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RAPORT O STANIE GMINY 

SMĘTOWO GRANICZNE  

ZA ROK 2018 

 

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

(Dz. U. z 2019, poz. 506) został sporządzony raport o stanie  

Gminy Smętowo Graniczne za rok 2018. 

 

 

 

 

 

Smętowo Graniczne, 31 maja 2019 r. 



2 
 

Szanowni Mieszkańcy, 

Raport o stanie gminy przygotowywany za rok 2018 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 przedstawiam w terminie do 31 maja radnym Rady Gminy.  

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.  

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 2018  

i nie tylko, ponieważ przedstawione działania miały swój początek zarówno w roku 2018,  

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.  

Sukcesem jaki udało się osiągnąć, dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu gminy, 

jednostek podległych są następujące działania realizowane przy współudziale środków 

zewnętrznych: 

- realizacja projektu edukacyjnego w trzech placówkach oświatowych  

„Akademia Smętowska”; 

- realizacja projektu przedszkolnego „Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych  

i poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie  Smętowo Graniczne”; 

- realizacja projektu w trzech placówkach oświatowych „Aktywna tablica”; 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym - Centrum wraz z wymianą ciągów 

pieszych i nawierzchni jezdni ul. Kociewskiej, Wyzwolenia i Pomorskiej; 
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- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kociewskiej, Wyzwolenia i Pomorskiej, 

- realizacja projektu „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo-Smętówko-

Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo rowerowych”; 

- budowa  placu zabaw w sołectwie Rynkówka i Lalkowy; 

- likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania  

w Smętowie Granicznym; 

- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania; 

- przebudowa drogi gminnej (centrum) w Smętowie Granicznym; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luchowo ,Smętówko i Kopytkowo; 

- realizacja projektu „ Atrakcyjny plac zabaw” w miejscowości Leśna Jania; 

- budowa „Strefy Aktywności OSA” przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  

w Smętowie Granicznym; 

- doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy. 

 

Kolejne działania realizowane ze środków własnych to min.: 

- przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich funkcji użytkowania w budynku Zespołu 

Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym; 

- wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stara Jania; 

- utwardzenie dojazdu do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie 

Granicznym; 

- budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Leśna Jania; 

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Kamionce. 

 

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 II; 

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frąca; 

- budowa wodociągu Leśna Jania-Rynkówka, Bobrowiec-Kopytkowo; 

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym; 

- przebudowa w systemie pasywnym Szkoły Podstawowej w Kopytkowie; 

- budowa świetlicy wiejskiej w systemie pasywnym w Kopytkowie; 

-modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Stara Jania-Kościelna Jania, Smętówko- 

Lalkowy; 

- budowa nawierzchni ul. Słoneczna w Smętowie Granicznym; 

- budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Ogrodowa; 

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Luchowo-Smętowo;  

- budowa placu zabaw w miejscowości Smętówko, Luchowo; 

- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości : Stara Jania- 

łącznik, Luchowo, Smętówko, Rynkówka, Bobrowiec, Smarzewo, Leśna Jania, Kamionka; 

- modernizacja gminnej  hydroforni; 

- modernizacja  punktów oświetleniowych na oświetlenie LED. 
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Wymienione działania wpisują się w katalog Państwa oczekiwań, są częścią polityki 

zrównoważonego rozwoju, którą realizuję od początku mojej pierwszej 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.  

 

 

Wójt Gminy Smętowo Graniczne  

             /-/ Anita Galant   
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R e a l i z a c j a  p o l i t y k ,  p r o g r a m ó w  i  s t r a t e g i i  

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 (realizacja założonych 

wskaźników została rozłożona na lata 2015-2020), 

 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 

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 2018 r. w Gminie Smętowo Graniczne działalność 

gospodarczą otworzyły 32 firmy); 

 liczba wdrożonych zachęt dla przedsiębiorców (wielkość min. wskaźnika 2 szt.) –  

wskaźnik został osiągnięty (funkcjonuje ulga w podatkach dla przedsiębiorców, 

możliwość bezpłatnego użyczenia lokalu gminnego dla realizacji wspólnego celu  

w relacji gmina-przedsiębiorca-klient); 

 liczba inicjatyw związanych z promocją gospodarczą gminy (wielkość min. wskaźnika  

2 szt.) – wskaźnik został osiągnięty (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  

(realizacja projektu szkolnego dotyczącego działań związanych z turystyką –  

SP im. ks. P. Szynwelskiego w Smętowie Gr. , udział w pracach Organizacji LOT 

Kociewie); 

http://www.smetowograniczne.pl/
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 liczba zrealizowanych inicjatyw związanych z promocją turystyczną gminy  

i Kociewia (wielkość min. wskaźnika 2 szt.) – wskaźnik został osiągnięty  

(V Edycja Kociewskiej Kuźni Rozmaitości – Lalkowy, udział w dniu Święta 

Kociewia na Jarmarku św. Dominika); 

 liczba stworzonych produktów turystycznych/kompleksowych ofert turystycznych – 

wskaźnik został osiągnięty (stworzenie multimedialnego przewodnika po Gminie 

Smętowo Graniczne, który jest dostępny na stronie www.smetowograniczne.pl). 

Ogólna realizacja wskaźników dotyczących celu nr 1 na poziomie 100 %.   

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 (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  

(konkurs „Piękna wieś”; udzielanie dotacji na usunięcia odpadów zawierających 

azbest; udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków); 

 długość przebudowanych dróg lokalnych (wielkość min. wskaźnika 3 km) – wskaźnik 

został osiągnięty (do roku 2018 przebudowano łącznie 4,95 km dróg lokalnych);  

 długość zbudowanych ścieżek rowerowych (wielkość min. wskaźnika 5 km) – 

wskaźnik nie został osiągnięty (ograniczenia finansowe, jak również brak możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych były powodem nie zrealizowania min. 

wysokości danego wskaźnika); 

 liczba zrealizowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (wielkość 

min. wskaźnika 2 szt.) – wskaźnik został osiągnięty („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 (budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu –  

ul. Kosznickiego; budowa parkingu przy dworcu PKP); 

http://www.smetowograniczne.pl/
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 liczba zmodernizowanych źródeł ciepła na terenie gminy (wielkość min. wskaźnika  

3 szt.) – wskaźnik został osiągnięty (udzielanie dotacji na wymianę źródeł ciepła  

dla mieszkańców – 3 gospodarstwa domowe); 

 liczba obiektów wykorzystujących OZE (wielkość min. wskaźnika 5 szt.) – wskaźnik 

został osiągnięty (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 nie został osiągnięty (termomodernizacja SP Kamionka; wymiana okien 

SP Kopytkowo); 

 liczba przeprowadzonych akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją 

ekologiczną wśród mieszkańców (wielkość min. wskaźnika 3 szt.) – wskaźnik został 

osiągnięty (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  

(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 (rozbudowa 

kuchni, budowa drogi dojazdowej, budowa placu zabaw – GOKSiR Smętowo;). 

