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

o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 

został sporządzony raport o stanie 
Gminy Smętowo Graniczne za rok 2021.

Smętowo Graniczne, 31 maja 2022 r.
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Wójt Gminy Smętowo Graniczne
Anita Galant

Szanowni 
Mieszkańcy
Raport o stanie gminy przygotowywany za rok 2021 jest już kolejną 
odsłoną dokumentu, którego obligatoryjny obowiązek sporządzenia 
spoczywa na mnie jako włodarzu Gminy Smętowo Graniczne. Nało-
żyła go Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia  udziału  obywateli w procesie wybierania, funk-
cjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Jest to dokument, który zawiera najważniejsze wydarzenia, które re-
alizowane były w 2021 roku, a także stanowi podsumowanie działań 
wójta, jako organu wykonawczego, który realizuje nie tylko uchwa-
ły rady gminy, ale także rozwój naszej małej ojczyzny poprzez udział 
w programach, strategiach oraz politykach organów wyższego rzędu.

Realizacja tego obowiązku na stałe weszła w kanon kadencji wójta, 
burmistrza czy też prezydenta określonego samorządu, a mi jedynie 
potwierdziła, że coroczne sprawozdania, które od 2014 roku przedsta-
wiałam na sesji Rady Gminy poświęconej udzieleniu bądź nieudziele-
niu mojej osobie absolutorium były ponadczasowym rozwiązaniem.

Zachowanie transparentności i otwartości na dialog z mieszkańcami 
było zawsze dla mnie jednym z  głównych wytycznych, które sobie 
wyznaczyłam w momencie wyboru na wójta. Obecny czas panującej 
pandemii niestety zmienił priorytety i  zmusił mnie do zwiększonej 
komunikacji medialnej, kosztem tej dotychczasowej osobistej. Do-
wodem tego jest, że Raport za rok 2020, trafił do rąk mieszkańców 
w wersji papierowej, w celu dostarczenia wszystkim dokładnej wie-
dzy na temat funkcjonowania gminy. Kolejnym wyzwaniem minio-
nego roku była organizacja pracy urzędu w trosce o zdrowie miesz-
kańców i  pracowników, z  zachowaniem dystansu społecznego, ale 
również zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania, co stanowiło 
nowe wyzwanie. 
Jak co roku obowiązek publikacji Raportu na stronie internetowej: 
www.smetowograniczne.pl i bip.smetowograniczne.pl powoduje, że 
istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią i włączenia się do de-
baty celem rozwiania wszelkich wątpliwości merytorycznych.
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.  
Niniejszy Raport to kompendium działań, które zostały zrealizowane 
w 2021 roku, jak również kontynuacją zadań wieloletnich. 
Duża ilość przewidzianych do wykonania inwestycji oraz stan finan-
sów gminy wymusza na mnie przyjęcie wieloletnich planów realizacji 
poszczególnych zadań, aby finalizacja inwestycji nie była zagrożona. 
Efekty, jakimi możemy się teraz cieszyć, to owoc współpracy z samo-
rządem państwowym, wojewódzkim i powiatowym, jak również za-
angażowanie pracowników urzędu gminy i jednostek podległych. 
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Jednymi z najważniejszych i najbardziej 
priorytetowych inwestycji są poniżej wymienione:
 Remont drogi gminnej na odcinku Smętówko-Lalkowy 
 w gminie Smętowo Graniczne,
 
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
 w miejscowości Luchowo – etap II,

 Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku 
 Leśna Jania-Frąca-Rynkówka-Lisówko oraz budowa sieci wodociągowej 
 na odcinku Kopytkowo-Bobrowiec, gmina Smętowo Graniczne,

 Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania,

 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kopytkowie,

 Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Smętowo Graniczne,

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smętowo Graniczne 
 ul. Okrężna i Kwiatowa,

 Przebudowa odcinka drogi gminnej w Smętowie Granicznym, ul. Gdańska,

 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Kosznickiego 
 oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wałowej w miejscowości 
 Smętowo Graniczne,

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Luchowo,

 Aktywny plac zabaw w Luchowie,
 
 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 245037G 
 - ul. Gdańska w miejscowości Smętowo Graniczne,

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przejścia 
 dla pieszych wraz z budową chodnika na drodze gminnej nr 245038G 
 – ul. Sportowa w miejscowości Smętowo Graniczne,

 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca,

 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Jania dz. nr 127/1,
 
 Remont chodnika wraz z przebudową drogi wewnętrznej działka nr 373                                 
 w miejscowości Smętowo Graniczne,
 
 Remont wjazdu na ul. Okrężną  dz. nr 552 w miejscowości Smętowo Graniczne,

 Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
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Możemy śmiało napisać, że przeważająca ilość 
zaplanowanych inwestycji jest możliwa do zrealizowania,
dzięki otrzymanym dofinansowaniom w ramach:
 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022,
 
 Polskiego Ładu,

 PFRON-u – Programu wyrównywania różnic między regionami III,
 
 Granty PPGR,

 Cyfrowej Gminy.

Nie poprzestajemy na tym, a wręcz szukamy kolejnych rozwiązań po to, 
aby naszym mieszkańcom żyło się bardziej komfortowo. 
Chcemy m. in. uzyskać dofinansowanie na:

 Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne,

 Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego 
 w Smętowie Granicznym,

 Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
 Smętowo Graniczne i Smętówko,

 Doposażenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 
 w miejscowości Smętowo Graniczne,

 Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca.

W zakresie przyszłych wyzwań możliwych w dużej części do zrealizowania 
chcielibyśmy złożyć wnioski na następujące zadania:

 Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania,

 Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lalkowy.

Dużymi krokami zbliżamy się do sfinalizowanie kilkuletnich starań o gazyfikację naszej gmi-
ny. Jest to projekt dla mnie tym bardziej ważny, gdyż nie wymaga nakładów finansowych 
z budżetu gminy, a umożliwi jej ogromny rozwój przedsiębiorczy i indywidualny.

Jak nazwa „samorząd” wskazuje – samo rządzimy, ale bez współpracy z samorządami róż-
nego szczebla, dofinansowań i wzajemnego zrozumienia nie mielibyśmy możliwości prowa-
dzić  długofalowej polityki zrównoważonego rozwoju.

Mam nadzieję, że Raport o stanie gminy za rok 2021 pozwoli Państwu zapoznać się z tym, 
co już zostało wykonane i spojrzeć na to, w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza gmina. 
Niech ten dokument posłuży jako narzędzie do rzeczowego dialogu i będzie podstawą roz-
mów na linii Samorząd Gminy-Mieszkaniec. 
Zapraszam do zapoznania się z treścią Raportu i konstruktywnej rozmowy podczas debaty. 
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Rok 2021 to czas, w którym stan pandemii obowiązywał, a jego negatywne skutki wpływały 
na życie każdego człowieka. Jako społeczeństwo dawaliśmy świadectwo walki z koronawi-
rusem poprzez m. in. udział w szczepieniach ochronnych, stosowanie się do wprowadza-
nych ograniczeń, jak również wprowadzając określone zasady kontaktów międzyludzkich.

W ramach uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, gmina pro-
pagując szczepienia organizowała różnorakie działania promocyjne, m.in.:. 

 Zorganizowano punkt szczepień na koncercie gminnym, 
 podczas którego zaszczepiło się 126 osób. 

 Z inicjatywy gminy przeprowadzono kampanię spotową pod nazwą 
 „Szczepimy się” w Radiu Głos, jak też kampanię społeczną w lokalnej prasie 
 „Wieści z Kociewia”, w ramach której publikowane były artykuły 
 informacyjne dotyczące szczepień i zachęcające mieszkańców gminy 
 do szczepienia się.

 Rozprowadzano wśród mieszkańców gminy artykuły promocyjne 
 dotyczące szczepień, m.in. na rok rocznie organizowanym balu seniora.

Dokonane działania w zakresie szczepień ochronnych doprowadziły do tego, że na dzień 
31.12.2021 r. w pełni zaszczepionych mieszkańców gminy było 52,20 %, natomiast zaszcze-
pionych przynajmniej 1 dawką było 54,20 %, co spowodowało, że Gmina Smętowo Granicz-
ne uplasowała się na 844 miejscu w rankingu ogólnopolskim dotyczącym szczepień prze-
ciwko COVID.
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Budżet gminy na 2021 r. zakładał wpływy w kwocie  28.136.313,28 zł, 
które zostały zrealizowane w wysokości  30.457.327,71 zł (108,25%) 
oraz wydatki w kwocie  31.021.679,28 zł, 
które zrealizowano na poziomie  29.202.545,40 zł (94,14 %). 

Od założonych wpływów i wydatków nie doszło do znaczących odstępstw. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.010,92 zł, 

natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego 1 mieszkańca wynosiły 5.763,28 zł.
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Dochody majątkowe
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Przedstawienie finansów w formie tabelarycznej jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ przed-
stawi w przystępnej formie podział dochodów, wydatków i wykonania budżetu za rok 2021. Ponadto 
szczegółowy opis finansów Gminy Smętowo Graniczne za rok 2021 znajduje się w Zarządzeniu nr 
34/2022 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy Smętowo Graniczne za rok 2021 (miejsce docelowe: Biuletyn Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne). Można zapoznać się z tym aktem, którego objętość 
to ponad 140 stron, co powoduje, że jego szczegółowość pozwoli każdemu dogłębnie zapoznać się 
z finansami Gminy Smętowo Graniczne.

