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WSTĘP 

 

Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym,  

Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie 

gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 

gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym 

raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. 

Zgodnie z art. 28 aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  

z późn.zm. ) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy 

pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej 

w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być 

przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności 

otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać 

głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Uwzględniając powyższe oraz wymogi zawarte w Uchwale Rady Gminy Przywidz 

nr XIV/101/2019 z dnia 06 grudnia 2019r. Wójt Gminy Przywidz w niniejszym raporcie 

dokonuje podsumowania działalności własnej za rok 2020.  
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RADA GMINY PRZYWIDZ 

 

Imię i Nazwisko  Pełniona funkcja  
Michał Jasiński Przewodniczący Rady Gminy  

Mariusz Lipski Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Teodor Formela Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

Wiesław Spisak Członek 

Sławomir Plichta Członek 

Robert Deja  Przewodniczący Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu,  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

Miłosz Grabarek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Kupracz Członek  

Krystyna Jakonis Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Kamila Wyszecka Członek 

Józef Czaiński Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej 

Barbara Talaśka Członek 

Arkadiusz 

Kaliszewski 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu, 

Anna Klinkosz Członek 

Andrzej Przybycień Członek 

 

 

 

W 2020 roku odbyło się 6 Sesji Rady Gminy Przywidz, w trakcie których podjętych zostało 

60 Uchwał. Podczas Sesji Rady Gminy, która miała miejsce 22 lipca 2020r.  udzielono wotum 

zaufania Wójtowi Gminy Przywidz.   
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DANE DEMOGRAFICZNE 

Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości – stan na 31.12.2020r. 

 

  Mieszkańcy 

Nr 

terytorialny 

Miejscowość stali czasowi razem 

2204052 BLIZINY 54   54 

2204052 BOROWINA 380  380 

2204052 CZARNA HUTA 63 1 64 

2204052 CZĘSTOCIN 96 2 98 

2204052 GROMADZIN 104 3 107 

2204052 HUTA DOLNA 90 1 91 

2204052 HUTA GÓRNA 55  55 

2204052 JODŁOWNO 250 1 251 

2204052 KIERZKOWO 98  98 

2204052 KLONOWO DOLNE 156 1 157 

2204052 KLONOWO GÓRNE 69  69 

2204052 KOZIA GÓRA 48  48 

2204052 MAJDANY 70  70 

2204052 MARSZEWO 30  30 

2204052 MARSZEWSKA 

GÓRA 

98  98 

2204052 MARSZEWSKA 

KOLONIA 

106  106 

2204052 MICHALIN 119 1 120 

2204052 MIŁOWO 117  117 

2204052 NOWA WIEŚ 

PRZYWIDZKA 

163 1 164 

2204052 OLSZANKA 127 4 131 

2204052 PIEKŁO DOLNE 146 5 151 

2204052 PIEKŁO GÓRNE 95  95 

2204052 POMLEWO 628 2 630 

2204052 PRZYWIDZ 1611 8 1619 

2204052 ROZTOKA 174 1 175 

2204052 STARA HUTA 126  126 

2204052 SUCHA HUTA 258  258 

2204052 SZKLANA GÓRA 21  21 

2204052 TRZEPOWO 263 4 267 

2204052 ZĄBRSKO GÓRNE 137  137 

Ogółem  5752 35 5787 
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Liczba Mieszkańców zameldowanych na pobyt stały- lata 2019-2020  

(dane na dzień 31.12.2019/2020) 

 

Rok Liczba osób 

zameldowanych na stałe 

Liczba osób 

zameldowanych czasowo 

Łącznie 

2020 5752 35  5787 

2019 5728   41  5769  

 

 

Wykaz osób zameldowanych na stałe w latach 2019-2020 z podziałem na płeć. 

 
 

Urodzenia – lata 2019-2020 z podziałem na płeć. 

Gmina 

Przywidz 

Liczba urodzeń 

dziewczynek  

w 2019r. 

Liczba 

urodzeń 

chłopców 

w 2019r. 

Liczba urodzeń 

dziewczynek 

w 2020r. 

Liczba urodzeń 

chłopców 

w 2020r. 

Urodzenia 32 35 36 30 

Ogółem  67  66  
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Przyrost naturalny lata 2019-2020 

 
 
 

W 2020r. urodziło się 66 dzieci, a zmarło 56 osób. 

Przyrost naturalny w gminie Przywidz jest dodatni.  

W 2019r. współczynnik przyrostu naturalnego wynosił : 1,4‰, 

natomiast w 2020 : 1,7 ‰ 

 

 

Zawarte Małżeństwa w latach 2019-2020 

 

 
 

W roku 2020  

 W wiek dorosłości weszły  74 osoby 

 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło -7 par 

 Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego -3 pary  

 Jubileusz 60-lecie pożycia małżeńskiego-2 pary 

 

 

59 
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Urodzenia Zgony
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 w 2019r. 

82 

Śluby  

w 2020r.  

65 
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Jubileusze Urodzin  

 5 osób obchodziło 90 urodziny  

 3 osoby świętowały 95 urodziny 

 3 osoby świętowały urodziny 95 + ( w tym 1 osoba 100-ne urodziny)  

 Dostojni Jubilaci otrzymywali gratulacje i życzenia oraz upominki osobiście od Wójta 

gminy, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego.        
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INFORMACJE FINANSOWE  

 
 Rada Gminy Przywidz uchwałą nr XIV/117/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie 

budżetu Gminy Przywidz na rok 2020 określiła wielkość dochodów na kwotę 

45.286.471,- zł, i wydatków na kwotę 50.573.471,- zł, a tym samym deficyt budżetu 

na kwotę 5.287.000,- zł. 

 

 W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przedstawiają się 

następująco: 

 

 Plan Wykonanie % 

wykonania 
Dochody 40.779.080,82 zł  36.218.662,83 zł 88,8 

Wydatki 44.635.267,82 zł 38.504.307,62 zł 86,3 

Deficyt/ 

Nadwyżka 

-3.856.187,00 zł -2.835.644,79 zł - 

 

 

 

 

 

 
Podane kwoty są wyrażone w zł.  
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Podane kwoty są wyrażone w zł. 
 

 

Struktura dochodów w roku 2020 

 W ciągu 2020 roku wielkość  Budżetu  Gminy  Przywidz  zmieniono uchwałami Rady 

Gminy i  zarządzeniami  Wójta. 

 Ostateczny   plan  dochodów wyniósł    40.779.080,82 zł, w tym: 

 

           - dochody bieżące : 33.299.719,82 zł, 

           -dochody majątkowe : 7.479.361,- zł.  

 

  
Wykonanie 2020 r. 

% wykonania 
do dochodów 

ogółem 

Dochody własne, w tym : 9.638.642,89 zł 26,6 

udziały we wpływach podatku 
dochodowego od osób fizycznych i 
prawnych 

4.349.590,37 zł 12,0 

wpływy z podatków i opłat lokalnych 5.288.902,52 zł 14,6 

Subwencja ogólna 10.349.583,00 zł 28,6 

Dotacje celowe na zadania zlecone 10.909.210,43 zł 30,1 

Dotacje celowe na zadania własne 856.537,31zł 2,4 

Dotacje celowe z udziałem środków UE 1.026.899,03 zł 2,8 

Pozostałe dotacje 3 437.790,17 zł 9,5 

 

 

 

subwencje;  
10 349 583  

dotacje; 16 230 
437  

dochody 
własne; 9 638 

644  
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 Subwencja ogólna wyniosła  10.349.583,00 zł, co stanowi  28,6 %  dochodów   

            ogółem,  w tym : 

 
 

 

                      

Wydatki  

 W 2020 r. wydatki budżetowe wykonane zostały  w kwocie   38.504.307,62 zł.,  

            co stanowi  86,3%  planu,  w tym :  

 

1. wydatki majątkowe  7.767.022,69 zł  tj. 65,9 %  wydatków ogółem 

2. wydatki bieżące  30.737.284,93 zł  tj.  93,5 %  wydatków ogółem, w tym :   

 

 

 
 

 

Oświatowa 
6.239.192,00 zł 

Wyrównawcza                              
4.096.316,00 zł 

równoważąca                                    
14.075,00  zł 

Wynagrodzenia  

i pochodne  

od wynagrodzeń 
11.458.329,49 zł  

Dotacje na zadania 
bieżące  

1.727.168,59 zł 

Wydatki na obsługę 
długu  

231.572,55 zł 

Wydatki na programy 
finansowe z udziałem 
środków europejskich  

707.289,96 zł 

Świadczenia na rzecz 
osób fizyczynych  

10.991.500,27 zł 

Wydatki związane  

z realizacją zadań 
statutowych j.b. 

5.627.424,07 zł 
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Struktura wydatków ogółem w 2020r.  

  
 
Wykonanie 2020 

% wykonania do 
wydatków ogółem 

Gospodarka komunalna i transport 10.727.164 zł 27,8 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 13.150.993 zł 34,2 

Oświata i wychowanie 9.343.001 zł 24,3 

Administracja 3.880.701 zł 10,0 

Turystyka, kultura i sport 990.532 zł 2,6 

Bezpieczeństwo publiczne 180.344 zł 0,5 

Obsługa długu 231.572 zł 0,6 

   

 
Wydatki  c.d. 

 

 
 

bezpieczeństwo 
publiczne 
180 344 

gospodarka 
komunalna, transport 

10 727 164 administracja 
3 880 701 

obsługa długu 
231 572 

oświata i 
wychowanie; 

 9 343 001  

pomoc społeczna i 
ochrona zdrowia 

13 150 993 

turystyka, kultura i 
sport 

990 532 

bezpieczeństwo publiczne gospodarka komunalna, transport

administracja obsługa długu

oświata i wychowanie pomoc społeczna i ochrona zdrowia
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2019 rok 2020 rok

7 038  

 6 290  

 7 534  

 6 687  

Wysokość dochodów i wydatków na 1 mieszkańca w zł  

Dochody Wydatki

2018 rok 2019 rok 2020 rok

0  

5 327 764  3 600 000  

30 995 959  

40 227 320  
36 218 663  

5 753 153  15 159 368  

7 767 023  

Analiza zadłużenia do dochodów i realizacji 
zadań inwestycyjnych na lata 2018-2020 

 Kredyty i pożyczki Dochody budżetu Zadania  inwestycyjne
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 W toku wykonywania budżetu Gminy Przywidz za 2020 r. dokonano spłat 

zobowiązań gminy wynikających z wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 

1.531.000,00 zł z niżej wymienionych tytułów: 

 

o pożyczka z WFOŚ w Gdańsku na zadania inwestycyjne, rata w wysokości: 

564.000,00 zł (spłata do roku 2027) 

o Kredyt z BS Pruszcz Gd.  zaciągnięty w 2018 r. na zadania inwestycyjne rata   

w wysokości  720.000,00 zł, ( spłata do roku 2024), 

o pożyczka z WFOŚ w Gdańsku na zadania inwestycyjne, rata w wysokości 

247.000,00 zł (spłata do roku 2020). 

