gminie Smętowo
Graniczne działalność gospodarczą otworzyło 16
firm);
liczba wdrożonych zachęt dla przedsiębiorców
(wielkość min. wskaźnika 2 szt.)
–wskaźnik
został
osiągnięty
latach
wcześniejszych (funkcjonuje ulga w podatkach dla
przedsiębiorców; możliwość bezpłatnego użyczenia
lokalu gminnego
dla realizacji wspólnego celu na płaszczyźnie
współpracy publiczno-prawnej w relacjach gminaprzedsiębiorca-klient);

Ogólna realizacja
wskaźników dotyczących

celu nr 1 na poziomie

100%

liczba inicjatyw związanych z promocją gospodarczą gminy (wielkość min. wskaźnika
2 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (artykuły prasowe promujące
różne działalności gospodarcze, które funkcjonują na terenie Gminy Smętowo
Graniczne; udział w eventach podczas których było wystawione stanowisko Gminy
Smętowo Graniczne; materiały informacyjne dotyczące realizacji inwestycji, które są
dostępne na stronie www.smetowograniczne.pl )
liczba przedsięwzięć z zakresu edukacji turystycznej/podejmowania działalności
okołoturystycznej (wielkość min. wskaźnika 2 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty latach w wcześniejszych (realizacja projektu szkolnego
dotyczącego działań związanych z turystyką – Szkoła Podstawowa
im. ks. P. Szynwelskiego w Smętowie Gr., udział w pracach Organizacji LOT Kociewie);
liczba zrealizowanych inicjatyw związanych z promocją turystyczną gminy i Kociewia
(wielkość min. wskaźnika 2 szt.) – wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych
(w 2019 r. odbyła się VI Edycja Kociewskiej Kuźni Rozmaitości – Lalkowy, udział w
Jarmarku św. Dominika – Święto Kociewia);
liczba stworzonych produktów turystycznych/kompleksowych ofert turystycznych
– wskaźnik został osiągnięty latach wcześniejszych (stworzenie multimedialnego
przewodnika po Gminie Smętowo Graniczne, który jest dostępny na stronie
www.smetowograniczne.pl).

www.smetowograniczne.pl
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W zakresie oceny osiągnięcia celu nr 2 mają pomóc następujące wskaźniki:

liczba przedsięwzięć związanych z poprawą jakości
przestrzeni publicznej (wielkość min. wskaźnika 2
szt.)
–wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych (zagospodarowanie terenu przy
obwodnicy
Smętowa;
poprawa
estetyki
wsi
Kościelna Jania);
liczba zrealizowanych inicjatyw dla mieszkańców
dotyczących
poprawy
atrakcyjności
posesji
(wielkość min. wskaźnika 3 szt.)
–wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych (konkurs „Piękna wieś”; udzielanie
dotacji na usunięcia odpadów zawierających azbest;
udzielanie
dotacji
na
budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków);

Ogólna realizacja
wskaźników dotyczących

celu nr 2 na poziomie

92%

długość przebudowanych dróg lokalnych (wielkość min. wskaźnika 3 km)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (do roku 2019 przebudowano
łącznie 8,93 km dróg lokalnych, w tym w samym roku 2019 objęto działaniem 3,98 km
długości dróg);
długość zbudowanych ścieżek rowerowych (wielkość min. wskaźnika 5 km)
– wskaźnik nie został osiągnięty (w 2019 r. oddano do użytku ul. Starogardzką
w Smętowie Gr., w której skład wchodzą także ciągi pieszo-rowerowe, co
powoduje, że powstała ścieżka dla rowerzystów na odcinku Smętowo-SmętówkoKopytkowo o długości 2,2 km);
liczba zrealizowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (wielkość min.
wskaźnika 2 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych („Budowa odcinków sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wyzwolenia, Kociewskiej i Pomorskiej w
Smętowie Granicznym”; budowa sieci kanalizacyjnej ul. Okrężna; budowa sieci
wodociągowej Stara Jania-Wybudowanie);
liczba nowych miejsc parkingowych w gminie (wielkość min. wskaźnika 20 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (budowa miejsc parkingowych
przy ul. Kosznickiego; budowa parkingu przy dworcu PKP);
liczba zmodernizowanych źródeł ciepła na terenie gminy (wielkość min. wskaźnika 3
szt.) – wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (udzielanie dotacji na
wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców – 3 gospodarstwa domowe);

www.smetowograniczne.pl
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C.D. W zakresie oceny osiągnięcia celu nr 2 mają pomóc następujące
wskaźniki:

liczba obiektów wykorzystujących OZE (wielkość
min. wskaźnika 5 szt.)
–wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych (budynek UG, SP im. ks. P.
Szynwelskiego
w
Smętowie
Granicznym;
SP
Kopytkowo; Ośrodek Zdrowia Kopytkowo, świetlica
wiejska Lalkowy);
liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
(wielkość min. wskaźnika 3 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty (termomodernizacja
remizo-świetlicy w Kamionce, termomodernizacja
SP Kamionka; wymiana okien SP Kopytkowo);

Ogólna realizacja
wskaźników dotyczących

celu nr 2 na poziomie

92%

liczba
przeprowadzonych
akcji
informacyjnoedukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną
wśród mieszkańców (wielkość min. wskaźnika 3 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach
wcześniejszych (spotkanie z WFOŚ – Frąca; akcja
informacyjna
dot.
odpadów
elektrycznych;
spotkanie z przedstawicielami z kół łowieckich z
terenu gminy, przeprowadzanie akcji sprzątania
świata);
liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
(wielkość min. wskaźnika 4 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (projekt OSA – Otwarte Strefy
Aktywności, plac zabaw Rynkówka, plac zabaw Lalkowy,
doposażenie placu zabaw Leśna Jania);
liczba przebudowanych/rozbudowanych i doposażonych obiektów infrastruktury kultury
(wielkość min. wskaźnika 3 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (działania dokonane na terenie
i w budynku GOKSiR Smętowo: modernizacja pomieszczenia kuchennego, budowa drogi
dojazdowej, budowa placu zabaw – uzyskanie dofinansowania z programu rządowego w
ramach Otwartych Stref Aktywności).

www.smetowograniczne.pl
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W zakresie oceny osiągnięcia celu nr 3 mają pomóc następujące wskaźniki:

liczba konkursów przeznaczonych dla organizacji
pozarządowych (wielkość min. wskaźnika 5 szt.)
–
wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych (każdego roku jest przeprowadzony
konkurs, którego zakres dotyczy działań wszystkich
organizacji pozarządowych działających na rzecz
Gminy Smętowo Graniczne);
liczba nowo powstałych podmiotów ekonomii
społecznej (wielkość min. wskaźnika 1 szt.)
–
wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych (zostało założone KGW Frąca);
liczba działań skierowanych do młodzieży (wielkość
min. wskaźnika 5 szt.)
–
wskaźnik
został
osiągnięty
w
latach
wcześniejszych
(wyjazdy,
warsztaty,
zajęcia
sportowe turnieje, wycieczki rowerowe);

Ogólna realizacja
wskaźników dotyczących

celu nr 3 na poziomie

100%

liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji
przedszkolnej i szkolnej (wielkość min. wskaźnika 1 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (w 2018 r. zrealizowano
zadanie pn: „Przebudowa części budynku w Zespole Kształcenia i Wychowania w
Smętowie Granicznym”, natomiast w 2019 r. została dokonana modernizacja stołówki w
Szkole Podstawowej w Smętowie Gr., zakupiono urządzenia na plac zabaw przy
Samorządowym Przedszkolu w Smętowie Gr.);
liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży
i nauczycieli (wielkość min. wskaźnika 3 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych („Akademia Smętowska”;
„Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej
przedszkoli w gminie Smętowo Graniczne”; „Umiem pływać”);
liczba działań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych (wielkość min. wskaźnika
1 szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (realizacja projektu „Nowy,
dobry początek”);
liczba działań z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej (wielkość min. wskaźnika 3
szt.)
– wskaźnik został osiągnięty w latach wcześniejszych (Gminny Program Szczepień
Profilaktycznych przeciwko Pneumokokom; Powiatowy Program Profilaktyki wad
postawy u dzieci; Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka
Ludzkiego – HPV);

www.smetowograniczne.pl
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Finanse
gminy

WHERE WE ARE NOW

Budżet gminy na 2019 r.
zakładał wpływy w kwocie:

28.360.498,39 zł,
które zostały zrealizowane w
wysokości
27.560.351,60 zł (97,18%)
oraz wydatki w kwocie
32.039.942,39 zł,
które zrealizowano na poziomie
30.232.342,30 zł (94,36 %).

