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WSTĘP

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta
za rok poprzedni, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.
Obowiązek opracowania i

przedstawienia raportu wynika z

art. 28aa ustawy

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
W związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r., poz. 875), termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu
terytorialnego określony w art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.
Raport o stanie Gminy Cewice powstał w oparciu o informacje, jakie zostały przygotowane
przez kierowników i pracowników poszczególnych referatów, pracowników samodzielnych
stanowisk Urzędu Gminy w Cewicach oraz jednostki organizacyjne gminy.
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I.

INFORMACJE FINANSOWE.

Wykonanie dochodów ( w tym PIT i CIT)
Plan dochodów

48.612.725,60 zł.

Wykonanie dochodów, w tym:

50.937.344,32 zł.

PIT

3.727.197,00 zł.

CIT

38.780,96 zł.
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
85.600,00 zł.

Plan

5.600,00 zł.

Wykonanie

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 27,57 %
Wykonanie dochodów ogółem

50.937.344,32 zł.

Wykonanie dochodów własnych

14.044.002,69 zł.

Raport o stanie gminy
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Kształtowanie się dochodów budżetu w latach 2009-2019

DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2009-2019
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Wykonanie wydatków
Plan wydatków

49.998.029,31 zł.

Wykonanie wydatków

47.377.789,51 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 4,74 %

Wykonanie wydatków ogółem
Wykonanie wydatków majątkowych

47.377.789,51 zł.
2.243.709,53 zł.
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Kształtowanie się wydatków budżetu gminy w latach 2009-2019

w złotych
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WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2009-2019
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Wynik budżetu 2019 r.
Planowany wynik - DEFICYT

- 1.385.303,71 zł.

Wykonany wynik - NADWYŻKA

+ 3.559.554,81 zł.
Zadłużenie

Poziom zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 16.756.000,00 zł i stanowi
32,90 % wykonanych dochodów.
Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Dochody

6.807,99 zł.

Wydatki

6.332,24 zł.
Raport o stanie gminy
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II.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

W 2019 roku nastąpił wzrost mienia komunalnego Gminy Cewice o 3,40% w stosunku
do roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg poniższych
grup rodzajowych:
Wartość brutto
Grupa

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów

Grupa 0 Grunty

Stan na dzień
01.01.2019

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2019

7 669 022,00

79 627,00

0,00

7 748 649,00

18 374 834,09

19 868,00

0,00

18 394 702,09

37 122 405,24

2 085 797,80

0,00

39 208 203,04

619 726,03

33 957,93

9 138,60

644 545,36

1 210 946,25

59 900,00

2 484,70

1 268 361,55

79 191,89

0,00

0,00

79 191,89

Grupa 6 Urządzenia techniczne

800 167,13

0,00

0,00

800 167,13

Grupa 7 Środki transportu

Budynki
i
lokale
oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
Grupa 1 użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
Grupa 2
i wodnej
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty
Grupa 5
specjalistyczne
Grupa 4

666 846,38

129 150,00

123 373,97

672 622,41

Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
Grupa 8
gdzie
indziej
niesklasyfikowane

1 144 441,10

35 383,00

742,98

1 179 081,12

Razem

67 687 580,11

2 443 683,73

135 740,25

69 995 523,59
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INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.

III.

3.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY.
3.1.1. Planowanie przestrzenne.
1. W 2019 roku zostały wydane 37 decyzji o warunkach zabudowy oraz 8 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączna powierzchnia terenu objętego
decyzjami o warunkach zabudowy to ok. 13,8 ha, natomiast o lokalizacji inwestycji celu
publicznego 3,7 ha.
2. Wydano 144 zaświadczenia o funkcji terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz o położeniu działki w obszarze rewitalizacji.
3. Wydano 27 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Zaopiniowano 20 wstępnych projektów podziałów nieruchomości.
3.1.2. Inwestycje.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice,
Siemirowice, Bukowina:
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej, odcinków sieci
do granicy działek oraz przepompowni ścieków (2 szt.) w miejscowości Siemirowice
– kierownik budowy – 5.616,67 zł.
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice
– Etap II – roboty budowlane – 28.500,00 zł.
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice
– Etap II – inspektor nadzoru – 990,00 zł.
Wykonano na kwotę 35.106,67 zł.
W ramach zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości
Siemirowice – Etap II wykonano:
a) Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 klasy PN 10 (SDR17) o średnicy DN110
o długości 108,0 m.
b) Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 klasy PN 10 (SDR17) o średnicy DN40
o długości 14,0 m.
c) Technologia układania rur w wykopie otwartym na zagęszczonej podsypce piaskowej
gr. 10 cm.
d) Od sieci zaprojektowano odgałęzienia wodociągowe do granic działek. Odgałęzienia włączono
do sieci poprzez opaskę do nawiercania i zasuwę odcinającą. Zakończono odgałęzienia na
granicy działki zaślepką.
e) Sieć
wodociągową zakończono hydrantem nadziemnym
DN80 tymczasowym
w węźle W194.
Raport o stanie gminy
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2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łebuni (ul. Pomorska).
W dniu 18.07.2019 r. podpisano umowę nr 11/ZP/2019 w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na kwotę 18.000,00 zł. W dniu 20.12.2019 r. podpisano aneks nr 1, w którym
wyznaczono termin na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 31.03.2020 r., a w dniu 31.03.2020 r.
podpisano aneks nr 2, w którym wyznaczono termin na wykonanie przedmiotu umowy do dnia
01.06.2020 r. Sieć wodno-kanalizacyjna zostanie zaprojektowana do granicy kompleksu działek
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 98/2, 98/8, 98/14, 98/20, 98/21, 98/22, 98/23, 98/24,
98/25, 98/26, 98/27, 98/29, 98/31, 98/32, 98/33 obr. Łebunia, gm. Cewice.
3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łebuni (Wądolnik).
W dniu 18.07.2019 r. podpisano umowę nr 11/ZP/2019 w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na kwotę 18.000,00 zł. W dniu 20.12.2019 r. podpisano aneks nr 1, w którym
wyznaczono termin na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 31.03.2020 r.
Sieć wodno-kanalizacyjna zostanie zaprojektowana do granicy działek oznaczonych w ewidencji
gruntów numerami 18, 107/3-L obr. Łebunia, gm. Cewice.
4.

Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski.

a) Roboty budowlane obudowa studni – 79.827,00 zł.
b) Aktualizacja kosztorysów – 1.845,00 zł.
Wykonano na kwotę 81.672,00 zł.
W dniu 23.04.2019 r. podpisano umowę nr 96/2019 w sprawie wykonania obudowy studni
głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski (dz. nr 96 obr. Pieski).
Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 12.07.2019 r.
Zakres wykonanych robót budowlanych:
a) Wykonanie prac ziemnych (wymiana i niwelacja gruntu wokół otworu studziennego).
b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej (m. in. określenie rzędnej terenu wg projektu
zagospodarowania terenu, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
c) Wyprowadzenie przyłącza wodociągowego (minimum 8 m) i elektrycznego
(minimum 4 m).
d) Wykonanie podstawy betonowej pod naziemną obudowę studni.
e) Montaż zestawu pompowego o wydajności Q = 9,0 m3/h i wysokości podnoszenia
H = 90 m, silnik 5,5 kW.
f) Montaż sondy do stałego pomiaru zwierciadła wody z elektronicznym wyświetlaczem.
g) Montaż kompletnej obudowy studziennej typu „Lange” z armaturą o średnicy
dn 50 mm.
h) Montaż obrzeży betonowych i kostki brukowej wokół obudowy o szerokości minimum 1,0 m.
i) Chlorowanie otworu, uruchomienie pompy i kontrolne pompowanie otworu.
Raport o stanie gminy
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j) Opróbowanie i badania bakteriologiczne próbki wody.
Wykonano aktualizację kosztorysów na stację uzdatniania wody oraz część sieci wodociągowej.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków m. Unieszyno.
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina
Cewice – dokumentacja projektowa + roboty budowlane (formuła zaprojektuj wybuduj) –
1.155.662,47 zł.
b) Inspektor nadzoru – 9.225,00 zł.
c) Przyłączenie oczyszczalni oraz pompowni Pd1 – Energa – 810,89 zł.
Wykonano na kwotę 1.165.698,36 zł.
Zakres wykonanych robót budowlanych:
a) Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o RLM=300, składająca się z:
 Pompownia ścieków surowych – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 1500 mm,
 Studnia rozprężna – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 1000 mm,
 Osadnik wstępny 1 – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 3000 mm,
 Osadnik wstępny 2 – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 2500 mm,
 Reaktor biologiczny 1 – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 3000 mm,
 Reaktor biologiczny 2 – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 3000 mm,
 Osadnik wtórny – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 2000 mm,
 Studnia instalacyjna – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 2000 mm,
 Komora pomiarowa – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 1200 mm,
 Studnia poboru prób – w korpusie betonowym o średnicy wewnętrznej 1000 mm,
 Rozdzielnica zasilająco-sterująca oczyszczalni ścieków,
 Rozdzielnica zasilająco-sterująca pompowni ścieków,
 Agregat prądotwórczy,
 Ogrodzenie panelowe o długości 75 m,
 Nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 165 m2.
b) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 – 509 mb.
c) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160 – 79 mb.
d) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø50 – 169 mb.
e) Przyłącze wody PE Ø50 – 160 mb.
f) Studzienki kanalizacyjne betonowe B45 Ø1200 – 18 szt.
g) Studzienki kanalizacyjne PP Ø400 – 5 szt.
h) Pompownie przydomowe betonowe B45 Ø1000 – 2 szt.

Raport o stanie gminy
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6.

Modernizacja dróg gminnych.

a) Aktualizacja kosztorysów – 5.751,50 zł.
b) Projekt budowlany skrzyżowania – 600,00 zł.
Wykonano na kwotę 6.351,50 zł.
Wykonano aktualizację kosztorysów dla projektów, które zostały złożone z wnioskami
o dofinansowanie. Dodatkowo wykonano projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1324G (dz. nr 34) z drogą gminną ul. Spacerową w miejscowości Cewice.
7. Modernizacja dróg gminnych – (środki niewygasające).
a) Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją
deszczową – Etap II – roboty budowlane – 268.017,00 zł.
b) Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją
deszczową – Etap II – inspektor nadzoru – 5.904,00 zł.
Wykonano na kwotę 273.921,00 zł.
Zakres wykonanych robót budowlanych:
a) Budowa kanalizacji deszczowej od istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø250
ukończonego w Etapie I do dz. nr 12/1 zgodnie z załączonym rysunkiem z zakresem Etapu II
oraz mapą inwentaryzacji powykonawczej.
 Roboty ziemne.
 Kanalizacja deszczowa wykonana z rur litych PVC z fabrycznie wmontowaną uszczelką,
łączone na wcisk o średnicy Ø250 – 174 mb, Ø160 – 33 mb.
 Wpusty uliczne żeliwne jezdniowe typu ciężkiego z osadnikiem betonowym
prefabrykowanym DN500 – 16 szt.
 Studzienki rewizyjne PE DN400 z pokrywą żeliwną typu ciężkiego – 7 szt.
b) Przebudowa drogi ul. Murowanej od istniejącego odcinka drogi ukończonego
w Etapie I (od zjazdu przy posesji nr 3) do skrzyżowania z ul. Szkolną
z wykonaniem zjazdów na posesje zgodnie z załączonym rysunkiem z zakresem Etapu II oraz
mapą inwentaryzacji powykonawczej.
 Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej ograniczona obustronnie krawężnikami
betonowymi wystającymi o wym. 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej
z oporem – 888 m2.
 Na jezdni
wykonano w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym
(na wysokości budynku nr 21) wyniesione przejście dla pieszych z kostki o gr. 8 cm
w kolorze czerwonym – 44 m2, pasy w kolorze białym.
 Chodnik wykonano z kostki betonowej w kolorze grafitowym, szarym
i czerwonym o gr. 6 cm – 363 m2.
 Zjazdy wykonano z kostki betonowej koloru grafitowego o gr. 8 cm – 175 m2. Konstrukcja
zjazdu: podsypka piaskowa o gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
Raport o stanie gminy
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mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm.
Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza.
Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu – 6 szt.
Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych.

8. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa ścieżki
rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec - koszty dokumentacji ścieżki rowerowej CewiceKamieniec – projekt.
a) Dokumentacja projektowa – 11.992,50 zł.
Wykonano na kwotę 11.992,50 zł.
Wykonano dokumentację projektową zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) Planowany ciąg pieszo-rowerowy o długości około 280,0 m i szerokości 2,0 m stanowi
połączenie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.
b) Ciąg
pieszo-rowerowy
zaprojektowano
na
dz.
nr
216/3-L,
obr.
Cewice,
gm. Cewice oraz na dz. nr 21/1 obr. Oskowo, gm. Cewice.
c) Ciąg pieszo-rowerowy na terenach leśnych zaprojektowano w pasie przeciwpożarowym.
9. Budowa targowiska w Cewicach.
a) Koncepcja projektowa – 5.781,00 zł.
b) Roboty budowlane – 110.000,00 zł.
c) Ogrodzenie – 26.076,00 zł.
Wykonano na kwotę 141.857,00 zł.
Zakres wykonanych robót budowlanych:
a) Wykonano układ drogowy o powierzchni 680 m2. Konstrukcja nawierzchni: kruszywo łamane
0/31,5 stabilizowane mechanicznie – grubość po zagęszczeniu – 15 cm, piasek warstwa
odsączająca – 8 cm.
b) Wykonano stanowiska handlowe o powierzchni 1080 m2. Konstrukcja nawierzchni: grys 8/16
lub 11/16 – 7 cm (kolor szary), kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie – grubość
po zagęszczeniu – 8 cm, piasek warstwa odsączająca – 8 cm.
c) Wykonano miejsca postojowe o powierzchni 900 m2. Konstrukcja nawierzchni: pospółka
lub żwir naturalny – 10 cm, piasek warstwa odsączająca 8 cm.
Wykonano oznakowanie targowiska:
 Tablica informacyjna – schemat targowiska 1 szt. Rozmiar tablicy 200x120 cm.
 Tablica z regulaminem targowiska – 2 szt. Rozmiar tablicy 120x120 cm.
 Tabliczki „T” (rozmiary normatywne). Tabliczka T 17 „Stanowiska handlowe”
– 6 szt., tabliczka T 26 – 6 szt.
d) Wykonano ogrodzenie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej zamontowanej do profili
Raport o stanie gminy
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stalowych 30 x 20 mm. Ogrodzenie zamontowane na słupkach stalowych ocynkowanych
Ø 60 mm. Wysokość ogrodzenia 2,5 m. Długość ogrodzenia 80 mb.
10. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy SP i wykonanie ogrodzenia terenu szkoły fundusz sołecki Pieski.
a) Ogrodzenie – 17.220,00 zł.
Wykonano na kwotę 17.220,00 zł.
W dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę nr 17/ZP/2019 w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na kwotę 3.690,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony
na 31.10.2019 r. W dniu 13.02.2020 r. Wykonawca przedstawił dokumentację projektową.
Zaprojektowano poniższe urządzenia siłowni zewnętrznej:
a) Wyciąg górny,
b) Drążek,
c) Odwodziciel,
d) Narciarz,
e) Twister + steper.
Wykonano ogrodzenie terenu szkoły z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych z drutu
Ø 3,8 mm o wysokości 1,5 m. Ogrodzenie zamontowane na słupkach 60 x 40 mm
i fundamencie prefabrykowanym betonowym. Długość ogrodzenia 100 mb. Zdemontowano
istniejące ogrodzenie.
11. Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborskim.
a) Zabawki na plac zabaw – 10.000,00 zł.
Kwota realizacji zadania 10.000,00. Na placu zabaw zamontowano poniższe zabawki:
a) Sprężynowiec pojedynczy – 2 szt.
b) Piramida linowa z liny zbrojonej 2 m – 1 kpl.
12. Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie.
a) Kierownik budowy – 3.600,00 zł.
13. Przebudowa
(adaptacja)
części
pomieszczeń
szkolnych
na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach.

przeznaczonych

W dniu 22.11.2019 r. podpisano umowę nr 22/ZP/2019 w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na kwotę 99.015,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony
na 20.03.2020 r. W dniu 16.03.2020 r. podpisano aneks nr 1, w którym wyznaczono termin
na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 15.05.2020 r.,
Raport o stanie gminy
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Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych
na
funkcjonowanie
przedszkola
w
budynku
Zespołu
Szkół
w Cewicach ma polegać na dostosowaniu dotychczasowych pomieszczeń lekcyjnych
na pomieszczenia edukacyjno-opiekuńcze dla 6 grup przedszkolnych (ok. 150 dzieci)
oraz wydzielenia stołówki przedszkolnej, toalet i szatni w części segmentu „A, B, H1, D”
budynku szkoły.
b) Należy zaprojektować wydzielenie części przedszkolnej od części szkolnej ścianą
z drzwiami (podział korytarza B).
c) Należy zabezpieczyć min. 20 miejsc parkingowych na zewnątrz budynku
dla pracowników szkoły, rodziców, dostawców – przy założeniu 1 miejsce parkingowe
na 5-ciu zatrudnionych.
d) Należy wygospodarować wewnątrz dziedzińca szkoły plac zabaw wraz z wyposażeniem
dla około 100 dzieci przedszkolnych oraz miejsce wypoczynku dla dzieci starszych
(około 190 uczniów klas I-VIII). Powierzchnia dziedzińca wewnątrz szkoły ok. 1.200,00 m2.
e) Należy wyznaczyć teren na ewakuację dzieci i personelu poza budynkiem szkoły.
f) Założenia funkcjonalno-użytkowe:
Budynek

Lp.

Dotychczasowa nazwa
sali

Numer
sali

Powierzchnia
[m2]

Przeznaczenie
docelowe

3

60,97

Stołówka
przedszkolna dla
6 grup (ok. 150
dzieci)

1.

Świetlica

2.

Gabinet lekcyjny
(na piętrze)

103

75,17

Oddział
przedszkolny „0”
(do 25 dzieci)

3.

Gabinet lekcyjny
(na piętrze)

104

57,17

Oddział
przedszkolny „0”
(do 25 dzieci)

4.

Gabinet lekcyjny

39

54,71

5.

Gabinet lekcyjny

40

54,71

6.

Gabinet lekcyjny

42

54,71

7.