 

 Budżet Gminy Przywidz na koniec 2020 r. zamknął się deficytem w wysokości 

2.285.794,79 zł. 

 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wynosi 11.244.764,00 zł. 

 

 

 

 
Podatki 

 
Stawki podatkowe obowiązujące w roku 2020,  

ustalone na mocy podjętych uchwał w roku 2019. 

 

 W  sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 

drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2020r. na terenie Gminy 

Przywidz – wzrost cen o 3 % w stosunku do 2019 roku. 

 

 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku 

rolnego w 2020r. na terenie Gminy Przywidz – wzrost cen o 2% w stosunku do 2019 

roku. 

 

 

 W  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Przywidz - – wzrost cen o 3 % w stosunku do 2019 roku.   
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

 
 

 

 W roku 2020 uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. Uchwała RGP XVI/123/2020 z dnia 26.02.2020 r. 

Plan likwidował zakazy zabudowy od brzegów rzeki Reknicy ustalając możliwości 

zabudowy funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, letniskowej, 

zagrodowej. 

 

2. Uchwała RGP XIX/146/2020 z dnia 22.07.2020 r. 
 Plan zakłada możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowo – usługowej na działkach 

gminnych o minimalnej powierzchni 1000 m
2
. 

 

3. Uchwała RGP XIX/145/2020 z dnia 22.07.2020 r. 
Plan zmieniał przeznaczenie fragmentu terenu z funkcji drogi wewnętrznej na funkcję 

mieszkaniowo – usługową. 

 

4. Uchwała RGP XX/160/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
Plan likwidował zakazy zabudowy od brzegów rzeki Wietcisy i Jeziora przywidzkiego 

ustalając możliwości zabudowy funkcji usługowej, turystycznej, mieszkaniowej i rolniczej. 

 

5. Uchwała  RGP XX/157/2020 z dnia 30.11.2020 r.  

Plan likwidował zakaz zabudowy od brzegów zbiornika wodnego dając możliwość 

realizacji zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
 

 

 

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
https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/921412/uchwala-nr-xx1602020-pdf.html
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 W roku 2020 podjęto na sesji Rady Gminy 4 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 

Nr uchwały Obszar, którego dotyczy 

XVII/128/2020 w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Piekło Górne 

XX/158/2020 Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy, 

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna 

XX/159/2020 Pomlewo III w rejonie ulicy Łąkowej i ulicy Kasztanowej, 

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo 

XXI/178/2020 Piekło IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Piekło Górne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDANE W ROKU  

2020  DECYZJE  

6 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Dot. budowy lub 
rozbudowy sieci 

elektroenergetycznych 
oraz budowy sieci 

wodociągowej 

78 o warunkach 
zabudowy 

72 dot. 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

1 dot. 
zabudowy 
usługowej 

5 dot. zabudowy innej 

 ( zagrodowej, 
gospodarczej, garażowej) 
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GOSPODARKA KOMUNALNA  

 

 Łącznie w zasobie gminy przez cały rok 2020 znajdowało się 20 mieszkań. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 49,31 m
2
, a ogółem w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy – 0,17 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 3 osoby, pod koniec 

2020 r. były to również 3 osoby.  

 

 
 

 

 

 

W 2020 roku dokonano remontu 

 2 mieszkań  

Remont instalacji hydraulicznej oraz wymiana okien w budynku 
w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka 

ul. Szkolna 4  

Malowanie, szpachlowanie oraz remont łazienki budynku  

w miejscowości Przywidz 

ul. Cisowa 4/1  

Miejscowość Liczba mieszkań 

Borowina 1 

Huta Górna  1 

Miłowo 4 

Nowa Wieś Przywidzka 1 

Olszanka 2 

Przywidz 6 

Trzepowo 4 

Ząbrsko Górne 1 

 Łącznie:            20  
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W 2020r. zostały wyremontowane 

pomieszczenia świetlicy wiejskiej 

przy ul. Szkolnej 2 w miejscowości 

Nowa Wieś Przywidzka. Wymieniono 

główny nośnik ciepła, wykonano prace 

polegające na szpachlowaniu oraz 

malowaniu powierzchni. 

 

 

 

 

 Rada Gminy Przywidz podjęła uchwałę nr XVI/121/2020 r. oraz nr XVIII/139/2020, 

których przedmiotem była zamiana nieruchomości położonych w miejscowości 

Gromadzin. Na podstawie ww. uchwał Gmina Przywidz przyjęła do swojego 

zasobu 6 nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gromadzin. 

 Wojewoda Pomorski wydał 4 decyzje stwierdzające przejście własności nieruchomości 

na Gminę Przywidz. Powierzchnia przejętej nieruchomości wynosi 18 400 m
2
. 

 Sprzedano 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 11 352 m
2
 w tym 1 nieruchomość 

została sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. 

 Obowiązywało 17 umów dzierżawy, w tym 8 zostało zawartych w 2020 r. Łączna 

powierzchnia dzierżawionych terenów w 2020 r. wynosiła 52 928,5 m
2
, w tym 23 841 

m
2
 wynosiła powierzchnia dzierżaw zawartych w 2020 r. 

 Złożono 8 wniosków do ksiąg wieczystych o wpisanie prawa własności na rzecz 

Gminy Przywidz. 

 Wypłacono 4 odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia 

nieruchomości przez Gminę Przywidz. Łączna wysokość wypłaconych odszkodowań 

wyniosła:  25 158,21 zł. 
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INWESTYCJE    

 

 Dnia 28 maja 2020r. została podpisana umowa na dokończenie realizacji 

zadania pn. ”Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz – 

dokończenie realizacji”. Wykonawcą został Zakład Produkcyjno-

Wykonawczy HABUD Sp. z o.o., wyłoniony w przetargu nieograniczonym. 

Kwota na jaką została podpisana umowa to 7.772.167,81 zł 

 

 

 Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19.11.2020r. zwiększono 

kwotę dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym 

oraz kanalizacji w Jodłownie, Gromadzinie i Marszewskiej Górze.  

 

Kwota dofinansowania wzrosła 
z 48,8 % aż do 59,09 %. 
Wzrost o 10,29 punktów 
procentowych stanowił 

zwiększenie dofinansowania 
o  3.142 .988,88 zł! 
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„Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Aglomeracji Przywidz” 

 

Budowa Oczyszczalni 5200RLM  

dla Aglomeracji Przywidz–

dokończenie inwestycji  
 

 koszt netto: 8 180 233,12 zł  zł  

 kwota dofinansowania: 4 833 699,75 zł, 

co stanowi 59,09 %  

 koszt brutto: 10 061 686,74 zł  

 

Stan zaawansowania prac na dzień 

31.12.2020r.: 

 

 85% - wykonano całą technologię 

 50% wykończenia i zagospodarowania 

terenu  

 

KOSZT NETTO: 8 180 233,12 ZŁ   

KWOTA DOFINANSOWANIA:  

4 833 699,75 ZŁ, CO STANOWI 59,09 %  

KOSZT BRUTTO: 10 061 686,74 ZŁ  
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Budowa Kanalizacji  

 

Dnia 07.05.2020r  została podpisana umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz  

z przepompowniami ścieków na terenie aglomeracji Przywidz – Odcinek II – Jodłowno- 

Marszewska Góra”. 

 

 Budowa kanalizacji o długości 5413 m.b. wraz trzema przepompowniami oraz 

odtworzeniem i ulepszeniem dróg gminnych.   

 Stan zaawansowania robót związanych z siecią na dzień 31.12.2020r. : 83%  

 

 

 

ŁĄCZNA KWOTA WW. INWESTYCJI: 11.297. 751,89 ZŁ 

 Przeprowadzono także postępowania przetargowe na wykonanie Kanalizacji  

            w miejscowościach Gromadzin , Pomlewo, i Ząbrsko Górne. 

 Szacowany koszt brutto to około 6 050 000 zł , w tym dofinansowanie  

w wysokości  59 %.  

 W grudniu 2020r. podpisano umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz  

z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz cz. 2 ODCINEK VIII 

Marszewska Góra. 

 Umowę podpisano z firmą 

HYDROMAG Sp. z o.o. 

z Chmielna.   

Wartość zawartej umowy  

to 621.833,28 zł 

 

 

 

 

 

 

kwota netto :  

1 236 065,15 zł 

kwota 
dofinansowania:  

593 813,74 zł 

kwota brutto:  

1 236 065,15 zł 
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Budowa Ścieżki pieszo- rowerowej w Pomlewie  

 

Dnia 10.06.2020r. została podpisana umowa na 

dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

przy ul. Szkolnej w Pomlewie. Zadanie realizowane  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 
 
 
Dnia 22 września 2020r Wójt Gminy Przywidz Marek  

Zimakowski podpisał umowę na realizację tej inwestycji. 

Wykonawcą została firma Usługi Ogólnobudowlane 

„Trzebiatowski” Krzysztof Trzebiatowski. 

 
 

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 730 m.b. i szerokości 2,5m wykonana z kostki 

betonowej, poprowadzona od ul. Wiejskiej do ul. Leśników. 

Wartość umowy to 392. 370 zł. 
Dofinansowanie projektu to 63,63% 
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Największy projekt OZE na pomorzu  

„Eko energia od Somonina aż po Przywidz” 
 

Dnia 17 czerwca 2020r. Gmina Przywidz  

w partnerstwie z Gminą Somonino podpisała 

umowę z wykonawcą paneli 

fotowoltaicznych na budynkach gminnych  

i nieruchomościach mieszkańców.  

Wartość umów  na terenie Gminy 
Przywidz to : na 10 obiektach 

użyteczności publicznej : 
831.718,62 zł  ,natomiast na 253 

obiektach mieszkańców: 
5.761.965,24 zł.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ROZPOCZĄŁ SIĘ 

W LISTOPADZIE 2020R. I SUKCESYWNIE TRWAŁ, 

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI HARMONOGRAMU. 

WYKONAWCĄ INWESTYCJI ZOSTAŁA FIRMA FLEXI POWER 
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DROGI      

 
Gmina Przywidz posiada rozbudowaną sieć dróg gminnych o łącznej długości ponad 249 km. 