WYNIK BUDŻETU 2021 ROKU
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Inwestycje

3
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REMONT DROGI GMINNEJ NA ODCINKU 
SMĘTÓWKO-LALKOWY W GMINIE SMĘTOWO GRANICZNE
Postępowanie przetargowe wygrała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A ze Starogar-
du Gdańskiego, a zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno 
– bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna) na odcinku 3600 mb o szerokości 4,5 m (po-
wierzchnia około 16 200 m2) wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza z kruszywa łama-
nego o szerokości 0,5 m na powierzchni 1800,00 m2.

Gmina Smętowo Graniczne na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z: 
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 349.483,00 zł, 
natomiast wartość umowna robót wynosi 696.753,18 zł. 

Według zatwierdzonego harmonogramu zadanie zostanie wykonane 
w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.

1.

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW 
ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUCHOWO - etap II
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 600 mb 
o szerokości 4 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o sze-
rokości 0,5 m co daje 5 m szerokości modernizowanej drogi. 

Gmina Smętowo Graniczne złożyła wniosek o dofinansowanie i przyznanie środków z:
- budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 144.107,72 zł, 
natomiast wartość kosztorysowa robót wyniosła 288.215,45 zł. 

Termin realizacji został określony do 30 września 2022 r.

2.
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA ODCINKU LEŚNA JANIA 
– FRĄCA – RYNKÓWKA – LISÓWKO ORAZ BUDOWA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU KOPYTKOWO 
– BOBROWIEC, GMINA SMĘTOWO GRANICZNE”
W ramach zadania została wykonana budowa odcinka sieci wodociągowej począwszy 
od włączenia się w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Leśna Jania; budowie sieci 
wodociągowej obręb Rynkówka; budowie odcinka sieci wodociągowej na odcinku Kopyt-
kowo – Bobrowiec; budowie przyłączy wodociągowych zakończonych studzienką wodo-
mierzową wraz z montażem wodomierza; wykonaniu zasuw na wodociągu wraz z pracami 
towarzyszącymi. Na realizację przedmiotowego zadania w ramach postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca robót – firma RemProConcept 
Remigiusz Borzyszkowski z Kościerzyny. 

Gmina Smętowo Graniczne na realizację 
przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie z:
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, 
natomiast wartość umowna zadania wraz z robotami dodatkowymi, 
które wynikły w trakcie realizacji zadania, a były niezbędne do prawidłowego 
jej zakończenia wyniosła 1.425.207,09 zł.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 14 marca 2022 r. 

3.

ROZBUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W MIEJSCOWOŚCI STARA JANIA
Zadanie obejmuje rozbudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania 
w celu przystosowania jej do ilości rzeczywiście napływającej ilości ścieków oraz zapewnie-
nia możliwości podłączenia kolejnych nieruchomości.

Na realizację zadania w  marcu br. 2021 r. została podpisana umowa z  Wykonawcą wyło-
nionym w ramach przetargu nieograniczonego, firmą TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. 
Sicienko. 

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania 
otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 438.400,00 zł 
z możliwością jej częściowego umorzenia. Łączna wartość zadania wyniosła 539.232,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania zostało przewidziane do końca maja 2022 r.  

4.
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REMONT BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPYTKOWIE
Zadanie polegało na wyremontowaniu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ko-
pytkowie z  przeznaczeniem na oddział przedszkolny wraz z  zagospodarowaniem terenu 
przyległego. W marcu 2021 r została podpisana umowa z Wykonawcą robót, który w ramach 
przetargu nieograniczonego złożył najkorzystniejszą ofertę: firma BRT Arkadiusz Krzemiń-
ski z miejscowości Rozpędziny. 

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania 
otrzymała dofinansowanie z:
- PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 
w wysokości 51.688,38 zł, 
natomiast wartość umowna zadania wyniosła 523.649,18 zł.

Zgodnie z umową oraz aneksami do umowy przedmiot zamówienia miał zostać wykonany 
w terminie do dnia 29.10.2021 r. Z uwagi na brak zakończenia robót w terminie umownym, 
od dnia 30 października 2021 r. zostały naliczane kary umowne, o czym Wykonawca został 
poinformowany w dniu 02.11.2021 r. drogą mailową oraz pismem wysłanym pocztą tradycyj-
ną (awizowano dwukrotnie). 

Z uwagi na wydłużający się okres realizacji robót już po upływie terminu umownego, po 
powzięciu informacji od Inspektora Nadzoru, w dniu 9 grudnia 2021 r. wezwałam Wykonaw-
cę do usunięcia naruszeń w realizacji umowy poprzez intensyfikację prac oraz zwiększenie 
zespołu pracowników w celu wykonania montażu stolarki drzwiowej, wykonania poprawek 
wykładziny tarket we wszystkich pomieszczeniach, robót malarskich a  zwłaszcza wyrów-
nania powierzchni ścian, wykonanie białego montażu, wykonanie osprzętu instalacji elek-
trycznej i oświetleniowej, wyznaczając 14 dniowy termin na dokończenie prac. Po upływie 
wyznaczonego terminu, Inspektor Nadzoru w dniu 24 grudnia 2021 r. złożył pismo, w którym 
poinformował mnie, że Wykonawca nie zakończył realizacji robót budowlanych, przez co 
nie można było stwierdzić gotowości do odbioru końcowego zakresu prac wynikającego 
z umowy.
Z uwagi na powyższe w dniu 05.01.2022 r. odstąpiłam od umowy nr 28/2021 z dnia 04.03.2021 
r. na wykonanie zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kopytkowie”. Została 
sporządzona inwentaryzacja robót wykonanych jak i tych, które należy jeszcze wykonać. Po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego 
na dokończenie remontu budynku Szkoły Podstawowej w  Kopytkowie w  dniu 19.05.2022 
r. została zawarta umowa z  firmą ZOMAR ze Skarszew. Wartość umowna robót wynosi 
219.909,95 zł z terminem wykonania do dnia 12 sierpnia 2022 r. 
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NOWE MIEJSCA OPIEKI ŻŁOBKOWEJ 
W GMINIE SMĘTOWO GRANICZNE
Gmina Smętowo Graniczne realizuje projekt pn. „Nowe miejsca opieki żłobkowej w  Gmi-
nie Smętowo Graniczne” przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014 – 2020 w  wysokości 85% wartości zadania. Finasowanie bieżącego funk-
cjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostało przyznane na 15 miesięcy 
począwszy od miesiąca stycznia 2021 r. Ze względu na oszczędności w projekcie w 2021 roku 
udało się wydłużyć projekt o kolejne 3 miesiące tj. do końca czerwca 2022 r. 

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne 
otrzymała środki finansowe na:
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania 18 miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w tym koszty związane z wynagrodzeniem kadry sprawującej opiekę, 
koszty czynszu i opłat za media, zakup środków higienicznych i czystości,
- wybudowanie placu zabaw dostosowanego dla dzieci w wieku do lat 3,
- prowadzenie zajęć wspomagających rozwój psychoruchowy. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z miejscowości Plewiska. 

Wartość dofinansowania to kwota 443.423,75 zł, 
natomiast łączna wartość projektu wyniosła 521.675,00 zł. 

6.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
SMĘTOWO GRANICZNE - UL. OKRĘŻNA I KWIATOWA
Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie drogi z  kostki betonowej wraz z  budową 
chodnika po jednej stronie jezdni oraz budowie zjazdów do nieruchomości, wykonaniu przy-
łącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowie dwóch słupów energetycznych. Wykonaw-
cą robót, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego była firma Roboty 
Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa. 

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania 
otrzymała dofinansowanie z:
- Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 686.365,00 zł,
- Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 1.448.868,09 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od października 2020 r. do czerwca 2021 r.
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ 
W SMĘTOWIE GRANICZNYM - UL. GDAŃSKA
Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wy-
konaniem nowych chodników z kostki betonowej po obu stronach drogi ul. Gdańskiej do 
budynku Szkoły Podstawowej, budowę nowego chodnika po jednej stronie drogi od Szkoły 
Podstawowej w kierunku obwodnicy Smętowa, który połączył się z chodnikiem już istnie-
jącym. Wykonawcą robót wyłonionym w  ramach przetargu nieograniczonego była firma 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A ze Starogardu Gdańskiego. 

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania 
otrzymała dofinansowanie z:
- Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 298.554,00 zł. 

Łączna wartość zadania zamknęła się w kwocie 648.521,33 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od września 2020 r. do maja 2021 r.  
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
I WODOCIĄGOWEJ NA UL. KOSZNICKIEGO 
ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
NA UL. WAŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI 
SMĘTOWO GRANICZNE
Zadanie obejmowało budowę odcinka sieci wodociągowej na odcinku o długości 88 mb; 
budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 49,50 mb; budowę kanalizacji sani-
tarnej na ul. Wałowej; budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 
o długości 134 mb oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Na realizację przedmioto-
wego zadania w dniu 3 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa 
z Wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego – firmą Roboty Ziemne 
i Elektryczne Eugeniusz Ufniarz z Luchowa. 

Gmina Smętowo Graniczne zrealizowała to zadanie 
ze środków własnych, a wartość końcowa robót wyniosła 89.568,00 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30 września 2021 r.

9.

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ 
DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUCHOWO
W ramach przedmiotowego zadania została wykonana nawierzchnia z mieszanek mineral-
no – bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca i ścieralna) na powierzch-
ni około 2400 m2 oraz zostały utwardzone pobocza kruszywem łamanym obustronnie na 
powierzchni  600 m2. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdań-
skiego. 

