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Wstęp  
 

Szanowni mieszkańcy gminy Przywidz, 

w Państwa ręce składam kolejny „Raport o stanie gminy Przywidz”, za rok 2021. Został on 

przygotowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym. Nowe przepisy zobowiązują wójta gminy, by każdego roku – do 31 maja – 

przedstawił Radzie Gminy Przywidz sprawozdanie ze swojej działalności. Raport jest 

jednocześnie kompendium wiedzy na temat działań podjętych przez nasz urząd oraz 

podległych mu jednostek. W opracowaniu 

znajdziecie Państwo informacje dotyczące realizacji 

programów, strategii oraz uchwał rady gminy. Poza 

tym zamieszczone są w nim informacje dotyczące 

wydatkowania środków finansowych w zakresie 

inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, oferty 

kulturowej, rekreacyjnej i sportowej. Raport to także 

doskonałe źródło wiedzy na temat demografii naszej 

gminy, zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

zdrowia i środowiska. W minionym roku, mimo 

wielu przeciwności losu, na terenie gminy Przywidz 

działo się naprawdę bardzo wiele. Wierzę, że raport 

będzie źródłem wiedzy, która w przyszłości może 

być podstawą do konstruktywnego dialogu na temat 

dalszego rozwoju naszej ojczyzny – gminy Przywidz. 

 

Marek Zimakowski,  

Wójt Gminy Przywidz  
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1. Informacje ogólne o gminie  
 

Gmina Przywidz położona jest w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim. Graniczy 

z gminami: Kolbudy, Trąbki Wielkie, Skarszewy, Nowa Karczma, Somonino i Żukowo. 

Gmina zajmuje powierzchnię 129,62 km². W jej skład wchodzi 18 sołectw Przywidz, 

Borowina, Częstocin, Huta Dolna, Jodłowno, Kierzkowo, Kozia Góra, Marszewska Góra, 

Marszewska Kolonia, Michalin, Miłowo, Nowa Wieś Przywidzka, Olszanka, Piekło Górne, 

Pomlewo, Stara Huta, Sucha Huta, Trzepowo. Siedzibą gminy jest Przywidz.  

Gmina Przywidz to w 50 % tereny rolnicze, a ponad 40 % stanowią tereny leśne. To sprawia, 

że jest ona postrzegana, jako gmina rolniczo-turystyczna.  

Przez gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie: 221: Gdańsk – Kościerzyna, 

233: Mierzeszyn – Trzepowo oraz 226: Przejazdowo – Horniki Dolne (przebiega przez 

Olszankę i Suchą Hutę). 

 

Stolica gminy – Przywidz  
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2. Rada Gminy Przywidz 
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, który od 2018 roku wybierany jest na  

5-letnią kadencję. Radni zajmują się m.in. uchwalaniem statutu gminy, budżetu gminy, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale też podejmowaniem decyzji  

o wysokościach stawek podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

 Rada Gminy Przywidz liczy 15 osób i od początku kadencji jej skład pozostaje niezmieniony. 

RADA GMINY PRZYWIDZ 

Imię i nazwisko   Pełniona funkcja 

Michał Jasiński Przewodniczący  
 

Mariusz Lipski Wiceprzewodniczący 
 

Teodor Formela Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

Józef Czaiński Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarczej 

Miłosz Grabarek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Robert Deja Przewodniczący Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu,  

zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Krystyna Jakonis Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Arkadiusz 

Kaliszewski 

Zastępca przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty i 

Sportu 
 

Wiesław Spisak Członek 

Sławomir Plichta Członek 

Krzysztof Kupracz Członek 

Kamila Wyszecka Członek 

Barbara Talaśka Członek 

Anna Klinkosz Członek 

Andrzej Przybycień  
 

Członek 

 

W minionym roku Przewodniczący Rady Gminy Przywidz Michał Jasiński zwołał  

11 posiedzeń sesji Rady Gminy Przywidz, na których podjętych zostało 92 uchwały.  

Na posiedzeniu, które odbyło się 25 czerwca 2021 roku Wójtowi Gminy Przywidz Markowi 

Zimakowskiemu udzielono votum zaufania oraz absolutorium. 
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3. Struktura demograficzna gminy 
Na 31 grudnia liczba mieszkańców gminy Przywidz wynosiła 5824 osób i była 

o 37 mieszkańców większa niż w analogicznym czasie roku 2020. 

Kod 
terytorialny 

 
Miejscowość 

Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

2204052 BLIZINY 52  52 

2204052 BOROWINA 380  380 

2204052 CZARNA HUTA 62 1 63 

2204052 CZĘSTOCIN 97 2 99 

2204052 GROMADZIN 103 2 105 

2204052 HUTA DOLNA 97 4 101 

2204052 HUTA GÓRNA 52  52 

2204052 JODŁOWNO 255 1 256 

2204052 KIERZKOWO 94  94 

2204052 KLONOWO DOLNE 154 1 155 

2204052 KLONOWO GÓRNE 72  72 

2204052 KOZIA GÓRA 50 1 51 

2204052 MAJDANY 70  70 

2204052 MARSZEWO 30  30 

2204052 MARSZEWSKA GÓRA 100  100 

2204052 MARSZEWSKA KOLONIA 108  108 

2204052 MICHALIN 120  120 

2204052 MIŁOWO 117  117 

2204052 NOWA WIEŚ 
PRZYWIDZKA 

163 2 165 

2204052 OLSZANKA 121 3 124 

2204052 PIEKŁO DOLNE 159 5 164 

2204052 PIEKŁO GÓRNE 93 1 94 

2204052 POMLEWO 666 2 668 

2204052 PRZYWIDZ 1588 12 1600 

2204052 ROZTOKA 181  181 

2204052 STARA HUTA 128  128 

2204052 SUCHA HUTA 252  252 

2204052 SZKLANA GÓRA 21  21 

2204052 TRZEPOWO 260 2 262 

2204052 ZĄBRSKO GÓRNE 140  140 

Ogółem 30 5785 9 5824 
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Podobnie jak na koniec roku 2020 największymi miejscowościami w gminie są Przywidz  

i Pomlewo. Z kolei prym najmniej licznej wsi wiedzie Szklana Góra, gdzie zamieszkuje 21 

osób. 

 

Statystyki pokazują, że w ostatnich trzech latach liczba mieszkańców gminy Przywidz 

systematycznie rośnie. W 2021 roku zmarło 59 osób, a urodziło się 62 dzieci –  

28 dziewczynek i 34 chłopców. Najpopularniejszymi imionami były w ubiegłym roku Emilia 

i Aleksander. Nie brakowało też imion nietypowych – Anastazja, Nela albo Wilhelm i Hilary. 

Przyrost naturalny w 2019 roku wynosił dokładnie 1,4%, rok później 1,7 %, a w 2021  

– 0,5 %. Dodajmy, że w wiek dorosły (18 lat) weszły w ubiegłym roku 63 osoby. 
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3.1.  Małżeństwa 
Liczba małżeństw zawarta w roku ubiegłym jest porównywalna do lat poprzednich.  

 

 

 

Hildegarda i Józef Rohda z Przywidza świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego. 

 

W 2021 roku ślub cywilny zawarły  43 

pary, z czego 21 z nich ślubowało  

w plenerze. Każdego roku wójt Marek 

Zimakowski spotyka się z parami, które 

obchodzą, co najmniej 50-lecie pożycia 

małżeńskiego. W roku ubiegłym złote 

gody obchodziło 12 par, 55-lecie 

pożycia małżeńskiego świętowało  

7 par,  a 60 lecie – jedna para. 

 

 

 

 

 

 29 sierpnia 101 lat skończyła Gertruda Labuda 

Poza tym nie zapominamy o seniorach, którzy ukończyli co najmniej 90-siąty rok życia. Na 

terenie gminy Przywidz mieszka ośmiu 90-latków, trzech 96-latków oraz jedna osoba, która 

ukończyła 97 lat. Najstarszą mieszkanką gminy jest Pani Gertruda Labuda z Huty Dolnej, 

która 29 sierpnia 2021 roku skończyła 101 lat. 
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4. Budżet 
Informacje dotyczące finansów gminy Przywidz zostały sporządzone na podstawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz na 2021 rok.  

Budżet gminy Przywidz na 2021 rok został uchwalony 18 grudnia 2020 roku Uchwałą  

Nr XXI/177/2020 Rady Gminy Przywidz.  

4.1.  Dochody 

Dochody budżetu gminy Przywidz uchwalono na 44.534.490 zł, a składają się na nie: 

dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Wydatki – zgodnie z przyjętym 

dokumentem – miały wynieść 47.594.490 zł, a deficyt budżetowy -  3.060.000 zł. 

Ostatecznie w 2021 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 50.735.164,39 zł, co 

stanowi 113,9 % planu, a wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 52.926.970,18 zł, 

co stanowi 111,2 % zakładanego planu. Za 2021 rok budżet gminy zamknął się deficytem  

w wysokości 2.191.805,79 zł, a więc o blisko 900.000 zł mniej niż początkowo zakładano. 

Pozyskane środki unijne 

NAZWA ZADANIA kwota w PLN 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Przywidz” 

7.167.485,74 

Budowa ścieżki rowerowej w Pomlewie 233.443,67 

„Aktywne i kreatywne przedszkolaki w Ośrodkach 
przedszkolnych Gminy Przywidz” 

581.969,02 

„Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” 4.950. 809,28  

Projekt badawczy „SERENE” 50.525,53  

suma 
12.984.233,20zł 

49,4 %
25.078157 zł

23,9 %
12.117.221 zł

25,3 %
12.851.011 zł

1,4 %
690.774 zł

Dochody budżetowe

dotacje subwencja ogólna dochody własne Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
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4.2. Wydatki 
 

Wydatki pokazują, jakie zadania realizowane są przez gminę. W poszczególnych 

wielkościach znajdziemy odzwierciedlenie kierunków rozwoju i zakres zadań powierzonych 

Gminie do wykonania.  

Tradycyjnie już największą część wydatków stanowi finansowanie gospodarki komunalnej  

i transportu, edukacji, pomocy społecznej i rodzinie. Gmina ponosi wydatki związane  

z szeroko pojętą gospodarką komunalną. Mowa tu oczywiście o gospodarce odpadami 

komunalnymi, ochronie środowiska, utrzymaniem dróg, czy gospodarką mieszkaniową. 

Wydatki majątkowe w ubiegłym roku wyniosły 20.800.040,49 zł, a więc 39,3 % wszystkich 

wydatków. Pozostałe 60,7 % stanowią wydatki bieżące. 
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Struktura wszystkich wydatków w 2021 roku. 

 

 Kwota 
Udział 
procentowy 

Gospodarka komunalna 
 i transport 

23.728.322,96 44,8 

Administracja 4.146.626,85 7,8 

Kultura, sport i turystyka 1.464.752,10 2,8 

Bezpieczeństwo publiczne 172.426,84 0,3 

Obsługa długu 289.888,84 0,6 

Oświata i wychowanie 10.209.125,49 19,9 

Zdrowie i pomoc społeczna 12.915.827,87 24,4 
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Wysokość dochodów i wydatków na jednego mieszkańca w PLN  

 

 

Przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. 

wyniosły łącznie 7.642.778,74 zł, natomiast rozchody 2.040.000 zł. 

Trzeba wiedzieć, że podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb 

pożyczkowych gminy, ale również minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. Zaciąganie 

kredytów i pożyczek jest niezbędne do sfinansowania celów ujętych w przedsięwzięciach 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wysokość zadłużenia gminy Przywidz kształtuje się na 

bezpiecznym poziomie.  

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 rok wyniosło 15.277.000 zł,  a więc 30,1 % 

osiągniętych dochodów. 

 

4.3. Podatki  
Stawki podatkowe obowiązujące w roku 2021, ustalone na mocy podjętych uchwał w roku 

2020.  

❖ W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania 

podatku leśnego na 2021r. na terenie Gminy Przywidz – wzrost cen o 3,9 %  

w stosunku do 2020 roku. 

❖ W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku 

rolnego w 2021r. na terenie Gminy Przywidz – wzrost cen o 3,9% w stosunku do  

2020 roku.  

❖ W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Przywidz – wzrost cen o 3,9% w stosunku do 2020 roku. 
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5. Zagospodarowanie przestrzenne i Inwestycje 

5.1. Planowanie przestrzenne 
 

W roku 2021 uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 Marszewska Góra II, w rejonie ul. Głównej (uchwała RGP XXII/179/2021 z dnia 

29.01.2021 r.) - plan ustala możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

korektę komunikacji. 

 Piekło Górne w rejonie ulicy Kaszubskiej (uchwała RGP XXIV/204/2021 z dnia 

31.04.2021 r.) - plan zakłada możliwość realizacji zabudowy produkcyjnej i zabudowy 

usługowej. 

  Pomlewo III w rejonie ulicy Łąkowej i ulicy Kasztanowej (uchwała RGP 

XXX/238/2021 z dnia 15.11.2021 r.) - plan ustala możliwości zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy (uchwała RGP 

XXX/239/2021 z dnia 15.11.2021 r.) – plan ustala możliwości zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy letniskowej i korektę strefy 

komunikacyjnej. 

 Miłowo II w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz (uchwała 

RGP  XXXI/257/2021 z dnia 06.12.2021 r.) – plan zakłada możliwość realizacji 

zabudowy produkcyjnej, usług, rzemiosła, magazynów, zabudowy usługowej, 

mieszkaniowo – usługowej oraz stref zieleni naturalnej i izolacyjnej. 

 

W roku 2021 podjęto 1 uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wyżynnej dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Pomlewo (uchwała Nr XXVI/220/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/756821/doc02853520200504080402-pdf.html
https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/835444/mpzp-kozia-gora-i-pdf.html
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5.2. Inwestycje 
Realizacja inwestycji obejmowała w 2021 roku przede wszystkim stworzenie  

lub modernizację obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których korzystają mieszkańcy 

gminy Przywidz. Ale to także przygotowania oferty dla potencjalnych podmiotów 

gospodarczych, które byłyby zainteresowane inwestowaniem w naszej gminie. 

Zdecydowanie najważniejszą inwestycją w historii gminy Przywidz, a której budowę 

zakończono w 2021 roku, była budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków  

w Piekle Dolnym.  