 

 

 
 

„Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej  

w miejscowości Przywidz” 
 

Koszt inwestycji to : 1.200. 000,00 zł 

Inwestycja dofinansowana była w 50 % w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni ulic z kostki betonowej, 

budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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         Remont drogi transportu rolnego w m. Ząbrsko Górne –ul. Rajska 
 

 Remont drogi o długości 240mb.   

Koszt inwestycji to : 163 930,77 zł  

Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Pomorskiego: 52 800,00 zł 
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Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 233  

 

 Remont  kolejnego – ostatniego już odcinka drogi wojewódzkiej nr 233 Trzepowo-

Pruszcz Gdański na odcinku od miejscowości Miłowo do granicy z gminą Trąbki 

Wielkie ( ok. 1,7 km). Prace polegały na frezowaniu istniejącej nawierzchni oraz 

wykonaniu nowej nakładki asfaltowej. Uwzględniając poprzednie 

remonty DW 233 na terenie gminy Przywidz, ten był zamykającym 

inwestycję. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Gdańsku.  

 

 

 

 

 

 

 

Remont drogi transportu rolnego w m. Pomlewo- ul. Szkolna  

 
 Remont drogi o długości 540mb.  

Koszt inwestycji : 216 001,33 zł  

Kwota  dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Pomorskiego: 129 600,00 zł 
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Pozostałe prace remontowe  

 
 Utwardzenie dróg płytami Jumbo  

na terenie sołectw:  

 

 Kozia Góra,  

 Michalin, 

 Marszewo 

 Nowa Wieś Przywidzka, 

 Piekło Górne,  

 Stara Huta 

 Huta Dolna 

 Pomlewo 

 Przywidz  

               Łączna kwota inwestycji : 145 232,00 zł (w tym w ramach FS: 96 613,00 zł ) 

 

 Bieżące utrzymanie dróg, stabilizacja gruzem i kamieniem łamanym oraz 

zagęszczanie walcem drogowym- 191 859,62zł  (w tym Fundusze Sołeckie 40 601,00 

zł), wymiana przepustów pod drogami i budowa nowych - 1 993.71, 00 zł,  

zakup znaków drogowych, luster, tablic z nazwami ulic – 10 696,00 zł 

 

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.  

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.  
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Poniżej krótkie podsumowanie dot. stanu gospodarki wodno-ściekowej za 2020 r. 

 
 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 2020 roku wpływy uzyskano ze sprzedaży wody -179 540,76 mᶾ tj. - 621 343,95 zł. 

Stawka wody za 1 m³ - 3,35 zł. brutto. 

 Woda wydobyta  z ujęć gminnych w 2020 r. – 321 302 m³ . 

 W 2020 r. na sieci wodociągowej wystąpiło 21 awarii.  

 Awarie dot. pomp głębinowych na ujęciach w miejscowościach: Gromadzin, Przywidz, 
Kozia Góra, Olszanka, Sucha Huta, Nowa Wieś Przywidzka  - łączny  koszt naprawy pomp 
wyniósł: 84 919 zł.  

 Liczba wybudowanych w 2020 r.  sieci wodociągowych – 0,40 km 

Wartość inwestycji – 31 000,00 zł. 

 Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłącz) 

wynosi 96 km.  

 Stan zwodociągowania % Gminy Przywidz wynosi : 98% 

 

 Liczba odbiorców (wg liczby 

przyłączy, podpisanych umów) 

prowadzących do odbiorców 

indywidualnych (gospodarstwa 

domowe) korzystających z 

sieci wodociągowej wynosiła 

na dzień 31.12.2020 r. - 1751 

odbiorców ( w roku 2019 

liczba ta wynosiła 1567 ) 

 

 Liczba pozostałych odbiorców 

( w tym m.in. instytucje, działalność gospodarcza) korzystających wynosiła stan dzień 

31.12.2019 roku – 20 odbiorców, 

 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz wynosiła na 

dzień 31.12.2020r. ok. 5590 osób.  

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

 Urząd Gminy w 2020 r wszczął postępowanie  przeprowadzające czynności odcięcia  
od wodociągu gminnego przyłącza wody pitnej dla  9 gospodarstw domowych  z powodu 
długoterminowych opóźnień w płatnościach za wodę.  
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 Jakość wody dostarczanej przez Urząd Gminy Przywidz w 2020 r. 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 -  łącznie 38  badań 

dokonanych przez laboratorium  

J. S. Hamilton Poland Sp. z. o.o. z siedzibą  

w Gdyni. W ramach kontroli zewnętrznej 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

dokonał poboru i analizy 3 próbek wody  

z ujęć oraz sieci wodociągowych. Mniejsza 

ilość kontroli zewnętrznej spowodowana 

została pandemią Covid-19. 

 

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. 

Poniżej krótkie podsumowanie dot. systemu kanalizacyjnego za 2020 r. 

 Ogółem długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej (bez przyłączy) na ternie Gminy 

Przywidz wynosi 36 km.  ( roku 2019 : 34,9 km) 

 Liczba wybudowanych w 2020 r.  sieci kanalizacyjnych – 0,70 km 

Wartość inwestycji – 30 000,00 zł. 

 Sieć zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Przywidz, Pomlewo, 

Piekło Dolne, Trzepowo oraz Borowina.  

 Przyłączonych do kanalizacji jest 690 ( w 2019 roku: 680) gospodarstw domowych,  

w których zamieszkuje 2 798  (w 2019 roku : 2 759) mieszkańców.  

 Ze zbiorników bezodpływowych korzysta 1160 gospodarstw na terenie gm. Przywidz 

 Stan skanalizowania % Gminy Przywidz: 48 % 

WYBUDOWANA W 2021 NOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
POZWOLI NA PODŁĄCZENIE 390 GOSPODARSTW DOMOWYCH 
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 Wpływy uzyskano za usługę odprowadzania ścieków– 396 191,92 zł,  

 co daje 74 452.25 m ³ ( stawka za 1 m wynosi  4,92 zł. brutto.).  

 Wpływy za zrzut ścieków dowożonych – 103 016 zł (stawka za 1m ³ wynosi 3,95 zł.|) 

 

 

 

 W 2020 roku do dnia kontroli komunalne osady ściekowe w ilości 75 Mg , zostały 

przekazane  do wykorzystania w rolnictwie, tj. do uprawy roślin przeznaczonych do 

produkcji kompostu. Transportującym osady było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„EKOAGRA” Krzysztof Czyż. Władającymi powierzchnią ziemi byli indywidualni 

rolnicy. Wytworzone w 2020 r.  na oczyszczalni ścieków odpady w postaci skratek 

(2,58 Mg)  i zawartości piaskownika (5,36 Mg) zostały odebrane  

i zagospodarowane przez SUEZ Północ. 

 Urząd Gminy Przywidz w 2020 przeprowadził  18 kontroli sprawdzających 

szczelność zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwość wywozu nieczystości. 

Skutkiem  kontroli było wydanie: 2 decyzji na zastępcze opróżnianie szamba.   

3 decyzji na wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy. 

 Przeprowadzono kontrolę firmy ”BE-KA” posiadającej koncesje na terenie gminy 

na transport nieczystości ścieków. Zakres przedmiotowej 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.  

 

 

 

Ilość odprowadzonych ścieków 

 do gminnej oczyszczalni w 2020r: 

160 572 m³ 

odprowadzane kolektorem 
sanitarnym: 134 492 mᶾ  

ścieki dowożone: 

26 080 mᶾ  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 Za gospodarkę odpadami na terenie g. Przywidz  w roku 2020 odpowiadał Związek 

Gmin Wierzyca.  

 Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli 

posesji zamieszkałych wykonywała firma SUEZ Północ Sp. z o.o., na podstawie 

wygranego przetargu. System zbiórki odpadów komunalnych objął posesje 

zamieszkałe ( cały 2020 rok) i niezamieszkałe (I-III kwartały 2020 r.).  

Od 1 października wszystkie podmioty gospodarcze musiały zawrzeć indywidualne 

umowy odbiory odpadów komunalnych.  

 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. 

 

 

Dnia 17 kwietnia 2020 r. podjęto uchwałę nr XVII/129/2020 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 10 bezpańskich psów. 

 

 

 W 2020 r z terenu Gminy Przywidz 

zlikwidowano 4 dzikie wysypiska 

śmieci.  

Wysypiska zlokalizowane były w Przywidzu i Jodłownie. 
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 W 2020 r odbyła się organizowana przez Urząd Gminy Przywidz zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, elektro sprzętu i opon,  

w której udział wzięło ponad 500 gospodarstw domowych. Zbiórką objęta została 

każda miejscowość z terenu gminy Przywidz.  

 

 

 Gmina czynnie udziela pomocy w składaniu 

wniosków w programach Czyste Powietrze i 

Moja Woda. Zostało złożonych 9 wniosków w 

programie  Czyste Powietrze oraz 3 wnioski o dotację w programie Moja Woda. 

 

 
 

 

 W 2020 roku zakończyły się 3 postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć: 

1. Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych 

poliestrowych -PET. Budowie punktu przesypowego odpadów w Miłowie,  

ul. Budowlanych 1, dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo – 

odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

2. Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną  i samoobsługową 

myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, gm. Przywidz” planowanego 

do realizacji na dz. nr 114 obr. Miłowo, gm. Przywidz, - brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 4 MW na dz. nr 38/1 obr. Sucha 

Huta, Gmina Przywidz. - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
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  W 2020r. realizowane były 2 umowy dot.  usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Nazwy zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Przywidz” ( edycja 2019 oraz 2020) 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 :  34 971,00 zł 

Kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład 

własny: 1,34 zł 

Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu : ponad 96 ton 

Liczba nieruchomości, których dotyczyło zadanie: 41  

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 

 

Członkowie OSP w Gminie Przywidz 

Jednostka 

OSP 

Mężczyźni 

18-65 lat 

Kobiety 

18-65 

Mężczyźni 

65 + 

Razem Liczba 

członków 

MDP 

OSP 

Przywidz 

25 10 

 

 

0 

 

35 33 

(15chłopców 

i 18 

dziewczyny) 

OSP 

Jodłowno 

23 1 0 24 0 

OSP Nowa 

Wieś 

Przywidzka 

12 4 1 17 0 
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Ilość interwencji podejmowanych przez OSP z terenu Gminy w 2020 r.: 

OSP Przywidz 

 pożary: 16 

 miejscowe zagrożenia: 56 

 alarmy fałszywe: 0 

OSP Jodłowno 

 pożary: 7 

 miejscowe zagrożenia: 24 

 alarmy fałszywe: 0 

 

Liczba samochodów w posiadaniu jednostek OSP na terenie Gminy Przywidz: 

OSP Przywidz :  

 2 średnie samochody ratowniczo- gaśnicze  

OSP Jodłowno : 

 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy 

Dotacje 

Dotacje dla OSP Jodłowno  

 dotacja w kwocie 2022,00 zł  na dofinansowanie zakupu drabiny przenośnej 
 dotacja w kwocie 3500,00 zł na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej.  