Gabinet lekcyjny

41

54,71

Grupa
przedszkolna 3,
4-latki
(do 25 dzieci)
Grupa
przedszkolna
3-latki
(do 25 dzieci)
Grupa
przedszkolna
4-latki
(do 25 dzieci)
Grupa
przedszkolna
5-latki
(do 25 dzieci)

A

H1

B

Raport o stanie gminy

15

Uwagi

Konieczność
przygotowania okienka
wydajni
posiłków,
malowanie
pomieszczenia
Malowanie
pomieszczenia, bramki
zabezpieczające schody,
kraty
zamontowane
w oknach
Malowanie
pomieszczenia, bramki
zabezpieczające schody,
kraty
zamontowane
w oknach
Malowanie
pomieszczenia

Malowanie
pomieszczenia

Malowanie
pomieszczenia

Malowanie
pomieszczenia

GMINA CEWICE

8.

Toalety: wc chłopcy
+ wc dziewczynki

44/45/47/
48

5,04/9,57/5,
04/12,72

Toalety dla
dziewczynek
w wieku
od 3 do 5 lat

9.

Toalety: wc chłopcy
+ wc dziewczynki

105/106/
107/108

3,03/4,41/3,
00/4,93

Toalety dla
dziewczynek
w wieku od 3
do 6 lat

10.

Pokój nauczycieli
wychowania
fizycznego (opcja 1)

19

10,70

Szatnia

11.

Szatnia (opcja 2)

11/12

6,4/25,42

Szatnia

12.

Umywalnia
(opcja 2)

13

18,7

Szatnia

D

H1

D

Dostosowanie umywalek
i muszli klozetowych
do odpowiednich grup
wiekowych
dzieci
przedszkolnych,
malowanie pomieszczeń
wc, nowa glazura
Dostosowanie umywalek
i muszli klozetowych
do odpowiednich grup
wiekowych
dzieci
przedszkolnych,
malowanie pomieszczeń
wc, nowa glazura
Malowanie
pomieszczenia,
dostosowanie wieszaków
i
siedzisk
do
odpowiednich
grup
wiekowych
dzieci
przedszkolnych
Malowanie
pomieszczenia,
dostosowanie wieszaków
i
siedzisk
do
odpowiednich
grup
wiekowych
dzieci
przedszkolnych,
połączenie
dwóch
pomieszczeń (11 i 12)
Malowanie
pomieszczenia,
dostosowanie wieszaków
i
siedzisk
do
odpowiednich
grup
wiekowych
dzieci
przedszkolnych

14. Działalność bieżąca.
a) Dokumentacja projektowa oświetlenie Cewice przy drodze woj. – 8.610,00 zł.
b) Dokumentacja projektowa oświetlenie Karwica – 4.674,00 zł.
Wykonano łącznie na kwotę 13.284,00 zł.
Wykonano dokumentację projektową zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) Oświetlenie Cewice przy drodze wojewódzkiej:
 Planowana linia kablowa przy ciągu pieszym w kierunku cmentarza w pasie drogi
wojewódzkiej nr 212 (dz. nr 185, 111 obr. Cewice),
 Zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu LED.
b) Oświetlenie Karwica:
 Planowana linia kablowa o długości około 400 m wraz z montażem słupów
Raport o stanie gminy

16

GMINA CEWICE

oświetleniowych.
Oświetlenie
zaprojektowano
od
drogi
dz.
nr
113/2
(od istniejącego słupa oświetleniowego) w kierunku drogi powiatowej – do przystanku.
15. Zakup usług pozostałych - kierownik budowy ul. Zielona.
a) Kierownik budowy – 2.460,00 zł.
b) Inspektor nadzoru – 2.460,00 zł.
Wykonano na kwotę 4.920,00 zł.
16. Zakup namiotu imprezowego - fundusz sołecki Osowo Lęborskie.
a) Zakup namiotu – 4.922,89 zł.
Wykonano na kwotę 4.922,89 zł. Zakupiono namiot imprezowo-handlowy o wymiarach
4 m x 8 m x 2m/3,15 m, konstrukcja Winter Plus, poszycie dachu PVC 580 g/m2 MS, poszycie
ścian PVC 500 g/m2 SD, maskownice zielone, boki z oknami.
17. Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Oskowo – fundusz sołecki Oskowo.
W dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę nr 17/ZP/2019 w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na kwotę 3.690,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony
na 31.10.2019 r. W dniu 13.02.2020 r. Wykonawca przedstawił dokumentację projektową.
Zaprojektowano poniższe urządzenia siłowni zewnętrznej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Odwodziciel + twister,
Wyciskanie siedząc podwójne,
Steper podwójny,
Prasa nożna podwójna,
Wioślarz pojedynczy,
Narciarz pojedynczy.

18. Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice i Popowo - fundusz sołecki Popowo.
W dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę nr 17/ZP/2019 w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej na kwotę 3.690,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony
na 31.10.2019 r. W dniu 13.02.2020 r. Wykonawca przedstawił dokumentację projektową.
Zaprojektowano poniższe urządzenia placu zabaw:
a) Huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo.
19. Zakup namiotu 4x8 oraz dwóch koszy na śmieci - fundusz sołecki Łebunia.
a) Zakup namiotu – 4.922,89 zł.
Raport o stanie gminy
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b) Zakupy koszy na śmieci – 770,00 zł.
Wykonano kwotę 5.692,89 zł. Zakupiono namiot imprezowo-handlowy o wymiarach
4 m x 8 m x 2m/3,15 m, konstrukcja Winter Plus, poszycie dachu PVC 580 g/m 2 MS, poszycie
ścian PVC 500 g/m2 SD, maskownice niebieskie, boki z oknami oraz dwa kosze na śmieci.
20. Otwarta Strefa Aktywności.
a) Aktualizacja kosztorysów – 492,00 zł.
b) Urządzenia – 73.701,60 zł.
Wykonano kwotę 74.193,60.
W ramach budowy Otwartej Strefy Aktywności wykonano:
a) Mała architektura:
 kosz na śmieci z betonu piaskowanego z daszkiem ze stali lakierowanej – 5 szt.,
 stojaki rowerowe ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowanej, na stałe zamontowane
w gruncie – 6 szt.,
 tablica informacyjna ze stali lakierowanej o wymiarach 100 x 100 cm – 4 szt.,
 ławka parkowa z oparciem o długości 2,05 m – 3 szt.,
 ławko-stół z planszami do gier w szachy i chińczyka– 2 szt.,
 ławka młodzieżowa o długości 1,50 m – 2 szt.
b) Siłownia zewnętrzna – urządzenia fitness:
 Orbitrek – 1 szt.,
 Wyciąg górny i odwodziciel – 1szt.,
 Prasa nożna i prasa nożna– 1 szt.,
 Twister i wahadełko – 1 szt.,
 Wioślarz – 1 szt.,
 Biegacz – 1 szt.,
 Rowerek – 1 szt.,
 Jeździec – 1 szt.,
 Narciarz – 1 szt.
c) Trawniki oraz nasadzenia traw ozdobnych:
 Trawniki dywanowe –191 m2,
 Trawy ozdobne – 140 m2.
21. Zakup urządzeń do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach - fundusz sołecki
Cewice.
a) Urządzenia – 43.846,99 zł.
Wykonano na kwotę 43.846,99 zł.
Na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy, w którego skład wchodzi:
Raport o stanie gminy
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Wieża z dachem czterospadowym.
2x wieża z dachem dwuspadowym.
Belka balansująca „klocki” z podestem.
Zjeżdżalnia, wysokość podestu w zakresie 0,8 m – 1,0 m.
Zjeżdżalnia tubowa, wysokość podestu 2,0 m.
Zjazd strażacki.
Wejście łukowe.
Przejście linowe z podestem.
Wejście po trapo-schodach.
Wejście trap wspinaczkowy.
Podest.

22. Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice.
a) Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice – roboty budowlane
– 1.058.415,00 zł.
b) Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice – inspektor nadzoru
branży drogowej – 12.700,00 zł.
c) Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice – inspektor nadzoru
branży sanitarnej – 7.100,00 zł.
W dniu 16.12.2019 r. podpisano umowę nr 30/ZP/2019 w sprawie wykonania zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości
Cewice”. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania
przedmiotu umowy do dnia 22.06.2020 r.
W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
a) Kanalizacja deszczowa:
 Kanalizację deszczowa wykonana z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø400 –
157,0 mb, z rur PP lub PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø300 – 344,0 mb,
z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø200 – 87,55 mb.
 Wpusty uliczne w konstrukcji monolitycznej żelbetowej z osadnikiem piasku
o średnicy Ø500 – 28 szt.
 Studzienki rewizyjne żelbetowe o średnicy Ø1200 w konstrukcji monolitycznoprefabrykowanej – 15 szt.
b) Oświetlenie:
 Montaż słupa oświetleniowego stalowego o wys. 9 m – 8 szt.
 Montaż opraw oświetleniowych 100 W, strumień świetlny 8600 lm – 8 szt.
c) Kanał technologiczny:
 Kanał wykonać z rury HDPE 110 – 514,0 mb.
 Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 – 1 szt.
d) Budowa drogi:
 Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice
Raport o stanie gminy
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o długości 505,0 mb. Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm koloru
szarego – 2578,0 m2; całość odcinka ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi
wystającymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem.
Konstrukcja jezdni: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa podbudowy z KŁSM
0/31,5 gr. 15 cm, warstwa podbudowy z chudego betonu – 20 cm, podsypka
cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 w kolorze szarym, grafitowym i żółtym
– 860,95 m2. Konstrukcja chodnika: warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm, warstwa
podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. Chodnik
ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym.
Zjazdy wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym – 260,0 m2.
Konstrukcja zjazdu: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa podbudowy z KŁSM
0/31,5 gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm. Od strony drogi krawężniki
najazdowe wtopione na hmax=4 cm zakończone opornikami wtopionymi na „zero”.
Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza, nasadzenie w pasie zieleni
między jezdnią, a chodnikiem dla pieszych drzew liściastych np. Sorbus aucuparia
– 100,0 szt.
Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu – 16 szt.;
oznakowanie poziome, ułożenie progów zwalniających – 3 szt.
Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych.

23. Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G
z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach.
a) Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową
z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach – roboty budowlane – 1.163.703,00 zł.
b) Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową
z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach – inspektor nadzoru branży
– 15.000,00 zł.
c) Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową
z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach – inspektor nadzoru branży
– 7.200,00 zł.

nr 1324G
nr 1324G
drogowej
nr 1324G
sanitarnej

W dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę nr 28/ZP/2019 w sprawie wykonania zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę
powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach”. Zadanie jest dofinansowane
z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.
W dniu 12.03.2020 r. podpisano aneks nr 1, w którym wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy zamówienia ustalono na kwotę brutto w wysokości 1.193.703,00 zł.
W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
a) Odcinek od drogi wojewódzkiej do placu zabaw - kanalizacja deszczowa:
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Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø200
– 34,1 mb, z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø160 – 5,80 mb.
 Studzienki ściekowe o średnicy Ø500 z osadnikiem bez syfonu z koszem metalowym
i klapą żelbetową typu ciężkiego – 2 szt.
b) Odcinek od drogi wojewódzkiej do placu zabaw – budowa i przebudowa drogi:
 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G o długości 148,74 mb.
Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr. 5 cm – 1063,0 m2, warstwa
wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/8 o gr. 2 cm – 53,15 t, podłoże przygotowane przez
frezowanie starej nawierzchni; całość odcinka ograniczona obustronnie krawężnikami
betonowym wystającymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej
z oporem.
 Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce
z betonu B15 o gr. 4 cm posadowionej bezpośrednio na przygotowanej podbudowie.
Ściek o szerokości 20 cm, 9,6 m2.
 Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza.
 Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
 Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych.
c) Odcinek od Ośrodka Zdrowia do drogi powiatowej - kanalizacja deszczowa:
 Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø400 –
622,04 mb, z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø250 – 39,15 mb, z rur PVC
SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø160 – 159,60 mb.
 Wpusty uliczne betonowe o średnicy Ø500 z pierścieniem odciążającym
i wpustem żeliwnym typu ciężkiego z zawiasem – 31 szt.
 Studnia PVC Ø250 przelotowa z rurą wznoszącą o średnicy Ø400 z włazem żeliwnym
– 1 szt.
 Studnie rewizyjne z PP o średnicy Ø600 i głębokości do 3 m – 17 szt.
 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy Ø1200 i głębokości do 3 m
– 1 szt.
d) Odcinek od Ośrodka Zdrowia do drogi powiatowej – budowa i przebudowa drogi:
 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G o długości 708,81 mb.
Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o gr. 8 cm koloru
szarego – 4636,0 m2; całość odcinka ograniczona obustronnie krawężnikami betonowym
wystającymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem.
Konstrukcja jezdni: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa podbudowy
z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
 Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 w kolorze szarym, grafitowym i żółtym
– 732,00 m2. Konstrukcja chodnika: warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm. Chodnik ograniczony od strony jezdni
krawężnikiem betonowym wystającym o wymiarach 15x30x100 cm posadowionym
na ławie betonowej z oporem natomiast od strony posesji obrzeżem chodnikowym
o wymiarach 6x20x100 cm posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.
 Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym – 118,0 m2.
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Konstrukcja zjazdu: warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm, podsypka cementowopiaskowa – 5 cm. Od strony drogi krawężniki obniżone o wymiarach 22x15x100 cm.
Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza.
Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
Regulacji studni, zaworów, kratek ściekowych.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina.
a) Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina – roboty budowlane –
772.707,46 zł.
b) Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina – inspektor nadzoru branży
drogowej – 10.000,00 zł.
c) Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina – inspektor nadzoru branży
sanitarnej – 4.800,00 zł.
W dniu 12.12.2019 r. podpisano umowę nr 29/ZP/2019 w sprawie wykonania zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina”.
Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania przedmiotu
umowy do dnia 15.06.2020 r.
W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
a) Kanalizacja deszczowa:
 Kanalizacja deszczowa wykonana z rur litych PVC SN8 z fabrycznie wmontowaną
uszczelką, łączonych na wcisk o średnicy Ø315 – 25,5 mb; Ø250 – 332,5 mb,
Ø200 – 44,0 mb, Ø160 – 52,5 mb.
 Wpusty uliczne żeliwne jezdniowe typu ciężkiego z osadnikiem betonowym
prefabrykowanym DN500 – 25 szt.
 Studzienki rewizyjne PE DN400 z pokrywą żeliwną typu ciężkiego – 12 szt.
 Studzienka rewizyjna z kręgów żelbetowych Ø1200 typ BS – 1 szt.
b) Oświetlenie:
 Budowa linii oświetleniowej kablowej 0,4 kV YAKXs 4x25 mm2 – 45 m. Montaż słupa
oświetleniowego stalowego o wys. 8 m – 1 szt.
 Montaż opraw oświetleniowych IP 66 II kl 100W – 1 szt.
c) Przebudowa drogi:
 Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina na długości
403,0 mb. Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm koloru szarego –
2376,1 m2; całość odcinka ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi
wystającymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej
z oporem. Konstrukcja jezdni: grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm,
podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
 Na jezdni należy wykonać w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym wyniesione
przejście dla pieszych o konstrukcji nawierzchni jak dla drogi z kostki o gr. 8 cm w kolorze
czerwonym – 88 m2, pasy w kolorze białym.
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Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm w kolorze szarym oraz grafitowym – 908 m2. Chodniki ograniczone od strony
jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm posadowionym na ławie
betonowej z oporem, a od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100
na ławie betonowej z oporem.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o gr. 8 cm – 468,5 m2. Konstrukcja
zjazdu: grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm, podbudowa z KŁSM 0/31,5
gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm. Od strony drogi krawężniki najazdowe
wtopione na hmax=4 cm zakończone opornikami wtopionymi na „zero”.
Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza.
Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu – 9 szt.
Regulacji studni, zaworów, kratek ściekowych.

3.1.3. Gospodarka nieruchomościami.
Gmina Cewice na koniec 2019 r. posiadała w swym zasobie 319,4991 ha.
W roku 2019 nabyto 7 nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa na podstawie decyzji
podziałowych przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach: Cewice, Łebunia
i Bukowina o łącznej powierzchni 0,4215 ha za łączną kwotę 75 170 zł.
Przejęto także nieruchomości w postępowaniu spadkowym (lokal mieszkalny wraz z udziałem
w gruncie w Maszewie Lęborskim).
Na koniec 2019 roku w gminie obowiązywało 150 umów dzierżaw i najmu nieruchomości
gminnych, w tym niespełna 30 podpisanych w roku sprawozdawczym. Łącznie dochody z tych
umów wyniosły 59 831,13 zł. Gmina oddaje w użytkowanie wieczyste 16 nieruchomości, a wpływy
uzyskane w związku z opłatą za użytkowanie wieczyste w 2019 r. wynosiły 15 066,50 zł.
Gmina Cewice w 2019 r. przeprowadziła dwie procedury przetargowe: przetarg
na sprzedaż nieruchomości 3 działek budowlanych znajdujących się w miejscowości Cewice,
oraz przetarg na dzierżawę gruntu w Krępkowicach. Oba rozstrzygnięte wynikiem negatywnym.
Ponadto:
1.
2.
3.
4.
5.

Wydano 46 zawiadomień w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości.
Nadano nazwy 4 ulicom na terenie gminy.
Zaopiniowano 3 projekty robót geologicznych.
Wydano 5 postanowień rozgraniczeniowych nieruchomości.
Wydano 17 decyzji podziałowych nieruchomości na wniosek właścicieli, w tym 1 z urzędu.