Na realizację przedmiotowego zadania 
Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie z:
- Województwa Pomorskiego w wysokości 110.960,00 zł, 
a końcowa wartość zadania wyniosła 266.237,19 zł. 

Realizacja zadania została zakończona w listopadzie 2021 r.
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AKTYWNY PLAC ZABAW W LUCHOWIE
W ramach zadania został doposażony plac zabaw w miejscowości Luchowo poprzez zakup 
i montaż urządzenia zabawowego, ławki, śmietnika do segregacji odpadów, lampy solarnej 
LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Została również nawieziona warstwa bezpiecznej na-
wierzchni piaskowej oraz posadzonych zostało 5 krzewów ozdobnych.

Gmina Smętowo Graniczne otrzymała pomoc finansową w formie:
- dotacji celowej z Województwa Pomorskiego w ramach projektu 
„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” w wysokości 10.000,00 zł, 
natomiast wartość końcowa wyniosła 16.000,00 zł. 

Zadanie zrealizowane zostało w terminie do 30 września 2021 r.
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BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
NA DRODZE GMINNEJ NR 245037G - UL. GDAŃSKA 
W MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE
Zadanie obejmuje budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betono-
wej w kolorze czerwono białym na jezdni bitumicznej wraz z zamontowanie po obu stro-
nach przejścia radarowych wyświetlaczy prędkości z jednoczesnym wyświetleniem napisu 
ZWOLNIJ oraz wykonanie znaków poziomych odblaskowych oraz pionowych informujących 
o przejściu dla pieszych i zwiększających jego widoczność. Na realizację przedmiotowego 
zadania w  dniu 14 grudnia 2021 r. w  ramach postępowania o  udzielenie zamówienia pu-
blicznego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FALCOSS Piotr 
Ossowski ze Starej Jani. 

Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie 
na realizację przedmiotowego zadania z:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w wysokości 49.343,00 zł. 

Wartość umowna robót wynosi 70.328,94 zł. 

Termin wykonania robót został określony do dnia 12 czerwca 2022 r.

12.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
POPRZEZ WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ 
NR 245038G – UL. SPORTOWA W MIEJSCOWOŚCI 
SMĘTOWO GRANICZNE
Zadanie polega na remoncie drogi gminnej nr 245017G o nawierzchni z asfaltu lanego po-
legający na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 191,54 mb 
o  szerokości 1,5; wymianie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na jednolitą 
kostkę betonową; wykonaniu nawierzchni z  kostki betonowej na skrzyżowaniu ul. Spor-
towej z ul. Sadową; wykonaniu oznakowanego przejścia dla pieszych  na jezdni asfaltowej 
wraz z ułożeniem płytek dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie znaków poziomych 
odblaskowych oraz pionowych informujących o  przejściu dla pieszych wraz z  montażem 
dwóch lamp solarnych LED oraz przebudowę istniejącego hydrantu na podziemny.

Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 14.12.2021 r. w ramach postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego została zawarta umowa z firmą Roboty Ziemne i Drogowe 
Andrzej Tworek z Borzechowa. 

Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie z:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych na realizację przedmiotowego zadania 
w wysokości 135.600,00 zł. 

Wartość umowna robót wyniosła 223.983,00 zł. 

Termin wykonania robót został określony do dnia 12 czerwca 2022 r.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU 
KOPYTKOWO-FRĄCA
Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO 
na odcinku 2146 mb i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy obustronnych o szero-
kości 0,5 m, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podbudowie 
z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej o długości  98 mb i szerokości 
1,5m; przebudowę przepustu betonowego z wykonaniem obustronnie przyczółki wzmoc-
nionej przy wylotach płytą wielootworową. 

Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z: 
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości: 769.123,00 zł, 
a wartość kosztorysowa zadania wyniosła 1.208.744,20 zł. 

Zadanie ze względu na jego zakres zostało przewidziane do realizacji w latach 2022 i 2023.
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
STARA JANIA DZ. NR 127/1
W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z płyt wielootworowych Yomb na po-
wierzchni 546 m 2 wraz z utwardzeniem poboczy. Na realizację zadania w wyniku rozezna-
nia cenowego została zawarta umowa z Wykonawcą robót – firmą Roboty Ziemne i Drogo-
we Andrzej Tworek z Borzechowa. 

Gmina Smętowo Graniczne zrealizowała to zadanie ze środków własnych, 
a wartość końcowa robót wyniosła 64.553,60 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2021 r.

15.

REMONT CHODNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 373 
W MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE
W ramach zadania został wykonany remont chodnika polegający na rozbiórce i ułożeniu 
nowej kostki betonowej oraz wykonaniu przebudowy drogi z płyt tupu Jumbo. W wyniku ro-
zeznania cenowego w dniu 01.12.2021 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielo-
branżowym „ROLMAG” Sp. z o.o. z Opalenia. 

Gmina Smętowo Graniczne zrealizowała to zadanie ze środków własnych, 
a wartość końcowa robót wyniosła 59.655,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

16.

REMONT WJAZDU NA UL. OKRĘŻNĄ  
DZ. NR 552 W MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE
W ramach zadania został wykonany zjazd z drogi gminnej ul. Gdańskiej na drogę gminną 
ul. Okrężną z kostki brukowej betonowej. W wyniku rozeznania cenowego w dniu 01.12.2021 
r. została zawarta umowa z  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ROLMAG” Sp. z  o.o. 
z Opalenia. 

Gmina Smętowo Graniczne zrealizowała to zadanie ze środków własnych, 
a wartość końcowa robót wyniosła 47.970,00 zł. 

Zadanie zostało wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
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Określenie skali poziomu inwestycji 
w Gminie Smętowo Graniczne można ocenić 
po ilości i kwotach otrzymanych dofinansowań, 
które pozyskała Gmina na realizację zadań. 

Kwoty i zakres tych pozyskanych środków finansowych 
został wskazany poniżej:

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 2022

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Smętowo Graniczne
ul. Polna – 2,09 km, szerokość  4,5 m, pobocza 0,5 m, nawierzchnia asfalt
ul. Podgórna – 0,07 km, szerokość  4,0, wjazdy, nawierzchnia kostka betonowa
ul. Wałowa – 0,53 km, szerokość 4,0 m, pobocza 0,5 m, kostka betonowa
ul. Działkowa – 0,32 km, szerokość 4,0 m, wjazdy, nawierzchnia kostka betonowa

Wartość zadania 2.313.060,00 zł. 
Kwota przyznanego dofinansowania 1.156.530,00 zł.
Realizacja 2022 – 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rynkówka dz. nr 38, 168, 174/3
Rynkówka – Lisówko długość 1530,0 m, szerokość 4,5 m, pobocze tłuczeń, nawierzchnia asfalt
Rynkówka (pałac) długość 400,0 m szerokość 4,5 m, nawierzchnia kostka brukowa

Wartość zadania 1.260.039,00 zł. 
Kwota przyznanego dofinansowania 630.019,00 zł.
Realizacja 2022 - 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka
Długość 800,0 m, szerokość 4,0 m, nawierzchnia płyty Jumbo.

Wartość zadania 467.924,00 zł. 
Kwota przyznanego dofinansowania 233.962,00 zł

POLSKI ŁAD

INFRASTRUKTURA WODNO – KANALIZACYJNA 

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu oraz wymiany urządzeń stanowiących wypo-
sażenie hydroforni. W ramach robót budowlanych zakłada się roboty remontowe budynku  
uzdatniania wody oraz części socjalnej. W zakresie wymiany urządzeń do uzdatniania wody 
zakłada się demontaż istniejących urządzeń i instalacji, montaż nowych urządzeń i instalacji 
oraz roboty elektryczne związane z automatyka. Wymiana pomp na studniach głębinowych 
i montaż zestawu  fotowoltaicznego. 

Wartość zadania 3.000.000,00 zł. 
Kwota dofinansowania 2.850.000,00 zł.
Realizacja lata 2022-2023.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania
Zadanie polega na wykonaniu nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 1,496 
km wraz z  przejściami dla pieszych przystosowanymi dla osób z  niepełnosprawnościami, 
wykonaniem nowych chodników z kostki betonowej, zjazdów z drogi gminnej, zatoki par-
kingowej oraz placu postojowego. 

Wartość  zadania 1.800.000,00 zł. 
Kwota dofinansowania 1.710.000,00 zł.
Realizacja lata 2022 – 2023.

PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły podstawowej 
im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym
Zakres: remont łazienek dla dziewcząt – parter.

Wartość zadania 53.181,49 zł.
Własne środki 37.227,04 zł
Kwota dofinansowania 15.954,45 zł.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Smętowie
Cel projektu: polepszenie dostępności w Urzędzie Gminy poprzez likwidację barier architek-
tonicznych dotyczących budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do głównego wej-
ścia budynku wraz z wymianą drzwi wejściowych, wykonanie toalety z przystosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych oraz nowych ciągów komunikacyjnych z płytek antypoślizgowych.

Wartość 102.918,84 zł.
Własne środki 66.897,25 zł.
Kwota dofinansowania 36.021,59 zł.

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kopytkowie
Celem projektu jest polepszenie dostępności placówki edukacyjnej a  mianowicie przed-
szkola publicznego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Kopytkowie.

Wartość zadania: 175.681,10 zł.
Własne środki: 114.192,80 zł.
Kwota dofinansowania: 61.488,30 zł.

GRANTY PPGR Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Otrzymane dofinansowanie: 437.500,00 zł 
na zakup 175 laptopów.