 
 

 W 2020 roku zostało przedłużone porozumienie w sprawie włączenia  

do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego OSP Jodłowno   
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Druhny i Druhowie jednostek OSP w Gminie Przywidz wspierali 
Urząd Gminy w wielu wydarzeniach, m.in. byli obecni przy 

dystrybucji masek ochronnych 
 w czasie trwającej pandemii COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH   

 

1. Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Piłka Nożna - Junior”, przyznana GTS 

w wysokości 10 000 zł został rozliczona i wykorzystana w kwocie 9 995,16 zł. 

2. Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Przywidzki Sport Dzieci i Młodzieży”, 

przyznana UKS Zawisza Przywidz w wysokości  10 000 zł został rozliczona  

i wykorzystana w kwocie 7 600,00 zł.  
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Koła Gospodyń Wiejskich 
 

Na terenie Gminy Przywidz działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich : KGW Przywidz, KGW 

Nowa Wieś Przywidzka, KGW Pomlewo. Członkinie kół wspierają urząd gminy na 

koncertach, w trackie festynów sołeckich i imprez sportowych. Panie reprezentują Gminę 

Przywidz również na wydarzeniach poza granicami Przywidza.  W roku 2020 członkinie 

KGW NWP oraz KGW Przywidz bezinteresownie zaangażowały się w działania na rzecz 

innych. W czasie trwania w Polsce pandemii Covid-19, Panie uczestniczyły w szyciu masek 

ochronnych, przeznaczonych nie tylko dla mieszkańców gminy Przywidz, ale również dla 

szpitali z powiatu gdańskiego.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                
               

 

 

 

 

 

 

              KGW PRZYWIDZ                        KGW POMLEWO                      KGW NWP  
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GMINNE KĄPIELISKO   

 

 Na terenie gminy Przywidz jest jedno strzeżone kąpielisko gminne, które znajduje się 

w miejscowości Przywidz,  przy ul. Jeziornej.  
 Rada Gminy w drodze uchwały nr XVII/130/2020 r. z dnia 17.04.2020 r. określiła 

kąpielisko gminne przy ul. Jeziornej w Przywidzu 
 Kąpielisko było czynne od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.  

 Organizację i prowadzenie w sezonie letnim kąpieliska gminnego w Przywidzu 

zlecono Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku.  
 Przy kąpielisku znajduje się boisko do uprawiania sportów plażowych. W sezonie letnim 

odbywały się treningi młodzieży z Stowarzyszenia Akademii Sportu Artura Siódmiaka 

 Podczas przygotowania kąpieliska do sezonu letniego wykonano następujące prace: 

zakupiono piasek na plażę, wyremontowano jeden z pomostów, wyczyszczono dno 

kąpieliska, „odświeżono” domek ratownika. 

 Po sezonie kąpielowym w 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Pruszczu Gdańskim na podstawie czteroletniego zestawu danych o jakości wody  

w kąpielisku (lata 2017-2020 ), określił jakość wody dla kąpieliska przy ul. Jeziornej 

w Przywidzu – jakość doskonała.  

 

 

      
           Czyszczenie dna kąpieliska                      Rozgrywki piłkarzy ręcznych  
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FUNDUSZE SOŁECKIE  

 

 Wykaz Sołtysów w Gminie Przywidz w 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W 2020r. podjęto 11 uchwał w sprawie zmiany realizacji zadań w ramach funduszu 

sołeckiego na rok budżetowy 2020. Zmiany w dużej większości podyktowane były 

sytuacją pandemiczną COVID-19 , a  dotyczyły sołectw :  

 

 Jodłowno  

 Pomlewo  

 Huta Dolna  

 Marszewo  

 Sucha Huta  

 Nowa Wieś Przywidzka  

 Piekło Górne  

 Trzepowo  

 Olszanka  

 Marszewska Kolonia  

 Przywidz  

Lp. SOŁECTWOS SOŁTYS 

1. BOROWINA  Bożena Labuda 

2. CZĘSTOCIN Piotr Huniewicz 

3. HUTA DOLNA Janusz Kalinowski 

4. JODŁOWNO Krzysztof Kupracz 

5. KIERZKOWO Jerzy Leśniak 

6. KOZIA GÓRA Stanisław Baran 

7. MARSZEWO Lidia Demps 

8. MARSZEWSKA 

KOLONIA 

Karol Małkiewicz 

9. MICHALIN Grażyna Ropela 

10. MIŁOWO Krzysztof Jankowski 

11. NOWA WIEŚ 

PRZYWIDZKA 

Piotr Krajewski 

12. OLSZANKA Mariusz Lipski 

13. PIEKŁO GÓRNE Maria Pellowska 

14. POMLEWO Kazimierz Grzenkowski 

15. PRZYWIDZ Robert Deja 

16. STARA HUTA  Żaneta Piekarska 

17. SUCHA HUTA  Stanisława Holza 

18. TRZEPOWO Danuta Flis 
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Wykonanie Funduszy sołeckich  

 

 Fundusze sołeckie na rok 2020 zostały zrealizowane w kwocie 278 495,17 zł,  

co stanowi  70,83 % planu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Funduszy sołeckich zrealizowano m.in.: 

 

 Zajęcia kulturalno-sportowe dla uczniów SP Trzepowo 

   
 

 

 

Sołectwo % wykonania  

Borowina 19,06 

Częstocin 100 

Huta Dolna 94 

Jodłowno 95 

Kierzkowo 51,4 

Kozia Góra 100  

Marszewo 91 

Marszewska Kolonia 29,3 

Michalin 94 

Miłowo 99,8 

Nowa Wieś Przywidzka 99,2 

Olszanka 23,2 

Piekło Górne 90 

Pomlewo 96,6 

Przywidz 25 

Stara Huta 53,2 

Sucha Huta  100 

Trzepowo 56 

Ogółem 70,83 
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 Remont nawierzchni dróg 

 na terenie sołectw:  

 

 Kozia Góra,  

 Michalin, 

 Marszewo 

 Nowa Wieś Przywidzka, 

 Piekło Górne,  

 Stara Huta 

 Huta Dolna 

 Pomlewo 

 Przywidz  

 

 Przygotowanie podłoża terenu rekreacyjnego w sołectwie Jodłowno 

 

 Budowa chodnika w m. Piekło Dolne 

 

 Zakup zabawek oraz urządzeń sportowych na tereny rekreacyjne i place zabaw  

w sołectwach: Marszewo, Stara Huta, Miłowo oraz Huta Dolna 
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 Zakup kos spalinowych oraz usługi koszenia terenów rekreacyjnych  

i placów zabaw 

 Doposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy 

 Doposażenie KGW Przywidz 

 Rozbudowę świetlicy sołeckiej w m. Sucha Huta  

 

 

 

 Zakup prezentów dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Zaangażowanie sołtysów:  Miłowa, Jodłowna, Nowej Wsi Przywidzkiej, 

Pomlewa.  
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 Zakup kotła na pellet oraz remont świetlicy sołeckiej  

w Nowej Wsi Przywidzkiej 

 

 

Równolegle do remontu trwały prace przy projekcie pn.  „Modernizacja systemu 

grzewczego świetlicy wiejskiej w sołectwie NWP”. Zadanie zostało dofinansowane   

z funduszy Województwa Pomorskiego w kwocie 10.000 zł w ramach projektu „ Aktywne 

sołectwo Pomorskie 2020”, a całkowity jego koszt wyniósł 28.000 zł. Modernizacja 

zakładała nie tylko wymianę starego komina na nowoczesny kocioł na pellet, ale także 

wymianę  instalacji grzewczej wraz z montażem nowych grzejników.   
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

 Adres: ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz 

 Kierownik GOPS: Katarzyna Mytych  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu jest jednostką organizacyjną Gminy 

Przywidz, realizującą zadania Gminy Przywidz i Wojewody Pomorskiego. 

Działalność ośrodka finansowana jest z: 

 budżetu Gminy – zadania własne, 

 budżetu państwa –  zadania własne i zadania zlecone 

 

Wydatki GOPS finansowane były: 

 

 

 

Ośrodek realizuje, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej , 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 sytemu 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. 

 

ze środków  
Gminy na 

zadania własne 
w kwocie 

1 411 969,63 zł 

ze środków 
budżetu 

państwa  na 
zadania zlecone 

w kwocie 

9 922 633,26 zł  

ze środków 
budżetu 

państwa na 
zadania własne 

w kwocie   
521 259,23 zł 

ze środków 
unijnych  

w kwocie:  

195 547,30 
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Domy pomocy społecznej - zadania własne 

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 kwotę 259.525,38 zł ,  plan  wynosił 290.000,00 zł ,  

co stanowi 89,49 % planu. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2020 roku  do Przewodniczącego  Zespoły Interdyscyplinarnego  wpłynęło 9 nowych 

Niebieskich Kart  z czego 3 procedury zostały zakończone. 4 procedury Niebieskiej Karty 

były kontynuacją z lat poprzednich. Łącznie na dzień 31.12.2020r. procedura Niebieskiej 

Karty prowadzona była w 8 rodzinach.  

 Na tę formę pomocy wydano kwotę 1.947.27 zł, co stanowi  48,68 % planu.  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre 

świadczenia społeczne 

 Za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu 

z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo 

od kwoty wypłaconego świadczenia –wykonanie za okres  I-XII 2020 r. 22.315,04zł,  

co stanowi 76,95 %. 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

 

 

Zasiłki okresowe  

Pomocą objęto  

30 rodzin   

Łączna kwota 
wsparcia rodzin: 

32.809,16 zł 

Schronienie 

Pomocą 
objęto 

 5 osób  

Łączna kwota 
wsparcia: 

 57.839,12 zł  

Był to pobyt  
w schronisku 

dla 
bezdomnych. 

Zasiłki i pomoc 

 w naturze  

Pomocą 
objęto 55 

rodzin 

Łączna kwota 
wsparcia: 

30.075,97 zł 
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Pomoc w zakresie dożywiania 

 Kwota wydatków: 163.793,66 zł, co stanowi  68,53 % zakładanego planu.  

W tym dotacja wydatkowana w kwocie 131.034,92 zł . 

Środki wydatkowano między innymi na : 

- Program „Posiłek w szkole i w domu” – w ramach realizacji programu tutejszy ośrodek 

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

w Trzepowie i Pomlewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej oraz 

poza gminą tj. w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie, Specjalnym Ośrodku 

Wychowawczym w Kościerzynie, Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu. W 2020  roku 

tą formą pomocy objęto 133 dzieci na łączną kwotę 27.182,50 zł.  