Ogólna realizacja wskaźników dotyczących celu nr 2 na poziomie 83 %.   

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 (każdego roku jest przeprowadzony  

1 konkurs, którego zakres dotyczy działań wszystkich organizacji pozarządowych 

działających na rzecz Gminy Smętowo Graniczne); 

 liczba nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej (wielkość min. wskaźnika  

1 szt.) – wskaźnik został osiągnięty (zostało założone KGW Frąca); 
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 liczba działań skierowanych do młodzieży (wielkość min. wskaźnika 5 szt.) – 

wskaźnik został osiągnięty (wyjazdy, warsztaty, zajęcia sportowe, turnieje, 

wycieczki rowerowe); 

 liczba działań skierowanych do dorosłych (wielkość min. wskaźnika 5 szt.) – 

wskaźnik został osiągnięty (pikniki rodzinne, wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, 

zajęcia fitness dla dorosłych); 

 liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji 

przedszkolnej i szkolnej (wielkość min. wskaźnika 1 szt.) – wskaźnik został 

osiągnięty (w 2018 r. zrealizowano zadanie pn: „Przebudowa części budynku  

w Zespole Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym”); 

 liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży  

i nauczycieli (wielkość min. wskaźnika 3 szt.) – wskaźnik został osiągnięty 

(„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 (realizacja projektu „Nowy, dobry początek”); 

 liczba działań z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej (wielkość min. 

wskaźnika 3 szt.) – wskaźnik został osiągnięty (Gminny Program Szczepień 

Profilaktycznych przeciwko Pneumokokom; Powiatowy Program Profilaktyki wad 

postawy u dzieci; Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka 

Ludzkiego – HPV); 

Ogólna realizacja wskaźników dotyczących celu nr 3 na poziomie 100 %.   

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że będzie 

on realizowany przy udziale 9 organizacji pozarządowych, które będą realizowały cele 

zgodne z powyższym programem. Na ten cel zaplanowano na 2018 rok kwotę 33.100,00 zł 

(wykonanie na poziomie 32.599,43 zł) w zakresie dotacji i kwotę 5.740,00 zł (wykonanie  

na poziomie 5.708,80 zł) na zabezpieczenie transportu dla organizacji pozarządowych.   

W zakresie rozwoju kultury fizycznej na 2018 r. przewidziano, że cel ten będzie realizowany 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi (LZS-SKF Pogoń Smętowo,  

UKS „Na Zdrowie”, Stowarzyszenie „Koszykarskie Kociewie” ze Skórcza). Ponadto ważnym 

elementem rozwoju kultury fizycznej był sport szkolny tj. zajęcia pozalekcyjne UKS, 
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wyjazdy na zawody sportowe, jak również zabezpieczenie transportu dla uczniów na zajęcia 

W-F. W 2018 r. Gmina Smętowo Graniczne finansowała zajęcia nauki pływania w ramach 

programu „Umiem pływać”.   

W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano, że w 2018 roku będzie zrealizowanych  

7 zadań, które zostały tam wykazane tj. Akademia Smętowska (1); Zwiększenie ilości miejsc 

przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Smętowo 

Graniczne – Edukacja przedszkolna (2); Budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie 

Granicznym – Centrum – poprawa środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w celu spełnienia wymogów prawa polskiego i unijnego (3); Budowa 

placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka (4); Likwidacja barier architektonicznych 

w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym – Likwidacja barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (5); Przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich 

funkcji użytkowania w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym 

– poprawa jakości edukacji szkolnej (6); Budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej  

w rejonie ulicy Wyzwolenia, Kociewskiej i Pomorskiej w Smętowie Granicznym (7). 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane do końca 2018 r., co jednoznacznie wskazuje  

na wykonanie celów wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018. 

Wykonanie zadań jest tożsame z wypełnieniem założonych wskaźników mających 

powiązanie merytoryczne, jak również finansowe (plan – wykonanie są wartością mierzalną 

przedsięwzięć wykazanych w WPF). 

W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 

roku funkcjonował Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Smętowo Graniczne,  

który zawierał cele i działania realizowane w danym roku.   

Strategia Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne to dokument, który reguluje określone 

działania na okres 6 lat (2015-2020), a rok 2018 r. jest częścią składową tego procesu,  

który w perspektywie długoterminowej ma spowodować, że założone cele zostaną 

zrealizowane. Wskaźniki, które są podstawą do określenia wykonania założonego celu mają 

być narzędziem, którego wynik odpowie na pytanie czy cel został zrealizowany. Na dzień 

dzisiejszy można stwierdzić, że poszczególne wskaźniki zostały wykonane, co wiąże się  

z tym, że postawione cele są zrealizowane. Mając na uwadze to, że został czas na wykonanie 

nierealizowanych wskaźników (wskaźniki w celu nr 2 – Poprawa jakości przestrzeni  
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i środowiska, które są obecnie w zakresie wykonania na poziomie 83 %) można 

przypuszczać, że w roku bieżącym i następnym będzie położony większy nacisk  

na wykonanie prac, które pozwolą je wypełnić.  

F i n a n s e  g m i n y  

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 25.330.537,06 zł, które zostały 

zrealizowane w wysokości  25.298.837,30 zł (99,87%) oraz wydatki w kwocie  

26.461.749,06 zł, które zrealizowano na poziomie 25.547.100,98 zł (96,54 %). Od założonych 

wpływów i wydatków nie doszło do znaczących odstępstw. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.815,15 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na jednego 1 mieszkańca wynosiły 4.862,41 zł. 