CYFROWA GMINA
Otrzymane dofinansowanie 155.130,00 zł
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Realizowane działania inwestycyjne w roku 2021 są efektem wytężonej pracy całego zespo-
łu osób pracujących w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne, którym mam przyjemność za-
rządzać. Zdobyte doświadczenie i posiadana wiedza daje gwarancje na realizację kolejnych 
zadań w  tym obszarze. Potwierdzeniem tej zasady może być poniższe zestawienie, które 
wskazuje, jakie kolejne wnioski zostały złożone celem uzyskania dofinansowań na następne 
inwestycje oraz kolejne wnioski, które są na etapie przygotowania. 
Złożone wnioski o dofinansowanie:

Polski Ład edycja II

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne. 
Szacowana wartość zadania: 4.900.000,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 4.655.000,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Gr.
Szacowana wartość zadania: 2.600.000,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.340.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko. 
Szacowana wartość zadania 4.800.000,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania 4.560.000,00 zł.

Polski Ład edycja III PGR

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo. 
Szacowana wartość zadania: 800.000,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 760.000,00 zł.

Rozbudowa budynku Sali gimnastycznej o świetlicę wiejską 
przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie. 
Szacowana wartość zadania 1.900.000,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.710.000,00 zł.

PROW działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Doposażenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Smętowo Gr. 
Szacunkowa wartość 77.282,25 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania 49.174,00 zł.

PROW „Gospodarka wodno-ściekowa”

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca. Szacunkowa 
wartość zadania 2.589.967,18 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 2.105.663,00 zł.

Wnioski, które są na etapie przygotowania i po ich wykonaniu 
planuje się je złożyć w 2022 r.

Dofinansowanie w formie pożyczki WFOŚiGW w Gdańsku:

Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania.

Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lalkowy.
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Gospodarka wodno-ściekowa
W roku 2021 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wyno-
sił 45,82 % w stosunku do ilości sprzedanej wody. 
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w 2021 r. 53,23 % mieszkań.

Gospodarka odpadami
W 2021 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające składowiska odpadów komu-
nalnych. W 2021 roku w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało:
56,36 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
136,17 kg zmieszanych odpadów komunalnych 
80,79 kg odpadów ulegających biodegradacji BIO.

Na terenie Gminy Smętowo Graniczne zbiórce podlegają frakcje odpadów: szkło, papier, 
metale i tworzywa sztuczne, BIO i odpady resztkowe.

Działania na rzecz polepszenia 
warunków środowiskowych i ochrony środowiska

Gmina Smętowo Graniczne podjęła w 2021 roku szereg inicjatyw, których priorytetem 
było wprowadzenie określonych działań wpływających na ochronę środowiska. 

Wprowadzono następujące rozwiązania: 
- edukacyjne w  szkołach (warsztaty stacjonarne i  online, konkursy, zajęcia w  terenie, wy-
stawy, zbiórka elektrośmieci, utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, ankiety wśród 
uczniów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, festyn ekologiczny pn: ,,My, GLOBAL-
NI, za klimat odpowiedzialni!”)
- zakup drzew i krzewów w celu zwiększenia powierzchni zielonych w Gminie,
- zakup koszy do selektywnej zbiorki odpadów,
- akcje „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,
- utworzenie w  Urzędzie Gminy punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste 
Powietrze”,
- za pośrednictwem Gminy Smętowo Graniczne złożono 17 wniosków o  dofinansowanie  
oraz 11 wniosków o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
- przeprowadzono 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne 
dotyczące Programu „Czyste Powietrze” realizowanego w  porozumieniu z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
- uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku na utylizację azbestu (5 220,00 zł),
- dotacja z budżetu Gminy do usunięcia wyrobów zawierających azbest (2 dotacje na kwotę 
4 000,00  zł),
- dotacje z budżetu Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (1 dotacja na 
kwotę 2.000,00 zł),
- dotacje z budżetu Gminy do wymiany starego źródła ciepła w budynkach już istniejących 
(20 dotacji na kwotę 39 094,00 zł).

W gminie  Smętowo Graniczne brak jest zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska.  
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Na początku 2021 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 
było 4,38 % powierzchni gminy i liczba ta nie uległa zmianie na koniec roku 2021. 

W 2021 r. wydano 4  decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Inwestycje te dotyczyły: 
 - budowy sieci wodociągowej, 
 - rozbudowy biologicznej oczyszczalni ści eków w miejscowości Stara Jania,
 - rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
 - budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV. 

W poprzednim roku wydano 46 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu,  w tym 34 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzja doty-
cząca zabudowy usługowej, oraz 10 decyzji dotyczących innej zabudowy. Wydano 1 decyzję 
odmawiającą ustalenia warunków zabudowy. 

W roku 2021 w powyższym obszarze nie było decyzji zaskarżonych do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego.
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W Gminie Smętowo Graniczne w 2021 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe: Szkoła Pod-
stawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym, Szkoła Podstawowa w Ko-
pytkowie i Szkoła Podstawowa im. Dzieci Potulic w Kamionce. W zakresie indywidualnych 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych korzystał z nich 1 uczeń. 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły w gminie 
kształtowały się następująco:

 Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym – 12.047,26  zł
 Szkoła Podstawowa w Kopytkowie – 19.088,39 zł
 Szkoła Podstawowa w Kamionce – 19.876,85  zł

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 8.804.944,50 zł, z czego 4.799.164,00 zł (55%) pokryte 
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Ponadto w Szkole Podsta-
wowej w Kopytkowie i Szkole Podstawowej im. Dzieci Potulic w Kamionce działały oddziały 
przedszkolne, które realizowały zadania związane z wychowaniem przedszkolnym, na które 
otrzymano dotację w wysokości 51.485,00 zł, natomiast suma wydatków ponoszonych na ich 
utrzymanie wyniosła 326.288,31 zł (otrzymana dotacja pokryła wydatki na poziomie 15,78%).

We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 419 uczniów oraz 46 wy-
chowanków w oddziałach przedszkolnych organizacyjnie usytuowanych w szkołach pod-
stawowych. W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego oraz nie-
mieckiego – którego uczyło się 114 uczniów.

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 15 osób. 

W Szkole Podstawowej im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym było ogółem 
344 uczniów, w Szkole Podstawowej w Kopytkowie 29 uczniów, a w Szkole Podstawowej im. 
Dzieci Potulic w Kamionce 46 uczniów. 

W poszczególnych szkołach zatrudniono:
52,46 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 
 - 1 nauczyciel stażysty; 
 - 6,14 nauczycieli kontraktowych; 
 - 5,39 nauczycieli mianowanych; 
 - 38,93 nauczycieli dyplomowanych
 - 1 nauczyciel z tytułem profesora oświaty. 

W ciągu 2021 r. zatrudniono 2,37 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) i zwolniono 1,09 
nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych szkołach. 
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7,99 uczniów. 

Z kolei w 2021 r. szkoły podstawowe łącznie ukończyło 41 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 3 uczniów, w tym 2 uczniów z powodu oceny 
niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów. 
Dyrektorzy szkół w 2021 r. przyznali stypendia dla 65 uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w nauce, uczestniczyli w olimpiadach szkolnych oraz zawodach sportowych, których 
łączna wartość wyniosła 7.000,00 zł. 

Z dowozu i odwozu do szkoły przy pomocy transportu publicznego (zakup biletów miesięcz-
nych) korzystało 283 uczniów, co stanowiło 67,54% ogólnej liczby uczniów uczęszczających 
do placówek oświatowych z terenu Gminy Smętowo Graniczne.
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Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Szkoła Podstawowa w Kopytkowie
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Rok 2021 w Samorządowym 
Przedszkolu w Smętowie Granicznym

Pomimo trwającej pandemii i wielu obostrzeń funkcjonowanie Samorządowego Przedszko-
la w Smętowie Granicznym odbywało się zgodnie z przyjętymi na daną chwilę przepisami 
prawa. Obostrzenia i ograniczenia związane z trwającą pandemią koronawirusa były nad-
zorowane i konsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie 
Gdańskim. W 2021 do przedszkola uczęszczało 102 dzieci (w tym 64 chłopców i 38 dziew-
czynek, 18 - 3 lat,  35 - 4 lat, 29 - 5 lat, 19 - 6 lat, 1 - 7 lat), które poznawały świat i spędzały czas 
na zabawie w 5 oddziałach przedszkolnych o następującej strukturze:
 
 - 3 latki - 18 dzieci 
 - 4 latki - 22 dzieci 
 - 4/5 latki - 20 dzieci 
 - 4/5 latki - 22 dzieci 
 - 6 latki - 20 dzieci (w tym 1 dziecko siedmioletnie) 

Organizacją zajęć w  przedszkolu i  jego funkcjonowaniem zarządzał dyrektor, który miał 
do dyspozycji 5 wychowawców. Przedszkole było otwarte każdego dnia od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 06.45 do 15:45, co dawało możliwość pozostawienia dziecka pod 
opieką do 9 godzin. Taka forma struktury pracy przedszkola powodowała, że rodzice dzieci 
osób pracujących mogli swobodnie uczęszczać do pracy, nie martwiąc się o to, kto i gdzie 
będzie opiekował się ich pociechami.

Wydarzenia, zajęcia i aktywności w przedszkolu dostosowane były w 2021 roku do cyklu pór 
roku. Taki pomysł dydaktycznego podejścia do poznania świata i przedstawienia określo-
nych zachowań został wybrany przez wychowawców. 