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Od założonych wpływów i
wydatków nie doszło do
znaczących odstępstw.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły

5.297,01 zł,
natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego 1 mieszkańca wynosiły
5.810,56 zł.

www.smetowograniczne.pl
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W gminie w 2019 roku zrealizowano następujące projekty ze środków
zewnętrznych:

Owady i zapylacze w Gminie Smętowo Graniczne – kwota zewnętrznego
finansowania: 20.000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 5.000,00 zł,
Sprzątamy
azbest
z
ternu
gminy
Smętowo
Graniczne
zewnętrznego finansowania: 5.760,00 zł, zaś wkład własny wynosił
0,00 zł,

kwota

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im.
ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym – kwota zewnętrznego
finansowania: 22.876,07 zł, zaś wkład własny wynosił 53.377,52 zł,
Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie
Smętowo Graniczne –kwota zewnętrznego finansowania: 27.277,00 zł, zaś
wkład własny wynosił 15.591,69 zł,
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Smarzewo – kwota zewnętrznego finansowania: 80.590,00 zł, zaś wkład
własny wynosił 149.641,73 zł,
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko Kopytkowo
wraz
z
budową
ciągów
pieszo-rowerowych
–
kwota
zewnętrznego finansowania: 2.045.015,75 zł, zaś wkład własny wynosił
4.247.012,37 zł.
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Na promocję gminy w 2019 r. wydano 97.867,50 zł, które przeznaczono na
zakup materiałów promocyjnych, nagród, książek, statuetek, kalendarzy,
opłacono skład i druk gazety gminnej oraz ogłoszenia w prasie, radiu i TV, co
zostało wykonane przez gazety:
Głos Powiatowy ,
Gazeta Kociewska ,
Wieści z Kociewia oraz przez
Radio Głos .

Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone
przez gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 25.519,10 zł.

Gmina w 2019 r. prowadziła następujące tytuły prasowe:
Magazyn Informacyjno-Publicystyczny „Gmina Smętowo Graniczne”
zarejestrowany przez Narodowy Ośrodek ISSN pod nr: 2450-6079 –
którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 13.746,36 zł.

www.smetowograniczne.pl
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Jednostki
organizacyjne
gminy

WHERE WE ARE NOW

W gminie funkcjonują następujące
jednostki organizacyjne gminy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Smętowie Granicznym z siedzibą w
Kościelnej Jani,
Centrum Usług Wspólnych w Gminie
Smętowo Graniczne,
Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła
Szynwelskiego w Smętowie Granicznym,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Szkoła Podstawowa w Kopytkowie,
Szkoła Podstawowa w Kamionce,
Samorządowe Przedszkole w Smętowie
Granicznym,

13 listopada 2019 roku na mocy uchwały
Rady Gminy ze struktur Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie
Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani,
z dniem 1 stycznia 2020 roku,
wyodrębniono nową jednostkę o nazwie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Tęcza” w Lalkowych

W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek przewidziano wydatki na
poziomie 17.487.759,00 zł oraz wpływy w wysokości 297.743,00 zł. Zostały
one wykonane zgodnie z założeniami.
Ponadto gmina posiada dwie instytucje kultury:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie
Granicznym,
Gminna Biblioteka Publiczna w Smętowie Granicznym.

W 2019 roku na działalność bieżącą ww. instytucji kultury przekazano
dotację podmiotową w wysokości 800.000,00 zł, oraz dotację celową na
inwestycje w wysokości 9.996,96 zł.

www.smetowograniczne.pl
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Ochotnicze
Straże
Pożarne

WHERE WE ARE NOW

Ilość jednostek OSP – 3
OSP SMĘTOWO GRANICZNE – w KSRG
OSP LEŚNA JANIA – w KSRG
OSP KAMIONKA

Ilość strażaków ochotników

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 32 strażaków
OSP LEŚNA JANIA – 13 strażaków
OSP KAMIONKA – 24 strażaków

IIość drużyn młodzieżowych
OSP SMĘTOWO GRANICZNE
– 2 drużyny

OSP LEŚNA JANIA
– brak

1 męska (13 druhów)
1 żeńska (13 druhów)

OSP LEŚNA JANIA
– 2 drużyny

1 młodzieżowa (7 druhów)
1 dziecięca (10 druhów)

Ilość strażaków przeszkolonych do kierowania ruchem
OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 12 strażaków
OSP LEŚNA JANIA – 9 strażaków
OSP KAMIONKA – 10 strażaków

www.smetowograniczne.pl
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Ilość wyjazdów
użytecznych:

do

akcji

ratowniczo

–

gaśniczych

i

prac

OSP

AKCJE
RATOWNICZO
-GAŚNICZE

WYDATKI

UDZIAŁ W
PRACACH
UŻYTECZNYCH

SMĘTOWO GR.

79

19 260,47 ZŁ

18

2 512,69 ZŁ

LEŚNA JANIA

14

3 695,01 ZŁ

2

0,00 ZŁ

LEŚNA JANIA

13

9 953,79 ZŁ

2

379,84 ZŁ.

RAZEM

106

32 909,27 ZŁ

22

WYDATKI

2 892,53 ZŁ

Wydatki w 2019 roku: 149.409,92 zł
Ubezpieczenia strażaków i samochodów (OC)

6.346,00 zł

Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczogaśniczych i pracach społecznie użytecznych z
polecenia Wójta Gminy

35.801,80 zł

Wydatki na zakup materiałów i sprzętu (w tym
wydatki na olej opałowy do budynku remizo-świetlicy
OSP w Smętowie Granicznym – 5 663,40 zł).
Naprawy sprzętu, przeglądy, bieżące remonty
Usługi

40.630,67 zł

38.984,22 zł
18.165,49 zł

Umowy zlecenia: dwaj konserwatorzy

4.140,00 zł

Zakup energii

4.103,07 zł

Usługi telekomunikacyjne

1.098,76 zł

Badania lekarskie

4.610,00 zł
706,79 zł

Inne – artykuły spożywcze

Ilość wyjazdów
użytecznych:

www.smetowograniczne.pl
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Wykaz zakupionego przez poszczególne
sprzętu został przedstawiony poniżej:

jednostki

OSP

OSP Smętowo Graniczne
WYDATKI

WYDATKI
NAZWA

LP.

WYDATEK

1.

Drabina 8 stopniowa drewniana

222,27

2.

Szlifierka kątowa Bosch

239,00

3.

Maska spawalnicza przyłbica

4.

Spawarka inwentorowa

RAZEM

www.smetowograniczne.pl
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Mieszkańcy
gminy

WHERE WE ARE NOW

W okresie od początku do końca 2019 r.
liczba
mieszkanek
i
mieszkańców
zmniejszyła się o 75 osób, przez co na
dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 5.181
osób, w tym 2.605 kobiet i 2.576
mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych
kategorii wiekowych:
liczba mieszkanek w wieku
przedprodukcyjnym 14 lat i mniej)
wynosiła 428 osób, a liczba
mieszkańców - 494,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

liczba mieszkanek w wieku
produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1547
osób, a liczba mieszkańców w wieku
produkcyjnym
(15-64) 1775,
liczba mieszkanek w wieku
poprodukcyjnym wynosiła 630, a liczba
mieszkańców: 343.

W 2019 r. liczba urodzeń wynosiła 66 osób (jest to liczba wszystkich urodzeń dzieci, które
przyszły na świat w różnego rodzaju miejscowościach, a ich rodzice posiadają
zameldowanie na terenie Gminy Smętowo Granicznie i traktowani są jako mieszkańcy
gminy), w tym 29 dziewczynek i 37 chłopców.
Liczba zgonów wyniosła 51 osób (są to wszystkie osoby, które widniały w ewidencji ludności
Gminy Smętowo Graniczne), w tym 25 kobiet i 26 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny
w 2019 r. był dodatni i wyniósł 15 osób (co stanowi 3 ‰ –promile).
Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność krążeniowo-oddechowa i choroba
nowotworowa. Nie odnotowano w 2019 roku zgonów niemowląt.
Wskaźnik zatrudnienia na początku 2019 r. wynosił 96 %, zaś na dzień 31 grudnia 2019 r.
97 %. Przyczyną wzrostu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd. na początku 2019 r.
wynosiła 124 osoby, a na koniec roku 2019 – 108 osób.
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Urząd
Stanu
Cywilnego
WHERE WE ARE NOW

W
2019
roku
w
Księgach
Stanu
Cywilnego zarejestrowano następujące
zdarzenia:

14 urodzeń (dla porównania w 2018 r.
było 8 urodzeń) – dzieci urodziły się za
granicą,
a fakt ten został potwierdzony w miejscu
zameldowania;
42 małżeństwa (w 2018 r. - 50) –
dokonano zawarcia związków
małżeńskich poprzez śluby kościelne,
cywilne i
transkrypcje (śluby, które odbyły się za
granicą);

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

29 zgonów (w 2018 r. - 34) – dokonano
ewidencji zgonów z terenu Gminy
Smętowo Graniczne.
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Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkocholowych
WHERE WE ARE NOW

Z tzw. funduszu korkowego (środków
uzyskanych przez gminę z tytułu
udzielonych zezwoleń na sprzedaż
alkoholu), w 2019 r. sfinansowane
zostały następujące wydatki:

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

PLAN – 88.334,00 ZŁ ,
WYKONANIE – 81.458,06 ZŁ
( 92,21 %), Z tego:
17.480,35 zł – umowa zlecenie wraz z
pochodnymi na prowadzenia warsztatów
malarskich, prowadzenie zajęć
socjoterapeutycznych, wynagrodzenie i
szkolenie członków GKRPA;

480,00 zł – koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu;
12.524,52 zł – wsparcie różnego rodzaju inicjatyw z udziałem rodzin, w których występuje
problem uzależnień:

zorganizowanie XII Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu
Drogowym

dla klas I – III pod hasłem „Wypadek to nie przypadek” w dniu 22.05.2019 r.;
spotkanie noworoczne seniorów Sołectwa Kopytkowo;
nagrody turniej koszykówki;
zorganizowanie spotkania osób „Nieco wcześniej urodzonych”;
zorganizowanie VI Mikołajkowego halowego turnieju piłki nożnej w dniu 07.12.2019r.
w Kopytkowie;

www.smetowograniczne.pl
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zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców wsi Lalkowy;
zakup koszulek dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych;
zakup materiałów profilaktycznych:
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
„Postaw na rodzinę”,
„Dopalacze – powiedz stop”,

50.973,19 zł – umowa na realizację zadań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów
uzależnień,
prowadzenie
poradnictwa
psychologicznego, badanie w zakresie postawienia rozpoznania uzależnienia i
wskazanie
sposobu
leczenia,
badanie
psychologiczne
w
przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wydanie pisemnej opinii, prowadzenie Gminnego
Punktu Konsultacyjnego, szkolenie dla dwóch członków komisji w dniu 23.02.2018
r. pt. „Zmiany w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości”,
prowadzenie warsztatów dla rodziców – relacje między dzieckiem a
rodzicem, zajęcia terapeutyczno –warsztatowe dla osób uzależnionych od
alkoholu i współuzależnionych Widowisko artystyczne dla dzieci SP Smętowo,
SP Kamionka, SP Kopytkowo, prenumerata miesięcznika „Wychowawca”,
„Remedium” , warsztaty profilaktyczne e-papierosy, spektakl dla dzieci „Kraina
Mądrości” oraz opłata za transport,
współorganizowanie IX Biegu Niepodległościowego w dniu 08.11.2019 r.,
usługa edukacyjna „Mnogość służb – wspólny cel”,
obsługa spływu kajakowego w dniu 04.08.2019 r. organizowanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Lalków,
dofinansowanie wycieczki szkolnej w dniach 10-14.06.2019 r.,
prowadzenie treningów piłkarskich,
transport na mecze piłkarskie LZS Pogoń Smętowo.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 9 zgłoszeń
przypadków nadużywania alkoholu.
W 2019 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. 13 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.
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Ochrona
zdrowia

WHERE WE ARE NOW

Na terenie gminy funkcjonowały
podmioty lecznicze:

2

SPZOZ Przychodnia Lekarska,
ul. Kociewska 5, 83-230 Smętowo
Graniczne
Ośrodek Zdrowia Medical,
Kopytkowo 24, 83-230 Smętowo
Graniczne

Na
terenie
gminy
zrealizowano
następujące programy zdrowotne:

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

„Gminny Program Szczepień
Profilaktycznych Przeciwko
Pneumokokom” –
kwota przeznaczona ze środków gminy
to 3.770,00 zł, kwota zewnętrznego
finansowania to 0 zł; z programu
skorzystało 13 osób (dzieci z rocznika
2016);
„Powiatowy Program Profilaktyki
Zakażeń Wirusem Brodawczaka
Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” w
2019 roku nie został
zrealizowany z przyczyn niezależnych
od nas (brak możliwości wyłonienia
realizatora programu).
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Pomoc
społeczna

WHERE WE ARE NOW

Beneficjentami środowiskowej
pomocy społecznej w 2019 r. było
297 osób, w tym 78 osób w wieku
0-17
oraz
172
osób
w
wieku
produkcyjnym i 47 osób w wieku
poprodukcyjnym, w tym 159 osób
poniżej
kryterium
dochodowego
oraz 138 osób powyżej kryterium
dochodowego.
W 2019 r. funkcjonowały następujące
placówki
stacjonarnej
pomocy
społecznej:

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 157 rodzin
otrzymywało zasiłki rodzinne dla dzieci,
natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r.
liczba ta wyniosła 127 rodzin. Liczba
dzieci, na które rodzice otrzymywali
zasiłek rodzinny, wynosiła na początku
2019 roku 289, a na koniec danego
roku 248.
Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r.
wyniosła
1.333.068,00
zł,
a
kwota
zasiłków pielęgnacyjnych 427.231,00 zł.

Na początek 2019 r. 555 rodzin pobierało świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +), a na
koniec 2019 r. 490 rodzin. Przeciętnie ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia
2019 r. 43,90 % rodzin, a na 31 grudnia 2019 r. 37,90 % rodzin.
Ogólna liczba gospodarstw domowych w gminie wyniosła: na początku 2019 r. –
1264 rodzin, a na koniec 2019 r. – 1293 rodzin.

Podsumowując powody zmniejszającej się liczby osób otrzymujących świadczenia należy
wskazać, że jest to spowodowane obecną sytuacją w kraju i strukturą rynku pracy.
Spadek bezrobocia, rozwój gospodarczy kraju oraz intensywna praca socjalna w kierunku
aktywizacji naszych klientów na otwartym rynku pracy spowodowało zmniejszenie liczby osób
korzystających z pomocy społecznej. Po raz pierwszy w historii GOPS w roku 2019 ośrodek
miał narzędzie w postaci intratnych ofert pracy dla swoich klientów. Poza tym wprowadzone
świadczenia w postaci 13 emerytury oraz dodatek 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji miały znaczący wpływ na poprawę sytuacji materialno-finansowej naszych
mieszkańców.
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Działalność
inwestycyjna

WHERE WE ARE NOW

Infrastruktura
drogowa
w
gminie
obejmowała na dzień 1 stycznia 2019 r.
odcinek o długości 102,7 km i była
niezmienna na koniec roku 2019.
Strukturę podziału dróg stanowiły drogi
asfaltowe, które na początku
2019 r. wynosiły

20,4 %,

wszystkich dróg, a pod koniec 2019 roku
wyniosły:

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

20,69 %

oraz drogi utwardzone, które na
początku 2019 roku wynosiły

36,3 %

wszystkich dróg, a na dzień 31 grudnia
2019. wskaźnik kształtował się na
poziomie

37,3 %.
Na początku roku 2019 gmina nie posiadała ścieżek rowerowych, natomiast
na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba ta wyniosła 2,2 km.

www.smetowograniczne.pl

strona 24

SMĘTOWO GRANICZNE
RAPORT O STANIE GMINY 2019

Zestawienie inwestycji wykonanych w 2019 r. na terenie Gminy Smętowo
Graniczne oraz zadań, które powstały w tym roku, a ich realizacja została
przewidziana na lata następne:

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko –
Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”.
Inwestycja w celu sprawnej realizacji została podzielona na dwie części.
Zakres robót obejmował:

część 1
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko –
Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo rowerowych” przedmiotem
zamówienia były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi
gminnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (droga wojewódzka
nr 259) przez skrzyżowanie z obwodnicą Smętowa Granicznego (droga
wojewódzka nr 231) w kierunku miejscowości Kopytkowo do zjazdu na
drogę gminną działka nr 51/18 w miejscowości Kopytkowo.
Przedmiot zamówienia obejmował również nasadzenie 87 drzew o
wysokości nie mniejszej jak 1,50 m i obwodzie pnia na wysokości 100 cm
nie mniejszym jak 12 cm zgodnie z dokumentacją projektową oraz
dołączonymi do niej decyzjami i zezwoleniami.
Zadanie zostało wykonane w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Wartość zadania zgodnie ze złożoną ofertą: 5.924.306,99 zł
Wartość zadania po aneksie do umowy w związku z wystąpieniem robót,
których nie dało się przewidzieć na etapie składania oferty a które są
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 6.034.306,99 zł.