W gminie w 2018 roku zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 Akademia Smętowska – kwota zewnętrznego finansowania: 805.436,78 zł,  

zaś wkład własny wynosił 0,00 zł, 

 Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej 

przedszkoli w gminie Smętowo Graniczne – kwota zewnętrznego finansowania: 

241.363,70 zł, zaś wkład własny wynosił 0,00 zł, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym – Centrum – kwota 

zewnętrznego finansowania: 1.401.687,49 zł, zaś wkład własny wynosił  

341.625,84 zł, 

 Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka – kwota zewnętrznego 

finansowania: 92.607,00 zł, zaś wkład własny wynosił 53.734,00 zł, 

 Atrakcyjny plac zabaw w Leśnej Jani – kwota zewnętrznego finansowania:  

10.000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 0,00 zł, 

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania –  

etap III – kwota zewnętrznego finansowania: 73.830,00 zł, zaś wkład własny wynosił 

156.170,00 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne  

dz. nr 409 i 393, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smętówko dz. nr 57  

(II etap), Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo dz. nr 92, 

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Luchowo dz. nr 359 – kwota 

zewnętrznego finansowania: 240.000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 211.119,60 zł. 
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Na promocję gminy w 2018 r. wydano  89.135,07 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, Dzień Dobry Starogard, Express 

Powiatu Starogardzkiego oraz przez Radio Głos. Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach 

masowego przekazu, zlecone prze gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 25.232,14 zł. 

Gmina w 2018 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  17.570,96 zł. 

J e d n o s t k i  o r g a n i z a c y j n e  g m i n y  

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, 

 Szkoła Podstawowa w Kopytkowie, 

 Szkoła Podstawowa w Kamionce, 

 Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym. 

W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 

16.592.073,00 zł oraz wpływy w wysokości 277.468,00 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 2018 roku na działalność bieżącą ww. instytucji kultury przekazano dotację podmiotową  

w wysokości 755.000,00 zł, oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 168.382,64 zł. 
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O c h o t n i c z e  S t r a ż e  P o ż a r n e  

1. Ilość jednostek OSP – 3 

• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – w KSRG 

• OSP LEŚNA JANIA – w KSRG 

• OSP KAMIONKA 

2. Ilość strażaków ochotników: 

• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 29 strażaków 

• OSP LEŚNA JANIA – 13 strażaków 

• OSP KAMIONKA – 24 strażaków 

3. Ilość drużyn młodzieżowych: 

• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 2 drużyny 

- 1 męska (13 druhów)  

- 1 żeńska (13 druhów) 

• OSP LEŚNA JANIA – brak 

• OSP KAMIONKA – 2 drużyny 

- 1 młodzieżowa (15 druhów) 

- 1 dziecięca (6 druhów) 

4. Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych i prac użytecznych: 

OSP 

AKCJE 

RATOWNICZO 

-GAŚNICZE 

WYDATKI 

UDZIAŁ W 

PRACACH 

UŻYTECZNYCH 

WYDATKI 

SMĘTOWO GR. 79 20 333,51 zł. 18 3 145,45 zł. 

LEŚNA JANIA 19 4 222,51 zł. 2 536,53 zł. 

KAMIONKA 18 6 269,82 zł. 5 911,28 zł. 

RAZEM 116 30 825,84 zł. 25 4 593,26 zł. 

 

5. Ilość strażaków przeszkolonych do kierowania ruchem. 

• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 12 strażaków 

• OSP LEŚNA JANIA – 9 strażaków 

• OSP KAMIONKA – 10 strażaków 

6. Wydatki w 2018 roku                134.689,21 zł 

• Ubezpieczenia strażaków i samochodów (OC)      7.212,00 zł 

• Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i pracach społecznie 

użytecznych z polecenia Wójta Gminy       35.419,10 zł 



14 
 

• Wydatki na zakup materiałów i sprzętu      44.276,23 zł 

(w tym wydatki na olej opałowy do budynku remizo-świetlicy OSP w Smętowie Granicznym 

– 5 663,40 zł). 

• Naprawy sprzętu, przeglądy, bieżące remonty     22.851,29 zł 

• Usługi              9.232,73 zł 

• Umowy zlecenia: dwaj konserwatorzy         3.696,00 zł 

• Zakup energii            7.017,71 zł 

• Usługi telekomunikacyjne           1.976,15 zł 

• Badania lekarskie            2.860,00 zł 

• Inne – artykuły spożywcze             140,00 zł 

7. Wydatki na zakup sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP. 

• OSP SMĘTOWO GRANICZNE        26.772,99 zł 

- z czego dofinansowane w kwocie         15.817,16 zł 

- wkład finansowy Gminy          10.955,83 zł 

• OSP LEŚNA JANIA           2.300,51 zł  

- z czego dofinansowane w kwocie          2.277,50 zł 

- wkład finansowy Gminy                 23,01 zł 

• OSP KAMIONKA – 7 924,99 zł. 

- z czego dofinansowane w kwocie           6.896,34 zł 

- wkład finansowy Gminy –            1.028,65 zł 

 

Wykaz zakupionego przez poszczególne jednostki OSP sprzętu został przedstawiony poniżej: 

 OSP Kamionka 

Lp. Nazwa Wydatek 

1. Defibrylator (Dofinansowanie: 6896,34 

Gmina: 69,66) 

2. Chuligan  958,99 

Razem 1 028,50 

 

OSP Leśna Jania 

Lp. Nazwa  Wydatek 

1. Parawan ochronnym do osłony miejsca i ofiar 

wypadku 

(Dofinansowanie: 1485,00 

Gmina: 15,00) 

2. Plandek wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi 

narzędzi  

(Dofinansowanie: 297,50 

Gmina: 3,01) 

3. Sprzęt do oznakowania terenu akcji  (Dofinansowanie: 495,00 
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Gmina 5,00) 

Razem 23,01 

 

OSP Smętowo Graniczne 

Lp. Nazwa Wydatek 

1. Telefon Panasonic 99,99 

2. Ubranie koszarowe (7 szt.) 1 855,00 

3. Buty BENNON GROM 01 (7 szt.) 1 260,00 

4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do 

stabilizacji pojazdów 

(Dofinansowanie: 6316,20 

Gmina: 63,80 

5. Zabezpieczeni e AIR BAG SAFE (Dofinansowanie: 1435,50 

Gminy: 14,50) 

6. Piła ręczna do cięcia szkła klejonego (Dofinansowanie: 576,20 

Gmina: 5,82) 