3.1.4. Zamówienia publiczne.
W celu realizacji zadań budżetowych w 2019 roku przeprowadzono 50 postępowań
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 1843 ze zm.).
W trybie przetargu nieograniczonego, czyli podstawowej procedury otwartej przeprowadzono
20 z nich, zaś 30 zamówień, których łączna wartość w roku budżetowym nie przekroczyła
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wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy Euro została przeprowadzona w trybie
zapytania cenowego, zgodnie z regulacjami Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Cewicach, przyjętego Zarządzeniem nr 30A/2014 Wójta Gminy Cewice
z dnia 3 kwietnia 2014 roku.
Zamówienia na realizację dużych zadań inwestycyjnych, wśród których w roku 2019
przeważały zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontu dróg, udzielone zostały
Wykonawcom wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, iż wartość udzielonych umów w stosunku do środków zaplanowanych w budżecie gminy
na realizację zadań drogowych była zdecydowanie mniejsza. Same umowy na realizację zadań
drogowych, które objęte były 50% wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych, pozwoliły
na osiągniecie kwoty 1.500.412,54 zł. oszczędności. Niewiele inwestycji wymagało zwiększenia
kwoty zamierzonej na realizację zadania do kwoty oferty najkorzystniejszej.
Zamówienia z zakresu usług i dostaw, których w trybie ustawowym w 2019 roku
przeprowadzono zaledwie 10. Zdecydowaną większość z nich stanowiły zamówienia
na opracowanie dokumentacji technicznych, niezbędnych do realizacji w przyszłości zadań
inwestycyjnych. W branży usługowej zazwyczaj ceny składanych ofert przewyższały kwoty, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówień. Stąd jedynie 5 z nich zakończyło się
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Poza usługami projektowymi rozpisane
procedury na usługi obejmowały zadania na odbiór odpadów komunalnych i realizację dowodu
uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice.
Zdecydowanie najmniej procedur, zaledwie 1 obejmowało dostawy. Była to procedura
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust 8 ustawy, czyli procedura
powyżej progów unijnych, wspólna dla kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego na dostawę
energii elektrycznej, przeprowadzana przez Pomorską Grupę Zakupową.
W sumie w 2019 roku przeprowadzono 20 postępowań ustawowych, z czego 10 dotyczyło
robót budowlanych, 10 dostaw lub usług. Spośród nich 13 zostało zakończonych podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Unieważnienia postepowań najczęściej
zdarzały się w przypadku usług projektowych – aż 4. Łączna wartość udzielonych umów wyniosła
3.763.874,02 zł. netto, z czego 2 769 768,59 zł. przeznaczono na roboty budowlane, 705.473,20 zł.
netto na usługi oraz 288.632,23 netto na dostawy.
Mniejsze zadania budżetowe, zarówno inwestycyjne, jak i bieżące, których wartość łączna
w skali całego roku budżetowego nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 zł., przeprowadzana zostały w trybie zapytania cenowego. Obserwuje się wśród nich szeroki
zakres przedmiotowy – od opracowań różnego rodzaju dokumentów strategicznych gminy, planów,
drobnych dostaw i usług, po realizację drobnych robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestycyjnego, kierownika robót oraz dostaw materiałów niezbędnych do bieżącego
funkcjonowania urzędu gminy. Suma zamówień udzielonych bez zastosowania ustawy wyniosła
ok. 2.967.092,95 zł netto.
Analizując sposób realizacji zadań budżetowych Gminy Cewice zauważyć można,
iż w 2019 roku 40% zamówień stanowią zamówienia w trybie ustawowym, zaś 60% opiera się
o przeprowadzenie zapytań cenowych.
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3.1.5. Fundusze zewnętrzne.
1) Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej
w miejscowości Siemirowice”.
Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszt przedsięwzięcia wynosi 1.355.705,15 zł.,
natomiast kwota dofinansowania to 833.178,00 zł.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 583 m.
Nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej. Zadanie obejmuje również wykonanie
chodnika o długości ok. 320 m oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości 620 mb.
2) Zadanie pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową
nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach”.
Na realizację zadania Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg
Samorządowych. Koszt inwestycji wyniesie 1.188.855,00 zł., z tego kwotę 594.427,00 zł.
stanowić będzie dofinansowanie.
Inwestycja będzie realizowana na dwóch odcinkach drogi gminnej nr 149041G, łączącej drogę
wojewódzką nr 212 z drogą powiatową nr 1324G. Pierwszy odcinek drogi znajduje się na
Osiedlu Na Wzgórzu, między zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 212 i skrzyżowaniem przy
placu zabaw. Drugi odcinek drogi zlokalizowany jest na Osiedlu Młodych i prowadzi
od Osiedla Na Wzgórzu (od zjazdu do budynku, w którym znajduje się ośrodek zdrowia oraz
inne punkty usługowe) do skrzyżowania z ulicą Zieloną.
Na pierwszym odcinku drogi, o długości 152 m, zostanie wykonana nowa nawierzchnia
asfaltowa, przykanalik deszczowy i dwie studzienki ściekowe uliczne oraz odwodnienie
powierzchniowe (ścieki przykrawężnikowe). Zostanie ponadto zamontowany próg zwalniający.
Na drugim odcinku zostanie zbudowana droga o długości 706 m z kostki betonowej, chodnik
o długości 624 m, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi
znajdującymi się w całości w jezdni.
3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina”.
Dofinansowanie na przebudowę drogi Gmina Cewice pozyskała z Funduszu Rozwoju Dróg
Samorządowych.
Koszt
całkowity
zadania
wyniesie
788.983,46
zł.,
a dofinansowanie 394.491,00 zł.
W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 403 m, prowadzący
od skrzyżowania przy boisku w Bukowinie w stronę Niepoczołowic. Nawierzchnia drogi
wykonana będzie z kostki brukowej. Aby spowolnić ruch pojazdów zostanie
zamontowany spowalniacz w formie wyniesienia (progu zwalniającego) na całej szerokości
jezdni i o długości 16 m. Zadanie będzie także obejmować budowę chodnika po prawej stronie
jezdni o długości 293 m oraz po lewej stronie jezdni o długości 249 m. Ponadto zostanie
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zbudowana sieć kanalizacji deszczowej o długości 454 m oraz zamontowana jedna lampa
uliczna.
4) Zadanie
pn.
„Budowa
w miejscowości Cewice”.

drogi

gminnej

nr

149046G

ul.

Spacerowej

Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
wynoszącego 539.845,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.079.691,00 zł.
W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie zbudowana droga
z kostki brukowej betonowej o długości 505 m, z lewostronnym chodnikiem dla pieszych
o długości 514 m i szerokości 1,5 m, oddzielonym od jezdni pasem zieleni
o szerokości 1 m i prawostronnym chodnikiem o długości 18 m i szerokości 1,5 m,
usytuowanym przy jezdni. Wykonanych zostanie 30 zjazdów z drogi oraz nasadzenia
w pasie pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa
o długości 588,55 mb z wpustami ulicznymi oraz oświetlenie uliczne. Zadanie obejmuje
również przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 149046G z drogą powiatową nr 1324G.
5) Dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych.
Gmina Cewice złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych. W ramach pozyskanego dofinansowania, które wyniosło 44.561,00 zł.,
zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej
im. Lotników Morskich w Siemirowicach. Wśród zakupionego wyposażenia znalazły się m.in.:
mikroskopy, zestawy naukowe, mapy i atlasy, które będą wykorzystywane do nauki geografii,
fizyki, chemii i biologii.
6)

Doposażenie
w Cewicach.

i

poprawę

standardu

stołówki

szkolnej

w

Zespole

Szkół

Gmina Cewice otrzymała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówki
szkolnej w Zespole Szkół w Cewicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
W ramach programu doposażono kuchnię w zmywarko – wyparzarkę z akcesoriami oraz
2 piece konwekcyjno – parowe. Zakupiono także 16 stolików i 96 krzesełek stołówkowych
o różnej wysokości dla młodszych i starszych dzieci oraz kredens stołówkowy na talerze.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 86.441,36 zł., zaś dofinansowanie
40.882,00 zł. Wkład własny, w wysokości 45.559,36 zł., został wniesiony w formie wkładu
rzeczowego, jakim był koszt remontu dachu na budynku „A” Zespołu Szkół w Cewicach,
w którym mieszczą się pomieszczenia stołówki szkolnej.
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7) Uruchomienie linii komunikacyjnej Łebunia – Cewice – Łebunia – Okalice – Popowo –
Dziechno.
Gmina Cewice pozyskała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. Na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Łebunia
– Cewice – Łebunia – Okalice – Popowo – Dziechno. Przewozy były realizowane
od 18 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i odbywały się 3 razy dziennie od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.
Wysokość dofinansowania wyniosła 2.760,00 zł., a wkład własny Gminy Cewice 3.307,47 zł.
3.1.6. Promocja gminy.
Działalność promocyjna Gminy Cewice w 2019 roku polegała głównie na wykonaniu
materiałów informacyjno – promocyjnych, współpracy z mediami, prezentacji gminy
w serwisach internetowych, wydawaniu Bezpłatnego Informatora Samorządowego Urzędu Gminy
w Cewicach. Dużo zadań wiązało się z organizacją lub współorganizacją
i wsparciem różnych wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Gminy Cewice i poza nią.
Działalność promocyjna gminy prowadzona była w oparciu o środki finansowe
zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. W 2019 roku na działalność promocyjną zaplanowano
wydatki w wysokości 95.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia, na zakup usług pozostałych oraz na opłacenie składek z tytułu przynależności
gminy do stowarzyszeń, a ostatecznie na koniec roku budżet zamknął się w kwocie 104.715,32 zł.
Komunikacja społeczna.
W 2019 roku Gmina Cewice prowadziła politykę informacyjną w oparciu o różnego
rodzaju kanały, w tym wykorzystując najnowsze rozwiązania teleinformacyjne. Komunikacja
i przekazywanie informacji mieszkańcom gminy oraz odbiorcom poza naszą gminę odbywała się
przy współpracy z lokalnymi mediami (prasa, radio, portale internetowe). Gmina Cewice
współpracowała m.in. z Dziennikiem Bałtyckim – Echo Ziemi Lęborskiej, Przeglądem lęborski,
Radiem
Kaszebe,
www.lebork.naszemiasto.pl,
www.e-lebork.net,
www.leborski24.pl,
www.lebork24.info. W wymienionych mediach prezentowane były bieżące informacje dotyczące
ciekawych wydarzeń w Gminie Cewice.
Ważną rolę informacyjno – promocyjną gminy spełnia strona internetowa www.cewice.pl
oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. Strona internetowa dostarcza wiedzy na temat
realizowanych zadań, projektów, działań podejmowanych przez lokalne władze samorządowe,
relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych, informacje gospodarcze. Na stronie znajdują się
również publikacje do pobrania czy działy umożliwiające dotarcie do wybranych rodzajów
informacji. Obsługę serwisu internetowego prowadził w 2019 roku Referat Zamówień Publicznych,
Funduszy Zewnętrznych i Promocji we współpracy z innymi komórkami Urzędu, jednostkami
Gminy Cewice, podmiotami zewnętrznymi. Prowadzono szeroko zakrojoną współpracę z w/w
podmiotami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania, czy przygotowania nowych informacji.
Od stycznia do końca 2019 roku opublikowano 330 aktualności.
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Na profilu społecznościowym Facebook publikowane były bieżące informacje dotyczące
Gminy Cewice. Opublikowano 215 wpisów, co w przeliczeniu na liczbę tygodni daje średnio ponad
4 wpisy tygodniowo. Ten kanał pozwalał na bezpośrednią komunikację z mieszkańcami
i prowadzenie bieżącej moderacji wpisów. Media te stały się obecnie najszybszym kanałem
komunikacji z mieszkańcami gminy.
Dystrybucja materiałów promocyjnych.
Promocja gminy odbywała się poprzez przygotowanie i dystrybucję materiałów
promocyjnych. Gmina Cewice w 2019 roku zamówiła materiały promocyjne
(m.in. breloki, kalendarze, kubki termiczne, materiały biurowe itp.) z herbem Gminy Cewice, które
zostały przekazane m.in. jako nagrody w konkursach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz
na spotkania o istotnym znaczeniu dla procesu promocji Gminy Cewice.
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Wybrane materiały promocyjne zakupione w 2019 roku:
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Promocja poprzez wydawnictwa.
W
2019
roku
Urząd
Gminy
w
Cewicach
wydał
cztery
numery
Bezpłatnego Informatora Samorządowego. Każdy numer biuletynu został wydany w nakładzie
1500 egzemplarzy, a także został udostępniony w wersji pdf na stronie www.cewice.pl.
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Współpraca z innymi podmiotami.
Gmina Cewice jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy
o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu:
1. Związku Gmin Pomorskich. Gmina Cewice uchwałą Nr IV/18/98 Rady Gminy Cewice z dnia
30 marca 1998r. przystąpiła do Związku Gmin Pomorskich. Składka członkowska z tytułu
udziału Gminy Cewice w Związku Gmin Pomorskich w 2019 roku wyniosła 2.635,15 zł.
Wspólnie z Związkiem Gmin Pomorskich podejmowane są wspólne działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich województwa pomorskiego.
2. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”. Gmina Cewice uchwałą Nr VIII/79/2015
Rady Gminy Cewice z dnia 30 czerwca 2015r. przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania
„Dorzecze Łeby”. Składka członkowska z tytułu udziału Gminy Cewice w LGD
„Dorzecze Łeby” w 2019 roku wyniosła 15.000,00 zł. Celem Stowarzyszenia jest
wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego.
3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba”. Gmina Cewice uchwałą
Nr II/21/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018r., przystąpiła do Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Ziemia Lęborska – Łeba”. Składka członkowska z tytułu udziału Gminy Cewice
w LOT „Ziemia Lęborska – Łeba” w 2019 roku wyniosła 5.000,00 zł. Celem organizacji
jest promocja ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego.
Promocja Gminy Cewice poza terytorium Polski.
Wizyta studyjna na Litwie w ramach realizacji projektu partnerskiego pn.: „South Baltic
Food Innovation Culture Actors” – delegacja pracowników Urzędu Gminy w Cewicach z wójtem
Jerzym Bańka. W ramach wizyty delegacja z gminy mogła zapoznać się z jednym z obyczajów
funkcjonujących na Litwie w okresie Wielkanocy – Shrove Thursday i poznać związane, z tym
zwyczaje. Ponadto wyjazd był świetną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zgromadzonymi
na wyjeździe włodarzami gmin.
Udział Wójta Gminy Cewice w wybranych wydarzeniach.
1. Jubileusz 60-lecia istnienia Wojskowego Koła Łowieckiego „Żbik” w Siemirowicach,
2. Bieg „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Siemirowicach,
3. Konferencja „Nauczyciel przyszłości” w Siemirowicach,
4. XXI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Łeba 2019,
5. XII Gala Sportu Powiatu Lęborskiego,
6. Bieg i Marsz Leśny. Dąb Świętopełk w Maszewie Lęborskim,
7. 50-lecie istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Siemirowicach,
8. Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lęborku,
9. III Bieg na Orientację Drużyn Strażackich w Krępkowicach,
10. XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój,
11. Gminne Dożynki 2019,
12. XIX Powiatowe Dożynki 2019 w Krepie Kaszubskiej,
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13. Obchody Święta Policji w Lęborku,
14. Gminna Gala Sportu 2019,
15. Miss Pomorza Środkowego Ziemi Słupskiej i Lęborskiej 2019,
16. Jubileusz 30-lecia Zespołu Mareszki.
Inne akcje promocyjne.
1. Wykonano lub konsultowano projekty materiałów drukowanych z użyciem herbu
Gminy Cewice na różnego rodzaju wydarzenia (plakaty, ulotki, wydruki okolicznościowe,
dyplomy, tablice informacyjne, itp.).
2. Planowano i przeprowadzono kampanie promocyjne oraz informowano poprzez reklamę
zewnętrzną
o
zbliżających
się
wydarzeniach
na
terenie
gminy
(m.in.
konferencja
„Nauczyciel
przyszłości”,
akcje
informacyjno-edukacyjne
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz „Bezpieczne ferie zimowe”,
otwarcie targowiska gminnego, III Bieg na Orientację Drużyn Strażackich).
Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji zapewniał nie tylko
reklamę tych wydarzeń, ale też aktywnie włączali się w ich przygotowanie i realizację.