część 2
„Usunięcie drzew dla przebudowy drogi gminnej na odcinku Smętowo
Graniczne - Smętówko -Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo –
rowerowych” – przedmiotem zamówienia była wycinka 53 szt. drzew,
karczowanie drzew wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu, wywozem
pozyskanego drewna w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego w
obrębie 5 km, uporządkowanie terenu po wycince. Drzewo po wycince
stanowi własność Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wycinki
dokonano oględzin wskazanych drzew pod kątem występowania w ich
obrębie i siedlisk (grzyby zlichenizowane – porosty) i gatunków
(entomofauna) stanowiących ochrony prawnej.
Zadanie zostało wykonane w terminie od dnia 9 stycznia 2019 r. do dnia
22 lutego 2019 r.
Wartość zadania: 55.647,72 zł Inwestycja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i woszczędzanie
energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wysokość pomocy wyniosła 2.045.015,75 zł
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Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej
im.ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym.
W ramach zadania wykonano roboty budowlano-remontowe mające na celu
polepszenie
dostępności
placówki
dla
potrzeb
dzieci,
młodzieży
niepełnosprawnej oraz personeluw zakresie:

dokonano wymiany istniejącej podłogi składającej się z kafelek
ceramicznych na podłogę antypoślizgową z wykładziny Tarkett w części
piętra budynku. Łączna powierzchnia wymienionej podłogi wyniosła
359,07 m2, przy czym dokonano także położenia powyższej wykładziny na
wewnętrznych schodach na powierzchni 29,335 m2.
przebudowano na parterze toaletę dla osób niepełnosprawnych, gdzie w
ramach istniejącego pomieszczenia została przeprowadzona modernizacja
dostosowująca pomieszczenie toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z
montażem urządzeń takich jak: umywalka i sedes kompaktowy. Ponadto
zostały zamontowane poręcze uchylne przy umywalce w ilości
2 szt. oraz poręcze uchylne przy sedesie w ilości 2 szt. Ściany do
wysokości 2,05 m zostały wyłożone glazurą w ilości 16,035 m2, a posadzki
zostały wyłożone z płytek antypoślizgowych o powierzchni 4,715 m2.
Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo – Budowlane URBUD
Grzegorz Urbański, która w ramach zapytania ofertowego przedstawiła
najkorzystniejszą ofertę.
Wartość przedmiotowych robót wyniosła 76.253,59 zł brutto.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne
otrzymała dofinansowanie w ramach programu PFRON pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 30 % tj. na
kwotę 22.876,07 zł.
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„Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Smętowo Graniczne”.

Gmina Smętowo Graniczne w kwietniu 2019 r. złożyła wniosek o
dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul.
Ogrodowa w miejscowości Smętowo Graniczne” w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, który otrzymał pozytywną ocenę
i zostało
przyznane dofinansowanie w wysokości 1.300.264 zł, jednak nie więcej
niż 50 % wartości zadania. W listopadzie 2019 r. został ogłoszony
przetarg
nieograniczony na realizację powyższego zadania w ramach którego
zostało złożonych osiem ofert.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Roboty Ziemne i Drogowe
Andrzej Tworek z Borzechowa z oferowaną kwotą brutto 2.142.649,45
zł. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej na ul. Ogrodowej w
Smętowie Granicznym o nawierzchni asfaltowej na odcinku 890,33 mb,
budowę chodnika i zjazdów o nawierzchni utwardzonej kostką
betonową, przepustów betonowych oraz kanalizacji deszczowej.

„Doposażenie wraz z poprawą standardu obecnie funkcjonującej stołówki
w Szkole Podstawowej w Smętowie Granicznym".
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne w
czerwcu 2019 r. otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z
Kuratorium Oświaty w Gdańsku w kwocie 79.765,00 zł.
Zadanie w imieniu Gminy Smętowo Graniczne realizowane było przez
Szkołę Podstawową im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie
Granicznym.
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Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w
Smętowie Granicznym”.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne otrzymała
dofinansowanie
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „Maluch +” 2019 dofinansowanie w wysokości 450.000,00 zł. Zgodnie z
umową zadanie miało zostać wykonane wraz z wpisaniem żłobka
do rejestru żłobków w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
W październiku 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
realizację przedmiotowego zadania z podziałem na części w celu jego
usprawnienia.
W wyniku oceny złożonych ofert na realizację cz. I w dniu 4 listopada
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: firmę Grzegorz Urbański Usługi
Remontowo Budowlane URBUD ze Smętowa Granicznego. W dniu 07
listopada 2019 r. w/w firma poinformowała Zamawiającego, że rezygnuje z
realizacji przedmiotowego zadania.
Z uwagi na fakt iż druga oferta przewyższała o 271.109,98 zł kwotę jaką
przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia, została
podjęta decyzja o unieważnieniu całego postępowania. Bezzasadne byłoby
wykonanie cz. III i IV bez wykonania cz. I.
W związku z krótkim terminem realizacji zadania, Gmina Smętowo
Graniczne była zmuszona do rezygnacji z realizacji zadania co wiązało się
również z rezygnacją z udzielonego dofinansowania. W listopadzie 2019 r.
został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie
na realizację przedmiotowego zadania w roku 2020.
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Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie
Smętowo Graniczne.
Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania
dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
PROW na lata 2014-2020 w związku z konkursem ogłoszonym przez
Grupę Działania „Chata Kociewia” w wysokości 27.430,00 zł.
Projekt polegał na doposażeniu obiektów
kulturalnej w Gminie Smętowo Graniczne:

niekomercyjnej

otrzymała
operacji w
„ objętego
Lokalną

infrastruktury

świetlica w miejscowości Bobrowiec i Smętówko,
Gminna Biblioteka Publiczna w Smętowie Granicznym Filia Kopytkowo,
Centrum Edukacyjno-Historyczne we Frący,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym.
Zadanie obejmowało zakup doposażenia obiektów w: świetlicy w Bobrowcu,
która otrzymała stoły konferencyjne składane; Gminnej Bibliotece Publicznej w
Smętowie Granicznym Filia Kopytkowo, która otrzymała odtwarzacz wieżę CD
oraz stoły konferencyjne składane; świetlicy w Smętówku, która otrzymała
urządzenia
sanitarne
oraz
krzesła
konferencyjne
z
obiciem
oraz
przeprowadzono remont polegający na wymianie stolarki drzwiowej, położeniu
okładzin
ściennych,
wykonaniu
malowanie,
zainstalowania
ogrzewania
energooszczędnego i oświetlenia ściennego w postaci kinkietów ledowych.
Centrum Edukacyjno-Historyczne we Frący zostało wyposażone w nagłośnienie
konferencyjne, a Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie
Granicznym otrzymał rzutnik multimedialny do stałego zamontowania w
pomieszczeniu, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia, ekran elektrycznie
sterowany, nagłośnienie konferencyjne
oraz przenośny automatyczny
defibrylator AED do zamontowania w szafce na zewnątrz budynku.
Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na cztery części:
Zakup i dostawa elektroniki użytkowej – wyposażenie w urządzenia
medyczne: w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa
Handlowo
–
Usługowego
OLAMED
Aleksandra
Sierpińska, ul. Kowalska 3, 42-300 Myszków z oferowaną kwotą brutto
4.099,00 zł;
Zakup wraz z dostawą stołów konferencyjnych i krzeseł: w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe wybrano ofertę firmy Fabryka Mebli Szkolnych
Biuro Handlowe SINUS Marek Sosiński, ul. Morska 54
Zakup i dostawa elektroniki użytkowej- wyposażenie w sprzęt
elektroniczny:
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wybrano ofertę
firmy Głośniki Systemy Nagłośnień Akustyka Wojciech Mańka, ul.
Kantora – Mirskiego 21a, 42-500 Będzin z oferowaną kwotą brutto
8.750,00 zł.
Roboty ogólnobudowlane – w ramach zapytania ofertowego została
złożona 1 oferta firmy CONSTRUCION - Usługi Budowlane Jacek Rojek,
os. Piastów 7/24, 83-200 Starogard Gdański na kwotę brutto 25.997,69 zł.
Zadanie zostało wykonane w terminie do 30 września 2019 r.
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Modernizacja
Smarzewo

drogi

dojazdowej

do

gruntów

rolnych

w

miejscowości

GW ramach zadania została wykonana modernizacja nawierzchni drogi
płytami JUMBO na odcinku 600 mb o szerokości 3,5 m oraz
utwardzenie pobocza kruszywem łamanym obustronnie na szerokości
0,5 m.
Zadanie zostało wykonane w terminie od 29 sierpnia 2019 r.
do 09 września 2019 r.
Łączna wartość robót wyniosła 227.304,00 zł.
Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie z
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w
wysokości 80.590,00 zł.