7. Butla kompozytowa (4 szt.) (Dofinansowanie: 7489,26 

Gmina: 75,73) 

8. Przyczepa EURO  3 600,00 

9. Ubranie specjalne GARDA (2 szt.) 2 632,00 

10. Wąż do motopompy  390,00 

11. Chuligan 958,99 

Razem 10 955,83 

 

 

M i e s z k a ń c y  g m i n y  

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  

o 66 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła 5225 osób, w tym 2643 kobiet  

i 2582 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła  432 osób,  

a liczba mieszkańców -  496, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła  1590 osób,  

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64)  1806, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła  621, a liczba mieszkańców: 

281. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 58 osób, w tym 27 dziewczynek i 31 chłopców,  

a zmarło 61 osób, w tym 33 kobiety i 28 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. 

wyniósł -3 (słownie: minus trzy, tj. ubytek naturalny). Najczęstsze przyczyny zgonów to: 
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niewydolność krążeniowo-oddechowa i choroba nowotworowa. Odnotowano w 2018 0 (zero) 

zgonów niemowląt. 

Wskaźnik zatrudnienia na początku 2018 r. wynosił 96 %, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r.  

97 %. Przyczyną wzrostu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd. na dzień 01.01.2018 r. 

wynosiła 142 osoby, a na koniec roku 2018 – 113 osób. 

O c h r o n a  z d r o w i a  

Na terenie gminy funkcjonowały 2 podmioty lecznicze: 

 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: 

 „Gminny Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom” –  

kwota przeznaczona ze środków gminy to 3.190,00 zł, kwota zewnętrznego 

finansowania to 0 zł; z programu skorzystało 11 osób (dzieci z rocznika 2015); 

 „Powiatowy program profilaktyki wad postaw u dzieci” – kwota przeznaczona  

ze środków gminy to 1.754,00 zł, kwota zewnętrznego finansowania  

(Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim) to 1.754,00 zł; z programu 

skorzystało 59 osób (dzieci z rocznika 2010); 

 „ Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) 

na lata 2018-2022” kwota przeznaczona ze środków gminy to 9.270,00 zł,  

kwota zewnętrznego finansowania to 10.000,00 zł (Starostwo Powiatowe  

w Starogardzie Gdańskim z przeznaczeniem na cały powiat); ze szczepień w ramach 

programu skorzystało 30 dziewczynek z rocznika 2006 i z kampanii informacyjnej 

skorzystało 28 rodziców lub opiekunów zaszczepionych dziewczynek. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 14 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 15 podmiotów. Przyczyną wzrost było 

powstanie stacji benzynowej w Kopytkowie.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
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Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

Plan – 85.992,00  zł, wykonanie – 82.875,74 zł (96,38 %), z tego: 

 14.089,40 zł – umowa zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie warsztatów 

malarskich, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków 

GKRPA; 

 43,41 zł – zwrot kosztów dojazdu członków komisji; 

 600,00 zł – koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu; 

 560,00 zł – koszty przejazdu oraz udział w szkoleniu pt. „Funkcja Komisji RPA  

w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz motywowanie  

do leczenia”;   

 12.092,61 zł – zakup art. spożywczych, przemysłowych  z przeznaczeniem na: 

o zorganizowanie XI Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym  

dla klas I – III pod hasłem „wypadek to nie przypadek” w dniu 23.05.2018 r.,  

o zorganizowane obchodów 70-lecia działalności Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 

LZS „Pogoń” Smętowo Gr. w dniu 09.06.2018 r., 

o zorganizowanie Festynu Rodzinnego we Frący w dniu 19.06.2018 r., 

o zorganizowanie „Dnia Japońskiego„ w dniu 20.06.2018 r. przez Stowarzyszenie 

„Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia” w Lalkowych,  

o zorganizowanie spotkania osób „Nieco wcześniej urodzonych”, 

o zorganizowanie VI Mikołajkowego halowego turnieju piłki nożnej w dniu  

08.12.2018 r. w Kopytkowie, 

o zorganizowanie spotkania opłatkowego połączonego z wizytą Mikołaja w dniu 

15.12.2018 r., 

o zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców wsi Lalkowy w dniu 16.12.2018 r., 

o zakup gier na gminny konkurs historyczny: „Ojcowie Niepodległości”,  

o zakup materiałów profilaktycznych: 

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  

 „Postaw na rodzinę”,  

 „Dopalacze – powiedz stop”, 

 filmy: uzależnienie, zagrożenie i choroby XXI w. 
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 55.490,32 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 w dniach 

20.04.2018 r. - 22.04.2018 r. oraz w dniach 09.11.2018 r. – 11.11.2018 r., zwrot 

kosztów dojazdu, opłata za wynajem zamku dmuchanego na zorganizowanie  

VI Festynu Parafialnego w dniu 10.06.2018 r., zabezpieczenie medyczne meczu 

piłkarskiego oraz koszty delegacji sędziów w dniu 09.06.2018 r., szkolenie właścicieli 

oraz personelu sprzedaży napojów alkoholowych, udział w programie szkoleniowym 

propagującym zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpiecznie – 

chce się żyć” oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i  przeciwdziałania 

narkomanii w dniu 16.10.2018 r. w Starogardzie Gd., opłata za autokar  

na ww. program, opłata za „Żywą lekcje historii” przeprowadzoną w Szkole 

Podstawowej w Smętowie Gr. w dniu 08.11.2018 r., współorganizacja obchodów 

Święta 100-lecia Niepodległości, udział w programie profilaktycznym dzieci z gminy 

Smętowo Gr. pt. „Żyj i baw się po trzeźwemu, bez przemocy w rodzinie”.     

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 7 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu.  

W 2018 r. nie odebrano żadnego zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 

 SPZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Kociewska 5, 83-230 Smętowo Graniczne, 

 Ośrodek Zdrowia Medical, Kopytkowo 24, 83-230 Smętowo Graniczne. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniono w:  

 SPZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Kociewska 5, 83-230 Smętowo Graniczne, 

 Ośrodek Zdrowia Medical, Kopytkowo 24, 83-230 Smętowo Graniczne. 
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W 2018 r. SPZOZ Przychodnia Lekarska udzieliła 13.435 porad, które dotyczyły najczęściej 

zakażenia górnych dróg oddechowych, nadciśnienie, choroby metaboliczne i zaburzenia 

wydzielania wewnętrznego i choroby układu nerwowego. W przypadku drugiego podmiotu  

tj. Ośrodka Zdrowia Medical w Kopytkowie udzielił on 15.083 porad, które dotyczyły 

najczęściej cukrzycy, nadciśnienia i infekcji górnych dróg oddechowych. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 2 apteki. 