W okresie zimowym dzieci spędzały czas bawiąc się na zewnątrz i przy okazji poznając jego 
właściwości, w czasie karnawału uczestniczyły w grupowych balach, podczas których wcie-
lały się w ulubione postaci. 

Wiosną uczestniczyły w pochodzie ulicami Smętowa Granicznego, jak również każda z grup 
obchodziła święta nietypowe, m.in. Dzień Dinozaura, Dzień Szalonej Fryzury, Dzień Ziemi 
czy Dzień Polskiej Niezapominajki (w tym czasie na okres 3 tygodni powróciły zajęcia zdal-
ne). Za pośrednictwem Internetu prowadzono zajęcia m. in. oglądano teatrzyki.

Okres letni to czas ograniczonej pracy przedszkola, ponieważ w miesiącu lipcu nie były pro-
wadzone zajęcia, a w miesiącu sierpniu do przedszkola przychodziły dzieci rodziców , którzy 
zadeklarowali taką potrzebę. 

We wrześniu rozpoczęto nowy rok szkolny. Jak co roku świętowano Dzień Przedszkolaka, 
uczestniczono w akcji sprzątania świata, obchodzono Dzień Mycia Rąk, Dzień Postaci z Ba-
jek, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Głośnego Czytania i wiele innych. Odwiedzono Biblio-
tekę Gminną oraz Urząd Pocztowy. Narodowe Święto Niepodległości uczczono wspólnym 
śpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Rok kalendarzowy zakończono Świętami Bożego Narodzenia, podczas których dekorowano 
sale i choinki, śpiewano kolędy i świąteczne piosenki, opowiadano o wymarzonych prezen-
tach.
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Żłobek „Promyczek”  w Smętowie Granicznym 
– działalność w 2021 roku

Miniony 2021 rok był dla gminnego żłobka pierwszym „pełnym” rokiem istnienia i funkcjo-
nowania w szeroko rozumianym obszarze opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka powstawała 
rok wcześniej - po remoncie mającym za zadanie dostosować i wyposażyć wydzielone po-
mieszczenia szkoły do wymagań żłobkowych. Fundusze na remont Gmina Smętowo Gra-
niczne pozyskała z programu „Maluch +”. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło we wrześniu 
2020 r. Jest to pierwszy gminny żłobek w powiecie starogardzkim. Działalność zaczynaliśmy 
od 8 dzieci i 3 opiekunek dziecięcych. W ciągu kilku tygodni żłobek zapełnił się i było już  
15 dzieci - tyle zakładano w projekcie „Maluch+”. 

W 2021 roku gmina przystąpiła do kolejnego projektu „Nowe miejsca opieki żłobkowej” - 
przeznaczonego na dofinansowanie pobytu wychowanków w żłobku, doposażenie placów-
ki, zajęcia rozwijające ruchowo dla dzieci oraz plac zabaw. Projekt zakładał też zwiększenie 
grupy o 3 kolejnych dzieci – wartość dofinansowania wyniosła 443.423,75 zł. Na koniec 2021 
roku do żłobka „Promyczek” uczęszczało 18 dzieci (komplet) – taka średnia dzieci obowiązy-
wała przez cały rok 2021 i tyle samo jest zakładane kolejny rok tj. 2022. 

Pomysł związany z powstaniem żłobka na terenie Gminy Smętowo Graniczne był przysło-
wiowym strzałem w „dziesiątkę”, a świadczyć o tym może duże zainteresowanie rodziców tą 
formą opieki, jak również deklarowane opinie.

Dzieci w żłobku pod czujnym okiem opiekunek dziecięcych 
robią wiele ciekawych rzeczy, ponadto żłobek zapewnia:

- właściwą opiekę pielęgnacyjną, 
- bezpieczeństwo oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne 
właściwe do wieku dziecka,
- zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny, 
- zajęcia zaspokajający potrzebę aktywności
- zajęcia rozwijające zainteresowania małego człowieka.
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Transport

W  2021 r. na terenie 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 Gra-
niczne. 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 mło-
dzieży szkolnej do szkół w Gminie Smętowo Graniczne.” 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:
- od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosła 117 981,36 zł i wygrała go Firma Transport Osobowy 
Lucjan Kobus Dobre Miasto (rozwiązanie za porozumieniem stron w marcu 2021 r.)
- od maja do czerwca 2021 r. wyniosła 33.581,80 zł i wygrała go Firma Arriva Bus Transport 
Polska Sp. z o.o. z Tczewa.
- od września do grudnia 2021 r. wyniosła 55.422,72 zł i wygrała go Firma PKS Starogard 
Gdański.

Po realizacji zadania jego plan wykonania za rok 2021 został rozliczony na poziomie 106.348,93 zł, 
co było spowodowane brakiem dowozów w czasie nauki zdalnej. 

Wydatkiem, który należy także dodać do ogólnej kwoty poniesionych kosztów to wynagro-
dzenie osób zajmujących się opieką podczas dowozu i odwozu dzieci oraz młodzieży (koszt 
ten wyniósł 80.383,97 zł, zatrudnione zostały 2 osoby – 1 pełen etat oraz 3/4 etatu).

W dziale transport należy także odnotować koszty związane z obowiązkiem każdej gminy 
dotyczącym dowożenia i odwożenia do najbliższej placówki oświatowej uczniów niepełno-
sprawnych. W Gminie Smętowo Graniczne jest to realizowane w następującej formie:

- dowożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych własnym środkiem transportu 
(busem, którego właścicielem jest Gmina Smętowo Graniczne, koszt: 107 234,66 zł), 
- refundacja kosztów dojazdu własnym środkiem transportu, która jest wypłacana rodzicom 
lub opiekunom prawnym (realizacja na podstawie umowy zawartej z rodzicem lub opieku-
nem prawnym, koszt: 17 671,02 zł). 

Z tytułu opłat za usługi transportu przy wykorzystaniu busa, którego właścicielem jest Gmi-
na Smętowo Graniczne osiągnięto w 2021 r. wpływy w wysokości 4.487,28 zł.

RAPORT O STANIE GMINY SMĘTOWO GRANICZNE 2021
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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 oświato-
wych. Ze względu na rocznik posiadanego busa (2010 r.), jak również ilość przejechanych 
kilometrów (stan obecny: 200.020 tyś. km) na pewno w niedalekiej przyszłości będzie trze-
ba zastanowić się nad zakupem nowego pojazdu, którego rozwiązania techniczne umożli-
wiające transport osób niepełnosprawnych będą na wyższym poziomie niż te zastosowane 
w obecnym busie.   

Ponadto na terenie Gminy Smętowo Graniczne realizowana jest usługa transportu zbio-
rowego przez prywatną firmę tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OWSIAK”, która 
świadczy usługi przewozu osób na linii Starogard-Skórcz-Smętowo. 

W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na kontynuowanie dofinansowania w ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotychczas funkcjonującej linii autobusowej 
Nowe-Smętowo-Nowe, która świadczyła usługi przewozu osób od lutego 2020 r., a jej orga-
nizatorem była Gmina Smętowo Graniczne. 

Na linii Nowe-Smętowo-Nowe w 2021 r. zrealizowano przejazdy na ogólną wielkość 40.840,80 
wozokilometrów, sprzedano biletów jednorazowych i miesięcznych na kwotę 29.029,50 zł. 

Struktura kosztów funkcjonowania linii autobusowej Nowe-Smętowo-Nowe:
- dofinansowanie z  FRPA w  kwocie 108.284,79 zł (wykonanie na koniec 2021 r. to kwota 
87.300,30 zł) 
- środki własne organizatora tj. Gminy Smętowo Graniczne oraz współorganizatorów: Gminy 
Nowe i Powiatu Świeckiego to kwota 9.868,28 zł, 
- rekompensaty do biletów ulgowych z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego w kwocie 4.701,82 zł. 

Całkowity koszt funkcjonowania stworzonej linii Nowe-Smętowo-Nowe to kwota 130.899,90 zł 
i należy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, że bez uzyskanego dofinansowania w Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie byłoby możliwości, aby samorządy mogłyby 
same sfinansować dane zadanie. 

W roku 2022 Gmina Smętowo Graniczne nie realizuje jako organizator zadania dotyczącego 
transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ponieważ 
przystąpiła do Starogardzkiego Powiatowo-Gminnego Związku, który został powołany do 
tego celu. Razem z innymi samorządami został utworzony niniejszy Związek, którego zada-
niem jest stworzenie silnego organizatora zapewniającego dobrze rozwinięta sieć połączeń 
autobusowych na terenie Powiatu Starogardzkiego.  
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W  Gminie Smętowo Graniczne w  2021 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna 
w Smętowie Granicznym, która posiadała filię w Kopytkowie. 

Księgozbiór na dzień  1 stycznia 2021 r. wynosił  18952 woluminów (Smętowo Graniczne 
12368, Kopytkowo 6584), zaś na koniec roku 19060 woluminów (Smętowo Graniczne 12691, 
Kopytkowo 6369). Ubytkowano ogółem 361 woluminy z  powodu zniszczenia i  zaczytania 
(Smętowo Graniczne 13, Kopytkowo  348).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna liczba woluminów wynosi-
ła 3,7. W roku 2021 biblioteka i jej filia nie zapewniały możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD. 