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz" to projekt 

zrealizowany przy udziale Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Projekt obejmował budowę nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym o średniej 

wydajności 535m3 na dobę, likwidację starej oczyszczalni ścieków oraz równoległą budowę 

ok. 27 kilometrów kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przywidz, Pomlewo, Jodłowno, 

Marszewska Góra, Gromadzin, 

Ząbrsko Górne i Piekło Dolne. 

Głównym celem budowy 

oczyszczalni ścieków była poprawa 
jakości oczyszczania ścieków,  

a tym samym poprawa stanu 

środowiska. Użyta technologia 

oczyszczania ścieków 

zagwarantowała uzyskanie stężeń 

zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych na poziomie 

niższym o 10% od wymaganych 

Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska tak, aby jej 
funkcjonalność była zapewniona na 

długie lata bez konieczności 

inwestowania. Projekt uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji 

Przywidz objął docelowo 380 mieszkańców. Trasy sieci kanalizacyjnej przebiegają obok 

istniejącej zabudowy, przy granicach działek, w obrębie pobocznych dróg gminnych  

i powiatowych. Tego typu inwestycje mają duże znaczenie dla prowadzenia prawidłowej 

gospodarki ściekowej na obszarze gminy jak również służyć mają ułatwieniu mieszkańcom  

w zagospodarowaniu ścieków bytowych. Uroczyste otwarcie oczyszczalni odbyło się 

20.10.2021r. 

Projekt w liczbach:  

Wartość projektu- 34.047.296,40 zł 

Dofinansowanie- 18.047.441,21 zł 
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Panele fotowoltaiczne- projekt „Eko energia od Somonina aż po Przywidz" 

Jego celem była poprawa bezpieczeństwa energetycznego i jakości powietrza poprzez 

zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji 

energii elektrycznej. Produkcja energii ze źródeł 

odnawialnych (tzw. zielona energia) przyczynia się do 

ograniczenia emisji szkodliwych substancji do 

powietrza. Więcej fotowoltaiki i innych technologii 

proekologicznych to mniej technologii 

konwencjonalnych, które emitują zanieczyszczenia. 

Dbanie o środowisko naturalne staje się coraz bardziej 

rozpowszechniane. Pragniemy pozyskiwać energię drogą 
przyjazną środowisku. Zależy nam, by oddychać 

czystym powietrzem, pływać w przejrzystych jeziorach  

i spacerować po lasach wolnych od śmieci. Rośnie 

świadomość, że musimy dbać o nasze otoczenie, 

zwłaszcza, że Gmina Przywidz posiada tak wspaniałe 

walory krajobrazowe i turystyczne. W ramach projektu 

„Eko Energia od Somonina aż po Przywidz" zostało 

wykonanych 10 mikroinstalacji na budynkach 

użyteczności publicznej i 253 mikroinstalacji na 

nieruchomościach mieszkańców, na terenie Gminy Przywidz. Pierwsze instalacje powstały 

w  grudniu 2020 r. Na dachach w naszej Gminie 
pojawiły się 22 systemy o mocach 3,1 - 7,44 

kWp,  kolejne 69 systemy o mocach 2,48 - 7,44 k. 

W zamontowano w marcu i kwietniu 2021r. 

Oficjalnie projekt zakończył się 21 maja 2021r. 

Dzięki specjalnej aplikacji na smartfona, można 

monitorować produkcję swojej energii 

elektrycznej. 

Wartość umów na terenie Gminy 

Przywidz to: na 11 obiektach 
użyteczności publicznej  831.718,62 zł, 

natomiast na 253 obiektach 

mieszkańców to 5.761.965,24 zł. 
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Gmina Przywidz posiada rozbudowaną sieć dróg gminnych o łącznej długości ponad 249 km. 

 

 

 
 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE 

 

 

Modernizacja drogi transportu rolnego Ząbrsko Górne – Borcz (etap II) 

  

Remont drogi o długości 540 m 

Koszt inwestycji to: 289 050,00 zł 

W ramach projektu dokonano modernizacji nawierzchni drogi z płyt Jomb,  

ul. Rajskiej w Ząbrsku Górnym. 

Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Pomorskiego: 106 965 zł 

 
 
 
 
         
 

 

 

 

 

 

 

Remont ulicy Lipowej w miejscowości Jodłowno 

Wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią asfaltową 

na długości ok. 200 mb i szerokości 5 mb  

w m. Jodłowno wraz ze zjazdami.  

Koszt inwestycji to 291 242,00 zł 

 

 

W bieżącym 
utrzymaniu jest 

142 km 

Są to drogi asfaltowe, 
utwardzane płytami 

Jumbo i szutrowe 

Pozostałe 107 km to drogi 
gruntowe, prowadzące 

do pól i nieużytków 
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W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace: 

 

 Budowa chodnika w Piekle Dolnym etap III FS Piekło Górne 

 

 Budowa zjazdu z DW w m. Pomlewo w drogę wewnętrzną 

 

 Remont nawierzchni ul. Kasztanowej w Pomlewie  
 

 Remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Sołectwie Borowina 

 
 Remont nawierzchni ul. Gajowej oraz ul. Trakt Leśny  

w Sołectwie Michalin  

 
 Remont ul. Spokojnej w miejscowości Piekło Górne 

 

 Remont nawierzchni ul. Niedźwiedziej w Gromadzinie 

 w ramach FS Przywidz 

 

 Budowa drogi w Szklanej Górze w ramach FS Kozia Góra 

 

 Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Jodłownie 

 
 Remont ul. Leśnej w miejscowości Pomlewo 

 

 Remont nawierzchni ul. Podgórnej w Sołectwie Marszewo  
 

 

Na wszystkie działania drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego wydano 191 185,24 zł 

Pozostałe prace remontowe: 

 

❖ W ramach bieżącego utrzymania dróg, zakupiono gruz i kamień łamany do wykonania stabilizacji 
dróg – 206 456,15 zł 

❖ Wymieniono przepusty pod drogami i zbudowano nowe – 4 076,07 zł 

❖ Zakupiono znaki drogowe, lustra oraz tablice z nazwami ulic – 11 901,26 zł 

 

Oświetlenie uliczne 

W siedzibie Urzędu Gminy Przywidz została podpisana umowa z Energa Oświetlenie 

Sp z o.o. na kompleksową usługę oświetlania 

ulic, dróg i innych otwartych terenów 

publicznych. Umowa zakładała również 

modernizację 417 szt. opraw świetlnych poprzez 

wymianę na oprawy energooszczędne LED. 

Zainstalowanych zostanie również ok. 30 nowych 

punktów świetlnych.  
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6. Oświata  
Gmina Przywidz realizuje zadania oświatowe określone w: 

1)  ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym- zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy, 2) ustawie z dnia 14 

grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z. 2019r. poz. 1148 z późn.zm.), ustawy z dnia 7 

września 1991 o systemie oświaty 9Dz.U. z 2019r. poz.1481 z ;późn.zm.), ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn.zm), 3) ustawie z dnia 

26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.). 

 

LOKALNE PRAWO OŚWIATOWE 

 

W roku 2021 Rada Gminy Przywidz podjęła uchwały związane z realizacja zadań 

oświatowych: 

 

 

 Uchwała Nr XXVIII/235/ 2021 Rady Gminy Przywidz z dnia 02 sierpnia 2021 r.  

w sprawie określenia średniej cenny jednostki paliwa w Gminie Przywidz na rok 

szkolny 2021/2022 

 Uchwała Nr XXX/244/ 2021 Rady Gminy Przywidz z dnia 15 listopada 2021 r.  

w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Przywidz, a Gminą Trąbki Wielkie  

w sprawie powierzenia przez Gminę Przywidz Gminie Trąbki Wielkie zadań  

w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie 

gminy Przywidz, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 2 w Gdańsku oraz udzielenie dotacji na ten cel. 

 Uchwała Nr XXXI/264/ 2021 Rady Gminy Przywidz z dnia 6 grudnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

 i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Przywidz. 
 

 Uchwała Nr XXXI/265/ 2021 Rady Gminy Przywidz z dnia 6 grudnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Przywidz 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 

Przywidz. 
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6.1. Zarządzenia 
 
Wójt Gminy Przywidz wydał zarządzenia związane z realizacja zadań oświatowych: 

 

 Zarządzenie nr RO.0050.7.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 18.01.2021r.  

w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy 

Przywidz w 2021 do kosztów utrzymania jednego dziecka w niepublicznych 

placówkach prowadzonych na terenie Gminy Przywidz. 

 

 Zarządzenie nr RO.0050.8.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29.01.2021 w sprawie 

ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klasach 

pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Przywidz. 

 Zarządzenie nr RO.0050.9.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29.01.2021r w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przywidz. 

 Zarządzenie nr RO.0050.11.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 03.02.2021r  

w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Przywidz dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Przywidz. 

 Zarządzenie nr RO.0050.24.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 28 kwietnia 2021r  

w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu poprawy oceny prac 
plastycznych w wojewódzkim konkursie „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych” organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Gdańsku. 

 

 Zarządzenie nr RO.0050.40.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 10 sierpnia 2021r.  

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 Zarządzenie nr RO.0050.48.2021 Wójta Gminy Przywidz z dnia 25 października 

2021r w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac 

plastycznych w powiatowym konkursie „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a  
w Twoim domu będzie bezpiecznie” organizowanym przez Starostwo Powiatowe  

w Pruszczu Gdańskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

6.2. ORGANIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 
W roku 2021 gmina Przywidz była organem prowadzącym dla: trzech szkół podstawowych.  

 

STAN ORGANIZACJI PLACÓWEK PRZEDSTAWIONO W ZESTAWIENIU 

TABELARYCZNYM. 

1. Szkoła Podstawowa w Przywidzu im. Unii Europejskiej 

Liczba  uczniów stan na 30.IX.2019 

„0” Klasa I Klasa II 
Klasa 

III 

Klasa 

IV 
Klasa V 

Klasa 

VI 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

30 32 20 11 22 36 48 29 45 

Stan na 30.IX.2020 

21 28 31 18 18 27 36 54 30 

Stan na 30.IX.2021 

32 + 

(104 

poniżej 

6 lat) 

24 27 34 20 17 29 39 55 

 

ZATRUDNIENIE 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba nauczycieli Liczba etatów 

Rok szk. 2020-

2021 

Rok szk.2021-

2022 

Rok szk. 2020-

2021 

Rok szk.2021-

2022 

Dyplomowany 20 18 20 18 

Mianowany 6 8 6 8 

Kontraktowy 16 14 16 13,8334 

Stażysta i pozostali 0 3 0 3 

Razem 42 43 42 42,83 
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Pracownicy obsługi 

SZKOŁA Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Ogółem 

pracownicy 

Etaty 

administracji 

Etaty  

obsługi 

Ogółem 

etaty 

Przywidz 

2020/21 

2 13 15 2 12,5 14,5 

Przywidz 

2021/22 

2 13 15 2 12,5 14,5 

 

2. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Pomlewie 

Liczba  uczniów stan na 30.IX.2019 

„0” Klasa I Klasa II 
Klasa 

III 

Klasa 

IV 
Klasa V 

Klasa 

VI 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

14 8 9 11 8 10 16 6 9 

Stan na 30.IX.2020 

10 8 8 9 9 0 10 6 5 

Stan na 30.IX.2021 

9 11 10 11 8 11 0 11 4 

 

ZATRUDNIENIE  

Pracownicy obsługi  

SZKOŁA Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Ogółem 

pracownicy 

Etaty 

administracji 

Etaty  

obsługi 

Ogółem 

etaty 

POMLEWO 1 2 3 1 1,75 2,75 

 

 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego   

 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba nauczycieli Liczba etatów 

Rok szk. 

2020-2021 

Rok szk. 

2021-2022 

Rok szk  

2020-2021 

Rok szk. 

2021-2022 

Dyplomowany 10 11 6,87 7,45 

Mianowany 3 6 1,97 3,62 

Kontraktowy 5 3 4,26 2,33 

Stażysta i pozostali 1 0 0,2 0 

Razem 19 20 11,53 13,40 
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3. Szkoła Podstawowa w Trzepowie 

Liczba  uczniów stan na 30.IX.2019 

„0” Klasa I Klasa II Klasa 

III 

Klasa 

IV 

Klasa V Klasa 

VI 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

12 11 8 8 12 17 17 12 15 

Stan na 30.IX.2020 

7 15 13 8 6 14 18 18 11 

Stan na 30.IX.2021 

12 8 17 12 10 6 13 17 19 

 

 

Zatrudnienie w szkołach 

Pracownicy obsługi  

SZKOŁA Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Ogółem 

pracownicy 

Etaty 

administracji 

Etaty  

obsługi 

Ogółem 

etaty 

Trzepowo 

2020/21 

2 5 7 1,25 4,5 5,75 

Trzepowo 

2021/22 

2 5 7 1,25 4,5 5,75 

 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego   

 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba nauczycieli Liczba etatów 

Rok szk. 

2020-2021 

Rok 

szk.2021-

2022 

Rok szk. 

2020-2021 

Rok 

szk.2021-

2022 

Dyplomowany  13 11 9,47 8,81 

Mianowany  2 4 1,19 2,67 

Kontraktowy  4 2 2,89 1,94 

Stażysta i 

pozostali  

0 0 0 0 

Razem  19 17 13,55 13,42 
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6.3. Wyniki egzaminów Ósmoklasistów 
 

Szkoła Język polski matematyka Język angielski 

SP Pomlewo 50,6% 39,2% 37,2% 

SP Przywidz 55,1% 42,7% 46,7% 

SP Trzepowo 52% 45% 49% 

GMINA PRZYWIDZ 52,6% 42,3 44,3% 

 

 
 

6.4. Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego 
 

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne na stopień 

nauczyciela mianowanego. Egzaminy przeprowadzono przed komisją egzaminacyjną  

i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W Szkole Podstawowej w Przywidzu egzamin 

zdało 2 nauczycieli oraz po jednym w Szkole Podstawowej w Trzepowie i Szkole 

Podstawowej w Pomlewie. 
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6.5. Szkoły niepubliczne 
 
Do zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego należy również prowadzenie 

ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. W ewidencji prowadzonej przez 

gminę Przywidz w 2021 roku znajdowała się jedna szkoła niepubliczna prowadzona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej wsi Przywidzkiej oraz jedno przedszkole niepubliczne 

„Wróżkolandia”.  