P o m o c  s p o ł e c z n a  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 356 osób, w tym 100 osób 

w wieku 0-17 oraz 200 osób w wieku produkcyjnym i 56 osób w wieku poprodukcyjnym,  

w tym 186 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 160 osób powyżej kryterium 

dochodowego. 

W 2018 r. funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej: 

 środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których 

usług skorzystało 21 osób, 

 warsztaty terapii zajęciowej, z których usług skorzystało 20 osób. 

Na 1 stycznia 2018 r. 184 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne dla dzieci, a na 31 grudnia 

2018 r. 168 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła  

na początek roku 328, a na koniec roku 289. 

Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 1.654.204,00 zł, a kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych 346.985,00 zł.  

Na początek 2018 r. 363 rodzin pobierało świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +),  

a na koniec 2018 r. 347 rodzin. Przeciętnie ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 

2018 r. 28,79 % rodzin, a na 31 grudnia 2018 r. 27,13 % rodzin. 

Ogólna liczba gospodarstw domowych w gminie wyniosła: na początku 2018 r. –  

1261 rodzin, a na koniec 2018 r. – 1279 rodzin. 

D z i a ł a l n o ś ć  i n w e s t y c y j n a  

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 102,7 km dróg. Na dzień 

31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 102,7 km. Drogi asfaltowe stanowiły  

na początku 2018 r. 20,4 % wszystkich dróg, a pod koniec 2018 roku 20,69 %.  
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Drogi utwardzone stanowiły na początku 2018 roku 36,3 %, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 

37,3%. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0 km, natomiast  

na 31 grudnia 2018 r. 0 km.  

W gminie rozpoczęto w 2018 r. następujące inwestycje: 

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania  

w Smętowie Granicznym; 

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 245033 G w miejscowości Smętówko dz. nr 57  

(etap II)”; 

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Luchowo”; 

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Kopytkowo dz. nr 92; 

5. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  

Stara Jania  - etap III”; 

6. „Budowa odcinków kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wyzwolenia, Kociewskiej 

i Pomorskiej w Smętowie Granicznym”; 

7. Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne działka 

409 i 393 – odbudowa instalacji burzowej; 

8. Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne  

dz. nr 409 i 393; 

9. Wymiana istniejących przyłączy sieci burzowej ul. Pomorska; 

10. Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 24509 G w miejscowości 

Stara Jania; 

11. Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym – 

prace wykończeniowe malowanie; 

12. Wymiana i uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej działka nr 130 w miejscowości 

Leśna Jania; 

13. Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka; 

14. Przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich funkcji użytkowania w budynku Zespołu 

Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym – etap I; 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 86,1 km, a na koniec  

86,1 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 21,2 km  

na początku oraz 24,1 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 
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98,6 % mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco  

41,4 % mieszkań. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy na dzień 

1 stycznia 2018 r. wynosiła 21,2 km, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 24,1 km.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 377 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień  

31 grudnia 2018 r. 457 przyłączy. 

W 2018 r. doszło do 35 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zanieczyszczenie 

sieci kanalizacyjnej materiałami nieulegającymi rozkładowi oraz niewłaściwe użytkowanie 

przyłączy kanalizacyjnych. W związku z awariami podjęto działania uświadamiające 

użytkowników sieci kanalizacyjnej o właściwym jej użytkowaniu przez przestrzeganie  

nie wrzucania niewłaściwych materiałów higienicznych, odpadów oleistych itp. Pouczono 

właścicieli o obowiązku utrzymania w należytym stanie przyłącza kanalizacyjnego, 

wykonywanie przeglądów poprzez czyszczenie przykanalika wraz ze studnią w obrębie 

nieruchomości. 

G o s p o d a r k a  m i e s z k a n i o w a  i  k o m u n a l n a  

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

- 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, 

- 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, 

- Luchowo 4, pow. 71,40 m², 4 izby, 

- Smętówko 14/1, pow. 24,56 m², 2 izby, 

- Smarzewo 2/5, pow. 18,25 m², 

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

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

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

- Kopytkowo 18, pow. 57,53 m², 3 izby, 

- Kopytkowo 18, pow. 71,61 m², 4 izby, 

- Kopytkowo 1A, pow. 64,53 m², 4 izby, 
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- Kopytkowo 1A, pow. 106,35 m², 5 izb, 

- Kamionka 11, pow. 68,48 m², 4 izby, 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r. 17 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2018 r. – 15 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związany  

był ze sprzedażą 2 lokali   Kopytkowie 1A. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 44,01 m², a ogółem, w przeliczeniu  

na jednego mieszkańca gminy – 0,13 m². 

W 2018 r. dokonano sprzedaży 2 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy,  

na łączną kwotę 133.148,00 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 66.574,00 zł. 

Powodem sprzedaży wskazanych mieszkań było konieczność pozyskania środków 

finansowych w celu realizacji budżetu  gminy Smętowo Graniczne. 

W  2018 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 2.438,44 zł, a płatnościami dotyczyły 2 mieszkań. Na dzień 31 grudnia  

2018 r. dane te przedstawiały się następująco –  3.060,35 zł. 

W 2018 r. dokonano remontu 1 mieszkania, znajdującego się w Luchowie 4.  

Przedmiotem remontu było: 

- wykonanie linii zasilającej oraz przeniesienie licznika na zewnątrz budynku. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 6,7 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, 

zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 6,7 %. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę – 9.478,00 zł, których 

beneficjentami było 45 osób, 9 wniosków. Podstawą ich przyznania było: tytuł prawny  

do zajmowanego lokalu; odpowiedni niski lokal; odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu. 