3.2. ZASOBY MATERIALNE GMINY.
3.2.1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice
na lata 2018-2022.
Gospodarka mieszkaniowa opiera się na Wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022 r., który został przyjęty uchwałą
Rady Gminy Cewice w dniu 3 grudnia 2018 r.
Zasób mieszkaniowy Gminy Cewice na koniec 2019 roku tworzą:
a) lokale mieszkalne z zasobów mieszkaniowych Gminy Cewice - 34 lokale, w tym:
 lokale na najem socjalny – 9 lokali o łącznej powierzchni 229,74 m 2,
 lokale na najem na czas nieograniczony – 24 lokale o łącznej powierzchni 1.270,82 m 2,
 pomieszczenie tymczasowe – 1 lokal o powierzchni 9,96 m 2,
b) lokale wynajęte od Agencji Mienia Wojskowego – 43 lokale o łącznej powierzchni
1.942,66 m 2 położone w Siemirowicach przy ul. Osiedle Na Skarpie.
W 2019 roku zasób mieszkaniowy Gminy Cewice powiększył się o 2 lokale
(o najmie na czas nieograniczony w Maszewie Lęborskim przy ul. Drewnianej 21/3
i pomieszczenie tymczasowe w Unieszynie 4/2).
W 2019 roku podpisano 11 umów dotyczących najmu lokalu mieszkalnego tj.:
 5 umów przedłużających umowę na najem socjalny (na okres 2 lat),
 1 umowę na najem lokalu tymczasowego (na okres 0,5 roku),
 2 umowy na najem na czas nieograniczony,
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 2 umowy na najem lokalu z zasobów Agencji Mienia Wojskowego.
W 2019 roku zostało rozwiązanych 6 umów na najem lokali z zasobów Agencji Mienia
Wojskowego. Lokale te zostały zdane do Agencji.
Na koniec 2019 roku liczba osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
z zasobów gminy wynosi 24. Kwalifikację osób, które mają być wpisane na listę oczekujących
weryfikuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
W 2019 roku Gmina zapłaciła odszkodowanie dla Agencji Mienia Wojskowego
Oddział w Gdyni z tytułu nie dostarczenia lokalu mieszkalnego w kwocie 8.682,81 zł.
Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 15 lipca 2019 r. podniesiono stawkę
miesięczną czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Cewice z 1,34 zł. na 2,68 zł. za 1 m2, w lokalach o najmie socjalnym z 0,42 zł. na 0,94 zł.
za 1 m2.
W 2019 roku utworzono nowy lokal mieszkalny w Maszewie Lęborskim przy
ul. Drewnianej 21/3 o pow. 28,37 m 2 należący do zasobów mieszkaniowych gminy.
Lokal został pozyskany w drodze spadku. W lokalu tym przeprowadzono generalny remont.
Wykonano przyłącze kanalizacyjne budynku do kanalizacji zewnętrznej, rozkuto ściany, posadzki
pod instalację wodno – kanalizacyjną. Rozprowadzono instalacje wodno-kanalizacyjną oraz
instalację C. O., zalewanie posadzki, założenie ocieplenia na rury C.O. i wodę w posadzce.
Zamontowano nowe grzejniki, bojler na wodę, piec z podłączeniem pompy oraz całej instalacji
C.O., zakup i montaż wanny, umywalki z szafką, muszli ze spłuczką oraz baterii umywalkowej
i wannowej do łazienki, zlewozmywak z szafką i baterią do kuchni. Wstawiono nowe okna,
parapety, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Zamontowano nową instalację elektryczną wraz
z osprzętem. Na podłogi ułożono panele. Koszt remontu wyniósł 36.793,03 zł.
Utworzono również nowy lokal tymczasowy z zasobów mieszkaniowych gminy
w Unieszynie 4/2. Lokal został wyodrębniony z lokalu, w którym były dwa pokoje, przedzielone
korytarzem. Jeden pokój został przystosowany na pomieszczenie tymczasowe (wg Ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj.
każda gmina musi posiadać w swoim zasobie mieszkaniowym takie lokale). W pomieszczeniu
wykonano przyłącze kanalizacyjne, położono instalacje kanalizacyjną wraz z przyłączami
do sanitariatów, zamontowano zlewozmywak i baterie. Rozdzielono instalację elektryczną wraz
z zamontowaniem licznika. Ponadto w ramach w/w prac doprowadzono instalacje kanalizacyjną
do lokalu, który znajduje się piętro niżej. Koszt remontu to kwota 3.839,64 zł.
W 2019 r. przeprowadzono remonty klatek schodowych:
1) w Krępkowicach 7A – wykonano i zamontowano okna i parapety, wykonano balustrady przy
schodach,
2) w Unieszynie 4 – wyremontowano oświetlenie na klatce schodowej, wyremontowano schody
zewnętrzne do budynku, przy drzwiach wejściowych do budynku zamontowano daszek oraz
poręcze do schodów.
Koszty remontów to kwota 4.467,80 zł.
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W lokalach mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych gminy w 2019 r.
wykonano:
1) remonty instalacji elektrycznych (wymiana kabli, wymiana gniazd wtykowych i montowanie
ich ochrony) w niżej wymienionych lokalach:
 w lokalu nr 4 przy ul. J. Wybickiego 2 w Cewicach,
 w lokalu nr 6 przy ul. Osiedle Na Skarpie 2 w Siemirowicach,
 w lokalu nr 2 w Unieszynie 4.
Koszt remontów: 2.354,40 zł.
2) remont instalacji wodno-sanitarnej, C.O. w:
 Cewice, ul. J. Wybickiego 1 m 2 – w lokalu wykonano demontaż starego wymiennika
ciepła, wycięto starą instalację C.O. Zamontowano nowy wymiennik ciepła i wymieniono
instalację C.O. i instalacje wody zimnej,
 Cewice, ul. J. Wybickiego 2 m 4 – zakupiono i podłączono nowy grzejnik,
 Unieszynko 1 m 4 – w lokalu wykonano przeróbkę instalacji C.O. oraz zamontowano
urządzenia zabezpieczające, zamontowano także nowy bojler i kocioł do wody.
Koszt remontów: 4.409,08 zł.
3) Pieski 43 - w budynku należącym do Gminy Cewice, w którym mieszczą się lokale
komunalne 43 A i 43 B, wykonano remont kanalizacji sanitarnej.
Koszt remontu: 1.599,00 zł.
W bloku nr 2 przy ul. Osiedle na Skarpie w Siemirowicach, w którym znajdują się lokale
komunalne w 2019 r. wykonano:
1) uszczelnienie dachu i czyszczenie rynien na budynku – 3.000,00 zł.,
2) okresowe (5 letnie) pomiary elektryczne (skuteczności ochrony przeciwpożarowej
i badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń) ze wskazaniem na lokale, w których
w
2020
r.
trzeba
wykonać
remonty
instalacji
–
2.160,00
zł.)
Z wykonanych pomiarów wynika, że w 2020 r. należy wyremontować, bądź naprawić instalację
w lokalach mieszkalnych : 4, 8, 12, 15, 16.
3) na początku 2019 r. pomalowano dwie klatki schodowe, farbami, które zakupiono
w 2018 r. – klatki schodowe malowali pracownicy Urzędu Gminy.
W ramach kontroli okresowych przeprowadzono kontrole stanu technicznego przewodów
kominowych przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza
Kominiarskiego. Bezpośrednio po kontroli usuwane są uszkodzenia i robione naprawy.
Kontrola przewodów wentylacyjnych wykonywana jest raz do roku, sprawdzanie
i czyszczenie kominów palenisk raz na kwartał (6.060,00 zł.)
Drobne naprawy i remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych należących do zasobów
gminy wykonują pracownicy Urzędu Gminy w Cewicach.
Na podstawie faktur z firmą ENERGA OBRÓT i ENERGA OPERATOR oraz Wspólnego
Przedsiębiorstwa „PROMEX” s.j., co miesiąc rozliczana i refakturowana jest energia elektryczna,
cieplna i zużycie podgrzanej wody na poszczególne lokale użytkowe w budynku Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Cewicach oraz na poszczególne lokale mieszkalne. Ponadto co miesiąc rozliczane
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i przesyłane do najemców są faktury wystawione przez Agencje Mienia Wojskowego za najem
lokali mieszkalnych, które wynajmuje Gmina Cewice.
Gmina Cewice jako Zarządca budynku ZOZ w Cewicach zapewnia naprawy i remonty
w budynku (korytarze, toalety, pomieszczenia gospodarcze). Drobne naprawy wykonują
pracownicy Urzędu Gminy. Remonty generalne i remonty wymagające specjalistycznych prac
wykonują firmy zewnętrzne.
W 2019 r. w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej dokonano:
1) bieżących napraw instalacji elektrycznych na korytarzach i toaletach wraz z zakupem
i zamontowaniem uszkodzonych i spalonych opraw oświetleniowych (467,40 zł.),
2) przegląd instalacji elektrycznej wykonywany raz do roku tj. sprawdzenie sprawności
oświetlenia ewakuacyjnego, pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (492,00 zł.),
3) naprawy instalacji kanalizacyjnej, zakup baterii umywalkowych i drobnego sprzętu
do toalet ogólnodostępnych w budynku ZOZ (1.741,74 zł.),
4) coroczne badanie przez Dozór Techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku
ZOZ oraz konserwacja windy przez specjalistyczną firmę (684,00 zł.),
5) częściowa wymiana, naprawa i uszczelnienie dachu oraz czyszczenie rynien na budynku
(27.291,06 zł.).
3.2.2. Utrzymanie placów zabaw.
Na terenie Gminy Cewice znajduje się 18 placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
W 2019 roku wykonano okresowy 5 letni przegląd placów zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznych
oraz do wszystkich punktów założono książkę obiektów budowlanych (12.600,00 zł.).
Zakupiono nowe zabawki na place zabaw w:
1) Cewicach – huśtawka bocianie gniazdo, zjazd linowy, huśtawka podwójna standard
(Fundusz Sołecki),
2) Siemirowicach – huśtawka bocianie gniazdo.
Koszt zakupionych zabawek 14.856,66 zł.
3.2.3. Obiekty sportowe.
W 2019 roku wykonano:
1. Skaryfikację i piaskowanie murawy na boisku w Łebuni wraz z zakupem piasku
oraz zakup linek stalowych do łapaczy.

7.382,34 zł.

2. Remont murawy boiska w Cewicach wraz z zakupem piasku.

5.968,00 zł.

3. Naprawa i zakup palisad, drabinek i siedzisk na plac zabaw
w Maszewie Lęborskim.

2.119,29 zł.

4. Wykonanie konstrukcji pomostu na jeziorze w Siemirowicach.
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5. Wykonanie pokrycia dachowego na wiacie na terenie rekreacyjnym
3.690,00 zł.

w Bukowinie.

Ponadto w 2019 roku zakupiono sprzęt potrzebny do bieżących remontów i napraw na terenie
gminy tj.:
1) Piaskarkę MINI 200 l.

1.839,99 zł.

2) Myjka STHIL.

2.540,00 zł.

3) Szlifierką kątową MAKUTA.

2.179,99 zł.

3.3. Gospodarka i infrastruktura komunalna.
3.3.1. Gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Cewice.
Rada Gminy Cewice w dniu 26 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XVII/178/2016
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Cewice”. W związku z tym, po spełnieniu odpowiednich warunków
mieszkańcy mogą ubiegać się o takie dofinansowanie.
W roku 2019 wpłynęły dwa wnioski wraz z potrzebną dokumentacją wykonania
i zamontowania przydomowych oczyszczalni.
Dofinansowanie w roku 2019 stanowiło kwotę 1.968,00 zł.
3.3.2. Gospodarka odpadami.
Odbiór i transport odpadów.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku w okresie 01 lipca 2018 r.
– 30 czerwca 2019 r. zlecono firmie „Remondis”, zgodnie z umową Nr 20/ZP/2018.
Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, w terminie do 31 grudnia 2019 r. wybrano firmę „Elwoz-Eco”,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę Nr 9/ZP/2019.
W listopadzie 2019 r., złożono wniosek o wszczęcie postępowania na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
i ich transport do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku.
Raport o stanie gminy
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W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę Nr 7/ZP/2020 z firmą
„Elwoz-Eco” w dniu 15 stycznia 2020 r.
Koszty poniesione przez Gminę Cewice w zakresie gospodarki odpadami w 2019 r.
przedstawiają się następująco:
1) zakup materiałów: kosze, tablice informacyjne, kółka do pojemników, znaki informacyjne,
waga - 4.855,96 zł.,
2) zakup energii: zakup energii na potrzeby PSZOK - 2.85372 zł.,
3) zakup usług: odbiór i transport, organizacja i prowadzenie PSZOK, zagospodarowanie 1.221.164.,04 zł.
Poniżej przedstawiono tabelę o ilości odebranych odpadów w 2019 r. z terenu Gminy Cewice.
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Zestawienie ilość odebranych odpadów w 2019 roku.
MIESIĄC
STYCZEŃ

KOD ODPADU
20 03 01 15 01 01 15 01 02 15 01 06 15 01 07 16 01 03 20 01 08 20 01 35 20 01 36 20 01 99 20 02 01 20 03 07
76,80
0,73
0,00
14,30
13,18
0,00
1,91
0,00
0,00
29,17
3,15
0,00

LUTY

60,19

0,00

MARZEC

66,64

2,82

KWIECIEŃ

88,92

0,00

MAJ

92,57

0,00

CZERWIEC

76,78

LIPIEC

86,31

SIERPIEŃ

0,00

13,38

8,76

12,70

9,14

4,09

0,00

19,41

7,55

3,21

0,00

24,44

11,36

14,81

6,18

3,45

14,07

13,21

78,82

2,34

17,97

7,88

WRZESIEŃ

75,74

1,95

13,13

12,34

21,50

PAŹDZIERNIK

65,81

1,48

11,17

7,58

22,39

LISTOPAD

63,86

1,86

16,87

5,18

2,32

13,32

GRUDZIEŃ

63,31

1,55

15,08

15,93

0,98

7,34

Razem:

895,75

16,18

31,95

118,29

7,44

94,76

155,38

0,00

2,03

2,11

3,54

20,60

0,00

1,91

18,93

6,97

14,31

17,79

0,00

151,19

0,00

9,19

30,97

180,64

11,23

28,79

4,45

142,24

5,15

3,34

21,00

2,23

3,01

21,62

Raport o stanie gminy
39

0,00

3,58
3,58

0,00

0,42
2,33

19,89

139,24

0,00

10,08

0,00

RAZEM

126,36
123,2

146,53
26,83

162,81

7,46

132,12

18,41

7,93

134,77

11,96

6,82

31,17

157,36

16,26

0,83

2,36

123,64

147,22

131,55

115,67

1720,1
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Zagospodarowanie odpadów.
Gmina Cewice podpisała umowę nr 15/ZP/2018 zawartą w dniu 29 czerwca 2018 r.
z
Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.
z siedzibą Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Przedmiotem umowy
jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Cewice. W/w umowa została zawarta od dnia 01 lipca 2018 r.
do dnia 30 czerwca 2020 r. W dniu 27 listopada 2019 r. podpisano aneks do umowy
Nr 15/ZP/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., zmianie uległy ceny zagospodarowania odpadów,
które przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Przewidywana ilość
odpadów
(Mg/24 m-cy)

Cena jednostkowa
netto za Mg (zł.)

Wartość netto
(zł.)
(kol 4 *kol.5)

1.

20 03 01

Zmieszane odpady
komunalne

508
1000
524

221,77
231,79
356,47

112.659,16
231.790,00
186.790,28

2.

15 01 01

4

11,00

44,00

3.

15 01 06

334

21,00

7.014,00

4.

15 01 07

216

11,00

2.376,00

3
2

2.000,00
3.000,00

10.000,00
6.000,00

6
2

25,00
135,00

150,00
270,00

207
69

205,00
300,00

42.435,00
20.700,00

219
73

100,00
105,06

135
45

243,85
350,00

32.919,75
15.750,00

-

-

698.467,57

-

-

55.877,41

-

-

754.344,98

5.

20 01 35*

6.

20 01 36

7.

20 01 99

8.

20 01 08

9.

20 03 07

Opakowania z papieru
i tektury
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne
Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne
Popiół z palenisk
domowych
Komunalne odpady
zielone ulegające
biodegradacji,
w tym naturalne
choinki
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe

RAZEM:
Wartość bez podatku VAT (netto)
Podatek VAT (w wysokości 8%)
Wartość z podatkiem VAT (brutto)
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Koszty funkcjonowania systemy gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania,
zgodnie z otrzymanymi fakturami za rok 2019 wyniósł:

2019
STYCZEŃ

26 569,41

LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

25 656,44
22 216,54
27 375,98
34 099,44
25 022,23
24 683,82
29991,36
22199,11

PAŹDZIERNIK

24431,28

LISTOPAD
GRUDZIEŃ

37221,74
21 511,29
320 978,64 zł

PUNKT
SELEKTYWNEJ
(PSZOK) CEWICE.

ZBIÓRKI

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

Organizacja
i
Prowadzenie
Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
do dnia 31 sierpnia 2019 r., dla mieszkańców
Gminy Cewice prowadził
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Czarnówku zgodnie z umową
Nr 21/ZP/2018 zawartą w dniu 3 lipca 2018 r. i aneksem z dnia 01 lipca 2019 r. tejże umowy.
W miesiącu wrześniu 2019 r., został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Cewicach.
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W ramach zapytania cenowego na świadczenie usług w zakresie:
"Odbioru i transportu odpadów komunalnych z PSZOK Cewice do RIPOK w Czarnówku
w okresie od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r." wyłoniono firmę „Elwoz Eco”
Sp. z o.o., z którą zawarto umowę Nr 16/ZP/2019 w dniu 11 września 2019 r.
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3.3.3. Gospodarka wodno-ściekowa.
Na terenie Gminy Cewice znajduje się 19 ujęć wody, z których jest dostarczana woda
dla mieszkańców gminy. W 2019 roku zawarto 89 umów na dostawę wody i odprowadzanie
ścieków.
Ilość odprowadzonych ścieków do MPWiK Lębork w roku 2019 wyniosła
192.978,00 m3, natomiast ilość sprzedanej wody – 225.391,32 m3, wykaz poniżej:
WYDOBYCIE WODY OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.
Stan wodomierza
na 01.01.2019

Stan wodomierza
na 31.12.2019

Wydobycie
do 31.12.2019

Sprzedaż wody
2019 r.

Różnica pomiędzy
wydobyciem
a sprzedażą

Lp.

Miejscowość

1.

Cewice SI +
Cewice SIII+
Kamieniec

22 364,00

132 831,00

117 249,00

79 339,88

37 909,12

2.

Pieski

17 353,00

19 505,00

2 152,00

1 072,09

1 079,91

3.

Oskowo

5 008,65

5 008,65

-

4.

Karwica
Górna

5.

Unieszynko

6.

Unieszyno

7.

BRAK WODOMIERZA
3 642,00

5 055,00

1 413,00

1 394,00

19,00

65 232,00

69 220,00

3 988,00

1 838,14

2 149,87

-

4 922,00

4 922,00

4 689,95

232,05

Unieszyniec

247,00

1 360,00

1 113,00

584,00

529,00

8.

Krępkowice

71 449,00

74 421,00

2 972,00

2 476,27

495,73

9.

Lesiaki
Łebunia +
Bukowina
Popowo+
Okalice
Dziechno
Osowo
Lęborskie

3 012,00

5 055,00

2 043,00

804,00

1 239,00

677 790,00

774 380,00

98 130,00

49 265,91

48 864,09

237 274,00

255 489,00

18 215,00

10 886,74

7 328,26

13 198,00

15 151,00

1 953,00

1 953,00

0,00

56 607,00

66 581,00

9 974,00

6 894,28

3 079,72

10.
11.
12.
13.
14.

Malczyce

48 984,00

51 642,00

2 658,00

936,66

1 721,34

15.

Maszewo
Lęborskie

177 228,00

214 563,00

37 335,00

25 727,75

11 607,25

16.

Siemirowice

158 715,00

191 235,00

32 520,00

32 520,00

0,00

341 645,65

225 391,32

116 254,33

RAZEM
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Różnica pomiędzy wydobyciem a sprzedażą wynika między innymi z tego, iż:
1. Część odbiorców około, 300 gospodarstw domowych, jest obciążana wg norm
ryczałtowych, które nie odzwierciedlają w niektórych przypadkach rzeczywistego zużycia
wody. Należałoby takim odbiorcom usług zamontować wodomierze w studzienkach
wodomierzowych, aby uzyskać rzeczywiste zużycie wody. Wiąże się to z kosztami,
które musiałby zostać ujęte w budżecie gminy. Wykonanie studzienki wodomierzowej
to koszt około 2.000 zł. brutto.
2. Boiska na terenie gminy są podlewane w okresie letnim przynajmniej trzy razy
w tygodniu i również nie jest to opomiarowane, trudno jest określić ile m3, jest zużywane
na podlewanie gminnych boisk.
W ramach gospodarki wodno-ściekowej prowadzono postępowania administracyjne
dot. wydania warunków technicznych włączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Łącznie w 2019 r rozpatrzono 52 wnioski.
Gospodarka wodna.
Na zadanie to zaplanowano łącznie na 2019 rok, kwotę 662.960,00 zł., ze środków
tych wydatkowano natomiast 583.195,31 zł., z tego wydatkowano na:
Zad. 47

Gospodarka wodna

Wydatkowano

Plan

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące pracowników
interwencyjnych i robót publicznych - dot. osoby zatrudnionej
na umowę zlecenia spisywanie wodomierzy.