Ponadto bezpośrednio do  rodzin kierowano zasiłek ,  pomoc rzeczową na przygotowanie 

posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystało 25 rodziny na łączną kwotę 21.959,16 zł. 

Dowóz gorącego posiłku do 8 osób na łączną kwotę 3.552,00 zł 

 

 

 

 

 

 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny  

Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 23 rodzin ( 30 dzieci uprawnionych )  

na łączną kwotę 150.100,00 zł.  

 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów 

Wykonanie za rok 2020 to 32.287,82 zł  

 Karta Dużej Rodziny-  Rządowy Program dla rodzin 

wielodzietnych.  

Wykonanie za 2020 r. wyniosło:  260,92 zł,  

co stanowi 52,18 %. planu. 

 

 

 

   

Rodzaj świadczenia Objęci pomocą Wykonanie 

Dodatki 

mieszkaniowe 

20 rodzin 42.182,67 zł 

Zasiłki stałe 34 osoby 277.056,85 zł 

Zasiłki okresowe 

(z powodu 

długotrwałej 

choroby, 

niepełnosprawności, 

bezrobocia) 

 

 

30 rodzin 

 

 

32.809,16 zł.( 
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Świadczenia rodzinne Objęci pomocą Wykonanie 

Zasiłki rodzinne 233 rodziny 848.956,15 zł.    

Zasiłki pielęgnacyjne 210 osób 470.672,62 zł 

Świadczenie rodzicielski  

23 rodziny 

 

285.175,42 zł.   

Świadczenia 

pielęgnacyjne 

 

23 rodziny 

 

524.797,20 zł 

Jednorazowa zapomoga 

„Becikowe” 

 

48 rodzin 

 

46.000,00 zł 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

 

5 rodzin 

 

15.697,20 zł 

 

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej  

 Na świadczenia społeczne wydano kwotę 

146.369,30 zł. –  częściowe pokrycie 

kosztów pobytu 15 dzieci w pieczy 

zastępczej  oraz  1 dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego- zadanie własne 

Gminy. 

 

 Wydano kwotę 66.554,48 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.  

 

    Działania GOPS na rzecz Seniorów  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu przy współpracy Urzędu Gminy Przywidz 

zorganizował 2 akcje wspierające dla Seniorów 90+. Działo się to z okazji Świąt 

Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowano paczki żywnościowe wraz  

z prezentami dla najstarszych mieszkańców gminy Przywidz. Wójt Marek Zimakowski  

oraz pracownicy socjalni GOPS wręczyli osobiście upominki Seniorom.  
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  Klub Seniora „ Przywidzki Łabędź +”  
 

Utworzony w 2019 r. na mocy Uchwały 

nr XIV/118/2019  klub seniora, jako ośrodek 

wsparcia prowadził działalność w roku 2020 

w oparciu o środki własne gminy oraz  dotację 

realizowaną w ramach Wieloletniego Programu 

„Senior+” na lata 2015-2020.  

Ośrodek wsparcia, o którym mowa działał i wciąż 

działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przywidzu. 

 

W roku 2020r. do klubu seniora w Przywidzu należało 25 osób, z czego ok 20 czynnie brało 

udział w spotkaniach. W ramach działalności ośrodka odbywały się zajęcia 2 razy  

w tygodniu w siedzibie klubu seniora, tj. w budynku Areny Przywidz. Miały miejsce również 

zajęcia na basenie w sąsiadującej gminie, a  także warsztaty kulinarne poza siedzibą klubu.  

Z uwagi na stan trwającej w Polsce pandemii, działalność klubu seniora była inna  

od planowanej, tzn. wprowadzono reżim sanitarny, zajęcia rotacyjne w mniejszych 

grupach oraz zrezygnowano z zajęć na basenie na rzecz gimnastyki w małych 

podgrupach. Seniorzy mieli możliwość odbywania spotkań w bezpiecznych, komfortowych 

warunkach ( praca w podgrupach 5-8 osobowych).W trakcie zajęć  poznawali nowe techniki 

rzemiosła, np. wykonywali ozdoby z gipsu, czy biżuterię. W okresie zawieszenia działalności 

klubu seniora ( tj. na mocy decyzji/rekomendacji wystosowanych przez Wojewodę 

Pomorskiego oraz sanepid) zajęcia zostały zawieszone, natomiast pozostał kontakt 

telefoniczny oraz bezpośredni- indywidualny z uczestnikami zajęć. 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

1. W ramach gminnego programu profilaktyki prowadzono i finansowano Punkt 

Konsultacyjny w zakresie uzależnień, w ramach którego udzielano pomocy 

psychologicznej oraz motywowano do podjęcia zmiany i terapii.  

Działalność odbywała się raz w tygodniu przez okres całego 2020 roku, a obejmowała 

działania takie jak :  

 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; 

 udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb, przychodni, placówek, szpitali. Przeprowadzanie testów 

autodiagnozy z osobami pijącymi szkodliwie; 

 cotygodniowe spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Udział w spotkaniach brały średnio 2 osoby; 

 badania specjalistyczne biegłych –  GKRPA w Przywidzu pokryła koszty  badania 

biegłych psychologa i psychiatry.  1 osobę skierowano wcześniejszym  wnioskiem  

do Sądu o zastosowanie poddania się  leczeniu odwykowemu. Wystosowano pismo  

do sądu dotyczących 2 osób o przebadanie przez biegłych sądowych i poddaniu się 

leczeniu odwykowemu, 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 oraz Posterunkiem Policji w Kolbudach. 

 

 
2. Na terenie gminy Przywidz działało 6 ognisk świetlicowych, zlokalizowanych:  

przy SP w Trzepowie, SP w Pomlewie, w pomieszczeniu remizy OSP  

w Jodłownie, w pomieszczeniach gminnych przy ul. Gdańskiej 15 w Przywidzu,  

w pomieszczeniu remizy – świetlicy wiejskiej  w Nowej Wsi Przywidzkiej.  
Zatrudniono 6-ciu nauczycieli – wychowawców do prowadzenia zajęć świetlicowych 

z elementami profilaktyki uniwersalnej oraz z elementami socjoterapii.  
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W zajęciach prowadzonych w w./w świetlicach brało udział łącznie 68 dzieci. Świetlice 

funkcjonowały na podstawie przygotowanych przez nauczycieli programów 

wychowawczych. Dzieci w trakcie zajęć miały zapewniony posiłek oraz materiały do pracy. 

Z powodu pandemii koronawirusa w Polsce oraz nauki zdalnej dzieci, świetlice w roku 2020 

funkcjonowały tylko od połowy stycznia do połowy marca. 

 

Inne działania  

I. Szkolenie dla GKRPA. 

II. Obsługę i koncert dla Kobiet z Gminy Przywidz. 

III. Wyposażenie w materiały techniczne i plastyczne świetlice środowiskowe. 

IV. Zakup nagród dla dzieci z Nowej Wsi Przywidzkiej, które brały udział  

w zabawach konkursowych podczas ferii zimowych. 

V. Zakup akcesoriów potrzebnych do uszycia masek ochronnych, które były 

przeznaczone dla mieszkańców Gminy Przywidz podczas panującej w Polsce 

pandemii Covid-19. 

VI. Zakup banera informacyjnego „Pod wpływem alkoholu nie wchodź do wody” 

na kąpielisko gminne. 

VII. Zakup słodyczy na nagrody dla dzieci, które brały czynny udział w konkursach 

organizowanych przez GOK  w Przywidzu.  

VIII. Zakup słodyczy do paczek świątecznych  

IX. Produkcja Filmu „ Jedna mała chwila” dla dzieci i młodzieży dotyczącego 

przemocy, uzależnień od alkoholu i narkotyków. 

 

 

Wydawanie postanowień dotyczących uzyskania przez przedsiębiorcę 

zgody na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 wydano 3 pozytywne  opinie  lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

 przeprowadzono kontrole sklepów pod kątem zastosowania przepisów ustawy 

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi . 

 komisja w składzie 3 osobowym zajmowała się czynnościami zgodnie ze swoimi 

kompetencjami. W 2020 roku komisja zebrała się 11 razy.  
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

 Adres: ul. Główna 5, 83-047 Marszewska 

Góra 

 Kierownik: Anna Kolaska  

 To jednostka organizacyjna Gminy Przywidz  

od 01.01.2019 roku.  

 Stanowi placówkę wsparcia typu ŚDS A,B,C 

tzn. dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych 

oraz osób wykazujących inne zaburzenie 

psychiczne.  

 Ośrodek przeznaczony jest dla 30 osób. 

 

 

 Do ośrodka kierowane są osoby z orzeczeniami z terenu Gminy Przywidz oraz Trąbki 

Wielkie. Decyzję o skierowaniu wydaje GOPS w Przywidzu. 

 

 ŚDS jest finansowany z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.  

Dotacja wykorzystana na rok 2020 wynosiła 641.687,90 zł. 

 

Działalność ośrodka  

 

 W związku z pandemią SARS-CoV2 w poszczególnych pracowniach wprowadzono 
procedury reżimu sanitarnego, którego pracownicy i uczestnicy musieli przestrzegać. 
Zastosowano środki ochrony osobistej w stosunku do pracowników i uczestników  
w postaci: płynów dezynfekcyjnych, rękawiczek, maseczek, przyłbic, dezynfekcji  
i wietrzenia pomieszczeń.  

 W związku z pandemią na polecenie Wojewody Gdańskiego placówka wstrzymała 

swoją działalność od dnia 2 marca 2020 do 25 maja 2020 oraz od 2 listopada 2020 do 

31 grudnia 2020. W związku z decyzją o zawieszeniu działalności placówki przez 

Wojewodę Pomorskiego podczas pandemii SARS CoV-2 w naszym ośrodku 

zastosowano zajęcia zdalne dla podopiecznych przy zachowanym reżimie 

sanitarnym  
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Opieka zdalna obejmowała:  

 

Najważniejszym założeniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymanie  

i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej 

samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem. Środowiskowy Dom Samopomocy jest 

miejscem, w którym uczestnicy uczą się samodzielnego funkcjonowania i poprawy jakości 

ich życia poprzez realizację różnego rodzaju treningów tj. trening higieniczny, budżetowy, 

kulinarny itp. Zadania placówki są realizowane adekwatnie do możliwości organizacyjnych  

i finansowych, jak również uwzględniają indywidualne możliwości funkcjonowania 

uczestników. Prowadzone są również zajęcia informatyczne, rehabilitacja ruchowa i zajęcia  

z zakresu terapii zajęciowej. Ośrodek działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną 

kadrę, gotową na wszelkie zmiany i innowacje, dobrze wyposażoną bazę terapeutyczną 

i rehabilitacyjną. Dom zapewnia usługi aktywizująco- wspomagające według obowiązujących 

standardów. Wspomaga rozwój uczestników w oparciu o ich indywidualne potrzeby  

i umiejętności. Istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki ma również zwrócenie uwagi 

na podmiotowość, godność oraz wyrównywanie szans uczestników domu.  