Na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 380 czytelników (Smętowo Graniczne 328, Ko-
pytkowo 52), natomiast na koniec 2021 roku liczba była podobna i wynosiła 379 czytelników 
(Smętowo Graniczne 326, Kopytkowo 53). W ciągu roku  czytelnicy wypożyczyli łącznie 12748 
(Smętowo Graniczne 11488, Kopytkowo 1260) woluminów oraz 419 czasopism. W 2021 roku 
wzbogacono zbiory biblioteki i filii o m.in. następujące pozycje: 435 książek dla dorosłych, 8 
książek literatury popularnonaukowej oraz 26 książek dla dzieci za łączną kwotę 13846,00 zł.
Biblioteka i filia zatrudniały łącznie 5 pracowników, w tym 1 pracownik przebywał na zwolnie-
niu lekarskim i zasiłku rehabilitacyjnym .

W bibliotece i filii korzystano z 7 komputerów (Smętowo Graniczne 6, Kopytkowo 1), które 
posiadały dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

W 2021 r. gminna biblioteka z uwagi na pandemię i ograniczenia sanitarne zorganizowała 
tylko następujące wydarzenia kulturalno-oświatowe mające na celu promocję czytelnictwa:
 „Randka w ciemno z książką”
 „Literatura jest kobietą – aforyzm zamiast kwiatka”
 Promocja książek Aleksandry Sztorc
 „Podróż po stolicy Europy i quiz wiedzy” – biblioterapia w WTZ Lalkowy
 Lekcje biblioteczne kl. „O” 
 Zajęcia dydaktyczne – grupa 5-latków – Przedszkole Samorządowe
 Spotkanie autorskie z Wiktorem Hajdenrajch
 „Z książką w drodze” – spotkanie Klubu Seniora
 Spotkanie – „Wieczór z poezją”
 Zajęcia dydaktyczne – klasa I „Idą święta”

W wydarzeniach tych wzięło udział 372 osób. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarze-
niami wydatki w kwocie 215,12 złotych.

Biblioteka i filia nie zapewniały katalogów on-line.

W 2021 roku na prowadzenie biblioteki oraz jej filii, a także na upowszechnianie czytelnictwa 
wśród mieszkańców gminy została przeznaczyła kwota 197.000,00 zł.
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W 2021 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 14 nowych przedsiębiorców. Najczę-
ściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była sprzedaż detaliczna prowadzo-
na w niewyspecjalizowanych sklepach z przewaga żywności, napojów i wyrobów tytonio-
wych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych oraz wykonywanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Można wyróżnić:

 14 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 
 prowadzących działalność gospodarczą. 

W 2021 r. wyrejestrowano 15 przedsiębiorców, w tym 15 osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotami działalności wyrejestrowanych 
podmiotów były roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych oraz działalność usługowa 
wspomagająca produkcję roślinną.

Na początku 2021 roku funkcjonowało na terenie gminy 153 przedsiębiorców, natomiast na 
koniec 2021 roku 156 przedsiębiorców.  
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WYKAZ ILOŚCIOWY MIESZKAŃCÓW 
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

W 2021 r. narodziło się w gminie 46 osób, w tym 19 dziewczynek i 27 chłopców, a zmarło 
68 osób, w tym 35 kobiety i 33 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł 
-22 (słownie: minus dwadzieścia dwa, tj. ubytek naturalny). Najczęstsze przyczyny zgonów 
to: niewydolność krążeniowo-oddechowa oraz choroba nowotworowa. Odnotowano w 2021  
0 (zero) zgonów niemowląt.
Wskaźnik zatrudnienia na początku 2021 r. wynosił 94,4%, zaś na dzień 31 grudnia 2021 r. 
95,6%. Przyczyną wzrostu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd. na dzień 01.01.2021 r. 
wynosiła 170 osób, w tym 108 kobiet, a na koniec roku 2021 – 134 osoby, w tym 83 kobiety.
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Dane statystyczne z zakresu stanu cywilnego 
za rok 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

(zdarzenia zarejestrowane 
przez Urząd Stanu Cywilnego w Smętowie Granicznym) 

* Transkrypcja aktu – przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, polegająca 
na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formal-
nie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. 
Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc 
dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności.

Na terenie gminy brak jest szpitala, stąd w rejestrze stanu cywilnego nie sporządza się aktów 
urodzenia w tzw. trybie zwykłym, chyba że urodzenie dziecka nastąpiłoby na terenie gminy, np. 
w miejscu zamieszkania.
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Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2021 r. na terenie gminy odnotowano 204 wykroczenia 
(w tym 59 postepowań wyjaśniających oraz 145 mandatów karnych) i 22 przestępstwa. 

Czyny zabronione:

  przeciwko zdrowiu i życiu – 2 przestępstwa,
 
  przeciwko mieniu – 7 przestępstw,
 
  dotyczące przestępstw gospodarczych – 1 przestępstwo,
 
  dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień 
  przez funkcjonariusza publicznego – 0 przestępstw.
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Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

1. przy ul. Jana Kosznickiego 1/1, pow. 95,00 m²,  4 izby,

2. przy ul. Jana Kosznickiego1/2, pow. 35,60 m²,  3 izby, 

3. przy ul. Jana Kosznickiego 1/3, pow. 40,38 m², 3 izby,

4. przy ul. Wybudowania 13/3, pow. 19,17 m², 2 izby,

5. przy ul. Wybudowania 13/5, pow. 18,30 m², 2 izby,

6. przy ul. Wybudowania 8, pow. 48,45 m², 3 izby,

7. Luchowo 4, pow. 71,40 m², 4 izby,

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

9. Smarzewo 2/5, pow. 18,25 m²,

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

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

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

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

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

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

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2021 r. 15 mieszkań, a na dzień  
31 grudnia 2021 r. – 15 mieszkań.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 46,20 m², a ogółem, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca gminy –  0,01 m².

W  2021 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali miesz-
kalnych, będących w zasobach gminy.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wy-
nosiły łącznie 3.232,94 zł, a płatnościami dotyczyły 1 mieszkania. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 
dane te przedstawiały się następująco –  3.270,67 zł.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 
w  roku 2021 zatrudniał łącznie 12 osób na umowę o  pracę (w  przeliczeniu na etaty: 10,5) 
w celu realizacji wyżej wymienionych zadań. Poza tym dodatkowo w ramach umów cywilno-
prawnych zatrudniamy między innymi prawnika, który w każdą środę udziela bezpłatnych 
porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz psychologa i psychoterapeutę, którzy świad-
czą usługi w każdy czwartek.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą 
w Kościelnej Jani w roku 2021 wynosił: 9.548.262,00 zł, a wydatki wynosiły 9.387.758,73 zł. W tym 
okresie GOPS wydał łącznie 1.588 decyzji z tego: pomoc społeczna 822 decyzji, a świadczenia 
rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, do-
datki mieszkaniowe i stypendia szkolne 766 decyzji.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w sta-
nie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zadania pomocy społecznej w gminie Smętowo Graniczne wykonuje jednostka organizacyj-
na – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej 
Jani.

W ramach ustawy o pomocy społecznej GOPS udziela pomocy w formie świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych, w tym przyznawanie i wypłacanie m. in.: 

- zasiłków stałych na kwotę 132.537,00 zł pobieranych przez 25 osób,
- zasiłków okresowych na kwotę 101.947,00 zł pobieranych przez 48 osób, 
- zasiłków celowych na kwotę 404.158,00 zł pobieranych przez 130 osób, 
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na kwotę 84.708,44 zł 
   obieranych przez 7 osób,
- dożywianie w formie posiłku na kwotę 11.224,00 zł dla 47 dzieci, 
- opłacanie kosztów opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych 
  na kwotę 48.519,00 zł dla 7 dzieci.

GOPS zajmuje się  również realizacją zadań związanych z wypłatą m. in.: 

- świadczeń rodzinnych, w tym: 
 > zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 258 rodzin, 
 > jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 26 rodzin, 
 > zasiłki pielęgnacyjne dla 252 osób, 
 > świadczenia pielęgnacyjne dla 12 rodzin, 
 > specjalne zasiłki opiekuńcze dla 13 rodzin, 
 > świadczenia rodzicielskie dla 12 rodzin,
 Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 2.193.254,25 zł

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 111.200,00 zł dla 15 rodzin,

- świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina+” na kwotę 5.329.784,78 zł dla 939 dzieci,

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.094,00 zł dla 2 rodzin,

- stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych na kwotę 11.780,98 zł dla 25 uczniów.

Ponadto GOPS zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną Zespołowi Interdyscyplinarne-
mu ds. Przeciwdziałania Przemocy. W  roku 2021 ZI spotykał się na posiedzeniach 4 razy, 
natomiast grupy robocze 29 razy, prowadzono 7 Niebieskich Kart. 
Z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań zakończono 2 Niebieskie Kar-
ty, a z powodu ustania przemocy zakończono 2 Niebieskie Karty. 
W 2021 roku założono 5 nowych Niebieskich Kart. 
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Ponadto pracownicy GOPS realizowali w roku 2021 dodatkowe działania 
w formie udziału w określonych programach, z których mogli skorzystać 
mieszkańcy Gminy Smętowo Graniczne:

Program „Asystent rodziny”
Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw ży-
ciowych wszystkich jej członków. Współpraca z  asystentem odbywa się za zgodą rodziny 
i  przy aktywnym jej udziale. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności 
opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z  sytu-
acjami dnia codziennego rodziców. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmu-
jące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym. Asystent 
współpracuje ze wieloma instytucjami, m.in. szkołami - w tym z pedagogami szkolnymi oraz 
wychowawcami klas, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - z pracow-
nikami socjalnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądami, kuratorami ro-
dzinnymi i zawodowymi. W czasie spotkań wszyscy wymieniają się opiniami, poglądami na 
dany temat, określają wspólne stanowisko w kwestii pomocy rodzinie i dziecku.
W 2021 roku w Gminie Smętowo Graniczne z pomocy i wsparcia asystenta rodziny korzystało 
11 rodzin, w których łącznie było 25 dzieci.