Kwota najniższego dodatku wyniosła 119,36 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 401,41 zł. 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne 2 lokale,  

które wykorzystano w następujący sposób: 

- 1 lokal na archiwum, 

- 1 lokal na magazyn sportowy i salka wykładowa 
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T r a n s p o r t  

W 2018 r. na terenie Gminy Smętowo Graniczne funkcjonował transport zbiorowy, jednakże 

był on zarządzany przez firmę, która wygrała przetarg na realizację zadania powiązanego  

z dowozami i odwozami uczniów, którzy realizowali obowiązek szkolny w placówkach 

oświatowych z terenu Gminy Smętowo Graniczne. Nazwa zadania to: „Usługa dowozu  

i odwozu dzieci oraz młodzieży szkolnej do szkół w Gminie Smętowo Graniczne w okresie  

od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”, 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 2018 wyniosła 172.074,00 zł i wygrała go Firma Usługowo-Handlowa „MATEOBUS” 

ze Starogardu Gdańskiego. Po realizacji zadania jego plan wykonania za rok 2018 został 

rozliczony na poziomie 172 067,00 zł, co było spowodowane dokonywaniem przez okres  

10 miesięcy zakupu w każdym miesiącu 344 biletów miesięcznych dla uczniów z terenu 

Gminy Smętowo Graniczne. Ceny biletów miesięcznych wahały się w następujących 

wysokościach: od 47,00 zł do 51,00 zł za 1 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 (50 643,00 zł).    

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 (31.417,00 zł), 

dowożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych własnym środkiem transportu (busem, 

którego właścicielem jest Gmina Smętowo Graniczne, 66.652,00 zł), refundacja kosztów 

dojazdu własnym środkiem transportu, która jest wypłacana rodzicom lub opiekunom 

prawnym (realizacja na podstawie umowy zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym,  

21.076,00 zł).  

Z tytułu opłat za usługi transportu przy wykorzystaniu busa, którego właścicielem jest Gmina 

Smętowo Graniczne osiągnięto w 2018 r. wpływy w wysokości 6 192,48 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 
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oświatowych. Ze względu na wiek posiadanego busa, jak również ilość przejechanych 

kilometrów (2010 r., 165.000 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 obecna jest w transporcie zbiorowym firma 

prywatna tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OWSIAK”, która świadczy usługi 

przewozu osób na linii Smętowo-Nowe-Smętowo. W celu zabezpieczenia tej formy 

transportu zbiorowego dla mieszkańców naszego terenu Gmina Smętowo Graniczne  

od miesiąca września 2018 r. partycypuje w kosztach utrzymania tej linii poprzez opłatę 

rekompensacyjną na rzecz operatora w kwocie 2.000,00 zł miesięcznie. Średnio miesięcznie 

mieszkańcy Gminy Smętowo Graniczne na w/w trasie zakupują bilety w ilości ok. 670 

biletów, co w przeliczeniu na kwotę rekompensaty daje kwotę dopłaty do każdego biletu 

średnio w wysokości ok. 3,00 zł miesięcznie.  

S p r a w y  o b y w a t e l s k i e  

Liczba wniosków o informację publiczną jaka wpłynęła do Wójta Gminy Smętowo Graniczne 

w 2018 roku to 73, z czego na 71 wniosków udzielono odpowiedzi wraz z wnioskowaną 

informacją, na 2 wnioski udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji (wydano 

decyzje odmowne w tym zakresie), z czego w stosunku do 1 decyzji skierowano sprawę  

na drogę sądową, po wcześniejszym utrzymaniu w mocy decyzji przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze. Na podstawie przeprowadzonego postępowania sądowego 

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odrzucić skargę na decyzję odmowną 

udzielenia informacji publicznej w przedmiocie złożonego wniosku, co spowodowało,  

że decyzja o odmowie udzielenia informacji została wydana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, wpłynęło 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,  

które dotyczyły ich działalności statutowej. Na złożone wnioski zostały przygotowane 

odpowiedzi, które zostały wraz z wnioskowaną informacją przekazane do podmiotów 

składających zapytania publiczne. 
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W sprawozdawanym roku wpłynęły 3 pisma mieszkańców i 1 wniosek osoby nie będącej 

mieszkańcem Gminy Smętowo Graniczne. Sprawy wniesione przez mieszkańców dotyczyły 

podjęcia określonych działań i na te 3 pisma udzielono odpowiedzi wyjaśniającej, natomiast 

w sprawie wniosku złożonego przez osobę nie będącą mieszkańcem naszej gminy 

postanowiono przekazać ten wniosek do podmiotów właściwych do jego rozpatrzenia.  

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 petycje. Nie uwzględniono żądań żadnej petycji. 

Przedmiotem 1 petycji, której nie uwzględniono, było brak podstaw prawnych do jej 

realizacji, a także w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia zagrażało to bezpieczeństwu 

ogółu społeczeństwa Gminy Smętowo Graniczne. Z kolei w przedmiocie 2 petycji,  

której nie uwzględniono, przeszkodą do jej realizacji było brak zabezpieczenia finansowego 

w budżecie gminy na rok 2018 i brak podstaw prawnych do obligatoryjnego skorzystania  

z żądań zawartych w petycji. 

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 9 organizacji pozarządowych, w tym 0 fundacji,  

3 stowarzyszenia, 1 klub sportowy, 4 koła gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, dane  

te przedstawiały się następująco: ogólna ilość organizacji pozarządowych to 9,  

w tym 0 fundacji, 3 stowarzyszenia, 0 klubów sportowych, 5 kół gospodyń wiejskich.  

W Gminie Smętowo nie jest przeprowadzany otwarty konkurs ofert skierowany  

do organizacji pozarządowych.  

W 2018 r. odbyło się 10 zebrań wiejskich, które dotyczyły projektu budżetu gminy  

na 2019 rok oraz spraw bieżących. Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja 

kształtowała się następująco: 

 na zebraniu w sołectwie Lalkowy, które odbyło się w dniu 17.09.2018 r., frekwencja 

wynosiła 11,34 %, 

 na wspólnym zebraniu sołectwa Kościelna Jania oraz Stara Jania, które odbyło się  

w dniu 19.09.2018 r., frekwencja wynosiła 6,17 %, 

 na zebraniu w sołectwie Rynkówka, które odbyło się w dniu 24.09.2018 r., frekwencja 

wynosiła 8,25 %, 

 na zebraniu w sołectwie Kamionka, które odbyło się w dniu 24.09.2018 r., frekwencja 

wynosiła 10,60 %, 

 na zebraniu w sołectwie Bobrowiec, które odbyło się w dniu 25.09.2018 r., frekwencja 

wynosiła 10,36 %, 
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 na zebraniu w sołectwie Leśna Jania, które odbyło się w dniu 25.09.2018 r., 

frekwencja wynosiła 12 %, 

 na zebraniu w sołectwie Frąca, które odbyło się w dniu 26.09.2018 r., frekwencja 

wynosiła 19,66 %, 

 na zebraniu w sołectwie Kopytkowo, które odbyło się w dniu 27.09.2018 r., 

frekwencja wynosiła 8,03 %, 

 na wspólnym zebraniu sołectwa Smętowo Graniczne oraz Luchowo, które odbyło się 

w dniu 01.10.2018 r., frekwencja wynosiła 3,14 %, 

P r z e s t ę p c z o ś ć  w  g m i n i e  

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy odnotowano 40 wykroczeń  

i 88 przestępstw.  