 
 

1. Przedszkole Niepubliczne WRÓŻKOLANDIA” 

 

ROK 2020 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w poszczególnych miesiącach 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

18 19 18 18 16 18 19 19 17 18 19 22  

Rok 2021 
22 23 21 20 23 23 22 22 21 20 20 20  

 

 

 

 

 
2. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej 

 

Liczba uczniów stan na 30.IX.2019 

„0” Klasa I Klasa II 
Klasa 
III 

Klasa 
IV 

Klasa V 
Klasa 
VI 

Klasa 
VII 

Klasa 
VIII 

3+14(oddział 

przedszkolny 

poniżej 6 lat) 

4 6 6 6 6 9 8 8 

Stan na 30.IX.2020 

10+15 (oddział 

przedszkolny 

poniżej 6 lat) 

3 7 5 6 7 7 9 8 

Stan na 30.IX.2021 

11+16(poniżej 

6 lat) 
10 5 7 5 5 7 7 10 
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6.6. Stypendia naukowe i sportowe 
 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są stypendia Wójta 

Gminy Przywidz za wyniki w nauce. Ich przyznawanie unormowane jest uchwałą z dnia 21 

grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów. Obydwa się to w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Przywidz. 

W roku 2021 stypendia naukowe otrzymało 9 uczniów z klas VIII szkół podstawowych. 

Wśród nagrodzonych pięciu uczniów reprezentowało Szkołę Podstawową w Przywidzu, 

dwóch – Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Przywidzkiej i po jednym ze Szkoły Podstawowej 

w Trzepowie i Szkoły Podstawowej w Pomlewie.  

Nagrody finansowe przyznano na okres 5 miesięcy.  

W sumie na stypendia przeznaczono 4500 zł. 

 
Z kolei za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie  

z uchwałą z dnia 29 marca 2017 r., uhonorowano  

3 uczniów: 

- brązową medalistkę w pływaniu z płetwą podczas III 

Mistrzostw Polski.  

- mistrzynię Polski w konkurencji indywidualnych 

technik specjalnych z XXX Mistrzostw Polski Juniorów 

i Młodzieżowców w Taekwondo w Bystrzycy Kłodzkiej. 

- brązową medalistkę w ogólnopolskich zawodach  

w ramach GRAND PRIX Polski Juniorów i Seniorów-

Eliminacje do Mistrzostw Polski. 

 

6.7. Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe 

W roku szkolnym 2020/2021 bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 423 

uczniów z klas I – VIII szkół podstawowych oraz uczniów wymagających dostosowanych 

potrzeb edukacyjnych. Na realizację zadania pozyskano z budżetu Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego środki finansowe (łącznie z 1% na obsługę zadań) w kwocie: 52041,80 zł. 

Dzięki tym środkom zakupiono podręczniki (36289,55 zł) oraz ćwiczenia (15236,98 zł). 

Z kolei w obecnym roku szkolnym bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 

471 uczniów z klas I – VIII szkół podstawowych oraz uczniów wymagających 

dostosowanych potrzeb edukacyjnych. Na realizację zadania pozyskano z budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe (łącznie z 1% na obsługę zadań)  

w kwocie: 64854 zł. Z pozyskanych środków zakupiono podręczniki (47589,32 zł oraz 

ćwiczenia (15676,86 zł). 
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6.8. Dowożenie uczniów do szkół 
Realizacja dowozu uczniów do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych odbywa 

się w oparciu o art. 32 ust. 3 i 7 oraz art. 39 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego 

W roku szkolnym 2020/2021 do dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Przywidz 

wykorzystano po dwa autobusy i busy. Dowozem objęto uczniów (195-201) do 3 szkół  

z terenu gminy, a poza jej teren 14 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej  

w Warczu i do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.  

Autobusy kursowały na 2 trasach: 

➢ - Przywidz – Trzepowo – Kierzkowo – Olszanka – Trzepowo – Przywidz (dziennie 

4-5 kursów) po ok. 160 km dziennie. 

➢ - Przywidz – Pomlewo – Jodłowno – Marszewo - Nowa Wieś Przywidzka - Roztoka 

- Klonowo (dziennie 4-5 kursów) po ok. 150 km dziennie. 
 

Jeden z busów wykonuje dwukrotnie kursy do Szkoły Specjalnej w Warczu przewożąc 14 

dzieci z terenu gminy. Drugi bus kursuje na trasach: 

Przywidz – Częstocin - Czarna Huta – Piekło Dolne - Trzepowo – Przywidz i z powrotem, 

pokonując dziennie 115 km. 

 

Na dowożenie autobusami wydano 104367,50 zł. 

Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do 

Szkoły Specjalnej w Warcz liczony jest za 1km, co 

w sumie dało 76156,50 zł. Z kolei transport 

drugim busem kosztował 28.956,00  zł. 
Na dowożenie uczniów do szkół wydano 

213.204,90 zł. 

Gmina ma zawartą umowę z rodzicem na dowóz 

ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Kształcenia 

i Wychowania w Kolbudach. W roku 2021 

wydatkowano 1036,20 zł. Ponadto gmina miała 

zawartą umowę na dowóz ucznia 

niepełnosprawnego do szkoły specjalnej ponadpodstawowej do Gdańska. 
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6.9. Projekty i współpraca 
 

Gmina Przywidz otrzymała od Samorządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie do 

projektu „Aktywne i kreatywne przedszkolaki w Ośrodkach Przedszkolnych Gminy Przywidz" 

na kwotę 858 344zł, które zostało 

podpisane przez Wójta Gminy 

Przywidz Marka Zimakowskiego 

oraz Skarbnik Gminy Przywidz 

Barbarę Borowską. Dzięki tym  

środkom dla najmłodszych 

powstaną nowe miejsca  

w przedszkolach, dodatkowe 

zajęcia edukacyjne czy nowe 

zabawki, a dla wychowawców 

kursy, szkolenia i warsztaty.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski 

spotkał się z  Anną Staniewicz - 

wojewódzkim komendantem Pomorskiej 

Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 

Hufców. Podczas spotkania  rozmawiano 

o kształceniu i udzielaniu pomocy 

młodzieży w ramach działalności OHP 

przy współpracy samorządu oraz szkół. 

Omówiono również tematy związane  

z rozwojem zawodowym młodzieży  

w wieku 14-18 lat, a także kwestie 

wspierania młodocianych  

w podejmowaniu edukacyjnych wyzwań. 
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6.10. Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 
 

Miniony rok był szczególnie udany dla młodych sportowców, reprezentujących barwy Szkoły 

Podstawowej w Przywidzu. Medale różnego kruszcu zdobyły szczypiornistki UKS Zawisza, 

które startowały m.in. w mistrzostwach województwa pomorskiego, Pomorskiej 

Wojewódzkiej Lidzie Piłki Ręcznej Dziewcząt, czy Turnieju „Handballowy zawrót głowy”.  

 

 

Dla przywidzkiej podstawówki medale na 

igrzyskach młodzieży szkolnej zdobywali 

również przedstawiciele sztafetowych 

biegów przełajowych. 

 

 

Uczniowie z Przywidza osiągają nie tylko 

sukcesy na arenach sportowych. W VII 

Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym 

„Zwykłe kociaki – niezwykłe tygrysiaki” 

uczniowie przywidzkiej podstawówki zdobyli 

drugą i trzecią nagrodę. Placówka przez 

dziennikarzy „Dziennika Bałtyckiego” 

nominowana została do tytuł „Szkoła Roku”. 

 

 

 

W 2021 roku w placówce przeprowadzono remont 

zaplecza kuchennego (ul. Szkolna) oraz kilku klas. 

Poza tym wykonano remont sali przedszkolnej  

i szatni placówki przy ul. Cisowej. 
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Uczniowie uczestniczyli w wielu projektach i programach, by wspomnieć chociażby o: 

Programie Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – Erasmus+, 

projekcie UNICEF „Prezenty bez pudła”, ogólnopolskim projekcie „Zbudujmy razem dom 

hospicyjny dla dzieci”, „Pola nadziei”, 

czy Narodowym Czytaniu. Cała 

społeczność szkolna aktywnie 

uczestniczy w akcjach 

charytatywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 rok obfitował także w różnego rodzaju 

wydarzenia. Na długiej ich liście znaleźć 

można: warsztaty strażackie, Dzień Dyni, 

Dzień Języków Obcych, świąteczne 

kiermasze, imprezy okolicznościowe.  
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6.11. Szkoła Podstawowa w Pomlewie 

  
Jednym z ważniejszych sukcesów minionego roku było 2. miejsce w półfinale Igrzysk 
Młodzieżowych w drużynowych mistrzostwach Pomorza w tenisie stołowym. Ekipa  

z Pomlewa uległa jedynie 

rówieśnikom z Kościerzyny. Barw 

szkoły z Pomlewa broniły Julia 

Skrzypkowska i Agnieszka Formela. 

Dodać trzeba, że dziewczyny 

okazały się bezkonkurencyjne  

w powiecie gdańskim. Mówiąc  

o sporcie trzeba jeszcze wspomnieć 

o 8. miejscu chłopców 

rywalizujących w 49. Finale 
Województwa Pomorskiego  

w Drużynowym Trójboju 

Lekkoatletycznym. 

 

 

Uczniowie z Pomlewa sukcesy odnoszą również 

na niwie edukacyjnej. Agnieszka Formela i Kuba 

Gackowski jako jedyni uczniowie spośród szkół 

gminnych, których organem prowadzącym jest 

Gmina Przywidz, uzyskali stypendium marszałka 

województwa pomorskiego za rok szkolny 

2020/2021. 

 

 

 

 

W kalendarzu licznych wydarzeń 2021 roku na 

szczególną uwagę zasługują wybory do Samorządu 

Szkolnego. Przewodniczącą została  Marta 

Paździora.  
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Nie lada przeżyciem była też wizyta w Sejmie, 

którą udało się doprowadzić do skutku dzięki 

zaangażowaniu posłanki Magdaleny Sroka. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie szkoły uczestniczyli też  

w VII Odpuście Kaszubskim  

w pustelni na Świętej Górze 

Polanowskiej w zachodniopomorskim, 

gdzie prezentowały piosenki  

i tańce kaszubskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezwykle uroczysty charakter ma też 

pasowanie na ucznia, które odbywa się 

Muzeum Hymnu Narodowego  

w Będominie.  
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6.12. Szkoła Podstawowa w Trzepowie 
Szkoła to nie tylko nauka, ale również aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. 

Tak jest chociażby w przypadku Szkoły Podstawowej w Trzepowie. Chociaż w minionym 

roku z niektórych zadań – w związku z pandemią koronawirusa – musiano zrezygnować.  

 

W ubiegłym roku uczniowie szkoły  

w Trzepowie uczestniczyli w wycieczkach 

rowerowych i krajoznawczych, brali udział 

w sprzątaniu świata, w prelekcji 

„RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA 

ŚWIATA”, którą zaprezentowała prof. 

Nicole Dołowy-Rybińska z Instytutu 

Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

 

 

 

Szkoła brała także udział w projektach i programach 

– „Laboratoria Przyszłości”, „Aktywne  

i kreatywne przedszkolaki w Ośrodkach 

Przedszkolnych Gminy Przywidz”. 

 

 

 

 

 

2021 rok udany był również pod kątem sportowym. 

Młodzi sportowcy ze szkoły w Trzepowie odnosili 

sukcesy przede wszystkim na arenie gminnej: 

 

➢ II miejsce dziewcząt z klas młodszych  

w Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

➢ III miejsce dziewcząt z klas VII-VIII  

w Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

➢ III miejsce chłopców z klas VII-VIII  

w Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

➢ II miejsce dziewcząt w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Unihokeju 

➢ III miejsce chłopców w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Unihokej 
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7. Gospodarka nieruchomościami  
W roku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 
➢ Borowina: przy ul. Wiejskiej 2 znajduje się 1 mieszkanie, o pow. 81,50 m2, 

➢ Huta Górna: przy ul. Dworskiej 4 znajduje się 1 mieszkanie o pow. 51 m2, 

➢ Miłowo: przy ul. Przywidzkiej 8 znajdują się 2 mieszkania o pow. 50,97 m2, 

➢ przy ul. Przywidzkiej 12 – 1 mieszkanie o pow. 53,46 m2  i przy ul. Przywidzkiej 21 

–1 mieszkanie, o pow. 28,48 m2,  

➢ Nowa Wieś Przywidzka: przy ul. Szkolna 4 A – 1 mieszkanie, o pow. 31,94 m2,  

➢ Olszanka: przy ul. Owocowej 16 – 2 mieszkania, o pow. 33 m2, 

➢ Przywidz: przy ul. Cisowej 4 – 5 mieszkań o pow.: 65,80 m2, 65,41 m2, 40,48 m2, 

47,82 m2 i 46,13 m2, przy ul. Katarynki 1 – 1 mieszkanie, o pow. 47 m2, 

➢ Trzepowo: przy ul. Mestwina 1 – 1 mieszkanie o pow. 70,90 m2 i ul. Mestwina 4 – 3 
mieszkania o pow. 37,82 m2; 45,68 m2; 69,12 m2, 

➢ Ząbrsko Górne: przy ul. Na Wzgórze 10 – 1 mieszkanie o pow. 79,90 m2. 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2021 r. 20 mieszkań, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2021 r. – 19. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na dzień 1 

stycznia 2021 r. wynosiła 49,56 m2, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r, 49,70 m2, a 

ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,17 m2, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. – 0,16 m2.  

W 2021 r. wpłynęły 3 podania osób fizycznych o mieszkanie z zasobu gminy. 

W 2021 r. 10 % mieszkań, będących w zasobie gminy nie posiadało toalet.  