Program „Posiłek w szkole i w domu”
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepeł-
nosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znaj-
dujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu 
pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
W roku 2021 w ramach ww. programu naszej gminie przyznano środki finansowe z budżetu 
państwa w wysokości 270.000 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zapewniliśmy wsparcie 
osobom najuboższym w  postaci paczek żywnościowych. Z  pomocy tej skorzystały osoby 
w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczył dla osoby samotnie go-
spodarującej 1.402,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1.056,00 zł. 
Program realizowany jest w kilkumiesięcznych cyklach, w tym w roku 2021 mieszkańcom 
Gminy Smętowo Graniczne dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie przekazali-
śmy artykuły spożywcze o wartości 129.190,02 zł i wadze 20.282,00 kg. 
Z pomocy w tej formie w ubiegłym roku skorzystały 364 osoby.
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Jubilaci
Każdego roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu 
ich urodzin. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z  reprezentantem 
włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończyły 90 i więcej lat. W roku 2021 było to 37 
jubilatów, jednakże w związku z pandemią Covid-19 odwiedziny przeważnie ograniczały się 
do wizyty pracownika socjalnego z upominkiem.

Program „Opieka 75+”
Od stycznia 2018 r. realizowany jest program „Opieka 75+”, którego strategicznym celem 
jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuń-
czych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. W roku 2021 w naszej gminie z usług opiekuńczych 
w  ramach ww. programu skorzystało 6 seniorów. Dzięki przystąpieniu do ww. programu 
i otrzymanej dotacji była możliwość zatrudnienia na umowy o pracę 3 osób realizujących 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania potrzebującego. Przełożyło się to na zwiększe-
nie dostępności usług opiekuńczych oraz umożliwienie seniorom pozostania w środowisku 
zamieszkania i poprawę jakości ich życia.

Program „Teleopieka dla potrzebujących”
Program  osłonowy Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Smętowo Granicz-
ne, polega na wdrożeniu na terenie Gminy Smętowo Graniczne systemu teleopieki czyli sieci 
komunikacyjnej dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, którym ze względu na wiek czy 
stan zdrowia może być potrzebna nagła pomoc.
Usługa teleopieki w Gminie Smętowo Graniczne ma na celu zapewnienie samotnym miesz-
kańcom gminy bezpłatnego dostępu do telefonicznej opieki domowej, polegającej na elek-
tronicznym całodobowym monitoringu i  przyzywaniu natychmiastowej pomocy w  przy-
padku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych i nie-
samodzielnych, w miejscu zamieszkania.
Osoby objęte Programem (10 Seniorów) w ramach umowy użyczenia są wyposażone w nie-
wielki nadajnik w postaci bransoletki lub wisiorka, połączony z telefonem. Gdy się źle poczu-
ją wystarczy, że nacisną guzik w nadajniku, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali 
obsługującej system.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała przy Gminny Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Smętowie Granicznym. Taka struktura organizacji powodowała, że 
powstające problemy związane z  nadużywaniem alkoholu, czy też zażywaniem środków 
odurzających mogły być w bardzo szybki sposób podejmowane i rozwiązywane. 

Poniżej przedstawiano najistotniejsze informacje 
dotyczące funkcjonowania GKRPA w roku 2021:

Dalsza kontynuacja współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowot-
nej – Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim, 
gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą uzyskać pomoc z zakresu:
- konsultacje terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków,
- konsultację psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy związa-
ne z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, a w szczególności osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
W  2021 r. w  ww. placówce zarejestrowano 18 osób z  gminy Smętowo Graniczne, którym 
udzielono 157 porad specjalistycznych.

Działalność punktu poradnictwa psychologicznego.
Psycholog przeprowadził w 2021 r. 66 rozmów terapeutycznych.

Kontynuacja pracy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego  
Komisja otrzymuje raporty z pracy punktu raz na miesiąc.
W roku 2021 r. udzielono łącznie 57 porad terapeutycznych.

Rozmowy z klientami komisji
Komisja pracowała w ramach rozmów motywujących, na które zaproszono 6 osób uzależ-
nionych od alkoholu.
Z  wezwanymi osobami przeprowadzono spotkania i  podjęto próby zmotywowania tych 
klientów do uczęszczania na spotkania w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym 
lub podjęcia leczenia odwykowego w poradniach specjalistycznych lub stacjonarnie.

Leczenie odwykowe w 2021 roku:
- 6 spraw trafiło do Sądu,
- 4 osoby zostały przebadane przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Kontynuowano kampanie promujące zdrowy styl życia:
„Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz skorzystano z nowej kampanii  „Smart”.

Rozprowadzano materiały profilaktyczne do instytucji i  punktów sprzedaży alkoholu, 
ośrodków zdrowia, biblioteki i szkół.

Opiniowano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Komisja współpracuje na bieżąco ze wszystkimi JST na terenie gminy oraz organizacjami 
pozarządowymi i parafiami rzymskokatolickimi, a także z policją. 
Wspierano finansowo zadania publiczne: Bieg „Jana z Jani”, Zakup sprzętu koszykarskiego, 
Dzień Dinozaura, Konkurs Poezji Miłosnej, Turniej Piłki Nożnej, Dzień ziemniaka, Paczki dla 
osób nieco wcześniej urodzonych, Paczki świąteczne, Bieg Niepodległości, Mikołajkowy Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej.
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Zakupiono książki, literaturę fachową i materiały profilaktyczne niezbędne do prowadze-
nia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alko-
holowych i narkomanii.

Prenumerata miesięcznika „Świat Problemów”, „Remedium”.

Prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej w Smętowie Gr.

Szkolenie terenowe sprzedawców.

Warsztaty profilaktyczne w szkołach.

Zostały zakupione: alkogogle i narkogogle. 

Odbyły się widowiska artystyczne w Szkołach.
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcjonowało w gminie 9 organizacji pozarządowych, w tym:

7 stowarzyszeń:
- Towarzystwo Przyjaciół Lalków,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia w Lalkowych,
- SKF LZS Pogoń Smętowo Graniczne,
- Koło Wędkarskie Smętowo Graniczne działające w strukturach 
  Polskiego Związku Wędkarskiego,
- Stowarzyszenie Koszykarskie Kociewie,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Koło w Smętowie Granicznym,
- Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym

5 kół gospodyń wiejskich:
- KGW Kościelna Jania – Stara Jania,
- KGW Leśna Jania,
- KGW Lalkowy,
- KGW Frąca,
- KGW Kopytkowo.

W Gminie Smętowo Graniczne w 2021 roku nie był przeprowadzany otwarty konkurs ofert 
skierowany do organizacji pozarządowych. 

W gminie w 2021 r. funkcjonowały następujące ośrodki kultury i świetlice: 
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji im. St. Muchy w Smętowie Gr., 
- Świetlice wiejskie w  miejscowościach: Kamionka, Kościelna Jania, Lalkowy, Leśna Jania, 
Rynkówka, Smętówko. 

Budynki GOKSiR w  Smętowie Gr. i  budynki świetlic: Kamionka, Kościelna Jania, Lalkowy, 
Leśna Jania dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 
- koncert Smętowo-wspólnie tworzymy to miejsce, 
- Zlot Motocyklowy, 
- Dożynki Gminne, 
- Dzień Dziecka, 
- Biegi Szlakami Jana z Jani, 
- Biegi Niepodległościowe, 
- konkurs pieśni patriotycznej, 
- spotkanie z twórcami książek.

Ponadto zorganizowano spotkania w  formie filmowych seansów plenerowych, wystaw, 
przeglądów artystycznych, koncertów, prelekcji, wykładów, imprez turystycznych i spotkań 
sportowo-rekreacyjnych, konkursów, pokazów teatralnych, konferencji, warsztatów.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 10.000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia 
te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 104.000 zł.

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują grupy artystyczne: 
- Chór Złota Jesień, 
- Koło Emerytów.
Powyższe grupy zrzeszają łącznie 45 mieszkanek i  mieszkańców. W  ich ramach zorgani-
zowano zajęcia tematyczne, przedsięwzięcia teatralne, muzyczno-instrumentalne, wokalne 
i chóralne, folklorystyczne, ludowe, pieśni i tańca, a także takie, które można zaklasyfikować 
jako plastyczne, techniczne, taneczne, muzyczne, informatyczne, fotograficzne i filmowe, te-
atralne, turystyczne i sportowo-rekreacyjne, literackie, dyskusyjne.
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Ilość jednostek OSP – 3
• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – w KSRG
• OSP LEŚNA JANIA – w KSRG
• OSP KAMIONKA

Ilość strażaków ochotników:
• OSP SMĘTOWO GRANICZNE –  28 strażaków
• OSP LEŚNA JANIA – 13 strażaków
• OSP KAMIONKA – 24 strażaków

Ilość drużyn młodzieżowych:
• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 1 drużyna (6 druhów)
• OSP LEŚNA JANIA – brak
• OSP KAMIONKA – 2 drużyny
  - 1 młodzieżowa (7 druhów) 
  - 1 dziecięca (7 druhów) 

Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych i prac użytecznych 
(od 01.01.2021 r.– 31.10.2021 r.):
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Ilość strażaków przeszkolonych do kierowania ruchem:
• OSP SMĘTOWO GRANICZNE – 11 strażaków
• OSP LEŚNA JANIA – 9 strażaków
• OSP KAMIONKA – 10 strażaków

Wydatki w 2021 roku                           139.833,85 zł
• Ubezpieczenia strażaków i samochodów (OC)       7.769,00 zł
• Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
i pracach społecznie użytecznych z polecenia Wójta Gminy   32.028,05  zł
• Wydatki na zakup materiałów i sprzętu      39.014,83 zł
• Naprawy sprzętu, przeglądy, bieżące remonty     30.373,58 zł
• Usługi             12.031,52 zł
• Umowy zlecenia: dwaj konserwatorzy          5.239,20 zł
• Zakup energii             8.905,51 zł
• Usługi telekomunikacyjne            1.712,16 zł
• Badania lekarskie             2.760,00 zł

Wydatki na zakup sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.
• OSP SMĘTOWO GRANICZNE          3.321,00 zł
• OSP KAMIONKA                                                                                       1.700,00 zł

Wykaz zakupionego przez poszczególne jednostki OSP sprzętu 
został przedstawiony poniżej:

5.