Ośrodek współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy 

Przywidz.  m.in. z Fundacją Pan Władek, która wspiera ŚDS w zakresie dostarczanie 

żywności i ubioru dla podopiecznych. 

 

 

rozmowy 
telefoniczne,wysyłanie 
filmów edukacyjnych  

 

gotowanie oraz 
dostarczanie 
gotowych posiłków 

 

przekazywanie do 
samodzielnej pracy 
materiałów 
dydaktycznych  

 

wsparcie 
telefoniczne 
psychologa 

 

wsparcie 
emocjonalne 
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OŚWIATA  

 

Art.11 ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z 

późn.zm.): Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do  31 

października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie  realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok.  
 

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 2020  Rada Gminy Przywidz podjęła niżej wymienione uchwały związane 

 z realizacja zadań oświatowych: 

 

 Uchwała Nr XVI/125/ 2020 Rady Gminy Przywidz  z dnia 26 lutego 2020 r. 

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

szkolny 2019/2020 

 Uchwała Nr XIX/149/ 2020 Rady Gminy Przywidz  z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia  średniej cenny jednostki paliwa w Gminie Przywidz na rok szkolny 

2020/2021 

 

 

Wójt Gminy Przywidz wydał w 2020r  niżej wymienione zarządzenia związane  

z realizacja zadań oświatowych: 

 

1. Zarządzenie nr RO.0050.3.2020  

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. 
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2. Zarządzenie  nr RO.0050.8.2020 w sprawie ustalania harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2020/2021 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klasach pierwszych publicznych szkól 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz. 

 

3. Zarządzenie nr RO.0050.11.2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Przywidz. 

 

4. Zarządzenie  nr RO.0050.12.2020 w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy oraz 

rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz 

ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku 

zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, 

powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu 

innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej.  

 

5. Zarządzenie  nr RO.0050.41.2020 w sprawie 

powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zarządzenie  nr RO.0050.45. w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy  

i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz 

ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku 

zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, 

powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu 

innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej. 
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Organizacja placówek oświatowych  

 

W roku 2020  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 
 

 

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 
 

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 
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Do zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego należy również prowadzenie 

ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. W ewidencji prowadzonej przez 

Gminę Przywidz  w 2020roku  znajdowała się 1 szkoła niepubliczna prowadzona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej wsi Przywidzkiej oraz 1 przedszkole niepubliczne  

„Wróżkolandia”. Szczegółowe informacje w zakresie liczby i rodzaju szkół i placówek 

niepublicznych oraz prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST 

przedstawia poniższa tabela.  

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

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 
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Finanse dot. oświaty  

 

Zadania oświatowe finansowane są z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz 

środków samorządowych. Wielkość części oświatowych subwencji ogólnej dla wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Subwencje dzieli się 

na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach 

statystycznych ( SIO)  oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego  i przyznaje się na każdy rok kalendarzowy. 

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotacje 

celową z budżetu państwa na dzieci w wieku 2,5- 5 lat. Wysokość dotacji obliczana jest, jako 

iloczyn kwoty rocznej oraz liczny dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na 

obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz subwencji na dzieci 6 letnie. Zadaniem Gminy 

jest refundacja udzielonej dotacji na uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych Gmin, a będących 

mieszkańcami Gminy Przywidz. Przekazywanie środków na podstawie ustawy o systemie 

oświaty. W 2020 r. do przedszkoli w innych gminach  uczęszczało średnio  29 dzieci tj. 

gmina Kolbudy-7-16 dzieci, gmina Somonino-3-7 dzieci, gmina  miasta Gdańsk -1 dzieci  

i gmina Pruszcz Gdański -5 dzieci. 

 

 

 

Stypendia naukowe i sportowe 
 

Świadczeniami pomocy materialnej  

o charakterze motywacyjnym  

są stypendia Wójta Gminy Przywidz,  

przyznawane za wyniki w nauce. Zgodnie  

z  Uchwałą  IV/26/2018 Rady Gminy 

Przywidz z dnia 21 grudnia 2018r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendium Wójta Gminy 

Przywidz dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i 

Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Przywidz Stypendia motywacyjne Wójta  

w 2020r.  otrzymało 9 uczniów  z klas VIII  Szkół Podstawowych z Gminy Przywidz tj.  

5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przywidzu, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej  

w Trzepowie i 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej. Trzem 

uczniom  przyznano stypendium w wys. 200 zł m-cznie przez okres pięciu m-cy, oraz dla 6 

uczniów w wys.100zł m-cznie przez okres pięciu  m-cy.  tj. w sumie : 6000 zł. 
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W MYŚL UCHWAŁY  XXV/177/2017 RG PRZYWIDZ Z DNIA 29 MARCA 2017R. 
W ROKU 2020R. WYPŁACONO STYPENDIA DLA 4 STYPENDYSTÓW NA KWOTĘ 6900 ZŁ. 

 

Stypendia sportowe wręczony były  za zajęcie:  

 

 III miejsca w Walkach Taekwondo w kat  do 42 kg podczas  V Mistrzostw Polski 

Taekwon-Do Seniorów Starszych i Weteranów, które odbyły się  w Ciechanowie . 

 II miejsca w konkurencji indywidualnej dziewcząt w wieku 15-17 lat ,podczas XIII 
Międzynarodowego Turnieju Mazowia Masters Cup Taekwon-Do-ITF  
w Ciechanowie. 

 I miejsca w konkurencji pływania z płetwą na 100m, podczas zawodów Pucharu 

Europy Juniorów w Gliwicach.   
 I miejsca  w konkurencji  biegi  sztafetowe 4x600 Mix16 podczas Mistrzostw Polski 

w Sztafetach i Wielobojach, które odbyły się  w dniach 3-4 października   2020 r.  
w Łodzi.  
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Dowożenie Uczniów do szkół 

W 2020r. uczniowie byli dowożeni 2 autobusami do szkół na terenie Gminy Przywidz oraz  

2 BUS-ami.  Dowozem objęto uczniów do 3 szkół z terenu Gminy Przywidz oraz poza teren 

Gminy Przywidz -uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Warczu.  

Poza terenem gminy dowozi się 14 dzieci do Zespołu Szkół w Warczu . 

 

 

Autobusy kursowały na 2 trasach: 

1) Przywidz – Trzepowo – Kierzkowo – Olszanka – Trzepowo – Przywidz, ( dziennie 

2—3 kursy)  po ok. 100 km dziennie. 

2) Przywidz – Pomlewo- Jodłowno- Marszewo-Nowa Wieś Przywidzka- Roztoka- 

Klonowo ( dziennie 2-3 kursów) po ok. 100 km dziennie. 

 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

 

 Na podstawie art.122 ustawy prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę 

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez 

pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. 

 

 W roku 2020 wypłacono środki finansowe dla 5 pracodawców z tytułu  nauki zawodu 

za  wyszkolenie 4 uczniów  w  wysokości  32324,00 zł . Dofinansowanie 

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 

pokrywane jest ze środków Funduszu Pracy. 

 

 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + 

 

Gmina Przywidz pozyskała dofinansowanie z dwóch projektów, które zakładały wsparcie 

finansowe na zakup laptopów niezbędnych do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.    

Kwoty pozyskanych grantów: 

1) W ramach projektu Zdalna Szkoła : 59. 994 zł  

2) W ramach projektu Zdalna Szkoła + :  54 990 zł 
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W ramach obu projektów zostało łącznie zakupionych 50 laptopów wraz 

z oprogramowaniem, które trafiły do trzech szkół podstawowych w Gminie Przywidz:  

SP w Przywidzu, Trzepowie oraz Pomlewie. Wysokość grantu została określona na podstawie 

podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium podziału jednostek 

samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków 

otrzymanego grantu zakupiono laptopy dla nauczycieli oraz uczniów szkół,  dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Przywidz, którzy nie mieli warunków technicznych 

do kształcenia zdalnego  

 

Zakup sprzętu był  w 100% sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś 

priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

 

Wójt Gminy Przywidz przekazujący laptopy trzem dyrektorom szkół podstawowych.   
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SP IM. UNII EUROPEJSKIEJ W PRZYWIDZU 

 

 

 

Dane organizacyjne stan na 30.09.2020 wg SIO: 

Liczba uczniów: 364 (w tym 122 dzieci w oddziałach przedszkolnych i „0”) 

Liczba oddziałów szkolnych: 14 

Liczba oddziałów przedszkolnych: 7 (w tym 1 oddział „ 0”) 

Liczba zatrudnionych nauczycieli: 43 

Liczba zatrudnionych pracowników administracji: 2 

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi: 13 

 

Profile klas utworzone od 01.09.2020r: 

 Klasa 1a – usportowiona z 4 h zajęć sportowych wczesnoszkolnych 

 Klasa 1b – ekologiczna z 1h ekologii 

 Klasa 5 a – usportowiona z 3 h zajęć sportowych ogólnorozwojowych 

 Klasa 7b – dwujęzyczna z 1h języka angielskiego i niemieckiego oraz 

nauczaniem po 1h biologii i geografii z elementami ekologii w języku 

angielskim 

 Klasa 7c – integracyjna  

 

Ponadto funkcjonowały klasy profilowane: 

 2a – sportowa (ogólnorozwojowa) 

 6a – sportowa (piłka ręczna) 

 7a – sportowa (piłka ręczna) 

 8a – integracyjna 
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Ważniejsze remonty zrealizowane w roku 2020 

 Remont pomieszczeń z dostosowaniem na pracownię psychologiczno – 

pedagogiczną z dostosowaniem do metod kształcenia i organizacji pracy  

z dziećmi z specjalnymi potrzebami. 

 Remont sekretariatu (wymiana podłogi, wymiana drzwi wewnętrznych, 

malowanie). 

 Odnowienie korytarza na parterze (szpachlowanie, malowanie ścian, usunięcie 

framug, malowanie elementów wentylacyjnych). 

 Remont pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, min. dostosowanie stołówki 

do potrzeb żywienia dzieci,  dostosowanie piwnicy na szatnię, remont 

magazynów żywnościowych, remont Sali na I piętrze w starej części 

przedszkola, poszerzenie Sali i dostosowanie do potrzeb edukacyjnych dzieci. 