 
W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

1. Przywidz  

 ul. Uhlenberga 10 -  Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, prywatne działalności, 

 ul. Gdańska 7 – budynek Urzędu Gminy, 

 ul. Gdańska 15 - Gminny Ośrodek Kultury, świetlica socjoterapeutyczna; 

 ul. Gdańska 17 - Remiza OSP Przywidz; 

 ul. Cisowa 4 – ośrodek zdrowia ZOZ Medical; 

 ul. Szkolna 1 A – Hala widowiskowo – sportowa „Arena Przywidz” 

2. Michalin 

 ul. Gajowa 8 – świetlica Sołectwa Michalin 

3. Nowa Wieś Przywidzka 

 ul. Szkolna 2 – świetlica Sołectwa Nowa Wieś Przywidzka, Remiza OSP Nowa 

Wieś Przywidzka 

4. Marszewska Góra 

 ul. Główna 5 – Środowiskowy Dom Samopomocy 

5. Jodłowno 

 - ul. Kasztanowa 21 – świetlica Sołectwa Jodłowno, Remiza OSP Jodłowno 

6. Stara Huta 

 - ul. Szmaragdowa 13 – budynek starej szkoły 

Sprzedano 14 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 18 453 m2 oraz 1 lokal 
mieszkalny na rzecz najemcy o powierzchni użytkowej 47 m2. 

Obowiązywało 17 umów dzierżawy, w tym 6 zostało zawartych w 2021 r. Łączna 

powierzchnia wszystkich dzierżawionych terenów w 2021 r. wynosiła 40 185,5 m2, w tym 8 

411 m2 wynosiła powierzchnia dzierżaw zawartych w 2021 r. 
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8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie gminy Przywidz działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – w Przywidzu, 

Jodłownie i Nowej Wsi Przywidzkiej. Aktywnie działają dwie z nich – w Przywidzu i Jodłownie. 

Liczba interwencji strażaków z Przywidza i Jodłowna w 2021 roku. 

Jednostka 

Wyjazd 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Fałszywe alarmy Razem 

OSP Przywidz 10 67 2 79 

OSP Jodłowno 11 30 2 43 
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8.1. Dotacje  

W ubiegłym roku OSP Przywidz otrzymało 2250 zł  dofinansowania na zakup sprzętu oraz 

wyposażenia osobistego i ochronnego 

strażaków ratowników.  

Z kolei OSP Jodłowno otrzymało 
6700 zł  dofinansowania na zakup 

sprzętu oraz wyposażenia osobistego  

i ochronnego strażaków ratowników.  

 

 

W 2021 r. OSP Przywidz zakupiło: 

Łódź ratowniczą z silnikiem i przyczepą oraz 

quad.  

Łączny koszt zakupów wyniósł 34 500,00 zł  

w tym środki OSP 12 500,00 zł, dotacja ze 

Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim 

22 000,00 zł 

 

 

Liczba członków w jednostkach OSP na koniec 2021 rok. 

Jednostka 

Mężczyźni 

18-65 lat 

Kobiety 

18-65 

Mężczyźni 

65 + 

Razem 
Liczba 

członków MDP 

OSP 

Przywidz 
25 10 0 35 

10 (5 chłopców  

i 5 dziewczyn) 

OSP 

Jodłowno 
23 1 0 24 0 

OSP Nowa 

Wieś 

Przywidzka 

15 4 1 19 0 

 

 



 

37 

9. Ochrona środowiska 

 9.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Urząd Gminy Przywidz prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości 

płynnych z wozów asenizacyjnych.  

 9.1.1. System wodociągowy  

Działalność polega na: 

➢ wydobyciu, uzdatnianiu  oraz rozprowadzaniu wody jej odbiorcom, 

➢ planowaniu rozbudowy w zakresie urządzeń wodociągowych, 

➢ określaniu wymagań technicznych zasilania w wodę oraz uzgadnianiu dokumentacji 

projektowych,  

➢ prowadzeniu monitoringu podłączeń do sieci wodociągowej.  

Urząd Gminy Przywidz posiada 11 ujęć wody. W większości ujęć woda jest uzdatniana 

poprzez odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie. Konieczności uzdatniania nie 

stwierdzono dla ujęć w Gromadzinie oraz Olszance. 

W 2021 roku wpływy uzyskano ze sprzedaży wody – 212 815,91 mᶾ, a więc 723 574,12 zł. 

Stawka wody za 1 m³ - 3,40 zł. brutto. 

Woda wydobyta z ujęć gminnych w 2021 r. – 321 680 m³. 

 

Awarie pomp głębinowych na ujęciach w miejscowościach: Gromadzin, Sucha Huta, Ząbrsko 

Górne, Trzepowo  - łączny koszt naprawy pomp wynosił 41 328 zł.  

Liczba wybudowanych w 2021 r. sieci wodociągowych - 2,29 km, a ich koszt wyniósł 

223.000 zł.  

Rok 2020 Rok 2021

20

12

LICZBA AWARII
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Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 

98,11 km.  

Na koniec 2021 roku zwodociągowanie gminy Przywidz wynosi 98% 

Liczba odbiorców (według liczby przyłączy, podpisanych umów) prowadzących do 

odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) korzystających z sieci wodociągowej 

wynosiła na dzień 31.12.2021 r. - 1825. Natomiast liczba pozostałych odbiorców ( w tym 

m.in. instytucje, działalność gospodarcza) – 22 odbiorców. Z sieci wodociągowej korzysta  

w tej chwili 5 659 osób.  

Średnie miesięczne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi ok. 3 m³. 

Urząd gminy w 2021 r. wszczął postępowanie  przeprowadzające czynności odcięcia od 

wodociągu gminnego przyłącza wody pitnej dla 21 gospodarstw domowych z powodu 

długoterminowych opóźnień w płatnościach za wodę.  

 

Jakość wody jest zgodna z 

wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r." W sprawie, jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294)."  

W ramach kontroli wewnętrznej na 

zlecenie Urzędu Gminy Przywidz 

dokonano poboru i analizy próbek 

wody pitnej na ujęciach oraz sieci 

wodociągowych. Przeprowadzono 

32 badania, które wykonało 

laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z. o.o. z siedzibą w Gdyni.  

 

25 października zostały ogłoszone wyniki Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 

dla Samorządów. Gmina Przywidz 

otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 2 815 000 zł  

w ramach pierwszej edycji programu na 

zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody 

wraz z budową sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Przywidz". Rządowy 

Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych skierowany jest 

do samorządów  

w całym kraju i polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez samorządy, które 

mogą otrzymać aż 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. 
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 9.1.2. System kanalizacyjny 
 

 Działalność polega na: 

➢ przyjmowaniu, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, 

➢ planowaniu rozbudowy w zakresie urządzeń kanalizacyjnych, 

➢ określaniu wymagań technicznych odprowadzania ścieków oraz uzgadnianiu 

dokumentacji projektowych,  
➢ określaniu wymagań 

technicznych dotyczących 

jakości odprowadzanych 

ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych oraz 

sprawowaniu kontroli nad ich 

przestrzeganiem,  

➢ prowadzeniu monitoringu 

podłączeń do sieci 

kanalizacyjnej. 

 

Na koniec 2021 roku sieć kanalizacyjna rozdzielcza (bez przyłączy) na terenie Gminy 

Przywidz wynosi 59,02 km i jest o ponad 23 km dłuższa niż na koniec 2020 rok.  

W ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki  Ściekowej na terenie aglomeracji 

Przywidz” w ubiegłym roku wybudowano dokładnie 23,42 km sieci kanalizacyjnej,  

a wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 32 500 000 zł brutto. Nowa  sieć zlokalizowana 

jest na terenie następujących miejscowości: Przywidz, Pomlewo, Piekło Dolne, Trzepowo, 

Borowina, Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra,   Huta Dolna oraz  Ząbrsko Górne. 

Do kanalizacji przyłączonych jest 710 gospodarstw domowych, (w 2020 r. - 690). Na koniec 

2021 roku gmina Przywidz skanalizowana była w 48 %. Ze zbiorników bezodpływowych 

korzysta 1135 gospodarstw.  

Wpływy uzyskano za usługę odprowadzania ścieków – 459 295,85 zł  co daje 84 274,47 m ³ 

(stawka za 1 m wynosi  5,45 zł. brutto). Z kolei wpływy za zrzut ścieków dowożonych – 

115 817,66 zł, co daje 30 934,5 m ³ (stawka za 1m ³ wynosi 3,95 zł). 

 

1 września 2021r. została wyłączona z eksploatacji oczyszczalnia ścieków  

w Przywidzu i uruchomiona nowa oczyszczalnia w Piekle Dolnym. Jest to nowoczesna 

zespolona mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wykorzystująca osad czynny 

zawierający odpowiednie bakterie oczyszczające ścieki. Oczyszczalnia zrealizowano  postaci 

dwóch równoległych ciągów technologicznych wykonanych z  zespolonych segmentów 

reaktora i osadnika wtórnego. Wszystkie obiekty połączone są systemem rurociągów 

technologicznych sterowanych autonomicznym procesorem. Wydajność maksymalna 

oczyszczalni to 700 m3 ścieków na dobę. W kompleksie powstał także budynek socialno-

technologiczny z biurem dla obsługi i warsztatem  . Oczyszczalnia posiada generator 
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rezerwowy umożliwiający pracę bez zasilania z zewnątrz oraz instalacje fotowoltaiczna  

o mocy 50kWp poprawiająca ekonomikę działania procesu. Przewidziano także miejsce na 
rozbudowę w razie szybkiego rozwoju Aglomeracji Przywidz. Całkowita ilość 

odprowadzanych ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków wyniosła w 2021r. 172 375 m³. 

W ubiegłym roku komunalne osady ściekowe w ilości 1050Mg, (w tym 975 Mg z poletek 

osadowych) zostały przekazane do wykorzystania w rolnictwie – do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji kompostu. Transportem osadów zajęła się firma Biotrans 

Dobrovolscy Sp. z o.o. Sp. K. Władającymi powierzchnią ziemi byli indywidualni rolnicy. 

Wytworzone w 2021 r. w oczyszczalni ścieków odpady w postaci skratek (13,16 Mg) 

i zawartości piaskownika (6,26Mg) zostały odebrane i zagospodarowane przez SUEZ Północ. 

Urząd Gminy Przywidz w 2021 przeprowadził 2 kontrole sprawdzające szczelność 

zbiorników bezodpływowych, częstotliwość wywozu nieczystości. Mniejsza ilość kontroli 

spowodowana została pandemią Covid -19. Przeprowadzono kontrolę Zakładu Usługowo – 

Transportowego Pawelski Sławomir " posiadającej koncesje na terenie gminy na transport 

nieczystości ścieków.  

 

Zakres kontroli dotyczył: 

➢  kontroli pojazdów asenizacyjnych, 

➢  miejsca napraw, garażowania pojazdów – baza transportowa, 

➢  mycia i dezynfekcji  pojazdów, 

➢  zawierania umów i dowodów wpłat, 

➢  brak zaległości w  ZUS, US, 
➢  sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu na stację 

zlewną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Gospodarka 
odpadami komunalnymi  
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Za gospodarkę odpadami na terenie gminy Przywidz w roku 2021 odpowiadał Związek Gmin 

Wierzyca. 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli posesji 

zamieszkałych wykonywała firma SUEZ Północ Sp. z o.o.( PreZero Service Północ Sp.  

z o.o.), na podstawie wygranego przetargu. System zbiórki odpadów komunalnych objął 

posesje zamieszkałe i domki letniskowe. 

System segregacji w gminie Przywidz oparty jest na 3 pojemnikach ( odpady resztkowe, 

metal i tworzywa sztuczne, biodegradowalne) oraz workach w kolorach niebieskim 

(makulatura) i w kolorze zielonym (szkło). 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawiała się następująco: 

➢ odpady resztkowe gromadzone w pojemnikach o pojemności 120/240 l opróżniane są 

co dwa tygodnie, podobnie jak odpady bio, 
➢ odpady metale i tworzywa sztuczne gromadzone w pojemnikach o pojemności 

120/240 workach kolorowych odbierane są 1 raz na 4 tygodnie, 

➢ odpady biodegradowalne gromadzone w pojemnikach o pojemności 120/240 są raz na 

2 tygodnie w okresie letnim i raz na 4 tygodnie w okresie zimowym, 

➢ odpady z papieru gromadzone w workach kolorowych odbierane są 1 raz na 13 

tygodni, 

➢ odpady ze szkła gromadzone w workach kolorowych odbierane są 1 raz na 8 tygodni. 

15 marca 2021 r. podjęto uchwałę nr XXIII/195/2021 Rady Gminy Przywidz w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2020 r.  

W wyniku realizacji programu zapewniono całoroczną 

opiekę weterynaryjną zwierzętom dzikim i wolno bytującym 

oraz oddano do schroniska 24 bezpańskie psy. 

W 2021 r z terenu Gminy Przywidz zlikwidowano 6 dzikich 
wysypisk śmieci, które były zlokalizowane w Przywidzu  

i Jodłownie.  

Gmina czynnie udziela pomocy w składaniu wniosków  

w programach „Czyste Powietrze”i „Moja Woda”. Zostało 

złożonych 40 wniosków w programie „Czyste Powietrze” 
oraz 7 wnioski o dotację  

w programie „Moja Woda”. 

 

 

 

W 2021 roku zakończyło się 6 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć: 
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 „Budowa instalacji do produkcji wyrobów poliestrowych (PET) w Miłowie  

ul. Budowlanych 1, dz. 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo”- 
odmowa wydania decyzji. 

 „Wylesienie nie więcej niż 10,0 ha gruntów leśnych na terenie Gminy Przywidz  

i Gminy Kolbudy(powiat gdański, woj. Pomorskie) na potrzeby rozbudowy  

i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku (części) B od miejscowości 

Kolbudy km ok. 14+645 do m. Przywidz km ok. 26+875” - brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania. 

 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji 

do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 21, obręb 

Stara Huta, gm. Przywidz” - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. 

 „Wiercenie otworu studziennego nr 3 o głębokości przekraczającej 100 m, który 

posłuży do zaopatrzenia w wodę oraz zabudowaniu na tym otworze urządzeń 
wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3/h na 

działce nr 64/4 w miejscowości Kozia Góra, obręb Kozia Góra, gm. Przywidz” - brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. 

 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 2 MW na działce nr 80, obręb 

Częstocin, gm. Przywidz” - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. 

 „Wykonanie wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m 

oraz wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m3/h na 

terenie zakładu WOBET Sp. z o.o. Sp. k. e miejscowości Miłowo  dz. nr 93/2 obręb 

Miłowo, gmina Przywidz” - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. 