Remont drogi gminnej dz. nr 130 w miejscowości Leśna Jania.

W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej polegający
na wykonaniu drogi z płyt typu JUMBO na odcinku 300 mb o szerokości
3 m na podsypce piaskowej.
Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
z Borzechowa, która wykonała przedmiot zamówienia za kwotę brutto
117.000,00 zł pokryty ze środków własnych.
Zadanie zostało wykonane w terminie od dnia 13 czerwca 2019 r.
do dnia 24 czerwca 2019 r.
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Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Smętowie Granicznym.

W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej polegający
na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej
asfaltowej o grubości 5 cm na powierzchni 490 m2. Realizatorem robót
była firma „DRO-AD” Adrian Ignatowicz, ul. Pałacowa 31, 80-180 Kowale,
która wykonała przedmiot zamówienia za kwotę 33.000,00 zł brutto
pokryty ze środków własnych i wykonany w terminie od dnia 18 lipca
2019 r. do dnia 05 sierpnia 2019 r.

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Smętowie Granicznym ul. Gdańska.

W terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r. został złożony wniosek o
dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pas
drogowy zostanie przebudowany w zakresie wymiany nawierzchni
jezdni, chodników, zjazdów oraz budowie nowego chodnika.
Kosztorysowa wartość robót wynosi 842.075,28 zł brutto. Wniosek
został pozytywnie rozpatrzony. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia
28.02.2021r

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Smętowo Graniczne ul.
Okrężna i Kwiatowa.
W terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r. został złożony wniosek o
dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki
betonowej, chodnika z płytki chodnikowej oraz przebudowie linii
energetycznej na odcinku 2 słupów. Kosztorysowa wartość robót wynosi
1.427.942,69 zł brutto. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 28.02.2021 r.
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 r. wynosiła 86,1 km.
Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 r. wyniosła
24,1 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98,6 %
mieszkańców. Skanalizowanie Gminy Smętowo Graniczne na koniec
2019 roku wynosi 42,5 %.
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Gospodarka
mieszkaniowa
i inwestycyjna
WHERE WE ARE NOW

Na
początku
2019
mieszkaniowy
gminy
następujące mieszkania:

r.
zasób
obejmował

przy ul. Jana Kosznickiego 1/1,
pow. 95,00 m², 4 izby,
przy ul. Jana Kosznickiego1/2,
pow. 35,60 m², 3 izby,
przy ul. Jana Kosznickiego 1/3,
pow. 40,38 m², 3 izby,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

przy ul. Wybudowania 13/3,
pow. 19,17 m², 2 izby,
przy ul. Wybudowania 13/5,
pow. 18,30 m², 2 izby,
przy ul. Wybudowania 8,
pow. 48,45 m², 3 izby,

Kopytkowo 24/2,
pow. 45,64 m², 3 izby,

Luchowo 4,
pow. 71,40 m², 4 izby,

Kopytkowo 24/4,
pow. 43,36 m², 3 izby,

Smętówko 14/1,
pow. 24,56 m², 2 izby,

Kopytkowo 18,
pow. 57,53 m², 3 izby,

Smarzewo 2/5,
pow. 18,25 m²,

Kopytkowo 18,
pow. 71,61 m², 4 izby,

Kopytkowo 24/1,
pow. 70,87 m², 4 izby,

Kamionka 11,
pow. 68,48 m², 4 izby,

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r.
15 mieszkań i liczba ta na dzień 31 grudnia 2019 r. nie uległa zmianie.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 48,57 m², a ogółem, w
przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,14 m².
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Transport
WHERE
W 2 0 1 9WE
r . ARE
n a t eNOW
renie

Gminy Smętowo
Graniczne funkcjonował transport
zbiorowy, który był organizowany przez
firmę realizującą zadanie w zakresie
dowozów
i
odwozów
uczniów
spełniających
obowiązek
szkolny
w
placówkach oświatowych z terenu Gminy
Smętowo Graniczne.
W ramach podejmowanych działań
mieszkańcy Gminy Smętowo Graniczne
mieli możliwość przemieszczania się po
obszarze
gminy
autobusami,
które
dowoziły i odwoziły dzieci oraz młodzież
szkolną.

Nazwa zadania to: „Usługa dowozu i
odwozu dzieci oraz młodzieży szkolnej
do szkół w Gminie Smętowo Graniczne w
okresie
od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

gdzie
uczniowie
otrzymywali
bilet
miesięczny zakupiony przez Gminę
Smętowo Graniczne i mogli korzystać z
dowozu oraz odwozu w ramach transportu
zbiorowego.
Wartość
rozstrzygniętego
przetargu na zakup biletów miesięcznych
na rok 2019 wyniosła 164.220,00 zł i
wygrała go Firma Usługowo-Handlowa
„MATEOBUS”
ze Starogardu Gdańskiego.

Po realizacji zadania jego plan wykonania za rok 2019 został rozliczony na poziomie
153.449,64 zł, co było spowodowane dokonywaniem przez okres 6 miesięcy zakupu
350 biletów miesięcznych oraz przez okres 4 miesięcy 300 biletów miesięcznych dla
uczniów z
terenu Gminy Smętowo Graniczne. Cena biletów miesięcznych wynosiła: 46,92 zł za1
bilet miesięczny dla ucznia.
Wydatkiem, który należy także dodać do ogólnej kwoty poniesionych kosztów to
wynagrodzenie osób zajmujących się opieką podczas dowozu i odwozu dzieci oraz
młodzieży (koszt ten wyniósł 60.283,72 zł, zatrudnione zostały 3 osoby – 1 pełen etat,
3/4 etatu, umowa zlecenie).
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W dziale transport należy także odnotować koszty związane z
obowiązkiem każdej gminy dotyczącym dowożenia i odwożenia do
najbliższej placówki oświatowej uczniów niepełnosprawnych. W Gminie
Smętowo Graniczne jest to realizowane w różnej formie m. in. refundacja
zakupionych
przez
rodziców
lub
opiekunów
prawnych
biletów
miesięcznych od przewoźnika, który realizuje dowóz i odwóz osób
niepełnosprawnych
(17.600,00 zł),
dowożenie
i
odwożenie
osób
niepełnosprawnych własnym środkiem transportu (busem, którego
właścicielem jest Gmina Smętowo Graniczne, 99.644,47 zł), refundacja
kosztów dojazdu własnym środkiem transportu, która jest wypłacana
rodzicom lub opiekunom prawnym (realizacja na podstawie umowy
zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym,
19.323,04 zł).
Z tytułu opłat za usługi transportu przy wykorzystaniu busa, którego
właścicielem jest Gmina Smętowo Graniczne osiągnięto w 2019 r. wpływy
w wysokości 6.928,7 zł.
Należy zaznaczyć, że są to dochody wynikające z zadań dodatkowych (np.
wyjazdy na mecze piłkarskie), ponieważ priorytetem funkcjonowania w
transporcie gminnym
jest spełnianie obowiązku dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych do
najbliższych placówek oświatowych. Ze względu na rocznik posiadanego
busa (2010 r.), jak również ilość przejechanych kilometrów (stan obecny:
182.530 tyś. km) na pewno w niedalekiej przyszłości będzie trzeba
zastanowić się nad zakupem nowego pojazdu, którego rozwiązania
techniczne umożliwiające transport osób niepełnosprawnych będą na
wyższym poziomie niż te zastosowane w obecnym busie.
Ponadto na terenie Gminy Smętowo Graniczne realizowana jest usługa
transportu zbiorowego przez prywatną firmę
tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OWSIAK”, która świadczy usługi
przewozu osób na linii Starogard-Skórcz-Smętowo. W grudniu 2019 r.
została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych powstania nowej linii SmętowoNowe-Smętowo, która zaczęła funkcjonować od lutego 2020 r., a jej
organizatorem
została
Gmina
Smętowo
Graniczne.
Cały
proces
przygotowania dokumentacji i innych aktów prawnych umożliwiających
powstanie powyższej linii autobusowej odbył się w roku 2019 i było to
pierwsze takie działanie,
które zostało zrealizowane przez Gminę
Smetowo Graniczne w porozumieniu z Powiatem Świeckim i Gminą Nowe.
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W
2019 r. nie prowadzono
dotyczących opuszczenia lokali
zasobach gminy.