5 934,64

6 000,00

4120

Składka na Fundusz Pracy - dot. osoby zatrudnionej na umowę
zlecenia spisywanie wodomierzy.

842,80

860,00

4170

Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie
spisującej wodomierze na terenie Gminy Cewice.

34 569,51

34 800,00

4210

W ramach zadania zakupiono hydranty, wodomierze dla
indywidualnych odbiorców oraz wodomierze na ujęcia wody,
zamontowano czujnik ciśnienia na hydroforni w Unieszynie,
zakupiono głowice studzienną wraz z pionem tłocznym
zamontowane na ujęciach wody w Unieszynie, Unieszynku,
Osowie Lęborskim, Bukowinie i Oskowie. Zakupiono materiały
do remontu sieci wodociągowej w Malczycach i Dziechnie,
zakupiono kompresory na hydrofornie w Pieskach i Unieszynie,
zakupiono zawór bezpieczeństwa na hydrofornię w Unieszynie,
zakupiono zawór zwrotny oraz przepustnicę, zamontowano
nową pompę na ujęciu wody w Łebuni, wstawiono nową pompę
ARS rurę ze stali, głowicę studzienną króciec gwintowany
kołnierzowy o raz przewód zasilający na ujęciu wody
w Siemirowicach.

89 061,67

97 000,00

4260

Opłaty za zużycie energii oraz dystrybucję energii elektrycznej
dot. 19 gminnych ujęć wody.

198 494,33

240 000,00
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4270

Wyremontowano sieci wodociągowe w Popowie, Unieszynie;
Naprawiono pompownię w Unieszynie (Osada Leśna),
wyremontowano instalację wodociągowe Popowie i Okalicach,
naprawiono falownik w Cewicach, wyremontowano ogrodzenie
hydroforni w Siemirowicach, został naprawiony falownik
na hydroforni w Cewicach oraz czujnik ciśnienia zamontowany
na hydroforni w Unieszynie, Remont sieci wodociągowej
w m. Pieski, Malczyce, Siemirowice, Cewice, Dziechno,
Maszewo Lęborskie, Unieszyniec i Łebunia, Remont głowicy
na stacji uzdatniania wody w Malczycach, wyremontowano
pompę GBA zamontowaną na ujęciu wody w Maszewie
Lęborskim, remont dwóch pomp na ujęciu wody w Łebuni oraz
Pieskach, remont automatyki na hydroforni w Unieszynie.

63 787,81

72 000,00

4300

Wykonano pięć operatów wodnoprawnych, które są niezbędne
do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, uiszczono opłaty
za wydanie pozwoleń wodnoprawnych do Wód Polskich, opłaty
za badania wody wykonane w ramach monitoringów
kontrolnych i przeglądowych, okresowe kontrole stanu
technicznego gminnych hydroforni, wymieniono hydranty
w m. Bukowina, Cewice ul. Słoneczna, opłacono czynsz
dzierżawny dot. hydroforni w Malczycach i Dziechnie,
Wykonano ogrodzenie ujęcia wody w m. Siemirowice, opłaty
za przeglądy techniczne hydroforni w Cewicach oraz stacji
uzdatniania wody w m. Unieszyno, wymieniono pompę,
zamontowano szybę na hydroforni w Siemirowicach, wymiana
pompy oraz wyciągniecie pompy z ujęcia wody
w m. Siemirowice, opłaty za badania techniczne wykonywane
przez Urząd Dozoru Technicznego, wymieniono agregat
pompowy na ujęciu wody w Pieskach, Wykonano przyłącze
wodociągowe do nieruchomości położonej w Łebuni przy ulicy
Pomorskiej, wymiana zestawu naprawczego hydrofornia
Unieszyno, wykonano przyłączy hydrantowych wraz
z hydrantami w m. Maszewo, Popowo i Okalice, wykonano
komorę na sprężarkę na ujęciu wody w Unieszyńcu.

107 092,66

123 300,00

4430

Różne opłaty i składki - opłata stała i zmienna za usługi wodne
- wydobycie wody z gminnych ujęć.
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Gospodarka ściekowa.
W gospodarce ściekowej plan budżetowy na rok 2019 wynosił 338.000,00 zł.,
ze środków tych wydatkowano kwotę 327.448,28 zł. na bieżącą realizację zadania,
wyszczególnienie poniżej.
Zad. 48

4210

4260

4270

Gospodarka ściekowa

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową
do motoroweru ROMET, wkłady klapy AWASTOP DN100,
zakupiono części do remontu sieci kanalizacyjnej
w Siemirowicach, Cewicach, Maszewie Lęborskim, Łebuni,
pierścienie dystansowe zamontowane na sieci kanalizacyjnej
w Łebuni i Maszewie, zakupiono olej napędowy do agregatów
na gminnych przepompowniach ścieków, akumulatory
zamontowane na przepompowni ścieków w Bukowinie
Oskowie
i
Siemirowicach,
zakup
przekaźników
na przepompownie ścieków w Oskowie i Bukowinie, czujnik
ciśnienia oleju zamontowany na przepompowni ścieków
w Bukowinie, przełącznik i prądownica zamontowane
na przepompowni ścieków w Maszewie Lęborskim,
zakupiono trzyletni pakiet transmisyjny niezbędny do obsługi
gminnych przepompowni, zakupiono wykaszarkę wraz
z osprzętem z przeznaczeniem do wykaszania terenu przy
gminnych przepompowniach ścieków, zakup szlifierki
kątowej, lampy oraz naświetlaczy, przedłużacza, wierteł
i kluczy na potrzeby gospodarki ściekowej, sonda pływakowa
zamontowana na przepompowni ścieków w Kamieńcu.
Opłaty za zużycie energii oraz dystrybucję energii
elektrycznej dot. gminnych przepompowni.
Naprawiono przepompownię w Bukowinie oraz oświetlenie
przy przepompowni ścieków w Siemirowicach i Cewicach,
Wyremontowano pompy na przepompowni w Bukowinie,
Naprawiono motorower ROMET, naprawa sterowania
przepompowni w Kamieńcu, remont sieci kanalizacyjnej
w Siemirowicach na działce nr 130/9 (12 300,00 zł), remont
studni kanalizacyjnej w Siemirowicach (3 690,00 zł), naprawa
przepompowni w Siemirowicach, Oskowie i Kamieńcu,
wyremontowano automatykę na przepompowni w Oskowie,
remont sieci kanalizacyjnej w m. Cewice ul. Leśna, remont
automatyki przepompowni w Siemirowicach, Remont pompy
FLYGT przepompownia ścieków w Kamieńcu (3 819,15 zł.),
naprawa monitoringu i sterowania przepompowni ścieków po
awarii, remont systemu poziomowania ścieków na
przepompowni ścieków w Siemirowicach, remont studni
kolektora ściekowego w m. Drętowo.
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Wydatkowano

Plan

29 502,24

30 000,00

122 442,50

130 000,00

41 151,22

42 000,00
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4300

Na udrażnianie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice
oraz czyszczenie zbiorników i przepompowni a także
wybieranie osadów z przepompowni w ciągu roku 2019
wydano około 92 000 zł brutto, Opłaty za okresowe kontrole
stanu technicznego przepompowni ścieków, wymiana studni
kanalizacyjnej na działce nr 489 w m. Siemirowice
(6 150,00 zł), deratyzacja sieci kanalizacyjnych na terenie
gminy Cewice (7 380 zł.), wymiana elementów pompy
FLYGT w z wirnikiem dot. przepompowni ścieków w Osowie
Lęborskim i Kamieńcu (8 007,30 zł.), czyszczenie
infrastruktury ziemnej przepompowni ścieków w Maszewie
Lęb. (7 011,00 zł.), przegląd automatyki przepompowni
w Bukowinie, badanie ścieków odprowadzanych do MPWiK
Lębork, opłata za usunięcie awarii na przepompowni ścieków
w Kamieńcu, usługa elektryczna wykonana na przepompowni
ścieków w Maszewie Lęb., wykonanie zasilania elektrycznego
na oczyszczalni ścieków w Unieszynie, okresowa kontrola
stanu technicznego na gminnych przepompowniach,
wykonanie oświetlenia zewnętrznego na słupach metalowych
prze przepompowniach w m. Bukowina Łebunia Oskowo
i Siemirowice.

134 352,32

136 000,00

Zapłata za odbiór ścieków do MPWiK Lębork.
Zad. 77

Zapłata za odbiór ścieków MPWiK

Wydatkowano

4300

Opłaty za ścieki odprowadzone do MPWiK Lębork
z terenu Gminy Cewice.

884 004,86

Plan

909 614,00

Dochody w gospodarce wodno-ściekowej za rok 2019.
Plan dochodów w gospodarce wodno – ściekowej na rok 2019 wynosił
1.721.000,00 zł. Wpływy za wodę i ścieki w roku 2019 wyniosły 1.434.109,12 zł.
Różnica pomiędzy faktycznymi wpływami do budżetu Gminy Cewice wynika z tego,
iż w roku 2019 została odprowadzona mniejsza ilość ścieków z terenu Gminy Cewice,
niż zakładano w projekcie budżetu na 2019 rok.
W projekcie budżetu zakładano, iż do MPWiK Lębork zostanie odprowadzonych
221.846,00 m3 ścieków, natomiast rzeczywista ilość odprowadzonych ścieków wyniosła
158.937,72 m3 ścieków. Różnica ta spowodowała, iż dochody za ścieki zmniejszyły się
z planowanej kwoty 1.151.380,00 zł. do kwoty 834.857,62 zł.
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3.3.4. Remont dróg gminnych.
Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

119 341,45

120 000,00

Wykonane zadania – remonty

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

Remont przepustów drogowych w Karwicy i w Pieskach.
Remont drogi gminnej w Bukowinie.
Remont drogi gminnej dojazdowej Unieszyno.
Remont drogi gminnej Cewice.
Remont drogi na Targowisko.
Remont mostu w m. Osowie Lęb. i Siemirowicach.
Remont asfaltem na gorąco dróg gminnych w Bukowinie,
Cewicach, Unieszyno i Maszewo Lęb.
8. Naprawa drogi ul. Spacerowa Maszewo Lęb.
9. Bieżące remonty maszyn – piaskarka, pług, kosiarki.

98 990,72

99 000,00

Wykonane zadania – usługi

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

1. Wycinka drzew przy drogach gminnych.
2. Kruszenie betonu oraz transport kruszbetu na drogi na terenie
Gminy Cewice.
3. Wałowanie dróg gminnych (usługi walec).
4. Wykonanie i udrażnianie
przepustu (Oskowo, Cewice
Maszewo Lęb.).
5. Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
6. Montaż barierek stalowych wzdłuż drogi gminnej
w m. Pieski.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Szkolnej i Osiedle
Na Skarpie (Siemirowice, likwidacja zbiornika p.poż.),
organizacji ruchu (Cewice ) oraz pełnieni funkcji inspektora
nadzoru.

119 968,53

120 000,00

Wykonane zadania – zakup materiałów

1. Materiały do remontu dróg na terenie Gminy Cewice tj.
kruszywo budowlane (tłuczeń, kruszbet), płyt drogowych,
masa asfaltowa, cement.
2. Benzyna do kosiarek oraz pilarek – koszenie poboczy.
3. Narzędzia i części zamienne do sprzętu drogowego
(równiarki), kosiarek, pilarek i agregatów.
4. Lustra drogowe, słupki i znaki drogowe do org. ruchu
(Osowo Lęb., Cewice, Łebunia).
5. Znaki drogowe – organizacja ruchu w Siemirowicach
i w Popowie.
6. Woda mineralna, kamizelki ostrzegawcze i rękawice dla
pracowników.
7. Farba - do malowania przystanków na terenie gminy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RAPORT O STANIE GMINY
48

GMINA CEWICE

8.
9.
10.
11.

Pomiary widoczności na przejazdach.
Udrażnianie instalacji burzowych na drogach gminnych.
Wykonanie chodnika w Bukowinie.
Przebudowa i ułożenie kostki na dwóch przystankach
w Bukowinie przy drodze wojewódzkiej.

REMONT DROGI GMINNEJ WSPÓŁFINASOWANEJ
Z NADLEŚNICTWEM CEWICE
Dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa Cewice
- 35 000,00 zł.
Utwardzenie drogi na odcinkach piaskowo-tłuczniowych
w m. Karwica na działkach nr 134/4, 265/1, 288 na długości
570mb.
Wykonano
profilowanie,
ścinka
humusu,
uporządkowanie
odprowadzenia
wód
opadowych
–
powierzchniowo na przyległe pobocze gruntowe. Wzmocnienie
poboczy drogi z gruntu rodzimego na szerokości 0,5 m z każdej
strony materiałem pozyskanym z wcześniejszego poszerzenia
pobocza (materiał bez części organicznych). Szerokość jezdni
z tłucznia betonowego – 4,0 m, grubość kruszywa po
zagęszczeniu min. 14 cm, spadki – daszkowy lub poprzeczny 3%.

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

79 192,32

80 000,00

MODERNIZACJA DRÓG ROLNYCH – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
DZ. NR 53 OBR. SIEMIROWICE UL. ZIELONY DWÓR
Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego
– 79 784,00 zł.
1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej - 4.059,00 zł.
2. Nadzór przy realizacji zadania inwestycyjnego - 3.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 53 obr. Siemirowice 215.249,00 zł. Wykonano utwardzenie nawierzchni
za pomocą płyt betonowych typu YOMB o wymiarach
100x75 cm na dł. 750 m o szer. 3,0 m. Płyty zostały ułożone
na przygotowanej warstwie pospółki o gr. 10 cm.
Wykonano rowy odwadniające o dł. 260 m oraz przepusty
o dł. 22 m.

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

222 308,00

222 308,00

FUNDUSZE SOŁECKIE
Wykonane zadania
1. Fundusz Sołecki Karwica.
Budowa spowalniacza na odcinku drogi gminnej w m. Karwica
(górna) oraz budowa barierek na moście w kier. byłej szkoły
w m. Karwica.
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Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

11 000,00

20 393,20
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2. Fundusz Sołecki Siemirowice.
3. Zakup kruszbetu do remontu dróg na terenie sołectwa
Siemirowice wg zaleceń sołtysa.

38 745,00

38 902,24

Fundusz Sołecki Bukowina
Utwardzenie drogi gminnej ułożenie płyt Yomb 180mb.
Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni
do 1,0m2 typu YOMB (szerokość 3,5m na długości 180mb).

49 790,40

49 819,25

Fundusz Sołecki Osowo Lęb.
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Osowo Lęb.
Skrzyżowanie.

7 000,00

7 000,00

Środki dla Osiedla w Siemirowicach.
Wykonanie projektu i kosztorysu oraz utwardzenie nawierzchni
na dz. nr 495 w m. Siemirowice. Ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm –
66m2 oraz ułożenie płyt wielootworowych (ażurowych) – 270m2.

73 800,00

73 866,00

Fundusz Sołecki Popowo.
Wykonanie kosztorysu i Utwardzenie drogi w kier. Dzięcielec.
Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni do
1,0m2 typu YOMB (szerokość 4,75m na długości 60mb).

31 221,09

31 222,27

Fundusz sołecki Unieszyno.
Zakup ławostołów, wyrównanie placu rekreacyjnego oraz
parkingu przy placu.

16 543,40

16 544,41

Fundusz sołecki Oskowo.
Ułożenie kostki na części placu zabaw przy zadaszonej wiacie.

18 880,50

18 884,43

Prowadzono postępowania administracyjne dot. wydania decyzji lokalizacyjnych
zezwalającej na budowę infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego np. linie kablowe. Łącznie w roku 2019 wydano 25 decyzji.
DOCHODY – WPŁATY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO
ORAZ UMIESZCZENIEM W PASIE DROGOWYM INFRASRUKTURY
NIE
ZWIĄZANEJ
Z
POTRZEBAMI
ZARZĄDZANIA
DROGAMI
LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO.
W 2019 r. wydano łącznie 25 decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie
w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, a dochody w związku wydanymi decyzjami
to kwota 11 966,36 zł.
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3.4. Ochrona środowiska.
3.4.1. Gminny program usuwania azbestu
dla Gminy Cewice w latach 2010-2023.

i

wyrobów

zawierających

azbest

Wykonane zadania

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

Wypłata na usuwanie wyrobów zawierających azbest – środki
własne - program będzie realizowany w 2020 r.
W 2019 roku uruchomiono możliwość składania wniosków
o zakwalifikowanie się do konkursu, dokonano formalności dot.
dofinansowania
i
w
rezultacie
podpisano
umowę
z WFOŚiGW o dofinansowanie, ustalono wstępny harmonogram
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Cewice. Realizacja zaplanowana na marzec- lipiec
2020 r.

0,00

3 750,00

3.4.2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cewice.
Wykonane zadania







Pozostała działalność: usuwanie i utylizacja martwych
zwierząt,
wyłapywanie
bezdomnych
zwierząt
(opłaty za wywiązywanie się z umowy 1/ZP/2019 z dnia
01.01.2019 i aneksu nr 1 do umowy oraz decyzji Wójta Gminy
Cewice ZKO.6140.6.2019 z dnia 27.06.2019 r.) W 2019 roku
Gmina Cewice w 2019 roku miała zawartą umowę z firmą
Ośrodek Tresury Psów Hotel i Schronisko dla Psów- „BAJER”
Sławomir Twardziak w miejscowości Małoszyce 1C w zakresie
wyłapywania/odławiania
bezdomnych
zwierząt
oraz
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
w ramach ww. umowy zapewniono opiekę na koszt gminy
16 kotom oraz 12 psom ( w tym obowiązkowa sterylizacja/
kastracja, ewentualne leczenie i zabiegi) 1 sowie, zutylizowano
martwa zwierzynę w tym 4 dziki, 2 jelenie.
W wyniku odebrania zwierząt od dnia 27.06.2019 r. ich
właścicielowi tj.: 2 kotów, 3 królików, 4 kóz, 2 świń
wietnamskich
i
przekazaniu
odebranych
zwierząt
gospodarstwu rolnemu Pana Sławomira Twardziaka
Nr PL032391273001, 84-342 Małoszyce 1C gmina poniosła
koszty utrzymania i transportu po czym obciążyła nimi
właściciela zwierząt (transport: 1000 zł netto, utrzymanie
i konieczne leczenie zwierząt: 100 zł netto/ dobę). Sprawa
została zgłoszona do windykacji w celu zwrotu ww. kosztów.
Przepadku zwierząt nie ogłoszono do dnia sporządzenia
niniejszego dokumentu. W momencie ogłoszenia przepadku
zwierzęta będą mogły być poddane adopcji.
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Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

108 609,00

108 616,00
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Zakup materiałów i wyposażenia: karma dla dziko żyjących kotów.
Wykonane zadania

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

Zakup karmy dla dziko żyjących kotów. W 2019 roku zgłoszono
14 kotów dziko żyjących co daje 21 kg karmy suchej/miesiąc,
w związku z czym zamówiono na okres zimowy tj. listopad –
marzec 110 kg karmy suchej z czego pozostało 20 kg karmy
na rok kolejny.