 

      

 

 

 

 

 



Gmina Przywidz   Raport za 2020 r. 

63 
 

 

 

Ważniejsze osiągnięcia uczniów i dzieci w różnych konkursach, w tym 

przedmiotowych.  

 I miejsce Dziewcząt w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w dwa ognie 

usportowione w Czersku, 6 II 2020 r. 

 III miejsce Dziewcząt w Finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w dwa ognie 

usportowione w Gdańsku, 18 II 2020 r. 

  I miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej w Hali 

Arena Przywidz, 20 II 2020 r. 

 III miejsce Dziewcząt w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej 

w Nowej Karczmie, 25 II 2020 r. 

 I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej w 

Przywidzu w dniu 04.03.2020r. 

 Udział w konkursie SKS „ Mój idol wszech czasów” , w którym K. Kaliszewski 

zdobył wyróżnienie. 

 Pomorska Wojewódzka Liga Piłki Ręcznej Młodziczek i Młodzików – 

uczestnictwo w rozgrywkach. 

 4-6 września 2020 piąte miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej 

Dziewcząt w Ustce.  

 I miejsce 30.09.20 r. Przywidz Gminne Igrzyska młodzieży szkolnej  

w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt. 
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Inne  wybrane wydarzenia  organizowane w placówce,  oraz udział uczniów w różnych 

wydarzeniach 

 Organizacja WOŚP 2020 sztab #5079 Przywidz – zebranie ponad 20 tys. Złotych. 

 Udział w akcji "Szlachetna paczka". 

 14.12.2020 r. 16 uczniów ze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyło w szkoleniu online 

na temat funkcjonowania osób starszych. Szkolenie prowadzone było przez osoby 

pracujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. Uczniowie bardzo aktywnie 

uczestniczyli w spotkaniu dzieląc się swoimi doświadczeniami w kontaktach  

z osobami w podeszłym wieku. 

 Organizacja konkursu „Bożonarodzeniowa gra planszowa”. 

 Organizacja „online na żywo” Narodowego czytania Balladyny 05.09.2020 r. 

 Udział w Ogólnopolskiej Akcji 10.11.2020 #Szkoładohymnu  

 Wrzesień 2020 roku udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata”. 

 Udział w felietonie dla TVP 3, pt. „Do sportu gotowi – start”.  

 

    

 

Projekty międzynarodowe 

Napisanie i pozyskanie środków na realizację projektu międzynarodowego ERASMUS PLUS  

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE w wysokości 26 245 EURO pn.  „Create your 

own Revolution throught the use of natural resources on the ex ample of: Raising 

Efficiency by Solar Tracking REST”. Projekt obejmuje współpracę kilku szkół partnerskich 

z państw i miast: Niemcy (Bremen), Polska (Koszalin - Szkoła Podstawowa nr 3), Sycylia 

(Taormina), Włochy (Neapol) i Litwa (Pabrade). Projekt ma trwać 24 miesiące i zaczął się 

01.12.2020r i kończy 30.11.2022. Tematem przewodnim projektu są odnawialne źródła 

energii w tym energia słoneczna.  

https://www.facebook.com/events/2207337956238682/
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Projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne 

 Projekt z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i profilaktyki  

„KUL-turalni są rozpoznawalni”. 

 Klasa 3a realizuje od września 2020 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny autorstwa 

Honoraty Szaneckiej, wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, 

"Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki". Założeniem projektu jest zachęcenie dzieci 

do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi 

ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie troski i odpowiedzialności za 

bliższe i dalsze otoczenie. 

 Innowacja pedagogiczna klasa 3a „Lapbookowa nauka – cztery pory roku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskane fundusze oraz sprzęt sportowy: 

 Otrzymanie dofinansowania na realizację Projektu Narodowy Rozwój Czytelnictwa  

w kwocie 12 000 zł.  

 Otrzymanie  24 laptopów, które pozyskała Gmina Przywidz w ramach projektu 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus .  

 Otrzymanie z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 25 tabletów w ramach  programu– 

Pakiet Multimedialny z Tabletem. 

 Dotacja z Urzędu Gminy na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w tym współzawodnictwa sportowego na kwotę 

20 000zł na UKS Zawisza Przywidz. 

 Komplet strojów sportowych oraz sprzęt sportowy w postaci 10 piłek, 10 plastronów, 

płotki, tyczki i pachołki ze Stowarzyszenia Akademii Siódmiaka 

 Komplet strojów sportowych od Nadleśnictwa Kolbudy. 



Gmina Przywidz   Raport za 2020 r. 

66 
 

 

 

 Otrzymanie z rąk Pani Minister Sportu Danuty Dmowskiej - Andrzejuk grantu na 

kwotę 10 tys. zł. w ramach Programu "KLUB 2020" na działalność statutową UKS 

Zawisza Przywidz. 

 

  

Wdrożenie szkoły do pracy w systemie Microsoft Teams w formie pracy zdalnej w kwietniu 

2020 jako pierwszej w Gminie Przywidz, wykorzystanie przez nauczycieli w pracy 

różnorodnych platform edukacyjnych i programów. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEPOWIE 

 

 

Dyrektor Szkoły: Cezary Bach- Żelewski 

 

Działania Wójta związane z pandemią Covid-19 wobec szkoły w Trzepowie  

 Spotkania on-line z udziałem dyrektorów szkół w celu omówienia  funkcjonowania  

placówek oświatowych - wiosna/ marzec – maj/ 2020 r. 

 Przekazanie szkole płynów do dezynfekcji rąk oraz masek ochronnych 

 Kilkukrotne wizyty Wójta w placówce, oceniające stan przygotowania budynku  

do pracy w reżimie sanitarnym 

 Dwukrotne dostarczenie do placówki laptopów szkolnych,  przeznaczonych  

do nauczania zdalnego – łącznie 15 sztuk 

 Wyrażenie zgody na dodatkowe przewozy cotygodniowe w maju- czerwcu 2020r.  

ośmioklasistów na konsultacje w placówce autobusem realizującym przewozy szkolne 
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Pozostałe działania   

 Pomoc pracowników Urzędu Gminy w Przywidzu  w pracach remontowych na terenie 

placówki/ układanie z konserwatorem papy termozgrzewalnej na 2 magazynach 

szkolnych. 

 Nawiązanie współpracy z Sopocka Szkołą Wyższą : 

- udział uczniów w 7 wyjazdach w ramach Młodzieżowego collage 

kreatywności  i innowacyjności 

- bezpłatne dla placówki  szkolenie  60 godzinne „Podstawy rachunkowości” 

ukończyli sekretarz szkoły i pracownik obsługi  

 Udział Wójta Marka Zimakowskiego w uroczystościach szkolnych : 

pożegnanie ośmioklasistów, ślubowanie pierwszoklasistów 

 Wyrażenie zgody oraz współfinansowanie ( w ramach wydatków funduszy sołeckich) 

7 dniowego projektu feryjny dla 20 uczniów szkoły 

 Przyznanie nagród wyróżniającym się : 

- nauczycielom –Nagroda Wójta Gminy w Przywidzu 

-uczniom klasy VIII po I semestrze stypendia naukowe za wyniki powyżej 5,1  

wypłacane przez pół roku szkolnego corocznie w 2020 -4 uczniów ze  Szkoły 

Podstawowej w  Trzepowie 
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 SZKOŁA PODSTAWOWA W POMLEWIE 

 

Rok szkolny 2019/2020 II semestr (styczeń  - sierpień 2020r.) 

Ilość uczniów  

Oddział przedszkolny – 14 

Szkoła podstawowa : klasy 1 – 8  łącznie 75 uczniów 

Nauczyciele zatrudnieni: 

Oddział przedszkolny  - 1 nauczyciel 

Nauczyciele szkoły podstawowej  - 9 (pełny etat), 8 (niepełny etat) 

Obsługa szkoły  : administracja (1etat), obsługa: (1,75 etatu). 

Rok szkolny 2020/2021 I semestr (wrzesień – grudzień 2020r. ) 

Ilość uczniów  

Oddział przedszkolny  - 12 

Szkoła podstawowa – 56 

Nauczyciele zatrudnieni: 

Oddział przedszkolny  - 1 nauczyciel 

Nauczyciele szkoły podstawowej – 7 (pełny etat), 10 ( niepełny etat),  

Obsługa szkoły  : administracja (1etat), obsługa: (1,75 etatu). 
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Działalność 

 Udział szkoły ( przy współudziale Urzędu Gminy Przywidz ) w projektach : 

1. Narodowy program czytelnictwa – zakup książek do biblioteki o wartości 5000 zł 

(przy 20 % wkładzie własnym).  

2. Gmina Przywidz zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. 

"Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego". Celem projektu był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do 

wsparcia procesu zdalnego kształcenia (5 notebooków Lenovo, 6 laptopów hp). 

3. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków gminy Przywidz” – szkoła otrzymała 

tablety Huawei ( 4 sztuki ) oraz monitor 65’. 

 

    

 

Wybrane wydarzenia szkolne  

 Szkoła Podstawowa w Pomlewie przy 

akceptacji i wsparciu finansowym udzielonym 

przez Gminę Przywidz zgłosiła chęć 

skorzystania z programu Aktywna Tablica na 

rok 2020. Program finansowany był w 80%  

ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu 

własnego organu prowadzącego szkołę. Szkoła 

dzięki udzielonemu wsparciu zakupiła monitor 

interaktywny 65". 
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 Telekonferencja Wójta Gminy Marka Zimakowskiego oraz Kierownika 

Organizacyjnego Aliny Klejna z Dyrektorami szkół z Gminy Przywidz. W trakcie 

spotkania poruszono tematy dotyczące ochrony zdrowia. Omówiono sytuację 

zdrowotną uczniów oraz nauczycieli- związaną z pandemią COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczanie zdalne. Szkoła bardzo szybko wdrożyła nowy komunikator Microsoft 

Teams wśród uczniów i nauczycieli. Zajęcia online rozpoczęły się już po kilku dniach.  

 

 

)  
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 Aktywne uczestnictwo uczniów w konkursach online  

 

     
 

 

 W Dniu Flagi Rzeczypospolitej odbył się 

szkolny konkurs na najpiękniejszą, 

najciekawszą flagę RP Zwycięzcy  na 

swoich zdjęciach przedstawili zarówno 

rodzinę jak i flagę RP. 

 

 

 

 

 

 Szkoła w Pomlewie posiada swoją 

własną stację pogodową. 