postępowań eksmisyjnych,
mieszkalnych, będących w

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za
mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 2.254,61
zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r.
wzrosły do kwoty 3.272,20 zł.
W 2019 r. dokonano remontu 1 mieszkania, znajdującego się w
miejscowości Luchowo, którego przedmiotem było dokonanie
określonych robót budowalnych wraz z montażem zbiornika
na nieczystości ciekłe.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę –
5.892,35 zł, których beneficjentami było 34 osób. Podstawą
ich
przyznania
było:
posiadanie
tytułu
prawnego
do
zajmowanego lokalu; ponoszenie określonych opłat za lokal;
uzyskiwany
dochód
wnioskodawcy
oraz
wskazana
w
przepisach prawnych powierzchnia użytkowa lokalu. Kwota
najniższego dodatku wyniosła 82,55 zł, zaś kwota
najwyższego dodatku – 434,99 zł.
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się budynki
niemieszkalne, które wykorzystywano między innymi na
magazyn sportowy i salkę wykładową.
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Sprawy
obywatelskie

WHERE WE ARE NOW

Liczba wniosków o informację publiczną
jaka wpłynęła do Wójta Gminy
Smętowo Graniczne w 2019 roku to 72, na
wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi,
przy czym należy wskazać, że 4 z 72
wniosków zostały rozpatrzone w części, do
reszty zapytania we wniosku wydano
decyzję odmowną. W jednej ze spraw,
która
w
części
otrzymała
decyzję
odmowną wnioskodawca złożył odwołanie
od tej decyzji do SKO w Gdańsku, które
zostało rozpatrzone pozytywnie i należało
uzupełnić
odpowiedź
do
pierwotnego
wniosku
zawierającego
zapytanie
publiczne.

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Natomiast
zgodnie
z
danymi,
przekazanymi
przez
kierowników
gminnych
jednostek
organizacyjnych,
wpłynęły 5 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej, który dotyczyły ich
działalności
statutowej.
Na
złożone
wnioski zostały przygotowane odpowiedzi,
które
zostały
wraz
z
żądanymi
informacjami przekazane do podmiotów
składających zapytania publiczne.

W 2019 roku wpłynęły cztery pisma i dwa wnioski mieszkańców Gminy Smętowo
Graniczne. Powyższe sprawy wniesione przez mieszkańców dotyczyły podjęcia działań
w zakresie: zmiany obszaru obsługi pocztowej ze względu na kody pocztowe;
rozbudowy infrastruktury sportowej; dowozu dzieci do szkoły; wydania dokumentu z
archiwum zakładowego.
Dwa pisma zostały rozpatrzone w sposób negatywny, ze względu na brak podstaw do
ich realizacji, natomiast w stosunku do dwóch kolejnych pism uruchomiono procedurę
wyjaśniającą i podjęto czynności, które doprowadziły do zrealizowania żądań w nich
zawartych. W przypadku złożonych wniosków dokonano ich wykonania zgodnie z
żądaniem wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że w 2019 roku wpłynęła do Wójta Gminy Smętowo Graniczne
skarga na działalność jednego z kierowników jednostki organizacyjnej, która została
złożona przez osobę nie będącą stroną w sprawie. Nie miej jednak zostało
przeprowadzone postępowanie wyjaśniające powstały problem wskazany w skardze. Na
podstawie określonych dokumentów, wyjaśnień i przeprowadzonych spotkań uznano,
że sytuacja opisana w skardze jest bezzasadna.
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W 2019 roku rozpatrzono 6 petycji (w tym: 1 petycja została złożona w roku 2018 i 5
petycji z roku 2019), natomiast w całym roku 2019 złożono 7 petycji (w tym 2
petycje zostały rozpatrzone w roku 2020).
Podział rozpatrzonych i złożonych petycji w roku 2019 przedstawia się w
następujący sposób:
1.Petycja złożona przez osobę prawną reprezentowaną przez prezesa
zarządu; dotyczyła przeprowadzenia analizy możliwości wdrożenia,
jak i wyszczególnienia mocnych oraz słabych stron dotyczących
procedur
związanych
z
użytkowaniem
środków
komunikacji
elektronicznej w postępowaniach o udzielanie zamówień; nie została
rozpatrzona zgodnie
ze swoim przedmiotem.
2.Petycja złożona przez osobę prawną reprezentowaną
przez prezesa zarządu; dotyczyła przystąpienia do konkursu w ramach
programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019; rozpatrzona i
zrealizowana zgodnie z jej przedmiotem.
3. Petycja złożona przez osobę prawną reprezentowaną przez prezesa
zarządu; dotyczyła przeprowadzenia analizy rynku oferentów
świadczących usługi telefonii komórkowej, po to by móc skorzystać z
najbardziej korzystnej oferty; rozpatrzona została w zakresie możliwym
do jej realizacji ze względu na obecną sytuację związaną z jej
przedmiotem.
4. Petycja złożona przez osobę prawną reprezentowaną przez prezesa
zarządu; dotyczyła zaplanowania postępowania w trybie Ustawy o
zamówieniach publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja
parku maszynowego z umożliwieniem dywersyfikacji wykorzystywanego
paliwa w celu zwiększenia udziału bardziej ekologicznych paliw;
rozpatrzona została w zakresie możliwym do jej realizacji ze względu na
obecną sytuację związaną z jej przedmiotem.
5. Petycja złożona przez osobę prawną reprezentowaną przez prezesa
zarządu; dotyczyła opublikowania na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
wybranych
numerów
telefonów
komórkowych
poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Smętowo Graniczne;
rozpatrzona została w zakresie możliwym do jej realizacji i zgodnym z
jej przedmiotem, którego dotyczyła.
6.Petycja złożona przez osobę prawną reprezentowaną przez prezesa
zarządu; dotyczyła przekazania jej do odpowiednich jednostek celem
dalszej weryfikacji i wykorzystania służbowego; rozpatrzona została w
zakresie możliwym do jej realizacji i zgodnym z jej przedmiotem,
którego dotyczyła.
Ponadto 2 petycje zostały złożone pod koniec roku 2019, a rozpatrzone w
roku 2020 tj.
1.Petycja złożona przez grupę mieszkańców reprezentowaną przez
wybranego
przedstawiciela,
dotyczyła
przywrócenia
przystanku
usytuowanego na drodze nr 245037G w pobliżu skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr DW231 przy miejscowości Smętówko, rozpatrzona w
sposób negatywny tj. nie była możliwa do wykonania w zakresie
wskazanym w jej przedmiocie.
2.Petycja
złożona
przez
fundację
reprezentowaną
przez
przedstawiciela; dotyczyła obrotu bezgotówkowego realizowanego
poprzez
wykorzystywanie
terminali
do
transakcji
płatniczych;
rozpatrzona w zakresie możliwym do jej realizacji i zgodnym z jej
przedmiotem, którego dotyczyła.
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Zebrania
wiejskie
WHERE WE ARE NOW

W 2019 roku odbyło się 13 zebrań wiejskich,
które dotyczyły wyboru sołtysa i rady
sołeckiej.
Podczas zebrań poruszane były
także tematy
dotyczące spraw bieżących z terenu gminy
Smętowo Granicze.
Na poszczególnych zebraniach wiejskich
rekwencja kształtowała się następująco:
na zebraniu wiejskim w sołectwie
Smętowo Graniczne, które odbyło się w
dniu 12 lutego 2019 r., frekwencja wynosiła
1,19 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie
Kamionka, które odbyło się w dniu 20
lutego 2019 r., frekwencja wynosiła 13,42 %

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

na zebraniu wiejskim w sołectwie Frąca,
które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r.,
frekwencja wynosiła 24,36 %
na zebraniu wiejskim w sołectwie
Luchowo, które odbyło się w dniu 26
lutego 2019 r., frekwencja wynosiła 7,26 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Lalkowy, które odbyło się w dniu 28 lutego 2019 r.,
frekwencja wynosiła 17,01 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Stara Jania, które odbyło się w dniu 01 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 3,75 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Rynkówka, które odbyło się w dniu 04 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 16,02 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Bobrowiec, które odbyło się w dniu 05 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 10,36 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Smętówko, które odbyło się w dniu 07 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 10,61 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Kościelna Jania, które odbyło się w dniu 11 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 11,11 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Leśna Jania, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 17,45 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Kopytkowo, które odbyło się w dniu 13 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 10,65 %,
na zebraniu wiejskim w sołectwie Rynkówka, które odbyło się w dniu 21 marca 2019 r.,
frekwencja wynosiła 8,25 %.
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Przestępczość
w gminie
WHERE WE ARE NOW