1 775,10

2 950,00

3.4.3. Opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów.
Wykonane zadania

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

Zakup usług pozostałych (opracowanie sprawy w zakresie
comiesięcznego przesyłania zestawienia, odnośnie ilości dobowych
opadów atmosferycznych za okres styczeń- grudzień 2019 r.
w rejonie Gminy Cewice).

1 353, 00

1 353,00

Wykonane zadania

Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

Zakup usług pozostałych (W wyniku zapytania cenowego
podpisano umowę z firmą JARS Sp. z o.o. na monitoring
zamkniętego składowiska w miejscowości Oskowo, gm. Cewice
w tym pobieranie próbek i sprawozdań za rok 2019 r., faktura
za rok 2019 została wyjątkowo przestawiona przez firmę JARS
Sp. z o.o. w roku 2020 na kwotę 1094.70 zł)

750,30

5 000,00

3.4.4. Monitoring składowiska odpadów w Oskowie.

3.4.5. Porządkowanie wysypisk.
Wykonane zadania
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabliczek „sprzątaj
po swoim psie” dla m. Siemirowice oraz zakup rękawiczek dla
pracowników sprzątających porzucone odpady na terenie działek
należących UG Cewice)
Zakup usług pozostałych:
 opłata kurierska za dostawę tabliczek
 w roku 2019 wszczęto 12 postępowań w celu
wyegzekwowania usunięcia nielegalnie składowanych
odpadów- wszystkie sprawy zakończyły się sukcesem.
W 2019 r. brak było sytuacji niewyegzekwowania
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Kwota
wydatkowana[zł]

Plan
budżetowy

272,53

300,00

14,64

1 000,00

GMINA CEWICE

posprzątania powstałych nielegalnych wysypisk, a co za tym
idzie brak było wykonań zastępczych.

3.5. Oświata i wychowanie.
Tworzenie sprawnego systemu edukacji jest kluczem do budowania wykształconego
społeczeństwa, które tworzy wspólnotę osób wrażliwych na problemy innych oraz angażuje
się w sprawy lokalne. Zadaniem Gminy jest zapewnienie dobrych warunków działania szkół
i przedszkoli, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym
także umożliwiając stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla potrzeb dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami. Dlatego też Gmina Cewice konsekwentnie realizuje
politykę edukacyjną, dzięki której stara się stwarzać coraz lepsze warunki nauczania.
Gmina ustala sieć szkół, powołuje placówki oświatowe określając granice ich obwodów.
JST wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz różne zadania inwestycyjne,
zapewnia obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną, wyposaża placówki w pomoce
dydaktyczne
i
sprzęt
niezbędny
do
realizacji
zadań
oświatowych.
Wójt Gminy Cewice powołuje i odwołuje dyrektorów szkół publicznych, przeprowadza
postępowanie i egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego, ewidencjonuje szkoły
i przedszkola niepubliczne oraz udziela dotacji dla tych placówek.
W 2019 roku jednym z kluczowych aspektów gminnej oświaty było zapewnienie
każdemu dziecku w wieku przedszkolnym (3-6 lat) miejsca w publicznym przedszkolu.
3.5.1. Placówki oświatowe.
Do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 1.122 uczniów
(przedszkola + oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 361, szkoły podstawowe
761).
Szczegółowe zestawienie uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy
Cewice przedstawiają poniższe tabele (dane wg SIO na 30.09.2019 r.).
 Szkoły Podstawowe Publiczne:
 Szkoła Podstawowa w Łebuni,
 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim,
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich
w Przerytem,
 Szkoła Podstawowa im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach (z oddziałami
III klas gimnazjalnych do czasu wygaszenia oddziałów 31.08.2019 r.),
 Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach.
 Szkoły Podstawowe Niepubliczne:
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie.
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Gimnazja niepubliczne:
 Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie
31.08.2019 r.).
Przedszkola publiczne:
 Publiczne Przedszkole w Cewicach,
 Publiczne Przedszkole w Siemirowicach.
Przedszkola niepubliczne:
 Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie,
 Niepubliczne Przedszkole w Popowie.





(do

czasu

wygaszenia

oddziałów

Niektóre z ww. placówek oświatowych tworzą tzw. zespoły szkół:
 Zespół Szkół w Cewicach (publiczny), w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa
im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach (z oddziałami III klas gimnazjalnych
do 31.08.2019 r.) oraz Publiczne Przedszkole w Cewicach,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach (publiczny), w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach oraz Publiczne Przedszkole
w Siemirowicach,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie (niepubliczny), w skład którego wchodzą:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie
(do 31.08.2019r.) oraz Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie.

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach

Lp.

Liczba dzieci/
uczniówwychowanie
przedszkolne

Liczba uczniów
– szkoła
podstawowa

Liczba uczniów
– ogółem w szkole

159

219

378

9

116

125

33

104

137

8

43

51

62

164

226

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Popowie, Niepubliczne
Przedszkole w Popowie

33

27

60

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowinie

57

88

145

361

761

1122

Nazwa placówki

1.

Zespół Szkół w Cewicach

2.

Szkoła Podstawowa w Łebuni

3.

Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Maszewie Lęborskim
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Przerytem
Zespól Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach

4.
5.
6.

7.

OGÓŁEM
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Przedszkola
Lp.

Nazwa placówki

Liczba
dzieci w placówce

Liczba oddziałów
w placówce

159

7

1.

Zespół Szkół w Cewicach:
Przedszkole Publiczne w Cewicach

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach:
Przedszkole Publiczne w Siemirowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie:
Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie

40

57

4

Niepubliczne Przedszkole w Popowie

33

3

OGÓŁEM

289

16

3.
4.

2

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa placówki

Liczba
dzieci w placówce

Liczba oddziałów
w placówce

9

1

33

2

8

1

22

1

72

5

Liczba
uczniów w placówce

Liczba oddziałów
w placówce

Szkoła Podstawowa w Łebuni
Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Przerytem
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach
OGÓŁEM

Szkoły Podstawowe
Lp.

Nazwa placówki

1.

Zespół Szkół w Cewicach
Szkoła Podstawowa im. Ks. Edmunda
Roszczynialskiego w Cewicach

219

11

2.

Szkoła Podstawowa w Łebuni

116

8

3.

Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim
Szkoła
Podstawowa
z
Oddziałami
Integracyjnymi w Przerytem
Zespól Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach Szkoła Podstawowa
im. Lotników Morskich w Siemirowicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Popowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Bukowinie

104

7

43

7

164

11

27

8

88

8

761

60

4.
5.

6.
7.

Ogółem
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3.5.2. Opieka żłobkowa.
Na terenie Gminy Cewice w 2019 r. (do 31.08.2019 r.) funkcjonował
jeden niepubliczny żłobek dysponujący 25 miejscami, z czego średnio wykorzystanych
było 15 miejsc. Gmina Cewice od stycznia do sierpnia 2019 roku przekazała podmiotowi
prowadzącemu Żłobek Nr 29 Pozytywnych Inicjatyw w Cewicach dotację
w wysokości 26.750,00 zł.
Na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Miastem Lębork oraz
Gminą Czarna Dąbrówka, Wójt Gminy zwracał środki finansowe na dzieci zamieszkałe
na terenie Gminy Cewice a uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Lębork
(4.200,00 zł.) oraz Gminy Czarna Dąbrówka (1.200,00 zł.).
3.5.3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych.
Zwracano koszty dowozu dla n/w uczniów niepełnosprawnych dowożonych do:









Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku – 6 osób,
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej – 4 osoby,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku – 1 osoba,
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzepczu – 1 osoba,
Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem” w Lęborku – 1 osoba,
Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina” w Lęborku – 1 osoba,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla niesłyszących w Wejherowie – 1 osoba,
Niepubliczne Przedszkole Michałkowo w Mostach – 1 osoba.

3.5.4. Dotacja podręcznikowa.
W roku szkolnym 2019/2020 otrzymane od Wojewody środki finansowe na dotację
podręcznikową wykorzystano w wysokości 74.616,92 zł. Darmowe podręczniki/materiały
edukacyjne/materiały ćwiczeniowe otrzymało 764 uczniów z Gminy Cewice.
3.5.5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika
odbywa się w ramach środków przekazywanych z Funduszu Pracy. Środki na ten cel
Wojewoda Pomorski przekazuje Wójtowi Gminy Cewice na podstawie umowy określającej
zasady i tryb ich przekazywania. W 2019 roku wydano 11 decyzji. Na realizację wszystkich
decyzji o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
wydatkowano łącznie 87.674,52 zł.
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3.5.6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Do egzaminu gimnazjalnego, który odbywał się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.
w szkołach na terenie Gminy Cewice przystąpiło 73 uczniów, którzy pisali standardowy
arkusz A1.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części:
 humanistycznej,
 matematyczno-przyrodniczej,
 języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiono w tabeli poniżej.
Część językowa

Placówka

Liczba
zdających

Część
humanistyczna

J. polski

Klasy
gimnazjalne
ZSZ w
Cewicach

68

Niepubliczne
Gimnazjum
w Bukowinie

5

Część mat. –
przyrodnicza

Historia
i WOS

Mate
matyka

podstawowy

Przedm.
Przyrod
nicze

54,6 %

54,3%

35,1%

38,3%

51,8%

43,2%

31,2%

35,6%

Język

l.
uczniów

wynik

l.
uczniów

wynik

angielski

53

62,4%

53

46,1%

niemiecki

15

37,7%

-

-

angielski

1

25,0%

1

5,0%

niemiecki

1

46,3%

3

33,7%

54

61,7%

54

45,3%

16

39,5%

33

33,7%

angielski
Gmina

73

54,4%

53,5%

34,8%

38,1%

rozszerzony

niemiecki

3.5.7. Wyniki egzaminu ośmioklasisty.
Do egzaminu ośmioklasisty, który odbywał się w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.
w szkołach na terenie Gminy Cewice przystąpiło 83 uczniów.
Egzamin ośmioklasisty składał się z trzech części:




języka polskiego,
matematyki,
języka obcego nowożytnego.
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Wyniki egzaminu ośmioklasisty przedstawiono w tabeli poniżej.
Język angielski

Placówka

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Liczba
uczniów

Średni
wynik w
%

Liczba
uczniów

Średni
wynik
w%

Liczba
uczniów

Średni
wynik
w%

Liczba
uczniów

Średni
wynik
w%

26

39

2

-

28

31

28

49

14

55

-

-

14

33

14

63

9

43

-

-

9

39

9

48

13

42

-

-

13

46

13

56

8

41

-

-

8

43

8

64

1

-

-

-

1

-

1

-

7

33

3

46

10

36

10

50

78

42

5

36

83

36

83

54

ZS w Cewicach
ZSP
w
Siemirowicach
SP
w Maszewie
Lęborskim
SP
w Łebuni
SP z O. I.
w Przerytem
NSP
w Popowie
ZSP
w Bukowinie
OGÓŁEM

3.5.8. Zatrudnienie kadry nauczycielskiej.
Szkoła/etaty

etaty ogółem

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Zespół Szkół
w Cewicach

44,06

2,26

5,73

5,91

30,16

Szkoła Podstawowa
w Łebuni

15,40

0,67

2,17

3

9,56

16,27

0

2,54

4,52

9,21

12,39

1

6,58

1,47

3,34

24,23

0

5,27

3,22

15,74

112,35

3,93

22,29

18,12

68,01

Szkoła
Podstawowa
w Maszewie
Lęborskim
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Przerytem
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Siemirowicach
RAZEM
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3.5.9. Inwestycje oświatowe i remonty obiektów szkolnych.
W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone następujące remonty
(informacje przygotowano na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół):
Zespół Szkół w Cewicach:
























naprawa urządzeń chłodniczych – 1.570,00 zł.
naprawa taboretu grzejnego w kuchni PP – 2.214,00 zł.
naprawa silnika do maszyny czyszczącej – 672,32 zł.
naprawa oświetlenia na hali sportowej oraz wymiana listew w kuchni SP – 1.667,15 zł.
naprawa komputera – 123,00 zł.
naprawa patelni w kuchni SP – 369,00 zł.
naprawy i konserwacje kserokopiarek – 3.432,81 zł.
naprawa centrali telefonicznej – 307,50 zł.
przegląd i konserwacja gaśnic – 1.317,58 zł.
przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych – 1.100,00 zł.
okresowy przegląd oświetlenia w SP i PP – 3013,50 zł.
wymiana opraw oświetleniowych w SP i PP – 2.800,00 zł.
przegląd instalacji gazowej – 230,00 zł.
przegląd urządzeń chłodniczych – 738,00 zł.
remont dachu – 129.000,00 zł.
inspektor nadzoru nad remontem dachu w budynku SP – 2.000,00 zł.
okresowe pomiary ochronne – 15.433,85 zł.
ekspertyza techniczna budynku dot. spękań ZS – 1.000,00 zł.
przeglądy techniczne budynku ZS – 2.000,00 zł.
zakup dywanu, stołów i krzeseł do nowej kl. III – 3.000,00 zł.
wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny (dotacja z MEN) – 29.437,00 zł.
wyposażenie stołówki szkolnej (stoliki, krzesła, kredens – dotacja z MEN) – 11.445,00 zł.
remont i wyposażenie nowej Sali integracji sensorycznej – 2.751,70 zł.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim:







wykonanie kompleksowego remontu gabinetu dyrektora szkoły
(wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, położenie paneli, wymiana drzwi,
wymiana instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, prace malarskie, montaż rolet),
zakup paneli podłogowych i drzwi do gabinetu intendentki, remont szatni szkolnej:
wykonanie sufitu podwieszanego, prace malarskie, wymiana instalacji elektrycznej
i montaż oświetlenia, wymiana gniazd zasilających oraz wykonanie zasilania urządzeń
kuchennych w kuchni szkolnej - łączny koszt ww. pozycji – 23.980,00 zł.
wymiana pompy CO w kotłowni szkolnej – 779,00 zł.
malowanie korytarzy szkolnych – 803,00 zł.
remont instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej – 1.500,00 zł.
wykonanie instalacji elektrycznej w harcówce szkolnej, wykonanie instalacji 400V
i podłączenie piekarnika w kuchni szkolnej, zamontowanie wentylatora elektrycznego
w szatni szkolnej – 2.000,00 zł.
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Szkoła Podstawowa w Łebuni:





























wymiana 5 grzejników w tym 4 żeliwnych i rur stalowych na miedziane na przyłączach,
wymiana zaworów w Oddziale Przedszkolnym, korytarzu, szatni oraz holu szkolnym
– koszt 7.233,63 zł.
demontaż starej stolarki okiennej, wymiana stolarki okiennej w stołówce szkolnej,
zmywaku, wymiana stolarki okiennej w oddziale przedszkolnym i szatni przedszkolnej
– koszt 8.569,40 zł.
remont Sali nr 22 (zerwanie starych podłóg, wykonanie wylewki, wymiana instalacji
elektrycznej, obudowa rur, wymiana grzejników, szpachlowanie i malowanie, montaż
odbojnic, klejenie wykładziny PCV Tarkett IQ PUR Optima w 2 kolorach
z wywinięciem cokołów 10cm na ściany),
remont Sali nr 11 (zerwanie starych podłóg, wykonanie wylewki, wymiana instalacji
elektrycznej, obudowa rur i komina, szpachlowanie i malowanie, montaż odbojnic,
klejenie wykładziny PCV Tarkett IQ PUR Optima w 2 kolorach z wywinięciem cokołów
10cm na ściany),
oddział przedszkolny wraz z korytarzem i klatką schodową (zamurowanie drzwi,
modernizacja instalacji elektrycznej, zbijanie tynków, zabudowa rur, demontaż
i montaż trzech par drzwi, szpachlowanie i malowanie, zakup i montaż poręczy,
klejenie wykładziny PCV Tarkett IQ PUR Optima w 2 kolorach z wywinięciem cokołów
10cm na ściany),
wycięcie otworu, zakup i montaż drzwi pomiędzy sekretariatem i gabinetem dyrektora,
zakup i montaż drzwi w bibliotece i szatni dziewcząt,
remont wszystkich sal, oddziału przedszkolnego, montaż drzwi razem – 24.000,00 zł.
klejenie wykładziny (remont posadzek) 23.913, 66 zł.
wymiana instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora i sekretariacie, zaszpachlowania
ubytków po pracach elektrycznych i wymalowania pomieszczeń sekretariatu i gabinetu
dyrektora, (malowanie i szpachlowanie – 500,00 zł.),
wymiana instalacji elektrycznej podczas prac remontowych – 3.075,00 zł.
wymiana części orynnowania wraz z mocowaniem na budynku SP Łebunia – sala
gimnastyczna, -10.740, 00 zł.
naprawa dachu na budynku Orlika – 3.942,00 zł.
zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sekretariatu – 4.677,00 zł.
zakup laptopów na potrzeby uczniów 2 szt. – 4.320,00 zł.
zakup tabletu dla nauczyciela świetlicy – 699,00 zł.
zakup pomocy naukowych (biologia, fizyka) – 6.570,00 zł.
zakup stołu do tenisa – 2.100,00 zł.
zakup mebli do sekretariatu – 2.825,14 zł.
zakup mebli szkolnych – 3.868,00 zł.
zakup dywanu do oddziału przedszkolnego – 948,99 zł.
zakup książek do biblioteki – 2.807,74 zł.
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Szkoła Podstawowa
w Przerytem:













z

Oddziałami

Integracyjnymi

im.