 

9.3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

W 2021r. realizowana była część umowy 

dotycząca usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Nazwy zadania: 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Przywidz” (edycja 2021) 

realizowanego w ramach Programu 

Priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pn. „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”. Kwota 

dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 

wyniosła 30.020 zł. Całkowita ilość odpadów poddanych utylizacji wyniosła ponad 4,08 ton, 

a usunięto go  

z jednej nieruchomości.  
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9.4. OZE 
 

W Przywidzu podpisano porozumienie, w myśl, którego uczestnicy projektu wspólnie 

wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki 

wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych. działania prowadzone 

będą jako część europejskiego projektu SERENE, dofinansowanego przez UE w ramach 

programu „Horyzont 2020”. 

W ramach projektu powstaną na terenie gminy Przywidz 

przynajmniej trzy stacje ładowania dla samochodów 

elektrycznych. Przetestowany zostanie m.in. model 

wykorzystania pojazdów z napędem elektrycznym  

w zastępstwie autobusu z silnikiem Diesla do dowożenia dzieci 

do szkół, a także technologia Vehicle to grid, która polega na 

wykorzystaniu pojazdów elektrycznych jako magazynów energii.  

Z kolei w przywidzkiej szkole oraz przedszkolu zostaną  

sprawdzone pilotażowe rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania budynkiem, 

integrujące systemy klimatyzacji, pompy ciepła oraz magazyn energii elektrycznej, których celem 

będzie maksymalizacja auto konsumpcji wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne energii. 

Porozumienie podpisali przedstawiciele Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii 

Nauk, Energą Operator, Gminą Przywidz oraz firmą Stay-On. W projekcie uczestniczyć również 

będą uczelnie z Danii oraz Holandii. Podstawowym celem projektu SERENE jest zapewnienie 

lokalnym społecznościom jak największej 

samowystarczalności energetycznej w 

oparciu o odnawialne źródła energii. 

Projekt uzyskał wsparcie UE na poziomie 

ponad 5 mln euro. Na obszary 

demonstracyjne wybrano te, które 

obejmują tereny wiejskie i mniejsze 

miejscowości. W Polsce będzie to Gmina 

Przywidz. 
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10. Jednostki organizacyjne 

10.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu realizuje zadania gminy Przywidz  

i wojewody pomorskiego. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, GOPS 

realizuje również inne wynikające z ustaw między innymi takich jak ustawy o świadczeniach 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

dodatkach mieszkaniowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej oraz wynikających z realizacji programów dla ochrony poziomu 

życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej np. program rządowy  

w zakresie dożywiania. 

Wydatki  ośrodka w 2021 roku finansowane były: 

 

Od stycznia do grudnia 2021 roku pomocą społeczną objęto 171 rodzin, świadczeniami 

rodzinnymi oraz pomocą osobom uprawnionym do alimentów 495 rodzin, wypłacono 1352 

dzieciom świadczenie wychowawcze 500 +. 

 Domy pomocy społecznej 

Pomocą objęto 7 osób, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są  

w stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej opieki 

medycznej i innej związanej z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Na tę formę 

pomocy wydano 282.361,08 zł,  a zaplanowano 284.100,00 zł (99,39 % planu). 

 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Plan roczny wynosi 3.800 zł, a wydano 3.766 zł, co stanowi 99,11 % planu.  

środki gminy na 
zadania zlecone -

1.625.027,25 zł

środki budżetu 
państwa na 

zadania własne -
526.660,61 zł

środki unijne -
193.477,73 zł

środki budzetu 
państwa na 

zadania zlecone -
9.835.055,66 zł
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 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre 

świadczenia społeczne  

Za osoby otrzymujące zasiłek stały (niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu) 

odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo od kwoty wypłaconego 

świadczenia – plan finansowy wynosi 26.000 zł, a wykonanie wyniosło 19.864,62 zł (76,40 % 

planu). 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

Na wszystkie działania w tym zakresie zaplanowano 150. 900zł , a w rzeczywistości wydano 

124.092,85 zł  (82,24 %). Środki te wydatkowano na: - Zasiłki okresowe – pomocą objęto 26 

rodzin na łączna kwotę 25.290,32 zł.( w tym środki własne 234,94 zł) Świadczenie to 

przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację 

celową, która wyniosła 38.000,00 zł (plan) natomiast wykonanie planu to kwota 25.055,38 zł.  

- Schronienie – z pomocy skorzystało 5 osób na łączną kwotę 71.052,76 zł. Był to pobyt  

w schronisku dla bezdomnych.- Zasiłki i pomoc w naturze – z tej formy pomocy skorzystało 

75 rodzin na łączną kwotę 27.749,77 zł.  

 Dodatki mieszkaniowe  

W 2021 roku dodatki mieszkaniowe wypłacono 19 rodzinom na łączną kwotę 47.629,42 zł , 

co stanowi 91,60 % zakładanego planu. 

 Zasiłki stałe 

Pomocą objęto 31 osób. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do 

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przy spełnieniu kryterium dochodowego.  

Na tę formę pomocy w minionym roku wydano  241.132,77 zł, a plan wynosi 253.000,00zł. 

Na tę formę pomocy gminy otrzymują dotację celową. Zasiłki stałe to zadanie własne gminy. 

 Ośrodki pomocy społecznej 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 r. zatrudnionych było 14 osób  

Na bieżące koszty utrzymania ośrodka zaplanowano kwotę 875.917,00 zł, a wydano 

841.035,18 zł. GOPS otrzymał w tym dotację w wysokości 48.008 zł, z której wydano 

46.751,00 zł. 
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Wydatki tego rozdziału to:  

➢ wynagrodzenia i pochodne - 691.631,30  zł, 

➢ zakup materiałów – 26.696,08 zł ( artykuły biurowe, tonery, książki podawcze, druki, 

środki czystości), 

➢ zakup usług – 75.601,45 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi Inspektora 

Ochrony Danych, ogrzewanie pomieszczeń, przegląd kserokopiarki, obsługa MKZP, 

usługi transportowe, opieka autorska Radix, przedłużenie licencji Cheops, antywirus, 

zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy), 

➢ odpis na ZFŚS – 16.820,00 zł, 

➢ podróże służbowe – 3.343,69 zł, 

➢ zakup energii – 3.922,16 zł, 

➢ zakup usług zdrowotnych – 1.410,00 zł 

➢ zakup usług remontowych - 1.931,10 zł 

➢ wydatki osobowe – 1.407,68 zł 

➢ wynagrodzenia bezosobowe - 1569,53 zł 

➢ opłaty internetowe i telefoniczne – 3.677,99 zł, 

➢ szkolenia pracowników – 7.089,56 zł, 

➢ różne opłaty i składki – 344,00 zł 

➢ wpłaty na PPK - 5.589,78 zł 

➢ trwały zarząd - 0,86 zł 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Pomocą objęto 3 osoby samotnie zamieszkałe, które ze względu na wiek i inwalidztwo nie są 

w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku oraz nie mogą liczyć na stałe wsparcie 

rodziny zamieszkałej oddzielnie. Na tę formę pomocy wydano 24.706,06 zł. 

 Pomoc w zakresie dożywiania 

Na ten cel wydano 118.087,78 zł, a pieniądze wydano na dowóz posiłku (1.232 zł) oraz 

realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tego przedsięwzięcia ośrodek 

opłacał posiłki dla uczniów w Szkole Podstawowej w Przywidzu, Szkoły Podstawowej  

w Trzepowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz poza gminą – 

 w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie, Szkole Podstawowej w Egiertowie, Szkole 

Podstawowej Specjalnej w Warczu. Tą formą pomocy objęto 90 dzieci (28.057,21 zł). 

Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano zasiłek, pomoc rzeczową na przygotowanie 

posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystało 102 rodziny (88.798,57 zł).  

 Pozostała działalność 

W ubiegłym roku wydano 318.103,77 zł. Pieniądze posłużyły na realizację zadania  

działalności Klubu Seniora „Przywidzki Łabędź +”, który realizował programy: „Wspieraj 

Seniora” (1.338 zł), „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz”. 
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 Świadczenia wychowawcze  

 

 

 

 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   

 z ubezpieczenia społecznego 

REALIZACJA WYDATKÓW  

1. Świadczenia rodzinne - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego (dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne): 

➢ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 805.037,90 zł.    

➢ zasiłki pielęgnacyjne – 499.571,24 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobom 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

umiarkowanym, w sytuacji gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia 

bez względu na dochód, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobom, które 

ukończyły 75 lat a nie posiadają uprawnień z innych źródeł. 

➢ świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która nie posiada uprawnień do zasiłku 

macierzyńskiego w związku z zatrudnieniem i przysługuje 52 tygodnie od dnia 

urodzenia dziecka lub więcej tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. 

Świadczenie niezależne jest od dochodu rodziny – pomocą objęto na łączną kwotę 

183.929.58 zł.   

Świadczenia 
wychowawcze 
- 7.159.790,22 

zł

Wynagrodzenia 
i i pochodzne 
wynagrodzeń 
69.205,54 zł

Odpis na ZFŚS -
1.550 zł

Świadczenia 
500+ 

7.089.034,68 zł
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➢ świadczenia pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia spowodowaną 

koniecznością opieki nad niepełnosprawną osobą w rodzinie - 675.600,90 zł.    

➢ specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z rezygnacją z zatrudnienia spowodowaną 

koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - pomocą objęto  

2 rodziny na kwotę 6.200 zł.  

➢ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” - pomocą objęto 

rodziny na łączną kwotę  37.000 zł.   

➢ zasiłek dla opiekuna w wysokości 620 zł oraz od 1.11.2018 r. zgodnie z ustawą 

 z 4 kwietnia 2014 roku dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia do 31.12.2021 r. wydatki wyniosły 22.320 zł. 

➢ składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzana jest składka na 

ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie jest ubezpieczony  

z innego tytułu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na ten cel wydano kwotę  

157.956,69 zł. 

2. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny – z tej formy 

pomocy skorzystały rodziny na łączną kwotę 192.576,02 zł. Kryterium dochodowe wynosi 

800 zł. Wysokość świadczenia ustalana jest do wysokości zasądzonych alimentów jednak nie 

więcej niż 500 zł na jedno uprawnione dziecko. 

3. Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, które można uzyskać na podstawie  

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” na rzecz dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu - w wysokości 4.000 zł  

4. Pozostałe wydatki i koszty obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 

opiekuńczych  typu specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia 

rodzicielskie stanowią kwotę 76648,93 zł. 

 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów 

W ubiegłym rok na stypendia dla uczniów wydano 68.924,82 zł. 

 Karta Dużej Rodziny 

Gmina realizuje zadania w ramach rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (Karta 

Dużej Rodziny), na które wydano 750 zł. 
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 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

W ubiegłym roku wydano dokładnie 244.328,90 zł, z czego: 

➢ Na świadczenia społeczne wydano 162.064,30 zł – częściowe pokrycie kosztów 

pobytu 15 dzieci w pieczy zastępczej oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

➢ Wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 79.944,60 zł  

na zatrudnienie Asystenta Rodziny, którego działania polegają na pracy  

z rodzinami, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci  w pieczy zastępczej. 

Asystent zajmował się 15 rodzinami, w których pracownik socjalny uznał, że takie 

zagrożenie istnieje.  

➢ Odpis na ZFŚS –  1.550 zł 

➢ Zakup usług – 770  zł 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 

społeczne (24.535,52 zł). 

 

 

 

 

 

To oczywiście nie jedyne działania GOPS. Warto jeszcze 

wspomnieć, że  kolejny już Wójt Marek Zimakowski – 

przy współpracy z GOPS – odwiedził z życzeniami 

najstarszych mieszkańców gminy Przywidz. 
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10.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Maszewskiej Górze 
 

Placówka wznowiła swoją działalność dnia 31 maja 2021 roku. W okresie zawieszania, 

spowodowanej pandemią, zajęcia w okresie zawieszenia ŚDS odbywały się zdalnie lub 

hybrydowo.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze jest jest placówką wsparcia, dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych, i osób 

wykazujących inne zaburzenie psychiczne. Ośrodek jest przeznaczony dla 30 osób. 

Kierowane do niego są osoby z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności z terenu gmin: 

Przywidz oraz Trąbki Wielkie. Decyzję o skierowaniu wydaje GOPS  

w Przywidzu. ŚDS jest finansowany z budżetu 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Datacja na 

rok 2021 wynosiła 643.520 zł. z czego w roku 

2021 wykorzystano 638 828,57 zł.    

Pracownicy, również ze względu na możliwość 

zachorowania na SARS-COV-2, mogli pracowali 

rotacyjnie (w placówce lub zdalnie). Ze względu 

na dobro uczestników, którzy nie mają warunków 

socjalno-bytowych 

w swoich domach 

w czasie pandemii 

przychodzili do 

placówki, by się 

umyć, wykąpać, 

uprać rzeczy  

i zjeść ciepły 

posiłek.  

W związku z tym, 

że niektórzy 

uczestnicy nie byli 

w stanie samodzielnie dotrzeć do lekarzy specjalistów, 

placówka zapewniała, im opiekę i dowóz do lekarzy. 

W ramach zajęć uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, podtrzymywania 

rozmowy, aktywnego słuchania, uczą się odpowiedzialności, współpracy oraz zasad 

partnerstwa. Uczestnicy są motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach w oparciu  

o własne możliwości. Dom w Marszewskiej Górze realizował swoje zadania zgodnie z ustawą 

o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o pomocy społecznej art. 51a ust.5 oraz 

rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.. 

Zaplanowane zajęcia oraz praca z uczestnikami zostały zrealizowane w stopniu dostatecznym. 

Realizacja założonych zadań pozytywnie wpłynęła na uczestników. Dzięki udziałowi  

w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności, które przyczyniły 

się do poprawy jakości życia  i zaradności życiowej i osobistej. Zdobyte wcześniej 
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umiejętności zostały utrwalone poprzez ich powtarzanie i motywowanie uczestników do ich 

kontynuowania.  

Zajęcia w placówce umożliwiły uczestnikom naukę zachowania się w rożnych miejscach 

publicznych jak również przezwyciężać strachu przed nowym, nieznanym. Dzięki 

uczestnictwu w zajęciach przyswoili sobie samodzielne poruszanie się w środowisku, poznali 

prawidłowe zachowania się w różnego rodzaju instytucjach, placówkach publicznych  

i kulturalnych. Poznali i zaczęli stosować formy grzecznościowe adekwatnie do sytuacji, 

szanują godność osobistą innych, potrafią integrować się w grupie i ze środowiskiem. 