 

 

 Nagrody Wójta dla uczniów kl. 8 z najwyższą średnią ocen 
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 Uczniowie klasy 2  wystąpili z repertuarem piosenek dziecięcych podczas 

uroczystości wręczenia upominków dla nowo urodzonych dzieci  w gminie Przywidz. 

 

 
 

 

 

 

 12 grudnia miało miejsce pierwsze spotkanie 

w trybie on-line pomiędzy uczniami  

i nauczycielami Szkoły Podstawowej  

w Pomlewie oraz Szkoły Polskiej im. Adama 

Mickiewicza przy ambasadzie RP w Warnie 

w Bułgarii. Spotkania zainicjowane przez 

dyrektorów obu szkół mają na celu 

przybliżenie uczniom wiedzy o Polsce  

i Bułgarii poprzez organizowanie różnych 

form aktywności międzyszkolnej. Kopernika.  
 

 

 

 

 Wizyta prezes zarządu firmy 

Hydromech P. Kariny Gronkowskiej  

w szkole, która przekazała wraz z Radnym 

Gminy Przywidz  Markiem Plichtą prezenty 

dla dzieci z oddzialu przedszkolnego  

w Pomlewie.  
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

 

            Dyrektor w 2020r. : Joanna Cieszyńska  

 Liczba czytelników 895 osób , co stanowi 15,46 czytelników na        

100 mieszkańców gminy 

 Liczba wypożyczeń 38325 , co stanowi 662,26 wypożyczeń na 

100 mieszkańców  

 

Działalność  

Biblioteka wzbogaciła się o  1080 nowych książek, 

z czego 696 szt. za kwotę 16005,01 zł z budżetu biblioteki oraz 365 szt. za kwotę 8615 zł 

z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa". Łącznie do biblioteki zakupiono 1061 nowych książek za kwotę 

24620,01 zł.  

W 2020 roku biblioteka podpisała porozumienie z Instytutem Książki w ramach projektu 

"Mała książka - wielki człowiek". Kampania miała na celu przypomnienie o korzyściach 

wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania , a skierowana była do dzieci w wieku od 3 

do 6 roku życia.  

 

 

Wraz z GOK oraz przy współpracy z Urzędem 

Gminy miało miejsce wspólne czytanie Legend 

Przywidzkich autorstwa F. Grzegorzewskiego.  

 

 

W czasie ferii zimowych zorganizowano 

zajęcia dla 12 dzieci w wieku 5-10 lat, które 

trwały tydzień. Każdego dnia zaplanowane 

były warsztaty plastyczne, wspólny posiłek, 

gry planszowe oraz wspólne czytanie. 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY 

 

Jednostka organizacyjna w Gminie Przywidz, która odpowiada za działalność kulturową, 

edukacyjną i społeczną, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych dla 

dzieci i dorosłych, szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych, organizację imprez  

o charakterze rozrywkowym, spektakli teatralnych a także działań w zakresie rozwoju 

sportowego mieszkańców Gminy, oraz podejmowanie innych działań, dzięki którym 

mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w szeroko pojmowanej kulturze.. 

Dyrektor GOK w Przywidzu w 2019r.– Anna Zulewska 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu w 2020r. – wybrane wydarzenia  

 Występ Chóru Festiwalowego Sopockiej Szkoły Wyższej MUNDUS CANTAT0 na 

patio Areny Przywidz. 

 „Koncert Zimowy” dzieci z zespołu „Domino działającego przy GOK. 

 Tygodniowy Camp dla dzieci Stowarzyszenia organizowany w trakcie ferii zimowych 

przez Akademię Sportu Artura Siódmiaka 

 5 dniowe ferie z GOK, m.in. wyjazd na basen i kręgle.  
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 Organizowanie koncertów w kościele oraz wyjazdy na koncerty do zaprzyjaźnionych 

Centrów Kultury.  

 Puchar OPEN w FUTSALU   

 Organizacja Święta Plonów na patio Areny Przywidz  

 Kierowanie grupą teatralną „ Teatr w garderobie”  

 Turniej tańca Gdańskiej Szkoły Artystycznej 

 Organizacja uroczystości przy pomniku Chrztu Polski 

 Plenerowe warsztaty z malarstwa dla młodzieży 

 

     

 

         

 

 

 Dzień kobiet – prezenty, warsztaty, loteria  

 Trening plenerowy dla seniorów z udziałem Artura Siódmiaka 

 Prezenty mikołajkowe dla dzieci  
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Od marca większość zajęć i działań GOK organizował online 

 Liczne krzyżówki i rebusy dotyczące między innymi: Historii Przywidza,  znajomości 

witryny gok na  facebooku, z okazji Dnia Strażaka, z okazji Dnia Dziecka, Święta 

Odzyskania Niepodległości.  

 Występy chóru Przywidz w wersji online z okazji dnia jedności Kaszubów,  rocznicy 

wybuchu II Wojny Światowej, Święta Odzyskania Niepodległości. 

 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży gęś na św. Marcina 

 Telewizja Tvp 3 na Hali Arena Przywidz kręciła nagranie do programu ”Do sportu 

gotowi start”.  

 

Ze względu na obostrzenia związane 

z pandemią VI edycja Festiwalu Rockblu 

Przywidz nie odbyła się jak zwykle  

na Bulwarze Czerwonych Gitar. 

Zorganizowano ją w formie Wspomnień. 

Rozmowa Wójta Marka Zimakowskiego  

z Jerzym Skrzypczykiem (z zespołu Czerwone 

Gitary) oraz  skrót tych niezapomnianych 5 

edycji zostały wyświetlone na kanale YouTube 
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Uruchomienie kanału TV PRZYWIDZ 

 "Ludzie z pasją" to cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Przywidz. Była to okazja do  

poznania osób, które dają się zauważyć w Gminie Przywidz  poprzez swoje pasje, 

zaangażowanie czy wyjątkowy talent.  

 Za pośrednictwem kanału GOK odbyła się produkcja „Zbiór Legend Przywidzkich” 

autorstwa Franciszka Grzegorzewskiego. 

 Koncert świąteczny w wykonaniu młodych i starszych pokoleń artystów, wystąpili: 

Chór Przywidz, młodzi artyści z gminy Przywidz, oraz Stowarzyszenie teatralne 

Ingenium.  

 Produkcja Filmu profilaktycznego dla młodzieży  przy współpracy Stowarzyszenie 

teatralne Ingenium „Jedna mała Chwila”.  

 

 

 

DZIAŁANIA GOK ORAZ URZĘDU GMINY  

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19  

 Pozyskiwanie materiałów i przygotowywanie go do produkcji masek  

 Rozwożenie, przekazywanie maseczek: do sołectw w Gminie Przywidz, Pogotowia 

Ratunkowego w Kościerzynie, Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, 

WSP w Gdańsku, do Szkół w Gminie Przywidz, DPS w Stawiskach, Hospicjum św. 

Ksawerego w Przywidzu, Szpitala Copernicus w Gdańsku, Ośrodka Zdrowia 

 w Przywidzu, Ośrodka Zdrowia Pana Kotyńskiego. 

 

MASKI ZOSTAŁY USZYTE PRZEZ CZŁONKINIE 

KGW NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA ORAZ KGW PRZYWIDZ,  

 A TAKŻE OSOBY ZAPRZYJAŹNIONE Z GMINĄ PRZYWIDZ, 

RÓWNIEŻ TE, MIESZKAJĄCE POZA JEJ OBSZAREM. 
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Współpraca z Wyższą Szkoła w Sopocie 

W marcu  rozpoczęła się „Akademia Rozwoju” dla osób 60+, zajęcia obejmowały warsztaty 

plastyczne: m.in.: „Architektura współczesna”- rzeźba, „Filc”- biżuteria „Wiklina 

papierowa”, kolorowa biżuteria. W ramach współpracy miały miejsca wyjazdy do Torunia, 

Gdyni i Warszawy. 

    

 

     

 

 

Odbył się również kurs z podstaw 

rachunkowości dla osób pracujących.  
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PROMOCJA GMINY 

 

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, Echo Pruszcza, Magazyn 

Pomorski, Telewizja Polska) polegająca na przygotowaniu 

oraz redagowaniu materiałów promujących gminę.  

 

 

 Obecność na ważnych spotkaniach dot. rozwoju 

gminy; budowanie i podtrzymywanie relacji  

z partnerami biznesowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Udzielanie wsparcia/ współorganizacja/ 

dofinansowanie wydarzeń sportowych ( współpraca  

z GOK). 

 

 

  Stworzenie nowoczesnej przestrzeni psychologiczno-pedagogicznej w SP Przywidz 
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 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 . 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych  warunków do 

odbywania wizyt  w urzędzie (na okres trwania pandemii): 

zainstalowanie dozownika do dezynfekcji dłoni oraz 

stworzenie Punktu Obsługi Klienta, a  także umożliwienie 

załatwiania spraw w formie elektronicznej i telefonicznej 

 

 

 

 

 Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z gminy  

- możliwość  złożenia wniosku o odroczenie, rozłożenie  

na raty lub  umorzenie rozliczeń podatkowych  

- zorganizowanie akcji „ Zamawiam bo wspieram” – 

zachęcającej mieszkańców i turystów do wsparcia 

lokalnych restauracji  
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 Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców : organizacja dezynfekcji przystanków oraz 

placów zabaw w gminie, pozyskiwanie masek ochronnych oraz płynów do 

dezynfekcji,( działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się covid-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prowadzenie działań na rzecz 

najstarszych mieszkańców gminy: osobiste 

wizyty u  Seniorów 90+ oraz wręczenie 

prezentów z okazji świąt   

( współpraca z GOPS )  

 

 

 

 

 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 gminie. 

 

 

 

 

                                                                                                               Łabędzie wykonane przez Skarbnika Gminy- 
 członkinię grupy „ Bez owijania w bawełnę” 

Barbarę Borowską 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 Kształtowanie oraz podtrzymywanie dobrych relacji ze znanymi na arenie narodowej 

 i międzynarodowej sportowcami ( Adamem Waczyńskim, Wojciechem Grzybem, 

Arturem  Siódmiakiem ). 

 
 

 Podejmowanie działań promujących 

gminę  w  lokalnej telewizji: udział  

w produkcji TVP 3 pt. „Pomorze na 

weekend”, w której mieli okazję 

zaprezentować się mieszkańcy gminy.  

 

 Stworzenie unikatowego projektu „ Markowy Maluch”  
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W 2020 roku miała miejsce I 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 ( bawełniane torby, 

drewniane zabawki dla najmłodszych)  

- zakup gadżetów również tych pochodzących od lokalnych przedsiębiorców 

- zainstalowanie w budynku urzędu gminy bezbutelkowego dystrybutora wody 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 
 

Opracowała: Karolina Chociej 