Leśników

Polskich

naprawa wkładu kominowego – 1.968,00 zł.
wymiana 100 m bieżących ogrodzenia wokół szkoły z funduszu sołeckiego,
remonty bieżące: odświeżenie klas i korytarzy – 926,44 zł.
utworzenie strefy ciszy i relaksu – hamakowni - 540,00 zł.
zamontowano natrysk w łazience – 1.052,56 zł.
wymiana grzejników w dwóch klasach – 5.435,93 zł.
zakupiono kosiarkę spalinową – 690,00 zł.
zakupiono pralkę automatyczną – 799,00 zł.
zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – 1.119,00 zł.
zakupiono Laptop – 2.000,00 zł.
zakupiono sprzęt sportowy – 2.638,96 zł.
zakupiono sprzęt muzyczny (keyboard i mikrofony) – 3.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siemirowicach:

















remont pokoju nauczycielskiego, odmalowanie przebieralni, gabinetu oddziału
przedszkolnego, sal zabaw w przedszkolu, stołówki, WC dla personelu wraz
z korytarzem, wymiana rur węzła ciepłowniczego, wymiana instalacji hydraulicznej
w kuchni szkolnej i przedszkolnej, położenie sieci Internetu, wymiana instalacji
elektrycznej w budynku szkolnym, remont magazynu przechowywania towarów w kuchni
– około 15.000,00 zł.
zakupiono do pokoju nauczycielskiego rolety – 149,58 zł.
zakupiono dwa krzesła obrotowe do biurka w gabinecie klasy pierwszej oraz sekretariacie
o łącznej – 360,00 zł.
zakupiono krzesła do biurek w przedszkolu – 255,00 zł.
zakupiono rolety do przedszkola – 1.200,00 zł.
zakupiono pralkę – 1.270,00 zł.
zakupiono umywalkę – 99,00 zł.
zakupiono rozdrabniarkę do warzyw – 1.200,00 zł.
oprócz w/w zakupów na pomoce dydaktyczne wydano – 880,00 zł. (pomoce do nauczania
chemii, fizyki oraz na zajęcia wychowania do życia w rodzinie)
dzieci otrzymały zabawki – 174,78 zł.
zakupiono dwie skrzynie do przechowywania zabawek – 220,00 zł.
zakupiono rzutnik multimedialny – 1.779,00 zł.
zakupiono tablicę suchościeralną – 630,00 zł.
zakupiono poduszki dydaktyczne do przedszkola – 600,00 zł.
zakupiono pojemniki na pomoce do świetlicy – 149,00 zł.

RAPORT O STANIE GMINY
61

GMINA CEWICE

Wykaz zakupionych w 2019 roku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach
pomocy dydaktycznych na kwotę 44.561,00 zł w ramach rezerwy subwencji oświatowej
Przedmiot: GEOGRAFIA
 Atlas geograficzny, szkoła podstawowa 5 – 8
 Mapy ścienne: Afryka, Azja, Australia, Ameryka Północna i Południowa, Antarktyda
– Arktyka
 Model jaskini krasowej oraz ukształtowanie terenu w przekroju
 Model ukształtowania terenu w przekroju – kanion
 Model płyt tektonicznych
 LaboLAB- Pogoda i kilmat
 Tellurium z napędem ręcznym
 Modułowe pracownie przyrodnicze- moduł powietrze
 Gleba: zestaw badawczo-doświadczalny
Przedmiot: BIOLOGIA
 Mikroskop Delta
 Rozwój prenatalny człowieka
 Izolacja ludzkiego DNA
 Model kwiatu pszenicy
 Model kwiatu
 Mikroskop cyfrowy
 Mikroskop Delta
 Model miednicy kobiety w ciąży
Przedmiot: FIZYKA
 Półkule Magdeburskie
 Komplet do doświadczeń z magnetyzmu
 Rozszerzalność cieplna metali- pierścień Gravesandego
 Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
 Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki – duży
 Kamertony rezonujące
 Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych
 Podstawy nauki o cieple – mini zestaw walizkowy
Przedmiot: CHEMIA
 Modele atomów- zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej
 Cyfrowy miernik
 Pierścień zamknięty chromowany wraz z łącznikiem fi 080
 Cylindry, menzurki
 Biurko Laboratoryjne
 Chemia w naszej kuchni
 Paliwo-8 próbek paliw.
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Sala integracji sensorycznej.
W Zespole Szkół w Cewicach powstała sala do integracji sensorycznej (SI).
Uroczyste otwarcie odbyło się 10 grudnia 2019 r. Sala integracji sensorycznej wyposażona
została w specjalny sprzęt terapeutyczny i jest przeznaczona do prowadzenia zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa
funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór
i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Utworzenie Sali SI ma na celu wyrównywanie szans
dzieci najmłodszych, w tym przypadku w dostępie do nowoczesnych form terapii.
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Projekt „Pomorska Szkoła Ćwiczeń – Laboratorium Edukacji Przyszłości”.
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników
Polskich w Przerytem uczestniczą w projekcie „Pomorska Szkoła Ćwiczeń – Laboratorium
Edukacji Przyszłości”. Celem Szkoły Ćwiczeń jest stworzenie sieci współpracy
i samokształcenia w partnerstwie z Akademią Marynarki Wojennej, Powiatowym Zespołem
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie oraz 7 szkołami –
Szkołą Podstawową w Pogórzu, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi
w Przerytem, Szkołą Podstawową im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu,
V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, Szkołami Ekonomiczno-Handlowymi im. Macierzy
Szkolnej w Gdańsku, Szkołą Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
w Kwidzynie i szkołą specjalną. Współpraca pomiędzy placówkami ma na celu
wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych
u uczniów, a także kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia,
rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, a także umiejętności uczenia się poprzez
wykorzystanie innowacyjnych metod pracy, a także eksperymentalnych rozwiązań.
W Szkole Ćwiczeń został utworzony zespół nauczycieli – koordynatorów
ds. 5 obszarów projektowych (matematyki, informatyki, języków obcych, przedmiotów
przyrodniczych, obszaru wychowawczego) oraz 3 dodatkowych – edukacji wczesnoszkolnej,
przedmiotów humanistycznych oraz wychowania fizycznego (opcjonalnie).
Koordynatorzy tworzą sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których
przeprowadzają:
 lekcje pokazowe - 16 godzin (wsparcie dla nauczycieli z czterech obszarów),
 warsztaty metodyczne – 48 godzin (wsparcie dla nauczycieli z czterech obszarów
- 2 warsztaty x 6 godzin x 4 grupy przedmiotowe),
 seminaria – 24 godziny (wsparcie dla nauczycieli z czterech obszarów – 4 grupy
przedmiotowe x 6 godzin),
 konsultacje indywidualne – 56 godzin (wsparcie dla nauczycieli z czterech obszarów –
4 nauczycieli x 7 szkół x 2 godziny),
 konferencja podsumowująca – 8 godzin (20 marca 2020 r.),
 praktyki studenckie – 600 godzin (12 osób x 50 godzin),
 opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, studentów, opiekunów
praktyk – 60 godzin,
 opracowanie 16 scenariuszy lekcji pokazowych – 48 godzin.
Ponadto, w ramach szkoły ćwiczeń, dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele
z czterech obszarów przedmiotowych ze szkół współpracujących wezmą udział w szkoleniach
przeprowadzonych przez zewnętrznych trenerów. Koszty szkolenia i podróży pochodzą
z projektu.
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Dentobus w szkołach - mobilna opieka stomatologiczna dla dzieci.
Jesienią 2019 roku wszystkie publiczne placówki oświatowe odwiedził dentobus,
czyli mobilny gabinet stomatologiczny. Opieka stomatologiczna udzielana w dentobusie była
bezpłatna, koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego pokrywane
są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dentobus jest w pełni wyposażonym
stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym,
sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz
niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi i zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci
przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu
stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy. Każdy uczeń mógł skorzystać
z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna
prawnego zgody/oświadczenia. W trakcie wizyty dentobusu lekarz stomatolog przeprowadzał
indywidualne badania stomatologiczne. Rodzice otrzymali informację zwrotną
o stanie zdrowia zębów swoich pociech. Łącznie z usługi dentobusu skorzystało 639 uczniów.
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3.5.10. Finansowanie placówek oświatowych.

brakująca kwota
pokrywana
z budżetu gminy

(01-12.2019)

(01-12.2019)

(01-12.2019)

(01-12.2019)

1.

Zespół Szkół
w Cewicach

3.262.149,00

165.554,00

3.427.703,00

5.035.958,00

1.608.255,00

2.

Szkoła
Podstawowa
w Łebuni

1.543.706,00

-

1.543.706,00

1.742.522,00

198.816,00

Szkoła
Podstawowa
im. Polskich
Olimpijczyków
w Maszewie
Lęborskim

1.565.535,00

26.657,00

1.592.192,00

1.745.633,00

153.441,00

Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Leśników
Polskich
w Przerytem

807.523,00

4.209,00

811.732,00

1.040.470,00

228.738,00

2.259.255,00

51.911,00

2.311.166,00

2.613.065,00

301.899,00

9.438.168,00

248.331,00

9.686.499,00

12.177.648,00

2.491.149,00

3.

4.

5.

dotacja
przedszkolna
w zł.

wydatki placówek
ogółem w zł.

Subwencja
+ dotacja
przedszkolna
w zł.
(01-12.2019)

Lp.

subwencja
w zł.
Nazwa placówki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Siemirowicach
Ogółem

Gmina Cewice otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową oraz dotację
na wychowanie przedszkolne w wysokości niewystarczającej na finansowanie wydatków
bieżących. Gmina chcąc utrzymać jak najwyższe standardy nauczania, co roku przeznacza
dodatkowe środki z dochodów własnych na edukację - w 2019 roku była to kwota
w wysokości 2.491.149,00 zł. Ponadto w miesiącu wrześniu 2019 r. została zwiększona część
oświatowa subwencji o 214.517,00 zł.
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3.6. Rozwój sportu.
Zgodnie z ustawą o sporcie na podstawie Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice, gmina udziela wsparcia finansowego
na zadania z zakresu rozwoju sportu, które wpływają na poprawę warunków uprawiania
sportu i zwiększają dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej.
Wójt Gminy Cewice po zapoznaniu się z opinią Zespołu konsultacyjnego,
Zarządzeniem Nr 15/2019 w dniu 24 stycznia przyznał dotacje dla poszczególnych poniżej
wymienionych klubów sportowych na ogólna kwotę 142.000,00 zł.

Przyznanie dotacji

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa i adres Klubu
Sportowego /
Wnioskodawcy

Nazwa projektu/zadania

„Prowadzenie i uczestniczenie we
Ludowy Klub
współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów
Sportowy Łebunia
i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej
ul. Sportowa 7
dla dzieci i młodzieży w miejscowości Łebunia”
84-311 Łebunia
„Prowadzenie i uczestniczenie we
Klub Sportowy
współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów
„Baza 44”
oraz sekcji biegów długodystansowych
Osiedle Na Skarpie 25
w miejscowości Siemirowice”
84-313 Siemirowice
Klub Sportowy
„Prowadzenie i uczestniczenie we
„Leśnik Cewice”
współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów
Osiedle Na Wzgórzu
i seniorów w miejscowości Cewice”
13
84-312 Cewice
Uczniowski Klub
„Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie
Sportowy
drużyn piłki siatkowej i ręcznej w miejscowości
„Iryda Cewice”
Cewice w 2019 r.”
ul. W. Witosa 65,
84-312 Cewice
Klub Karate
Shotokan
„Rozwój sportu w dyscyplinie KARATE na terenie
w Lęborku,
Gminy Cewice”
ul. Wysockiego 4/24,
84-300 Lębork
Uczniowski Klub
„Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie
Sportowy
drużyn piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt
„Bryza Siemirowice”
i chłopców w Siemirowicach”
ul. Szkolna 5,
84-313 Siemirowice
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Przyznana
kwota dotacji
na realizację
projektu/
zadania w zł.

32.000,00

18.000,00

60.000,00

13.000,00

13.000,00

6.000,00

GMINA CEWICE

Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi
w umowach oraz złożonych przez podmioty wnioskach. Na podstawie sporządzonych przez
klubu sportowe sprawozdań ustalono, że zadania zostały zrealizowane.

Wykorzystanie dotacji
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa i adres Klubu
Sportowego/
Wnioskodawcy

Nazwa projektu/zadania

„Prowadzenie i uczestniczenie we
Ludowy Klub
współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów
Sportowy Łebunia
i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla
ul. Sportowa 7
dzieci i młodzieży w miejscowości Łebunia”
84-311 Łebunia
„Prowadzenie i uczestniczenie we
Klub Sportowy
współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów
„Baza 44”
oraz sekcji biegów długodystansowych
Osiedle Na Skarpie 25
w miejscowości Siemirowice”
84-313 Siemirowice
Klub Sportowy
„Prowadzenie i uczestniczenie we
„Leśnik Cewice”
współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów
Osiedle Na Wzgórzu
i seniorów w miejscowości Cewice”
13
84-312 Cewice
Uczniowski Klub
„Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie
Sportowy
drużyn piłki siatkowej i ręcznej w miejscowości
„Iryda Cewice”
Cewice w 2019 r.”
ul. W. Witosa 65,
84-312 Cewice
Klub Karate
Shotokan
„Rozwój sportu w dyscyplinie KARATE na terenie
w Lęborku,
Gminy Cewice”
ul. Wysockiego 4/24,
84-300 Lębork
Uczniowski Klub
„Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie
Sportowy
drużyn piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt
„Bryza Siemirowice”
i chłopców w Siemirowicach”
ul. Szkolna 5,
84-313 Siemirowice

Wykorzystana kwota
dotacji na realizację
projektu/zadania
w zł.

32.000,00

17.944,20

54.600,00

13.000,00

13.000,00

6.000,00

Przyznana przez Gminę dotacja na realizację przez kluby sportowe w/w zadań/projektów
przyczynia się do :
 poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
w tym w szczególności przez dzieci i młodzież,
 osiągnięcia/osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów
sportowych,
 poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia,
 promocji sportu i aktywnego stylu życia,
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umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej
liczbie mieszkańców Gminy Cewice.

3.7. Polityka społeczna.
3.7.1. Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021.
Program został przyjęty uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Cewice
z dnia 25 kwietnia 2019 r. Obecny program jest kontynuacją podejmowanych do tej pory
działań, jego głównym celem jest udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom
z Gminy Cewice w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych
poprzez zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz rozwiązywanie już istniejących, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla
rodzin z dziećmi oraz poprawę jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.
Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów
opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych
i innych instytucji zajmujących się rodziną.
Zadania które zostały wyłonione w programie oraz ich realizacja w 2019 roku:
1. Monitoring sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami/rodzin dysfunkcyjnych oraz analiza
zjawisk rodzących potrzebę ubiegania się o pomoc.
Wśród klientów objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach
w 2019 r. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego wystąpiła w 31 rodzinach o łącznej ilości 113 osób, co stanowi
21,9 % ogółu korzystających z pomocy. W w/w rodzinach przeprowadzono łącznie
120 wywiadów środowiskowych. Wszystkie rodziny objęte są stałym monitoringiem
pracowników socjalnych, a w sytuacjach gdzie jest taka potrzeba również pomocą
asystenta rodziny.
2. Współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, stowarzyszeniami w celu
wypracowania wspólnych działań profilaktycznych.
W ramach wzmocnienia współpracy między instytucjami funkcjonuje utworzony
w 2019 r. Zespół do spraw Asysty Rodzinnej którego głównym zadaniem jest wspieranie
rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
i przywracanie zdolności do wypełniania tych funkcji.
Ponadto asystent rodziny współpracował z następującymi instytucjami:






placówki oświatowe oraz służba zdrowia,
Zespół Kurateli Sądowej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
Zawodowa rodzina zastępcza w Mostach,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach,
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Cewicach,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lęborku,
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Lęborku,
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku.

3. Wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej
sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających
pomocy i wsparcia.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach próbuje pozyskać Wolontariuszy
do pomocy na rzecz osób potrzebujących z terenu naszej gminy w sferze pomocy
społecznej i wspierania rodziny. W 2019 r. udało się pozyskać pomoc wolontariuszy przy
organizacji zajęć dla najmłodszych podopiecznych OPS Cewice podczas ferii zimowych.
4. Praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności
do pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie.
Wszystkie rodziny objęte pomocą asystenta rodziny oraz w których występują
problemy opiekuńczo-wychowawczo i problemy w prowadzeniu gospodarstwa
domowego zostały objęte wsparciem w postaci pracy socjalnej przez pracowników
socjalnych.
5. Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania
własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców
przemocy domowej.
W roku 2019 procedurę Niebieska Karta prowadzono w 31 rodzinach z czego
20 zostało założonych w okresie sprawozdawczym. Wszystkich sprawców przemocy
skierowano do Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy
(udział w programie jest dobrowolny), z czego 2 osoby systematycznie uczęszczały
na zajęcia i ukończyły Program. Ponadto 2 osoby zostały skierowane i podjęły terapię
odwykową.
6. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez pomoc rodzinie, z której dzieci zostały
umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu odpowiedniego środowiska
wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci
do rodziny naturalnej.
Na terenie Gminy Cewice w 2019 roku, 1 dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej. Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 7 dzieci. Spośród tej grupy tylko
jedno dziecko ma możliwość powrotu do matki. Kobieta jest objęta pomocą asystenta
rodziny, prowadzone są działania zmierzające do powrotu dziecka do domu, jednak jej
obecna sytuacja materialno-bytowa na to nie pozwala.
7. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb – zapewnienie opieki rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez
wsparcie asystenta rodziny.
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Ośrodek Pomocy Społeczne w Cewicach zatrudnia 1 asystenta rodziny na podstawie
umowy o pracę. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w ramach
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
pn. „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2019 rok”.
Kwota dofinansowania w wysokości 12.107,00 złotych została w całości przeznaczona
na zatrudnienie asystenta rodziny.
W 2019 roku asystent pracował z 11 rodzinami (58 osób w rodzinach), w tym
3-rodzieci. W 3 rodzinach współpraca została zakończona. Z 8 rodzinami współpraca
jest nadal kontynuowana.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg miejscowości.
Miejscowość

Lp.

Liczba
rodzin

Liczba dzieci
w rodzinach

1.

Cewice

5

27

2.

Siemirowice

3

7

3.

Unieszynko

1

2

4.

Unieszyno

1

1 (w pieczy zastępczej)

5.