OSP Smętowo Graniczne

OSP Kamionka 
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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 im. Dzieci Potulic w Kamionce,

 Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym,

 Żłobek „Promyczek” w Smętowie Granicznym,

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Lalkowych. 

W  planach finansowych na rok 2021 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 
19.496.527,00 zł oraz wpływy w wysokości 338.420,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwo-
cie 18.870.175,11 zł (97 %),  natomiast dochody w wysokości 321.288,18 zł (95 %).

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 2021 roku na działalność bieżącą ww. instytucji kultury przekazano dotację podmiotową  
w wysokości 897.000,00 zł.
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W 2021 roku na terenie gminy funkcjonowały 2 podmioty lecznicze:

 Pelplińskie Centrum Zdrowia (PCZ) z siedzibą główną w Pelplinie 
 przy ul. Ks. Biskupa Dominika 11 Filia w Smętowie Granicznym 
 przy ul. Kociewskiej 5, która zaczęła funkcjonować od dnia 1 września 2021 r. 
 w miejsce dotychczasowej Przychodnia Lekarskiej pod nazwą 
 SPZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Kociewska 5, 83-230 Smętowo Graniczne.

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

Profilaktyka zdrowotna realizowana na terenie gminy

Gmina, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpiła do wspólnej realizacji „Powiatowego 
Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022”, 
zwanego dalej „Programem”, przyjętego uchwałą nr XXXIII/271/2017 Rady Powiatu Staro-
gardzkiego z dnia 8 września 2017 r., i następnie zmienionego uchwałą nr XXXVI/306/2017 
Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXIV/163/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 r. Rada Gminy Smętowo Graniczne wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia 
Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w przedmiocie re-
alizacji przedmiotowego programu. Szacunkowo Programem miało być objętych 76 dzieci, 
w  tym 34 dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy. Na sfinansowanie realizacji Progra-
mu w 2021 r. w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10.100,00 zł. 
(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100), które w przypadku wyłonienia przez Powiat 
wykonawcy programu w trybie określonym przepisami obowiązującego prawa miały zostać 
przekazane Powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na szczepienia popula-
cyjne dziewcząt urodzonych w 2009 r. zamieszkałych na terenie gminy. Niestety z powodu 
nie wyłonienia przez Powiat realizatora Programu nie doszło do jego realizacji, tym samym 
środki finansowe przeznaczone na ten cel pozostały w budżecie gminy.     
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Realizacja przez gminę zadań z zakresu ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, 
zwanego dalej „organem zezwalającym”. Zezwolenie takie wydaje się na wniosek przedsię-
biorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych. 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodza-
je napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na dzień 01 stycznia 2021 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie gminy kształtowała się jak w poniższej tabeli:

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kształtowała się 
jak w poniższej tabeli:
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W trakcie roku, z powodu likwidacji punktów sprzedaży, wydano łącznie 4 decyzje 
wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

• 2 decyzje wygaszające wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają-
cych do 4,5% alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
• 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 
4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
• 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powy-
żej 18%  alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży.

Wydano także 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3 podmiotom na niżej wy-
mienione rodzaje napojów:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu 
 oraz piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% alkoholu 
 do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 • zezwolenie zezwalająca na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 
 powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu 
 oraz piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% alkoholu 
 do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu 
 oraz piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba punktów sprzedaży kształtowała się 
jak w poniższej tabeli:

Liczbę ważnych zezwoleń obrazuje poniższa tabela:

1.

2.

3.
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Wartość sprzedanego w 2021 roku na terenie gminy alkoholu 
przedstawiają poniższe tabele.

TABELA NR 1 wartość alkoholu sprzedanego alkoholu w 2021 roku 

TABELA NR 2 wartość alkoholu sprzedanego alkoholu w 2021 roku

Stosownie do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, za korzystanie z wydanych przez organy gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych pobiera się opłatę. Stawki tej opłaty określone zostały w ustawie, a dochody gminy 
z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wynikających z tejże usta-
wy, tj. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. 

Dochody gminy z tytułu opłat związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w 2021 roku wyniosły: 109.487,46 zł. (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta osiem-
dziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy)
Ponadto do budżetu gminy w 2021 roku trafiły środki w łącznej wysokości 10.606,68 zł. 
(słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześć złotych, sześćdziesiąt osiem groszy) z tytułu na-
łożonego na przedsiębiorców tzw. „podatku od małpek”.
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Liczba wniosków o informację publiczną jaka wpłynęła do Wójta Gminy Smętowo Graniczne 
w 2021 roku to 67, na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. W stosunku do jednej spra-
wy dotyczącej udzielenia informacji publicznej wnioskodawca złożył skargę na bezczynność 
Wójta Gminy Smętowo Graniczne. Niniejsze postępowanie w zakresie rozpatrzenia skargi, 
które prowadził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zostało zakończone poprzez 
odrzucenie przedmiotowej skargi. 

W 2021 roku wpłynęły cztery wnioski mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Niniejsze 
sprawy wniesione przez mieszkańców dotyczyły potwierdzenia zeznań świadków w sprawie 
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane zgod-
nie z żądaniem wnioskodawców.

W 2021 roku Wójt Gminy otrzymała i rozpatrzyła 2 petycje, których podział przedstawia się 
w następujący sposób:

Petycja złożona przez stowarzyszenie; dotyczyła zaprzestania stosowania szczepionek prze-
ciwko SARS-Cov-2 oraz odwołania wszelkiego rodzaju ograniczeń wolności. Petycja nie zo-
stała uwzględniona i uznano ją za bezzasadną. 

Petycja złożona przez osobę fizyczną; dotyczyła wydania komunikatu przez Wójta Gminy 
w sprawie przeprowadzenia działań profilaktycznych w zakresie stosowania suplementów, 
w tym witaminy D - celem neutralizacji wirusa SARS-Cov-2. Petycja została wycofana przez 
wnioskodawcę, co spowodowało zaniechanie dalszego procedowania sprawy.
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W 2021 r.:

 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 
 na dzień 1 stycznia 2021 r. 11 dni, a na dzień 31 grudnia 2021 r. 12 dni;

 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – od 20 do 55 dni.

W roku 2020 średnie zatrudnienie w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne wyniosło 38,71 
(w przeliczeniu na etaty), natomiast w roku 2021 zatrudnienie wzrosło do liczby 42,00 (w prze-
liczeniu na etaty), co miało związek z rotacją zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach 
pracy, przyjęcia do pracy trzech osób w ramach robót publicznych oraz koniecznością za-
trudnienia osób w celu zastępstwa pracowników przebywających na urlopach: rodzicielskim 
i wychowawczym (przeliczenia dokonywano w okresach miesięcznych).  

W zestawieniu ilości osób poziom osiągnięty na koniec 2020 roku to 39 osób, natomiast na 
koniec grudnia 2021 zatrudnione w Urzędzie Gminy były 43 osoby. 

W roku 2021 Rada Gminy Smętowo Graniczne podjęła 87 uchwał dotyczących określonych 
spraw regulujących działalność Gminy Smętowo Graniczne. Wojewoda nie stwierdził nie-
ważności żadnego zarządzenia i uchwały, wydanych przez organy gminy, a także nie skiero-
wał żadnej skargi do sądu administracyjnego. Mieszkańcy nie złożyli w 2021 r. skarg na akty 
prawne wydane przez organy gminy. W zakresie obsługi Rady Gminy Smętowo Graniczne 
w roku 2021 wpłynęły następujące pisma:

- 2 wnioski, w tym 1 rozpatrzony negatywnie (Radni Rady Gminy Smętowo Graniczne uznali, 
że złożony wniosek w sprawie zakupu nowego samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP 
Leśna Jania nie byłby wydatkiem efektywnym, przynoszącym określone rezultaty w posta-
ci zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w aspekcie, którego należy dokonywać 
oceny wysokiego kosztu),

- 7 petycji (4 uznane za bezzasadne, 2 petycje pozostawione bez rozpatrzenia: ze względu na 
jej wycofanie przez wnioskodawcę oraz ze względu na  niespełnienie wymogów formalnych 
petycji,  1 petycja uznana za częściowo zasadną),

W 2021 roku do Rady Gminy Smętowo Graniczne nie wpłynęły skargi na działalność Wójta 
Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
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