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r.
na
terenie
gminy
odnotowano
33
wykroczeń i 51 przestępstw.
Czyny zabronione:

przeciwko zdrowiu i życiu – 4
przestępstwa,
przeciwko mieniu – 7 przestępstw,
dotyczące przestępstw gospodarczych – 1
przestępstwo,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

dotyczące niedopełnienia lub
przekroczenia uprawnień przez
funkcjonariusza publicznego –
0 przestępstw.
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Edukacja
WHERE WE ARE NOW

W gminie w 2019 r. funkcjonowały
3
szkoły
podstawowe.
W
gminie
funkcjonowała 1 prywatna szkoła dla
dorosłych
oraz
1
prywatna
szkoła
policealna.
1
uczeń
korzystał
z
nauczania indywidualnego.
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na
poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła
Szynwelskiego w Smętowie Granicznym –
10.709,57 zł
Szkoła Podstawowa w Kopytkowie –
10.933,19 zł

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Szkoła Podstawowa w Kamionce –
13.848,38 zł

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 8.063.799,53 zł, z czego 4.981.979,00 zł (62%)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Ponadto w Szkole Podstawowej w Kopytkowie i w Kamionce działały oddziały
przedszkolne, które realizują zadania związane z wychowaniem przedszkolnym, na które
otrzymano dotację w wysokości 51.911,00 zł, natomiast suma wydatków ponoszonych na
ich utrzymanie wynosi 274.898,16 zł (otrzymana dotacja pokrywa wydatki na poziomie
18,88 %).
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We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 437 uczniów oraz
52 wychowanków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego oraz
języka obcego – niemieckiego – którego uczyło się 202 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 15 osób. W Szkole
Podstawowej im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym było
ogółem 298 uczniów, w Szkole Podstawowej w Kopytkowie 80 uczniów, a
w Szkole Podstawowej w Kamionce 59 uczniów.
W poszczególnych szkołach zatrudniono 58,44 nauczycieli (w przeliczeniu
na pełne etaty),
w tym 1 nauczyciel stażysty, 8,05 nauczycieli
kontraktowych,
5,77
nauczycieli
mianowanych,
42,62
nauczycieli
dyplomowanych oraz 1 nauczyciel z tytułem profesora oświaty. W ciągu
2019 r. zatrudniono 4,62 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) i
zwolniono 1 nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych
szkołach. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7,48 uczniów.
Z kolei w 2019 r. szkoły podstawowe łącznie ukończyło 106 osób. Wszyscy
uczniowie zostali absolwentami Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła
Szynwelskiego w Smętowie Granicznym, która na chwilę obecną jako
jedyna placówka w gminie kształci uczniów w klasach 7 i 8 (obowiązek
realizacji nauki w Szkole Podstawowej w Smętowie Granicznym w klasie 7
i 8 dla wszystkich uczniów z terenu Gminy Smętowo Graniczne
obowiązuje do roku szkolnego 2022/2023).
Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 4 uczniów, w tym 3
uczniów z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu oraz 1
uczeń z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów.
Dyrektorzy szkół w 2019 r. przyznali stypendia dla 60 uczniów, którzy
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczyli w olimpiadach
szkolnych oraz zawodach sportowych, których łączna wartość wyniosła
6 140,00 zł.
Z dowozu i odwozu do szkoły przy pomocy transportu publicznego (zakup
biletów miesięcznych) korzystało 350 uczniów, co stanowiło 80,00 %
ogólnej liczby uczniów uczęszczających do placówek
oświatowych z terenu Gminy Smętowo Graniczne.
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Przedszkole
WHERE WE ARE NOW

W 2019 r. funkcjonowało 1 przedszkole
gminne (Samorządowe Przedszkole w
Smętowie Granicznym). Do przedszkola
uczęszczało 112 dzieci, w tym 60
dziewcząt i 52 chłopców

Do przedszkola uczęszczały dzieci z
następujących roczników:
rocznik 2012 – 30 dzieci, w tym 15
dziewcząt i 15 chłopców;
rocznik 2013 – 27 dzieci, w tym 16
dziewcząt
i 11 chłopców;

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

rocznik 2014 - 15 dzieci, w tym 8
dziewcząt i 7 chłopców;
rocznik 2015 – 18 dzieci, w tym 11
dziewcząt i 7 chłopców; - 22 dzieci, w
tym 10 dziewcząt
i 12 chłopców.

Na terenie gminy nie funkcjonował żaden punkt przedszkolny.

W 2019 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 739.770,33 zł z czego
205.824,00 zł to subwencja i 88.389,00 zł to dotacja na zadania w zakresie wychowania
przedszkolnego.
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Gminna
Biblioteka
Publiczna

WHERE WE ARE NOW

W gminie w 2019 r. funkcjonowała
Gminna
Bibliotek
Publiczna
w
Smętowie Granicznym, która posiadała
ponadto swoją filię w Kopytkowie.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r.
wynosił:

19.199 woluminów (Smętowo
Graniczne 12.497, Kopytkowo 6.702),

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

zaś na koniec roku – 19.351 woluminów
(Smętowo Graniczne 12.518, Kopytkowo
6.833).
W przeliczeniu na 1 mieszkańca na dzień 31
grudnia 2019 r. łączna liczba woluminów
wynosiła 3,7.
W roku 2019 biblioteka i jej filia nie
zapewniały możliwości wypożyczenia płyt
CD i DVD. Na początku roku zarejestrowanych
było 444 czytelników (Smętowo Graniczne
389, Kopytkowo 55), natomiast na koniec
danego roku liczba ta spadła i wynosiła 435
czytelników (Smętowo Graniczne 377,
Kopytkowo 58).).

W ciągu roku z usług biblioteki i jej filii skorzystało 435 czytelników (Smętowo Graniczne
377, Kopytkowo 58), którzy wypożyczyli łącznie z 16.085 woluminów. W 2019 roku
wzbogacono zbiory biblioteki i filii o m.in. następujące pozycje: 397 książek dla dorosłych,
6 książek literatury popularnonaukowej oraz 32 książek dla dzieci.
Biblioteka i filia zatrudniały łącznie 4 pracowników, którzy w takiej strukturze pracowali
przez cały rok.
W bibliotece i filii korzystano z 6 komputerów (Smętowo Graniczne 5, Kopytkowo 1), które
posiadały dostęp do szerokopasmowego Internetu.
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Spotkanie pt. „O zdrowiu”

Lekcja biblioteczna kl. VIII SP

Randka ciemno z książką

Lekcja biblioteczna kl. I a SP

Przedszkolaki w bibliotece

Lekcja biblioteczna kl. I b SP

Czytanie bajek dla najmłodszych

Lekcje biblioteczne Szkoła
Podstawowa Kopytkowo

Dyskusja o książce przy pączku
Wieczór limeryków
Lekcja biblioteczna kl. II SP
Lekcja biblioteczna kl. III PG
Lekcja biblioteczna kl. VII SP

Lekcje biblioteczne Szkoła
Podstawowa Kamionka
Spotkanie pt. „Zakochaj się w
książce jesienią”
Spotkanie
pt.
„Mikołaj
tradycje świąteczne”

i

Lekcja biblioteczna kl. V SP
Lekcja biblioteczna kl. VIII SP

W wydarzeniach tych wzięło udział 308 mieszkańców, natomiast wielkość
wydatków,
która została przeznaczona na ten cel kształtowała się na
poziomie 288,41 zł.
Biblioteka i filia nie zapewniały katalogów on-line oraz możliwości zdalnego
składania zamówień.
W 2019 roku na prowadzenie
upowszechnianie
czytelnictwa
przeznaczyła kwota 153.000 zł.
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Ośrodki
kultury

WHERE WE ARE NOW

W gminie w 2019 r. funkcjonowały
następujące ośrodki kultury i świetlice:
Gminny
Ośrodek
Kultury
Sportu
i
Rekreacji im. St. Muchy w Smętowie Gr.
z siedzibą w Smętowie Granicznym,
ul. Sportowa 7 oraz świetlice wiejskie w
miejscowościach:
Bobrowiec,
Kamionka,
Kościelna Jania,
Lalkowy,
Leśna Jania,
Rynkówka,
Smętówko.
Budynki GOKSiR w Smętowie,

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

świetlice:
Bobrowiec,
Kamionka,
Kościelna Jania,
Lalkowy,
Leśna Jania
dostosowane są do potrzeb
niepełnosprawnościami.