Czyny zabronione: 

 przeciwko zdrowiu i życiu – 8 przestępstw, 

 przeciwko mieniu – 15 przestępstw, 

 dotyczące przestępstw gospodarczych – 0 przestępstw, 

 dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – 

0 przestępstw. 

E d u k a c j a  

W gminie w 2018 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 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym –  

10 719,08 zł 

 Szkoła Podstawowa w Kopytkowie – 8 675,19 zł 

 Szkoła Podstawowa w Kamionce – 12 170,64 zł 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 7 671 524,48 zł, z czego 4 719 227,00 zł (61,52 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Na zadania  

w zakresie wychowania przedszkolnego (odziały przedszkolne) otrzymano dotację  

w wysokości 147 055,80 zł która stanowi częściowe pokrycie wydatków. 
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We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 557 uczennic i uczniów 

w szkołach podstawowych (w tym w oddziałach specjalnych – 0 uczennic i uczniów). 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – niemieckiego – uczyło się 446 uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 18 osób. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym 358 uczniów ogółem –

27 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej w Kamionce 81 uczniów ogółem –  

8 uczniów w klasie. 

W poszczególnych szkołach zatrudniono 55,58 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu  

na pełne etaty), w tym 1 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 5,18 nauczycielek/nauczycieli 

kontraktowych, 6,15 nauczycieli mianowanych, 43,25 nauczycieli dyplomowanych  

oraz 1 nauczycieli z tytułem profesorki/profesora oświaty. W ciągu 2018 r. 

zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach 2,6/1 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 

etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 9,34 uczennic i uczniów. 

Z kolei w 2018 r. szkoły ukończyło 55 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół  

- Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym – 55.  

Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 6 uczennic i uczniów, w tym 3 

uczennic/uczniów z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu, 0 uczennic  

i uczniów z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów, oraz 3 uczennic i uczniów 

z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów. 

Wójt w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic i uczniów 41. Wynosiły one  

5 770,00 zł. Przyznano je za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia na olimpiadach; 

sportowe. 

344 uczennic i uczniów, stanowiących 61,76 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało  

do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę dowozów i odwozów dzieci  

oraz młodzieży przy pomocy środków transportu publicznego. 
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P r z e d s z k o l e  

W 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne. Do gminnego przedszkola uczęszczało  

120 dzieci, w tym 68 dziewcząt i 52 chłopców. Do przedszkola uczęszczały dzieci  

z następujących roczników: 

 rocznik 2011 – 30 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 12 chłopców; 

 rocznik 2012 – 30 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 15 chłopców; 

 rocznik 2013 - 27 dzieci, w tym 16 dziewcząt i 11 chłopców; 

 rocznik 2014 - 15 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 7 chłopców; 

 rocznik 2015 - 18 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 7 chłopców. 

Ponadto, funkcjonowało 0 punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 0 dzieci,  

w tym 0 dziewcząt i 0 chłopców. 

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 632.862,34 zł z czego 159.589,13 zł 

to subwencja i 97.270,00 zł to dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. 

G m i n n a  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 2 biblioteki (w Smętowie Granicznym i Kopytkowie).  

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie dostosowano żadnego budynku biblioteki. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 20976 woluminów (Smętowo Graniczne 

13306, Kopytkowo 7670), zaś na koniec roku – 19199 woluminów (Smętowo Graniczne 

12497, Kopytkowo 6702). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów 

wynosiła 4 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 3,7 na dzień 31 stycznia 2018 r. W 2018 r. 

biblioteki nie zapewniały możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD. 

Na początku roku zarejestrowano 455 (koniec 2017 roku: Smętowo Graniczne 397, 

Kopytkowo 58) czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 2018 liczby te wynosiły 444 

(Smętowo Graniczne 389, Kopytkowo 55). W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek 

skorzystało 444 czytelniczek i czytelników (Smętowo Graniczne 389, Kopytkowo 55),  

którzy skorzystali łącznie z 17644 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory 

bibliotek o m.in. następujące pozycje: 396 książek dla dorosłych, 15 książek literatury 

popularnonaukowej oraz 8 książek dla dzieci. 



29 
 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 4 pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia  

nie zmieniła się. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 6 komputerów (Smętowo Graniczne 5, 

Kopytkowo 1), w tym 6 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.  

Katalogi on-line zapewniały biblioteki: 0. W 2018 r. możliwość zdalnego (internetowego) 

składania zamówień zapewniły następujące biblioteki: 0. 

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu promocję 

czytelnictwa: 

 Wieczór kolęd – wspólne śpiewanie 

 Dyskusje o książkach 

 Randka ciemno z książką 

 Lekcje biblioteczne 

 Czytanie bajek dla najmłodszych 

 Wystawa książek pt. „Rośliny wokół nas” 

 Rośliny wokół nas – spotkanie dyskusyjne oparte na wiadomościach z książek 

 Wystawa książek o turystyce 

 Spotkanie z firmą FM 

 Stroiki świąteczne 

W wydarzeniach tych wzięło udział 302 mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi 

wydarzeniami wydatki w kwocie 325,58 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina przeznaczyła 

kwotę 145.000 zł. 