Odważniej nawiązują kontakty z nowo poznanymi osobami. Wyżywienie uczestników 

odbywało się w ramach zajęć kulinarnych w pracowni kulinarnej. Uczestnicy codziennie 

mogli zjeść śniadanie z ciepłym napojem, ciepły posiłek w porze obiadowej. Wszystkie 

posiłki były przygotowywane w ramach treningu kulinarnego przez uczestników placówki 

przy współudziale terapeutów i opiekuna. W ramach tej pracowni uczestnicy uczyli się 

przygotowywać potrawy, zupy, piec ciasta, sałatki i desery na okazjonalne imprezy. 

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę ogólną, poznali różne formy spędzania czasu wolnego, 

nabyli nowe kompetencje i umiejętności w zakresie technik plastycznych. Stali się bardziej 

ufni i otwarci. Po przez wycieczki mieli okazję poznać innych ludzi, zabytki kultury polskiej 

oraz piękno krajobrazu. Zwiększyło się zainteresowanie uczestników bieżącymi 

wydarzeniami i faktami mającymi miejsce w lokalnym środowisku jak i poza nim.  

Zaobserwowano u uczestników wzrost umiejętności określenia własnych potrzeb   

i możliwości. Nastąpiła poprawa samooceny i poczucia własnej wartości oraz poprawiły się 

relacje rodzinne. Poprzez zajęcia edukacyjne zwiększyła się wiedza i świadomość osób 

 i rodzin w kwestiach dotyczących funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi 

 i niepełnosprawnych intelektualnie. 

• Umawianie i realizowanie terminów wizyt lekarskich; 

• Pomoc w transporcie uczestnika do placówki Ochrony Zdrowia; 

• Umawianie wizyt u lekarzy specjalistów tj. stomatolog, okulista, dermatolog; 

• Zapewnienie raz w miesiącu wizyty lekarza Psychiatry w placówce POZ. 

• Pomoc w załatwieniu protezy;  

• Pomoc w realizacji recept. 

• Pomoc w uzyskaniu emerytury uczestnikowi, poprzez załatwianie zaświadczeń  

i złożenie wniosku do ZUS; 

• Pomoc w pisaniu pism urzędowych dla uczestników; 

• Pomoc w załatwianiu spraw związanych z pomocą poszkodowanym w PFRON; 

• Pomoc w załatwianiu różnych spraw w urzędach. 

• Zapewnienie dowozu i odwozu uczestników – usługi transportowe; 

• Zapewnienie śniadania i gorącego posiłku - codziennie; 

• Umożliwienie korzystania z pralki automatycznej; 

• Pomoc w zakupie opału, pieca, artykułów spożywczych, higienicznych, 

przemysłowych, obuwia itp. 

• Dwa razy w tygodniu były realizowane zajęcia ogólnousprawniające prowadzone 

przez fizjoterapeutę. Prowadzono również gimnastykę indywidualną i grupową oraz 
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zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Dodatkowo były prowadzone 

zajęcia relaksacyjne, wyciszające.  

• Wszystkie zabiegi z zakresu terapii ruchowej przyczyniły się do poprawy sprawności 

ruchowej uczestników jak również poprawiły ich kondycję fizyczną oraz motorykę. 

• Wyżywienie uczestników odbywało się w ramach zajęć kulinarnych w pracowni 

kulinarnej. Uczestnicy codziennie mogli zjeść śniadanie z ciepłym napojem, ciepły 

posiłek w porze obiadowej. Wszystkie posiłki były przygotowywane w ramach 

treningu kulinarnego przez uczestników placówki 

przy współudziale terapeutów i opiekuna.  

W ramach tej pracowni uczestnicy uczyli się 

przygotowywać potrawy, zupy, piec ciasta, sałatki  

i desery na okazjonalne imprezy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.3. Gminny Program Profilaktyki  
 

Z programy finansowe jest prowadzenie: 

➢ Punktu Konsultacyjnego w zakresie uzależnień – pomoc psychologiczna, motywacja do 

podjęcia zmiany i terapii. Jego celem jest: 
⚫ rozpoznanie sytuacji osoby uzależnionej oraz osób współuzależnionych,  

⚫ diagnozowanie problemu rodziny,  
⚫ udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom,  
⚫ udzielanie porad i prowadzenie indywidualnych rozmów z osobami 

uzależnionymi i członkami ich rodzin;  
⚫ Dostępność materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień w Punkcie 

Konsultacyjnym; 

⚫ Udzielano informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 
poszczególnych służb, przychodni, placówek, szpitali. Przeprowadzono testy 

autodiagnozy z osobami pijącymi szkodliwie; 
⚫ Wspieranie abstynencji – nieodpłatne udostępnianie lokalu należącego do 

gminy. Cotygodniowe spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych  
z zachowaniem tajności personalnej i tematycznej. Udział w spotkaniach bierze 

średnio około 1 lub 2 osób, regularność udziału jest zmienna zapisywana  

w grafiku spotkań. 
➢ Finansowanie psychologa gminnego w zakresie:  

⚫ konsultacji psychologicznych dotyczących różnych problemów np.; depresyjnych, 
lękowych, uzależnień, problemów z radzeniem sobie w związku z obowiązującym 
stanem epidemii wynikającym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na rzecz 



 

53 

mieszkańców Gminy Przywidz, pracowników Urzędu Gminy Przywidz, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych w Przywidzu.  

⚫ wykonanie badań psychologicznych w kierunku nadużywania alkoholu osób 

zgłoszonych przez GKRPA. 
⚫ Uczestnictwo w zespole interdyscyplinarnym i spotkaniach z kierownikami, 

pedagogami i psychologiem SP z Gminy Przywidz. 
⚫ Przeprowadzenie prelekcji, pogawędki z uczniami szkół. 

➢ Badania specjalistyczne biegłych – GKRPA pokryła koszty  badania biegłych psychologa 

 i psychiatry 1 osoby. Wystosowała pismo do sądu dotyczących 7 osób o przebadanie 
przez biegłych sądowych i poddaniu się leczeniu odwykowemu, 1 osobę zgłoszono do 

leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych a dwie 2 osoby udało się 
zmotywować do samodzielnego zgłoszenia się na leczenie odwykowe. 

➢ Wczesne wykrywanie choroby alkoholowej – współpraca z pracownikami socjalnymi 
GOPS w Przywidzu, Posterunkiem Policji w Kolbudach, z Psychologiem Gminnym , 
Punktem informacyjnym oraz GKRPA. 

 

W ramach programu rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i przemoc, udzielana 

jest pomocy psychologiczno-społecznej i prawnej .Udzielanie pomocy dzieciom i innym członkom 

rodzin z problemem alkoholowym – współtworzenie i bieżące dofinansowanie ognisk 

świetlicowych z elementami profilaktyki. Na terenie gminy Przywidz działało 6 ognisk 

świetlicowych w roku 2021 działało tylko 5 świetlic. Zatrudniono 5nauczycieli – wychowawców 

do prowadzenia zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki uniwersalnej.  

Czas działania ognisk i ilość dzieci biorących uczęszczających na zajęcia w poszczególnych 

ogniskach świetlicowych: 

 przy Szkole Podstawowej w Trzepowie – grupa dzieci w wieku szkolnym: zajęcia  

1 raz w tygodniu po 2 godziny, w zajęciach udział brało średnio 7-ro dzieci  
z Trzepowa; 

 przy Szkole Podstawowej w Pomlewie – grupa dzieci w wieku szkolnym: zajęcia 1 raz  

w tygodniu po 2 godziny, na zajęcia uczęszczały średnio 12 dzieci z Pomlewa;  
 w pomieszczeniu remizy OSP w Jodłownie -  grupa dzieci w wieku szkolnym z Jodłowna – 

zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny, na zajęcia uczęszczało średnio 12- dzieci 

 z Jodłowna; 
 w pomieszczeniach gminnych przy ul. Gdańskiej 15 w Przywidzu, grupa dzieci szkolnych: 

zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny, na zajęcia uczęszczało 6-ro dzieci  
z Przywidza; 

 w pomieszczeniu remizy – świetlicy wiejskiej  w Nowej Wsi Przywidzkiej, grupa dzieci  
w wieku szkolnym – zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny, na zajęcia średnio uczęszczało 

13-ro dzieci z Nowej Wsi Przywidzkiej; 

 

W prowadzonych zajęciach w świetlicach brało udział 68 dzieci. Świetlice pracowały na 

podstawie przygotowanych przez nauczycieli programów wychowawczych rozwijających 

zainteresowania i profilaktyce edukacyjnej dostosowanej do potrzeb uczestników. Został 

opracowany regulamin uczestnika świetlicy, który konsekwentnie starano się przestrzegać. 

Wszystkim dzieciom zapewniano poczęstunek oraz materiały potrzebne do zajęć. Ze powodu 
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panującego wirusa covid-19 i przejście dzieci szkolnych do pracy zdalnej świetlice w roku 2021 

funkcjonowały tylko przez 2 miesiące w okresie od listopada do końca grudnia.  

Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej 

➢ Realizacja programu profilaktycznego # lepiej przeżyj dla klas VI-VIII w wszystkich 

szkołach 

➢ Produkcja filmu profilaktycznego, który był emitowany na stronie internetowej GOK. 

Podczas 4-odcinkowej produkcji toczone były rozmowy profilaktyczne z psychologiem 

 i pedagogiem szkolnym, dotyczące radzenia sobie podczas pandemii, jak spędzać czas 

wolny w tych trudnych czasach jak nie uzależnić się od komputerów i internetu, jak 

walczyć z strachem. 

➢ Współorganizacja dnia profilaktycznego „Bezpieczne wakacje”.  

➢ Z Funduszy Narkomani sfinansowano spektakl profilaktyczny dla klas VI-VIII, który 

wystawiany był w Arena Przywidz podczas spotkania profilaktycznego „Stop z przemocą 

rówieśniczą”.  

 

Finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci: 

 

➢ Produkcja Filmu z okazji święta 3 Maja z udziałem dzieci z gminy Przywidz  

i świetlic środowiskowych. 

➢ Autokar dla dzieci z świetlicy środowiskowej na warsztaty do Kierzkowa.  

➢ Zjeżdżalnie dmuchana dla dzieci z świetlicy środowiskowej – festyn w Nowej Wsi 

Przywidzkiej 

➢ Trzy wyjazdy autokarowe dla klubu sportowego Zawisza Przywidz na turnieje 

sportowe. 

➢ Zakup dwóch bramek do piłki nożnej dla dzieci z świetlicy środowiskowej i szkoły w 

Pomlewie. 

➢ Zakup bramki do piłki nożnej dla dzieci z świetlicy środowiskowej w Jodłownie.  

➢ Zakup medali dla dzieci na: turniej piłki ręcznej i piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Przywidz. 

 

W ubiegłym roku wydano 6 pozytywnych opinii lokalizacji punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. W ramach wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych nieodpłatne udostępnianie  lokalu należącego 

do gminy. Przeprowadzono kontrole sklepów pod kątem zastosowania przepisów ustawy  

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Komisja w składzie 4-osobowym 

zajmowała się czynnościami zgodnymi ze swoimi kompetencjami. W 2021 roku komisja zebrała 

się 18 razy. 
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10.4. Klub Seniora 
 

Realizacja zadań w Przywidzkim Klubie Seniora „Przywidzki Łabędź” zakłada przede 

wszystkim realizację działań aktywizacyjnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznego, 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, społeczności lokalnej oraz integracji senioralnej, które 
skierowane są do szczególnej grupy Seniorów 60+ zamieszkujących na terenie gminy. 

Z oferty klubowej korzystało 20 osób. Wszystkie działania przywidzkiego klubu służą przede 

wszystkim promowaniu wśród seniorów aktywnych form spędzania czasu wolnego. Część 

osób nie uczestniczyła na zajęciach ze względu na pandemię koronawirusa bądź obawę bycia 

„nośnikiem” w okresie bezobjawowym choroby i nieświadomego zarażania.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 107309,02 zł, z czego dotacja to 41961,22 zł, a środki 

własne to 65347,80 zł. W związku z dynamiczna sytuacją związana z koronawirusem nie 

wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane zgodnie  

z ich realizacją.  

 

 
Zajęcia wpływają pozytywne na samopoczucie osób starszych, które większość czasu 

spędzają w domu, ponieważ na terenie gminy Przywidz brakuje bezpłatnych zajęć 

aktywizacyjnych. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest zmniejszenie różnic do działań 

rekreacyjnych osób, które z różnych przyczyn nie aktywizują się społecznie. W związku z 

tym zorganizowano szereg działań aktywizujących: wyjazd na basen, zajęcia sportowe, 

gimnastyka, wypady do kina , trzy wycieczki, wieczorek taneczny, 18 spotkań przy kawie i 

herbacie, 4  warsztaty kulinarne, 2 zajęcia muzyczne. Wszystkie działania projektowe działały 

we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Przywidzu, który aktywnie działa w organizacji zaplanowanych działań w Klubie Seniora+.  

 
 

 

 

Należy również nadmienić, iż klub – mimo 

zmianom spowodowanym przez pandemię 

koronawirusa – dokładał wszelkich starań, aby 

zajęcia odbyły się na jak najwyższym poziomie. 

Również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami organizował 

pomoc dla Seniorów w formie zakupów 

spożywczych, leków, wspierano również osoby 
starsze w formie rozmowy telefonicznej, która 

miała znamiona wsparcie bądź zwykłej rozmowy. 
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10.5. Gminny Ośrodek Kultury 

Kultura gminy Przywidz skupia się przede wszystkim wokół Gminnego Ośrodka Kultury, 

który realizuje też wiele działań społecznych i sportowych. 
Miniony rok – w związku z pandemią covid-19 – nie należał do łatwych, a mimo to nie 

brakowało wydarzeń, które dedykowane były 

młodym, dorosłym i starszym mieszkańcom 

naszej gminy. Na początku minionego roku 

wiele działań – podobnie jak w roku 2020 – 

przeniesionych było do sieci. Było to 

oczywiście związane z zamrożeniem 

działalności kulturalnej. W rolę operatorów 

wcielili się pracownicy GOK i mieszkańcy 

gminy. Nie przeszkodziło to osiągnąć 

znakomitych statystyk oglądalności, które 

liczone były w tysiącach wyświetlenie. 