osób

z

W 2019 r. zorganizowano następujące wydarzenia i imprezy masowe: koncert Smętowowspólnie tworzymy to miejsce na stadionie GOKSiR, Zlot Motocyklowy na stadionie
GOKSiR, Wojewódzkie Biegi Szlakami Jana z Jani w Kościelnej Jani, Biegi
Niepodległościowe w Smętowie, konkurs prozy i pieśni patriotycznej we Frący,
Kociewską Kuźnię Rozmaitości w Lalkowach, Dożynki Gminne w Lalkowach, spotkanie
z twórcami książek.
Ponadto przeprowadzono dodatkowe eventy w różnych formach i postaciach, w tym:
seanse filmowe, wystawy, festiwale, przeglądy artystyczne, koncerty, prelekcje, spotkania,
wykłady, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne,
warsztaty.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 10.000 mieszkańców. Wydarzenia te wiązały
się z poniesieniem kosztów w wysokości 122.800 zł. Przy gminnych jednostkach kultury
funkcjonowały grupy artystyczne: młodzieżowa grupa taneczna, chór Złota Jesień, kluby
seniora, klub fitness i grupa plastyczna zrzeszających około 110 mieszkanek i
mieszkańców. W ich ramach zorganizowano zajęcia, przedsięwzięcia teatralne, muzycznoinstrumentalne, wokalne i chóry, folklorystyczne, które można zaklasyfikować jako
plastyczne, techniczne, taneczne, muzyczne, informatyczne, fotograficzne i filmowe,
teatralne, turystyczne i sportowo-rekreacyjne, literackie, seniora, dyskusyjne, koło
gospodyń wiejskich.
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Przedsiębiorcy
Na początku 2019 roku funkcjonowało
na terenie gminy 140 przedsiębiorców,
natomiast na koniec 2019 roku: 153
przedsiębiorców.
W
tym
okresie
zarejestrowano w gminie, w rejestrze
REGON, 16 nowych przedsiębiorców.
Głównym przedmiotem działalności,
które były realizowane przez nowych
przedsiębiorców
to
konserwacja
i
naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem
motocykli
oraz
działalność związana z doradztwem
i
zarządzaniem
w
zakresie
informatycznym.

According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities throughout
the preceding year. Annual
reports are intended to give
shareholders and other
interested people information
about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

W
2019
r.
wyrejestrowano
15
przedsiębiorców, którzy byli osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą.
Najczęściej przedmiotem działalności
wyrejestrowanych podmiotów, które
zakończyły swoje funkcjonowanie były
firmy,
które świadczyły usługi w
obszarze
robót
budowlanych
wykończeniowych.
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Ochrona
środowiska
WHERE WE ARE NOW

Gospodarka wodno-ściekowa
W
roku
2019
r.
udział
ścieków
oczyszczonych w ściekach wymagających
oczyszczenia wynosił 44,5 % w stosunku
do ilości sprzedanej wody.
Z oczyszczalni ścieków komunalnych
korzystało w 2019 r. 50,9 % mieszkań.

Gospodarka odpadami
W 2019 roku na terenie gminy nie istniały
legalnie działające składowiska odpadów
komunalnych. W 2019 roku w gminie nie
zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów
komunalnych.

According to Wikipedia, an
annual report is a
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about the company's activities
and financial performance. They
may be considered as grey
literature.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1
mieszkańca gminy przypadało 56,93
kg
selektywnie
zebranych
odpadów
komunalnych,
119,88
kg
zmieszanych
odpadów komunalnych oraz 61,18 kg
odpadów ulegających biodegradacji BIO.
Na terenie Gminy Smętowo Graniczne
zbiórcem podlegają frakcje odpadów:
szkło,
papier,
metale
i
tworzywa
sztuczne, BIO i odpady zmieszane.
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Działania na rzecz polepszenia warunków środowiskowych i
ochrony środowiska
Gmina Smętowo Graniczne podjęła w 2019 roku szereg inicjatyw, których
priorytetem było wprowadzenie określonych działań wpływających na
ochronę środowiska.
Wprowadzono następujące rozwiązania:
edukacyjne w szkołach,
edukacyjne mieszkańców – organizowane przez Związek Gmin Wierzyca, w
którego w skład wchodzi Gmina Smętowo Graniczne, kontrola zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
zakup drzew i krzewów w celu zwiększenia powierzchni zielonych w
Gminie,
przeprowadzono pielęgnację pomnika
przyrody (usunięcie suchych konarów oraz wiązania elastyczne - ul.
Starogardzka)
zakup koszy do selektywnej zbiorki odpadów,
akcje „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,
przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji
azbest na terenie gminy Smetowo Graniczne,

wyrobów

zawierających

uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utylizację azbestu (5.760,00 zł),

i

dotacje z budżetu Gminy do usunięcia wyrobów zawierających azbest (8
dotacji na kwotę 11.281,27 zł),
dotacje z budżetu Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
(3 dotacje na kwotę 6.000,00 zł),
dotacje z budżetu Gminy do wymiany starego źródła ciepła w budynkach
już istniejących (6 dotacji na kwotę 11.800,00 zł).
W gminie Smętowo Graniczne brak jest zakładów szczególnie uciążliwych
dla środowiska.

www.smetowograniczne.pl

strona 48

SMĘTOWO GRANICZNE
RAPORT O STANIE GMINY 2019

Planowanie
przestrzenne
WHERE WE ARE NOW

Na początku 2019 roku miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego objętych było 4,38 %
powierzchni gminy i liczba ta nie uległa
zmianie na koniec roku 2019.
W 2019 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły: budowy sieci
oświetlenia drogowego, budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia, budowy
linii napowietrznej.
W poprzednim roku wydano 30 decyzji o
warunkach zabudowy, w tym 1 decyzja
dotycząca zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, 23 decyzje dotyczące
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz 6 decyzje dotyczące zabudowy
usługowej i innej.
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Wydano 1 decyzję odmawiającą ustalenia
warunków zabudowy z powodu braku
podstaw prawnych regulujących żądanie
wnioskodawcy.
W roku 2019 w powyższym obszarze nie
było decyzji zaskarżonych do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
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Sprawy
administracyjne
WHERE WE ARE NOW
W 2019 r.:

przeciętny czas oczekiwania na wydanie
dowodu osobistego wynosił na dzień
1 stycznia 2019 r. 6 dni, a na dzień 31
grudnia 2019 r. 10 dni;
przeciętny czas oczekiwania na decyzję o
warunkach zabudowy – od 20 do 55 dni.
W roku 2018 średnie zatrudnienie w Urzędzie
Gminy Smętowo Graniczne wyniosło 38,08
(w przeliczeniu na etaty), natomiast w roku 2019
zatrudnienie nieznacznie wzrosło
do liczby
38,42 (w przeliczeniu na etaty), co miało związek
z rotacją zatrudnienia
na poszczególnych
stanowiskach pracy (przeliczenia dokonywano w
okresach miesięcznych).
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W zestawieniu ilości osób poziom osiągnięty w
2018 roku to 39 osób, natomiast na koniec
grudnia 2019 zatrudnionych w Urzędzie Gminy
było 38 osób, więc wielkości te są zbliżone i nie
ma od nich znaczących odchyleń.
W roku 2019 Rada Gminy Smętowo Graniczne podjęła 70 uchwał dotyczących określonych
spraw regulujących działalność Gminy Smętowo Graniczne. Wojewoda nie stwierdził
nieważności żadnego zarządzenia i uchwały, wydanych przez organy gminy, a także
nie skierował żadnej skargi do sądu administracyjnego.
Mieszkańcy nie złożyli w 2019 r. skarg na akty prawne wydane przez organy gminy. W
przypadku uchwał Rady Gminy w 2019 r.
Prokurator Rejonowy w Starogardzie Gd. złożył dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały nr XVII/131/2012 z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smętowo
Graniczne (przekazana do NSA na podstawie uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne Nr
IV/27/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.) i uchwały nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania (przekazana do NSA na podstawie uchwały
Rady Gminy Smętowo Graniczne Nr XIV/98/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.).
W zakresie obsługi Rady Gminy Smętowo
Graniczne w roku 2019 wpłynęły następujące pisma od mieszkańców:
1 zapytanie publiczne (odpowiedź udzielona w terminie),
3 wnioski, w tym 1 rozpatrzony negatywnie (Radni Gminy Smętowo Graniczne uznali, że
złożony wniosek może negatywnie wpływać na poziom dochodów gminy, a jego uznanie
mogłoby uruchomić kolejne wnioski o obniżenie lokalnych opłat),
6 petycji (wszystkie petycje uznane za bezzasadne, bezprzedmiotowe).
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