O ś r o d k i  k u l t u r y  

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące ośrodki kultury i świetlice: Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji im. St. Muchy w Smętowie Gr., Świetlice wiejskie  

w miejscowościach: Bobrowiec, Kamionka, Kościelna Jania, Kopytkowo, Lalkowy,  

Leśna Jania, Rynkówka, Smętówko. Budynki GOKSiR w Smętowie, świetlice: Bobrowiec, 

Kamionka, Kościelna Jania, Lalkowy, Leśna Jania dostosowane są do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami 

W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia koncert Smętowo-wspólnie tworzymy  

to miejsce, Zlot Motocyklowy, Biegi Niepodległościowe, konkurs pieśni patriotycznej, 

spotkanie z twórcami książek, wystawę na 100-lecie Niepodległości, w tym następujące 

wydarzenia: seanse filmowe, wystawy, festiwale, przeglądy artystyczne, koncerty, prelekcje, 
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spotkania, wykłady, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, 

konferencje, warsztaty. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 10.000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia 

te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 143.000 zł. 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują grupy artystyczne, koła, sekcje, kluby, 

zrzeszających 40 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano zajęcia, 

przedsięwzięcia teatralne, muzyczno-instrumentalne, wokalne i chóry, folklorystyczne,  

ludowe, pieśni i tańca, kapele, które można zaklasyfikować jako plastyczne, techniczne, 

taneczne, muzyczne, informatyczne, fotograficzne i filmowe, teatralne, turystyczne  

i sportowo-rekreacyjne, literackie, seniora, dyskusyjne, koło gospodyń wiejskich. 

 

P r z e d s i ę b i o r c y  

 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 32 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był transport drogowy towarów 

oraz praktyka pielęgniarek i położnych. Można wyróżnić: 

 

 32 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 0 osób prawnych i inne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą.  

 

W 2018 r. wyrejestrowano 23 przedsiębiorców, w tym 23 osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów było transport drogowy towarów. 

 

Na początku 2018 roku funkcjonowało na terenie gminy 145 przedsiębiorców,  

natomiast na koniec 2018 roku: 161 przedsiębiorców.   

 

O c h r o n a  ś r o d o w i s k a  

 

W gminie  Smętowo Graniczne brak jest  zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska.  

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia 

wynosił 40,8 %, zaś pod koniec roku – 39,7 % w stosunku do ilości sprzedanej wody. 

Zmniejszenie udziału ma związek ze świadomością mieszkańców na terenie skanalizowanym 
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gminy poprzez oszczędności w użyciu wody w gospodarstwie domowym. Z oczyszczalni 

ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 35 % mieszkań, zaś pod koniec – 42 %, 

w tym na wsi – 42 %. 

W 2018 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych. W 2018 roku w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów 

komunalnych.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 51,08 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 156,59 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz 50,25 kg odpadów ulegających biodegradacji BIO, zaś pod koniec roku 

dane te przedstawiały się następująco: 84,83 kg – selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 125,29 kg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 50,93 kg odpadów 

ulegających biodegradacji BIO. Zmiana proporcji wynikała z tego, iż od października  

2018 roku zmienił się system segregacji, w którym wyodrębniono frakcję: szkło, papier, 

metale i tworzywa sztuczne. Ponadto znacznie wzrosła świadomość ekologiczna 

mieszkańców w zakresie lepszego segregowania odpadów.  

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania: edukacyjne w szkołach, edukacyjne mieszkańców – festyny 

ekologiczne organizowane przez Związek Gmin Wierzyca, w którego w skład wchodzi 

Gmina Smętowo Graniczne. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz kontrola zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu wyeliminowania największej 

ilości ścieków odprowadzonych do środowiska. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania :  

 Zakup drzew i krzewów w celu zwiększenia powierzchni zielonych w Gminie, 

 Dotacje z budżetu Gminy do usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

 Dotacje z budżetu Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 Dotacje z budżetu Gminy  do wymiany starego  źródła ciepła w budynkach  

już istniejących. 

 

P l a n o w a n i e  p r z e s t r z e n n e  

 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

4,38 % powierzchni gminy, a na koniec roku –  4,38  %. Z kolei 7,52 % powierzchni gminy 

na początek roku 2018 r. oraz 7,52 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane  
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w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na początku. 

W 2018 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji  

te dotyczyły: budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, rozbudowy budynku 

Szkoły Podstawowej w Kopytkowie, budowy linii kablowej zasilającej budynki mieszkalne. 

W poprzednim roku wydano 40 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 2 decyzje dotyczące 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 32 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej. 

 

S p r a w y  a d m i n i s t r a c y j n e  

W 2018 r.: 

 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień  

1 stycznia 2018 r. 11 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 16 dni; 

 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – od 30 do 50 dni. 

W roku 2017 średnie zatrudnienie w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne wyniosło 40,17 

osób, natomiast w roku 2018 zatrudnienie to zmalało do liczby 38,08 osób, co miało związek 

z ograniczeniem zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych (pomoc administracyjna, 

zatrudnienie w ramach robót publicznych), jak również rozwiązaniem stosunku pracy. 

Ponadto należy zauważyć w roku 2018 osoby przebywające na urlopach macierzyńskich 

wróciły do pracy, a osoby je zastępujące przestały figurować jako pracownicy urzędu  

(zniknął efekt dublowania osób na poszczególnych stanowiskach pracy). 

W 2018 roku żadna z decyzji wydanych przez wójta nie zostało zaskarżona  

do samorządowego kolegium odwoławczego, co oznacza wszystkie decyzje zostały wydane 

zgodnie z oczekiwaniem strony oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wojewoda  

nie stwierdził nieważności żadnego zarządzenia i uchwały, wydanych przez organy gminy,  

a także nie skierował żadnej skargi do sądu administracyjnego. Mieszkanki i mieszkańcy  

nie złożyli w 2018 r. skarg na akty wydane przez organy gminy, natomiast w przypadku 

uchwały Rady Gminy z 2017 r. (XXXII/224/2017 z dnia 19.12.2017 r.) Prokurator Rejonowy 

w Starogardzie Gd. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie 

nieważności uchwały. Sąd w Gdańsku wydał wyrok uwzględniający skargę Prokuratora  

na którą Rada Gminy Smętowo Graniczne złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie skargę kasacyjną, która w chwili obecnej oczekuje na rozpatrzenie. 

W poprzednim roku gmina była stroną w 2 cywilnych postępowaniach sądowych dotyczących 

tej samej sprawy. W obu przypadkach zostało wydane postanowienie o oddaleniu zażalenia 
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na postanowienie Sądu, które teoretycznie powinno zakończyć postępowania, jednakże mając 

na uwadze wcześniejsze doświadczenia należy być przygotowanym na dalszy ciąg kolejnych 

czynności związanych z w/w sprawami. 

 