Szczególnie dużym zainteresowaniem 

cieszyły „Ferie z Przywidzem”, czy też 

konkursy. Szczególnie dużym 

zainteresowaniem publiczności cieszy się 

koncerty. Wszyscy znawcy dobrej muzyki z 

niecierpliwością czekają na sierpień, bo 

właśnie wtedy odbywa się Rock Blu 

Przywidz Festwial. W roku ubiegłym 

gwiazdą imprezy były Czerwone Gitary, 

które w Przywidzu obchodziły – przesunięty przez covid-19 – jubileusz 55-lecia. Poza tym 

wystąpiły zespoły The Blue 

Willmingtons oraz OBRASQi. 

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył 

koncert Wiktora Dyduły – gwiazdy 

telewizyjnej talentshow „Voice od 

Poland”, wokalisty pochodzącego  

z Przywidza.  

 

 
Nieco starsi z nostalgią wrócili do 
młodzieńczych lat podczas koncertu 

„Żegnaj lato, witaj jesień”, który – jak 

wszystkie inne wydarzenia kulturalne – 

zorganizowano w Arena Przywidz. Na scenie wystąpili Tadeusz Drozda i Andrzej Rybiński.  
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„Niezapomniane melodie lat 20. i 30.” to kolejne z wydarzeń muzycznych, które na stałej 

zapadnie w pamięci uczestnikom koncertu. Przywidzkiej publiczności ze starszymi 

piosenkami w nowym aranżacjach zaprezentowali się młodzi artyści Stowarzyszenia 

Teatralnego „Ingenium”. 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury skupiał 

się nie tylko na działalności 

kulturalnej. Był tez organizatorem 

wielu przedsięwzięć społecznych. Z 

udziałem wielokrotnego 

reprezentanta Polski w piłce ręcznej 

Arturem Siódmiakiem 

zorganizowano spotkanie 

„Bezpieczne wakacje”. Była 

gwiazda sportu oraz sierż. szt. Adam 

Sokół, Komendant Straży Leśnej –  

Tomasz Lis, Strażnicy leśni Andrzej 

Zadurski, Piotr Leśniewski 

przestrzegali przed zagrożeniami, 

jakie czekają na młodych ludzi. 

 

 

 

 

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych uczestniczyli z koeli w projekcie „Nie toleruję 

przemocy – reaguję”, który będzie 

realizowany w naszej gminie przez 

najbliższy rok. W dyskusji brali udział 

– posłanka Magdalena Sroka, ekspert 

ds. bezpieczeństwa, Marek 

Zimakowski wójt gminy Przywidz, 

Magdalena Chociej - psycholog 

gminny. Realizacja programu jest 

możliwa dzięki współpracy  

z Fundacją Mikroakademia. 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieTeatralne/?__cft__%5b0%5d=AZU5yNbf0tyfRai1ap-L1dUilAcLFKUaEODnwonDVTGlT45Gp0gNGGGK_r_txQbNmgQApA4QzE5rsa1UQ-B_iBhijqBdIDnAm2udjFNX1mJWDSwabsv1Ks9MRqAdw0-5eY0wemxLHb_HMywvCaL0PA0fCAYi7L4qZVPEpUdyLbeEa47B38HykUBtX12F0gW5mAc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTeatralne/?__cft__%5b0%5d=AZU5yNbf0tyfRai1ap-L1dUilAcLFKUaEODnwonDVTGlT45Gp0gNGGGK_r_txQbNmgQApA4QzE5rsa1UQ-B_iBhijqBdIDnAm2udjFNX1mJWDSwabsv1Ks9MRqAdw0-5eY0wemxLHb_HMywvCaL0PA0fCAYi7L4qZVPEpUdyLbeEa47B38HykUBtX12F0gW5mAc&__tn__=kK-R
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Gminny Ośrodek Kultury był też współorganizatorem inauguracja roku akademickiego 

Sopockiej Szkoły Wyższej. Dzięki współpracy z sopocką uczelnią Przywidz odwiedzili 

studenci z 15 krajów świata, którzy 

poznawali Polskę, a przede wszystkim nasz 

region. Do Przywidza zawitała także rektor 

uczelni prof. dr hab. Teresę Martyniuk. Była 

to też doskonała okazja do podsumowania 

dotychczasowej współpracy Wyższej Szkoły 

Sopockiej z Gminnym Ośrodkiem Kultury  

i Gminą Przywidz, ale też okazją do 

wręczenia certyfikatów ukończenia kursów  

z podstaw księgowości.  

W Przywidzu, podczas obozu Tanecznych 

Grup Konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej, odbył się warsztat jazzowy z Igorem 

Leonikiem, tancerzem, instruktorem i choreografem, ścisły półfinalistą 7. edycji „You Can 

Dance - Po Prostu Tańcz!”.  

 

 

 

Od 1 czerwca – przez sezon wakacyjny – działał Punkt 

Informacji Turystycznej. mieszczący się w budynku 

przy ulicy Gdańskiej 15 w Przywidzu. Punkt od 

poniedziałku do piątku otwarty był godzinach 12.00 - 

16.00, a w soboty i niedziele w godzinach 11.00 – 
17.00. Punkt wspólnie z GOK 

zorganizowali także warsztaty 

plastyczne dla najmłodszych.  

 

 

Należy jeszcze dodać, że nowym domem Gminnego 

Ośrodka Kultury jest od kilku lat hala Arena Przywidz. 

Dlatego należy powiedzieć, że dzięki staraniom 

dyrekcji GOK na patio hali zamontowane zostały 

klimatyzatory, które pozwolą na dostosowanie miejsca do użytkowania, niezależnie od 
wysokiej temperatury na zewnątrz. 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 

grantowi z dobrosąsiedzkiego programu 

„WzMOCnij swoje otoczenie”, 

organizowanym przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne. 

 
Ośrodek wzbogacił się także o sprzęt 

teleinformatyczny, który pozyskano   

w ramach współpracy z Fundacją 

Partycypacji Społecznej w Słupsku przy 

realizacji szkoleń komputerowych  

w projekcie MEW@ dla seniorów 65+. 
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10.6. Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu 
 

Ogólnopolskie statystyki pokazują, że Polacy czytają coraz mniej. W gminie Przywidz 
sytuacja jest nieco zaskakująca, ponieważ ogólna liczba czytelników wrosła, ale spadła liczba 

wypożyczonych książek. 

 

 
 

W 2021 Biblioteka wzbogaciła się o 1201 

nowych książek, z czego 659 szt. za kwotę 
15988,70 zł z budżetu biblioteki oraz 330 szt. 

za kwotę 8076 zł z dotacji Biblioteki 

Narodowej w ramach programu „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”. Pozostała 

część, a więc 212 szt. pochodzi z darów od 

czytelników. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu 

wciąż bierze udział w programie Instytutu 

Książki – „Mała Książka – wielki człowiek”. 
Projekt ma na celu przypomnienie o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego 

czytania, jest skierowana do dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Każde dziecko, które 

zostanie zapisane do biblioteki otrzymuje wyprawkę czytelniczą. Do tej pory wydaliśmy 

blisko 30 wyprawek. Od stycznia do końca maja biblioteka prowadziła zajęcia 

„projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” dla młodzieży w wieku od 

13-18 roku życia. Łącznie odbyło się 15 spotkań dla 10 uczestników. Zajęcia odbywały się w 

formie zdalnej na platformie MS Teams. 

Szkolenie zostało organizowane dzięki 

projektowi "Sieć na kulturę w podregionie 

gdańskim, beneficjentem projektu była 

Fundacja Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju. Dzięki udziale w projekcie 

biblioteka otrzymała 6 nowych laptopów. 
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W 2021 roku biblioteka zorganizowała dwa konkursy, pierwszy na ilustrację do „ Legend 

Przywidzkich”, a drugi na ozdobę choinkową. W konkursach łącznie wzięło udział 38 osób. 
 

Biblioteka wzięła również udział w takich akcjach jak 

„Akcja Żonkile”, „Boom! Na komiksy i gry planszowe 

w bibliotece” oraz zaangażowała się we 

współorganizację festynu z okazji dnia dziecka 

organizowanego przez Sołectwo Przywidz. 

 

4 września wspólnie ze Szkołą Podstawową  

w Przywidzu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Przywidzu zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie. Cała 

akcja odbyła się przed głównym wejściem do Hali Arena 
Przywidz, w przerwie między czytanymi aktami lektury „Moralność Pani Dulskiej” wystąpił 

Chór Przywidzki. 

 

Jak co roku w październiku, a dokładniej 8 października wzięliśmy udział w ogólnopolskiej 

akcji Noc Bibliotek. Uczestnicy wydarzenia mieli za zadanie rozegrać grę detektywistyczną, a 

później wspólnie obejrzeliśmy bajkę pt. „ Operacja Człowiek w  Czerni”. 

 

18 listopada wspólnie z seniorami z Klubu Seniora przy okazji Narodowego Święta 

Niepodległości obejrzeliśmy wspólnie 

film historyczny pt. „Kamerdyner”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 2021r. Spotykaliśmy się z uczniami z SP w Przywidzu, 

spotkania miały na celu zachęcenie dzieci do czytania oraz 

odwiedzania naszej biblioteki. Zorganizowaliśmy dwie 

lekcje biblioteczne dla dzieci z klasy pierwszej oraz 

trzeciej i jedno spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej  

w ramach akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe  

w bibliotece”. 

 

 

 

 

 



 

61 

11. Sołectwa i fundusze sołeckie 
Gmina Przywidz składa się z 18 sołectw.  

 

Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 
BOROWINA Bożena Labuda 
CZĘSTOCIN Piotr Huniewicz 
HUTA DOLNA   Janusz Kalinowski 
JODŁOWNO Krzysztof Kupracz 
KIERZKOWO   Jerzy Leśniak 
KOZIA GÓRA Stanisław Baran 
MARSZEWO Lidia Demps 
MARSZEWSKA KOLONIA Karol Małkiewicz 
MICHALIN Grażyna Ropela 
MIŁOWO Krzysztof Jankowski 
NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA Piotr Krajewski 
OLSZANKA Mariusz Lipski 
PIEKŁO GÓRNE Maria Pellowska 

POMLEWO Kazimierz Grzenkowski 
PRZYWIDZ Robert Deja 
STARA HUTA Żaneta Piekarska 
SUCHA HUTA Stanisława Holza 
TRZEPOWO Danuta Flis 
 

 

 

 

 

W 2021 roku na fundusz sołecki 

przeznaczono 443 922,00 zł, ale 

wydano 406 219,81 zł, co stanowi 

91,5 % planu wykonania. Pieniądze 

wydatkowane zostały zgodnie z 

uchwałami rad sołeckich. Od 2015 

roku obliczając wysokość funduszu 

sołeckiego przypadającego na 

sołectwo należy uwzględnić liczbę 

mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały i na pobyt czasowy. 
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Fundusze sołeckie przeznaczane były na różne zadania  

i przedsięwzięcia. W Borowinie część pieniędzy wydatkowo 

na remont ul. Wiejskiej. Na naprawę dróg niemal cały budżet 

wydatkowano także w Częstocinie, Nowej Wsi Przywidzkiej, 

Starej Hucie, Michalinie (ul. Gajowa i Trakt Leśny), 

Jodłownie (ul. Lipowa), Piekle Górnym (ul. Spokojna), 

Pomlewie (ul .Leśnej). Cały fundusz Koziej Góry wydano na 

budowę drogi z płyt Jumbo w Szklanej Górze.  

 

 

 

 

Mieszkańcy Marszewskiej Kolonii zdecydowali się wydać 

większość pieniędzy na stworzenie terenu rekreacyjnego.  

W Olszance i Suchej Hucie gros środków przeznaczono 

na budowę wiejskich świetlic.  

 

 

 

 

Miejscowość  Wysokość funduszu sołeckiego 
Borowina 30.299,55 zł 

Częstocin 15.705,50 zł 

Huta Dolna 16.782,69 zł 

Jodłowno 23.243,44 zł 
Kierzkowo 10.023,00 zł 

Kozia Góra 14.208,96 zł 

Marszewo 24.001,20 zł 
Marszewska Kolonia 15.864,00 zł 

Michalin 27.885,20 zł 

Miłowo 785,87 zł 

Nowa Wieś Przywidzka 30.561,76 zł 
Olszanka 17.443,13 zł 

Piekło Górne 22.889,36 zł 

Pomlewo 38.898,55 zł 
Przywidz 51.333,53 zł 

Stara Huta 17.297,73 zł 

Sucha Huta   23.888,34 zł 

Trzepowo 24.478,00 zł 
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12. Zdrowie 
Rok 2021 był również bardzo bogaty w działania prozdrowotne, które dedykowane były 

mieszkańcom gminy Przywidz. Na plan pierwszy wysuwa się akcja szczepień przeciwko 

cofid-19. W tym miejscu należy zauważyć, że aby chronić przede zarażeniem się wirusem do 

mieszkańców trafiały darmowe maseczki, które 

zostały dostarczone przez Rządową Agencję 

Rezerw Strategicznych. Pracownicy urzędu 

gminy przygotowali maski do wydania. Ich 

dystrybucja nie byłaby możliwa, gdyby nie 

pomoc GOK Przywidz, OSP Jodłowno i OSP 

Przywidz. 

 

 

Gmina Przywidz wraz z Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym zorganizowała 

akcję „Biała Sobota”, podczas której wszystkie 

chętne osoby mogły skorzystać z bezpłatnych 

badań, porad i konsultacji medycznych. 

Wcześniej mieszkanki naszej gminy miały 

możliwość przeprowadzenia darmowych badań 

mammograficznych. 

 

 

 

 

Gmina Przywidz uczestniczy także w powiatowym 

projekcie walki z cukrzycą typu 2. W hali Arena 

Przywidz wiele osób oddało krew do zbadania, 

aby sprawdzić czy ta choroba im nie grozi.  
Udział w badania był bezpłatny. 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Przywidzu – ramach Funduszu Sołeckiego 

– wzbogaciła się defibrylator LIFEPAK CR2. Odbyło się też 

szkolenie, dzięki któremu reprezentacja pracowników szkoły oraz 

uczniów zdobyła wiedzę z obsługi sprzętu ratującego ludzkie 

życie. 
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13. Organizacje pozarządowe 

Bardzo ważna i zarazem potrzebna jest działalność organizacji pozarządowych. Większość  

z nich skupia się na niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Są też i takie organizacje, 

które działają w różnych dziedzinach umożliwiając rozwijanie zainteresowań i pasji, czy też 

zdobywanie wiedzy i kompetencji – nawet wśród osób w podeszłym wieku. Na terenie gminy 

działa kilka podmiotów, które realizują Program Współpracy Gminy Przywidz  

z organizacjami pozarządowymi.  

Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert: zostało złożonych pięć ofert. Oferty złożyło pięć 

organizacji. 

 

RODZAJ ZADANIA NAZWA ZADANIA 
NAZWA 

PODMIOTU 

WYSOKOŚ

Ć DOTACJI 

aktywizacja młodzieży do aktywności 

ruchowej poprzez upowszechnianie 

uprawiania różnych dyscyplin 

sportowych, prowadzenie dodatkowo 

warsztatów, szkoleń, seminariów 

związanych ze sportem oraz rekreacją 

ruchową 

Piłka nożna – junior 

Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe 

Przywidz 

10 000 zł 

Aktywizacja dzieci i młodzieży do 

aktywności ruchowej poprzez 

upowszechnianie różnych dyscyplin 

sportowych, prowadzanie 

dodatkowo warsztatów, szkoleń, 

seminariów związanych ze sportem 

oraz rekreacją ruchową 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Nowej 

Wsi Przywidzkiej 

10 000 zł 

Przywidzki Sport Dzieci i 

Młodzieży 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

Przywidz 

10 000 zł 

aktywizacja seniorów poprzez 

możliwości skorzystania z różnych 

form edukacji, kształcenia się, 

rozwijania swoich zainteresowań, 

tworzenie warunków uczestnictwa 

osób w podeszłym wieku w kulturze i 

wypoczynku  oraz przeprowadzania 

zajęć ruchowych (sport, turystyka, 

rekreacja), promowanie idei 

aktywnego starzenia się oraz 

kultywowanie tradycji  

i kultury regionalnej 

Zajęcia ruchowe dla seniorów 

Koło Gospodyń 

Wiejskich Nowa 

Wieś Przywidzka 

2750 zł 

Organizowanie warsztatów, szkoleń, 

seminariów, stworzenie możliwości 

skorzystania z różnych form edukacji 

związanych z podtrzymywaniem i 

upowszechnianiem tradycji 

narodowej, pielęgnowaniem polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej oraz 

tworzenie warunków do ich 

poznawania, prowadzenie warsztatów, 

szkoleń, seminariów związanych z 

ekologią i ochroną zwierząt oraz 

ochroną dziedzictwa przyrodniczego 

 

 

 

 

Warsztaty szkoleniowe połączone z 

pieśnią patriotyczną i ludową 

Koło Gospodyń 

Wiejskich Nowa 

Wieś Przywidzka 

3500 zł 
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Lista organizacji pozarządowych jest dłuższa, a ich działalność dotyczy nie tylko terenu 

gminy Przywidz i wykracza poza granice powiatu gdańskiego. Jedną z najbardziej znanych 

organizacji jest Fundacja Hospicyjna im. św. Franciszka Ksawerego, której prezesem został 

Marian Kujawski. Warto zauważyć, że z fundacją współpracują Koła Gospodyń Wiejskich. 

KGW Przywidz, KGW Nowa Wieś 

Przywidzka oraz GOK przygotowywali 

m.in. upominki świąteczne dla 

podopiecznych Fundacji Hospicyjnej, ale 

również inne organizacje – także te 

ogólnopolskie. To właśnie we współpracy 

z Akademią Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Gdańsku oraz GOK Przywidz  

i Urzędem Gminy zorganizowano imprezę 

rekreacyjną „Rak Out – bieg po zdrowie”. 

 

 

 

 

Niezwykłą aktywnością wykazują również Koła 

Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy Przywidz 

działają trzy takie organizacje, które zlokalizowane 

są w Pomlewie, Przywidzu i Nowej Wsi Przywidzkiej. Panie z KGW w Nowe Wsi 

Przywidzkiej sięgnęły nawet po wsparcie gminne. Członkinie kół wspierają Urząd Gminy  

i Gminny Ośrodek Kultury w wydarzeniach gminnych, ale również podczas festynów 

sołeckich i imprez sportowych. KGW Przywidz 

oraz KGW Nowa Wieś Przywidzka w ubiegłym 

roku brały czynny udział w akcji „Wzmocnij 

Odporność”. Panie z naszych kół zachęcały także 

mieszkańców Gminy Przywidz do udziału  

w szczepieniach przeciw COVID-19. 
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Mówiąc o organizacjach pozarządowych należy jeszcze wspomnieć o Zrzeszeniu Kaszubsko-

Pomorskim, które w minionym 

roku obchodziło 30-lecie swojej 

działalności. W związku  

z jubileuszem odbył się specjalny 

koncert Chóru Przywidz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraz aktywniejsze staje się także 

Rejonowe Koło Pszczelarskie  

w Przywidzu. Naszą gminę upodobały 

sobie także organizacje działające  

w sąsiednich regionach. W Hucie 

Górnej odbył się Memoriał Tadeusza 

Rakieli. W wydarzeniu brały udział 

Bractwa Kurkowe z całego Pomorza, 

które walczyły m.in. o Tarczę 

Przywidza.  
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14. Turystyka, sport i rekreacja 

Gmina Przywidz to – zarówno latem, jak i zimą 

– prawdziwy raj dla miłośników aktywnego 

odpoczynku. Na miłośników zimowych atrakcji 

czekają dwa stoki narciarskie  

w Przywidzu i Trzepowie oraz … Jezioro 

Przywidz. Właśnie tu regularnie – oczywiście w 

sezonie – spotykają się przywidzkie morsy. 

Spotkania odbywają się przede wszystkim  

w weekendy. Z kolei latem odbywały się 

zajęcia z nauki pływania dla najmłodszych  

i znacznie starszych mieszkańców gminy. 

Szlak rowery Dolny Reknicy (czarny) 

ukazuje piękno lokalnego potoku, który 

płynie malowniczą doliną. Nie jest to jednak 

jedyne takie miejsce w  okolicy. Gmina 

Przywidz słynie z dość mocno 

pofałdowanego terenu i wysokich różnic 

wysokości. Wspinając się więc na liczne 

wzniesienia, delektować się będziemy 

przepięknymi krajobrazami. Na szlaku 

poznamy także liczne doliny i wąwozy,  

w których szemrzą meandrujące potoki, 

m.in. Retnica. 
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Sport skupia się przede 

wszystkim wokół Arena 

Przywidz, gdzie stworzono 

odpowiednie warunki do 

uprawiania różnych dyscyplin 

sportowych. Dzięki temu 
sukcesy – również na arenie 

ogólnopolskiej – odnoszą 

młodzi sportowcy. Warto tu 

wspomnieć o piłkarkach 

ręcznych, judokach, 

piłkarzach nożnych. Arena 

Przywidz to także miejsce,  

w którym organizowane były zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych o randze 

gminnej, powiatowej, a nawet wojewódzkiej. 

 

 

 

 

 

Znakomite warunki sprawiają, że hala 

wykorzystywana jest nie tylko do stałych 

zajęć organizowanych przez miejscowe 

kluby. Arenę Przywidz na miejsce swoich 

zgrupowań wybierają kluby z różnych stron 
Polski. U nas trenowali chociażby 

zawodnicy KS Częstochowianka, czy 

Stowarzyszenia Trefl Gdańsk i uczestnicy 

obozu Pleyers Cump. 
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15. Promocja  

W zakresie promocji gminy zawiera się szereg działań mających na celu nie tylko wsparcie lokalnych 

przedsięwzięć, ale również promowanie Gminy Przywidz poza rejon powiatu. Do zadań wójta  

z zakresu promocji gminy oraz rozwoju turystyki należały m.in.: współpraca z lokalnymi mediami 

(Panorama Pomorze, Wieczór Pomorze, Magazyn Pomorski, Telewizja Polska) polegająca na 

przygotowaniu oraz redagowaniu materiałów promujących gminę. 

 Rozwijanie kanałów informacyjnych – dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku urzędu 

(Facebook, BLISKO, strona www). 

 Informowanie o podejmowanych działaniach oraz zachodzących w gminie zmian również  

w tradycyjnej, papierowej formie – PRIVISA. 

 Docenienie osiągnieć sportowych i naukowych uczniów – wręczenie stypendiów oraz nagród 

rzeczowych dla najlepszych uczniów. 

 Współfinansowanie nagród oraz obejmowanie patronatem wydarzeń. 

 Prowadzenie działań na rzecz najstarszych mieszkańców gminy: osobiste wizyty u Seniorów 90+ 

oraz wręczenie prezentów z okazji świąt. 

 Stworzenie i wspieranie grupy wolontariuszy (członków grupy„ Bez owijania w bawełnę”) 

działających na rzecz innych: robiących na drutach i szydełku skarpety oraz zabawki dla 

nowonarodzonych dzieci w ramach wydarzenia „Markowy Maluch” w gminie. 

 Dbanie o bezpieczeństwo dzieci na terenach rekreacyjnych : wymiana i naprawa urządzeń na 

placach zabaw, a także koszenie tychże terenów. Zapewnienie pomocy psychologicznej 

mieszkańcom gminy poprzez umożliwienie odbycia bezpłatnej teleporady z psychologiem. 

Zachęcanie sportowców oraz organizatorów imprez sportowych do organizacji wydarzeń w gminie 

Przywidz – uczestnictwo i współorganizacja. Podejmowanie działań promujących gminę  

w lokalnej telewizji: udział w produkcji 

TVP 3 pt. „Pomorze na weekend”, w 

której mieli okazję zaprezentować się 

mieszkańcy gminy. 

 W 2021 roku miała miejsce II edycja 

wydarzenia „ Markowy Maluch”. Na 

której to Wójt uroczyście przywitał 

nowonarodzone dzieci w gminie. W 

wydarzeniu brali udział goście specjalni – 

wolontariusze, którzy samodzielnie 

wykonują prezenty dla maluchów, a są to 

m.in. Seniorzy 90+, pracownicy urzędu 

oraz jednostek współpracujących oraz 

zaprzyjaźnieni mieszkańcy gminy Przywidz. 

 

 

Kontynuowanie polityki ekologicznej gminy : 

- zakup ekologicznych gadżetów w miejsce plastikowych, 

- zakup gadżetów również tych pochodzących od 

lokalnych przedsiębiorców (miody, kawy, octy, 

konfitury). 
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Udział w konkursach na skalę krajową:  

 

 

❖ „Samorząd przyjazny energii”- Gminę Przywidz 

nagrodzono m.in. za wysoką świadomość ekologiczną 

 i energetyczną oraz tworzenie rozwiązań wspierających 

rozwój wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby 

społeczności lokalnej. Jako zwycięzcy otrzymaliśmy tytuł 

„Samorządu przyjaznego energii”, pamiątkową statuetkę 

oraz grant w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. 

 

 

 

 

❖ „Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”-  

w Polsce została nim Gmina Przywidz. Kapituła Konkursu 

doceniła zaprezentowany przez gminę, wspólnie 

realizowany projekt z Gminą Somonino „Eko Energia od 

Somonina aż po Przywidz”. Jako zwycięzcy otrzymaliśmy 

inteligentną wiatę przystankową, ufundowaną przez ML 

System. 

 

 

 

 

❖ Kryształy Przetargów Publicznych”- I miejsce z pośród 100 

kandydatów z kategorii Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna- projekt 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”. 
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Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń, które były doskonałą promocją Gminy Przywidz. 

❖ Cyfrowa Gmina Przywidz - podczas spotkania na Politechnice Gdańskiej przedstawiciele pomorskich 

gmin wraz z zastępcą Wójta Gminy Przywidz Aliną Klejna odebrali promesy na sfinansowanie 

wydatków w programie „Cyfrowa Gmina". Przywidz otrzymała promesę w wysokości 179 910zł. 

Celem programu jest przede wszystkim wsparcie 

rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz 

zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Wójt Marek Zimakowski gościł 

licealistki - Barbarę I Julię Herbasz z Przywidza, 

które ze swoją drużyną zdobyły Mistrzostwo 

Świata Odysei Umysłu. Odyseja Umysłu to 

program edukacyjny od 1978 roku, realizowany 

w formie międzynarodowego konkursu,  

w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt 

tysięcy uczniów i studentów z całego świata. To 

nie pierwsze sukcesy naszych licealistek w tej 

dziedzinie. 2 lata temu także uczestniczyły  

w finałach światowych w Michigan 

reprezentując naszą gminę.   

 

 

 

 

 

❖ Dolina Miodu po wygraniu etapu gminnego 

konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021", 

organizowanego przez Samorząd Województwa 

Pomorskiego, wygrała również w finale 

powiatowym w kategorii „Zagroda". Tym 

samym zakwalifikowując się do finału 

wojewódzkiego. 
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Podsumowanie  
 

Szanowni Państwo, 

raport, z którym się zapoznaliście jest podsumowaniem 2021 rok. W związku z pandemią był 

to rok szczególny. Covid-19 przewartościował nasze życie i utrudniał realizację 

zaplanowanych zamierzeń, a przy okazji mobilizował do jeszcze bardziej wytężonej pracy. 

Wszystkim nam zależy, aby Gmina Przywidz była miejscem bezpiecznym, atrakcyjnym do 

mieszkania, gdzie można realizować swoje życiowe plany zawodowe i prywatne. Jest to 

jednak proces długofalowy, a jego istotą będzie dobra współpraca z radnymi, sołtysami  

i mieszkańcami. 

Korzystając z okazji dziękuję radnym i pracownikom urzędu gminy za zaangażowanie  

i kreatywność w czasie pełnienia swoich obowiązków. Mając taki zespół jesteśmy w stanie 

zrealizować postawione cele, które przyczynią się do rozwoju naszej małej ojczyzny. 

 

Marek Zimakowski, 

Wójt Gminy Przywidz 