Maszewo Lęborskie

1

2

11

39

RAZEM

Ilość rodzin, które uzyskały wsparcie
przedstawia poniższa tabela.

2013
Liczba rodziny

asystenta rodziny w latach 2013 - 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

11

14

12

9

9

11

11

33

46

45

27

28

37

39

Liczba dzieci w rodzinach

8. Zapewnienie dostępności poradnictwa
i informowanie o miejscach pomocy.

specjalistycznego

oraz

organizowanie

Poradnictwo specjalistyczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach jest zapewniane
w postaci:
 poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz praca socjalna,
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udzielanie informacji na temat możliwości skorzystania z bezpłatnych porad
prawnych,
informacja na temat funkcjonowania urzędów, placówek, stowarzyszeń zajmujących
się pomocą znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego oraz całego kraju,
informacje na temat szkoleń, ofert pracy itp.

Informacje są umieszczane na tablicach informacyjnych OPS Cewice, stronie internetowej
www.ops.cewice.pl jak oraz w mediach społecznościowych (Facebook).
9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności
edukacyjno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku zorganizował zabawę choinkowa
dla 60 dzieci z rodzin objętych wsparciem OPS. Dzieci otrzymały paczki oraz miały
możliwość uczestniczenia w zabawie z profesjonalnym animatorem.
W lutym 2019 odbyły się 3-dniowe zajęcia w Klubie seniora " Checz" zorganizowane
przez asystenta rodziny przy współpracy z wolontariuszami podczas których wszystkie
dzieci z terenu Gminy Cewice mogły skorzystać z atrakcji:
 Pogadanka profilaktyczna z dzielnicowym Posterunku Policji w Cewicach,
 Zimowy Seans Filmowy,
 Walentynkowe kartki,
 Mistrzostwa Gier Planszowych z nagrodami.
W zajęciach udział wzięło ok. 20 dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Cewice.
W roku 2019, 16-cioro dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy uczestniczyło
w koloniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
10. Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.
Zadania które zostały zrealizowane w 2019 roku:





zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej,
objęcie dożywianiem wszystkich potrzebujących dzieci,
monitorowanie sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach realizacji zadań Ustawy o wspieraniu rodzinie i systemie pieczy zastępczej
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest zobowiązana w przypadku
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej
do ponoszenia wydatków w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, a w kolejnych
latach 50%.
W 2019 roku Gmina Cewice partycypowała w kosztach utrzymania 7 dzieci w pieczy
zastępczej. Koszt związany z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych
wyniósł 23.089,29 zł.
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11. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.
Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny:











bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
nadużywanie alkoholu,
ubóstwo,
bezrobocie,
niepełnosprawność,
wielodzietność,
bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
rodzina niepełna,
długotrwała choroba,
przemoc w rodzinie.

Zadania realizowane w ramach programu w 2019 roku:
 szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności,
 kierowanie osób uzależnionych na leczenie,
 pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie przy współpracy z GZI,
 wsparcie finansowej i rzeczowe,
 objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą,
 doskonalenie kadry poprzez udział w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną.
W ramach podejmowanych działań, asystent wykonywał w środowisku zadania:












opracował plany pracy z rodziną (opracowanie i realizacja we współpracy z jej członkami
oraz w konsultacji z pracownikami socjalnymi),
uczestniczył w opracowaniu planów pracy z rodziną, której dziecko jest umieszczone
w pieczy zastępczej (opracowanie we współpracy z powiatowym koordynatorem pieczy
zastępczej),
udzielał pomocy oraz uczył członków rodziny konstruktywnego i właściwego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
udzielał pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz
wychowawczych z dziećmi,
udzielał wsparcia dzieciom, głównie poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych,
prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
sporządzał opinie na wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach,
współpracował z zespołem interdyscyplinarnym lub grupami roboczymi, o których mowa
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
brał udział w spotkaniach Zespołu ds. Asysty rodzinnej.
organizacja zajęcia profilaktyczno-edukacyjnych podczas ferii zimowych.
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W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent pomagał
i towarzyszył między innymi w:












przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach,
nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych, poradni
specjalistycznych czy organizacji pozarządowych ,
zwiększaniu motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
kontynuowania nauki czy poszukiwania pracy,
zwiększaniu motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego
przyjmowania zalecanych leków,
organizowaniu wsparcia materialnego,
rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania czasem i załatwiania spraw
urzędowych,
poprawie relacji wewnątrzrodzinnych,
podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowaniu autorytetu
rodziców,
podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania,
odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych.

W trakcie pracy z rodziną asystent towarzyszył i pomagał w sytuacjach kryzysowych,
odpowiadał na bieżące potrzeby rodziny adekwatne do sytuacji. Asystent rodziny pozostawał
także w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym w celu bieżących
konsultacji oraz wymiany informacji. Powyższe służyło podniesieniu efektywności
podejmowanych działań. Asystent rodziny w 2019 roku współpracował z dwiema
rodzinami które mają sądowy nakaz współpracy z asystentem rodziny oraz z jedną rodziną
w której dziecko przebywa w pieczy zastępczej.
Placówki wsparcia dziennego.
Gmina Cewice nie dysponuje placówkami wsparcia dziennego.
Rodziny wspierające.
Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców
biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Problemy opiekuńczowychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których
pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą można zaszczepić
w rodzinie wspieranej pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny. Pomoc rodziny
wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak: organizowanie czasu
wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków
rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich
wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw, jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania
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higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca
powinna współpracować z asystentem rodziny. Pełnienie roli rodziny wspierającej jest
nieodpłatne. W przypadku zadeklarowania chęci bycia rodziną wspierającą zawiera się
z nią porozumienie, w którym określa się warunki współpracy oraz poziom kosztów
ponoszonych przez rodzinę podlegających zwrotowi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ogłasza stały i systematyczny nabór
kandydatów do pełnienia tej roli. Obecnie zadanie to nie jest realizowane w Gminie Cewice,
z uwagi na brak osób chętnych do pełnienia tej funkcji.
Zespół ds. Asysty rodzinnej.
Zespół ds. Asysty Rodzinnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach
ostał powołany zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach
w dniu 02.09.2019 r.
Mottem działania Zespołu jest preambuła do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która brzmi:
„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i wolności;
Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym
środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi
i rodzicami.”
Głównym zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych i przywracanie zdolności do wypełniania tych funkcji.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele OPS oraz jednostek, które działają na rzecz
rodziny.
Zespół Asysty Rodzinnej zapewnia pomoc i wsparcie w zakresie:
1. Poprawy warunków socjalno – bytowych rodziny poprzez:
 doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
 trening budżetowy,
 trening czystości,
 wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny,
 pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 pomoc w poszukiwaniu pracy,
 pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach.
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2. Relacji w rodzinie:
 pomoc w angażowaniu członków rodziny w sprawy bieżące (podział obowiązków),
 pomoc w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie,
 pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w rodzinie,
 doradztwo w zakresie prawidłowego komunikowania się (przekazywania informacji,
rozmowy nt. bieżących spraw, itp.).
3. Problemów opiekuńczo – wychowawczych
 pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,
 wzmocnienie kompetencji rodziców,
 pomoc w organizowaniu /planowaniu czasu dziecka,
 doradztwo w zakresie umiejętności stawiania granic,
 pomoc w budowaniu systemu kar i nagród.
Koszt realizacji Ustawy o zakresie zadań o wspieraniu rodziny.
W roku 2019 koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 59.113,11 zł. w tym:




utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 23.089,29 zł.,
wydatki osobowe (wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
składki ZUS oraz fundusz pracy) - 31.996,74 zł. (w tym 12.107 zł środki z dotacji),
pozostałe wydatki (zwrot kosztów podróży służbowej, ryczałt samochodowy oraz odpis
na ZFŚS) – 4.027,08 zł.

Potrzeby wynikające z realizacji zadań gminy określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Główną potrzebą związaną z realizacją ustawy jest zapewnienie rodzinom
i ich dzieciom zintegrowanego i wielopłaszczyznowego systemu wsparcia, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.
Realizacja przedstawionych zadań wyłania cele w zakresie wspierania rodziny, do których
należą:
1. kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny,
2. podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pomocą rodzinom
dysfunkcyjnym,
3. zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci
w pieczy zastępczej,
4. zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem
funkcji rodzin wspierających,
5. zwiększenie pomocy specjalistów rodzinom dysfunkcyjnym,
6. zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom i dzieciom tego
wymagającym,
7. organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców z problemami opiekuńczowychowawczymi,
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8. organizowanie grup wsparcia dla rodzin z problemem niewydolności wychowawczej,
9. prowadzenie działań zmierzających do stworzenia miejsca do prowadzenia zajęć
dla rodziców i dzieci w którym mieli by możliwość otrzymania wsparcia.
3.7.2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy
w rodzinie dla Gminy Cewice na lata 2019-2023.
Program został przyjęty uchwałą Nr V/47/2019 Rady Gminy Cewice
z dnia 26 marca 2019 r. Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności
profesjonalnej pomocy. Cele, działania i zadania Programu podlegają ciągłej ewaluacji
i odpowiadają na potrzeby mieszkańców Gminy Cewice w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Cewice została przeprowadzona
w oparciu o badania ankietowe wśród mieszkańców gminy, dane statystyczne
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na przełomie listopad 2018 i styczeń 2019 r. na terenie Gminy Cewice
przeprowadzono badania ankietowe dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych, wśród nich
zbadano zjawisko przemocy w
rodzinie i stosowanie przemocy wobec dzieci.
W badaniu wzięło udział 160 osób – 118 kobiet i 42 mężczyzn. Szczegółowe wyniki
przedstawione są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023.
Skalę przemocy w rodzinie najlepiej obrazują statystyki opracowane na podstawie
danych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury
„Niebieskie Karty”.
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Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2013 - 2019 przez instytucje
Instytucja
zakładająca
NK

2013

Liczba Niebieskich Kart przekazanych
do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
2014
2015
2016
2017
2018

2019

Razem

13

11

5

16

21

18

17

Policja

9

5

4

8

14

15

11

OPS

3

5

1

6

3

2

5

Oświata

1

0

0

2

3

1

1

Służba zdrowia

0

0

0

0

1

0

0

GKRPA

0

1

0

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach.

Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Cewice.
Zjawisko to jest powszechne, jednak nie zawsze jest ujawniane, co utrudnia rozpoznanie
i przeciwdziałanie jej. Prowadzone działania lokalne jak i ogólnopolskie powodują zmiany
świadomości społecznej i z jednej strony zwiększa się gotowość domniemanych ofiar
przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej wiążą się z większym profesjonalizmem
przedstawicieli służb zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy.
Zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, policji oświaty służby zdrowia
i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczą w spotkaniach
i pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również zobowiązani są do wszczęcia
procedury "Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13.09.2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) .
W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie
z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką
ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej
niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze:
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
 diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
 inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
W 2019 roku odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności:
 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.
W 2019 roku zostało utworzonych 18 zespołów grup roboczych, w ramach których
odbyło się 83 spotkań grup roboczych.
Cele programu.
Program zakłada trzy cele główne:
1) zminimalizowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy,
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Cewicach zrealizował w 2019 roku
poszczególne cele główne rozdzielając je na 5 celi szczegółowych :
1. diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Cewice,
2. zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania
w rodzinie,
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3. zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą,
4. podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą
w rodzinie,
5. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy
i skuteczności podejmowanych działań.
W/w cele szczegółowe zostały podzielone na zadania i zrealizowane w następujący sposób:


Zbieranie i analiza danych dotyczących występowania aktów przemocy w rodzinie.

Działania podejmowane w ramach tego zadania to sporządzanie statystyk
określających wielkość zjawiska przemocy oraz przeprowadzanie badań ankietowych wśród
mieszkańców Gminy Cewice.
W 2019 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Cewice.
Opracowane wyniki posłużyły do opracowania diagnozy która jest integralną częścią
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar w rodzinie
na lata 2019-2023. Kolejne badanie przewidziane jest na koniec obowiązywania programu
- pod koniec 2023 roku.

 Prowadzenie

przez
Zespół
Interdyscyplinarny
zintegrowanych
i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie te działania wykonywane są w sposób ciągły w zależności od potrzeb
rodziny. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy, realizowanie działań
w poszczególnej rodzinie w zależności od podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie danego
zadania. Wizyty monitorujące w rodzinie odbywają się raz w miesiącu naprzemiennie
pracownik socjalny i dzielnicowy oraz spotkania grup roboczych co dwa miesiące.
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym. Wszystkie informacje są umieszczone na stronie internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach www.ops.cewice.pl oraz gablotach znajdujących
się w każdej szkole u pedagogów szkolnych.
Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie zaplanowane
są przez grupy robocze. Zgłaszanie osób stosujących przemoc do Programu KorekcyjnoEdukacyjnego, który prowadzi indywidualne oraz grupowe spotkania dla sprawców
przemocy. Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
W 2019 roku zostało zgłoszonych 17 osób, z czego 4 osoby czynnie uczestniczyły
i ukończyły program w całości.
Prowadzenie dokumentacji i zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą
„Niebieskiej Karty” prowadzenie indywidualnych teczek w każdej rodzinie. Występowanie
z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych
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w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz do Sądu Rodzinnego
z wnioskiem o wgląd w sytuacje rodziny.
W 2019 roku 7 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny oraz
3 wnioski do prokuratury wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa.


Zapewnienie schronienia i pomocy materialnej ofiarom przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach nawiązał współpracę z Chrześcijańskim
Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Gdyni zapewniającym schronienie ofiarom przemocy,
które w jej wyniku mogą zostać osobami bezdomnymi. Matki lub ojcowie z dziećmi mogą
być kierowane do placówek dla ofiar przemocy znajdujących się ma terenie powiatu,
z lub z którymi powiat ma podpisaną umowę.


Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego ofiarom przemocy.

Prowadzenie pracy socjalnej, edukowanie ofiar w zakresie przysługujących im praw.
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w postaci konsultacji i terapii psychologicznej.


Edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Te działania mają charakter ciągły i systematyczny mają na celu podnoszenie wiedzy
w społeczności lokalnej w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej, rozpowszechnianie ulotek,
materiałów edukacyjno – informacyjnych, w tym o instytucjach udzielających pomocy
sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. Placówki oświatowe na terenie
Gminy Cewice prowadzą wśród dzieci i młodzieży zajęcia profilaktyczne w zakresie agresji
i przemocy m.in. poprzez organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego.
Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przy współpracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Cewicach i Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2019 roku,
16-oro dzieci z terenu naszej gminy wzięło udział w koloniach letnich.
Podczas ferii zimowych w ramach działań asystenta rodziny odbyły się 3 – dniowe zajęcia
edukacyjno- profilaktyczne dla dzieci. W zajęciach udział wzięło 20 dzieci zamieszkujących
na terenie Gminy Cewice.


Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu biorą czynny udział w szkoleniach, doradztwie, warsztatach, oraz
konferencjach podejmujących problematykę na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, w tym
szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji procedury „Niebieskiej
Karty” oraz superwizję mająca na celu doskonalenie warsztatu z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz wymianę doświadczeń między pracownikami różnych instytucji
wchodzących w skład Zespołu.
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 2019 r. zorganizował konferencję
pt: „ Dziecko Krzywdzone rozpoznawanie symptomów, podejmowanie interwencji, rozmowa
z rodzicem niekrzywdzącym. Obowiązki instytucji interweniującej”. W konferencji wzięli
udział wszyscy członkowie GZI oraz przedstawiciele placówek oświatowych z terenu naszej
gminy.
W roku 2019 z jednorazowej Superwizji skorzystało 15 członków GZI oraz
5 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach korzysta z comiesięcznej
Superwizji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki finansowe na organizacje
w/w są pozyskane z Urzędu Pacy w Ramach KFS.
Adresaci i realizatorzy programu.
Dokument jest efektem prac przedstawicieli jednostek i instytucji statutowo
zajmujących się pracą na rzecz rodziny i dziecka, jednocześnie w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw. Program określa
wachlarz zaplanowanych działań, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy
oraz stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych
lub uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, angażuje wiele służb, instytucji, organizacji
do odpowiedzialności za ich realizację. Niniejszy program jest kontynuacją podejmowanych
do tej pory kompleksowych działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Cewice.
Adresatami programu są:
1) rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy,
2) rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,
3) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź
dotkniętymi przemocą.
Realizatorzy programu:
1) podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach,
3) Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
4) Posterunek Policji w Cewicach,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach,
6) placówki oświatowe z terenu Gminy Cewice,
7) służba zdrowia,
8) placówki z powiatu lęborskiego działające na rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Finansowanie programu.
Program finansowany był ze środków budżetu Gminy Cewice. Działania realizowane
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były przez Gminny Zespół
Interdyscyplinarny, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. na jego obsługę wydatkował
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kwotę 6.950,00 zł. W ramach posiadanych środków zakupiono artykuły spożywcze poczęstunek na
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
Zorganizowano piknik międzypokoleniowy dla podopiecznych Ośrodka i ich rodzin z terenu
naszej gminy pt. „Stop przemocy i agresji”. Zakupiono namiot z nadrukiem oraz materiały
biurowe. Przeprowadzono konferencję dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz przedstawicieli placówek oświatowych z terenu naszej gminy pt. „Dziecko krzywdzone
– rozpoznawanie symptomów, podejmowanie interwencji. Rozmowa z dzieckiem
krzywdzonym, rozmowa z rodzicem niekrzywdzącym. Obowiązki interwencji
interweniującej”.
3.7.3. Program Osłonowy
na lata 2019-2023.

Gminy

Cewice

„Posiłek

w

szkole

i

w

domu”

Program Osłonowy Gminy Cewice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie
pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy
społecznej. Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Cewice nr II/22/2018 z dnia
3 grudnia 2018 r. w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (MP z 2018 r.
poz. 1007). Program obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Cewice.
Za realizację w/w zadania odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach.
Cel programu.
Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Ponadto program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.
Na terenie Gminy Cewice zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryterium
dochodowego wskazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej a wymagają wsparcia
szczególnie w formie posiłku dla ich dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań kryterium dochodowego w wysokości 150%
kryterium, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Wieloletni rządowy program „Posiłek
w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 umożliwia udzielenie pomocy w formie posiłków
nie wymagając w tej sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
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administracyjnej. W 2019 r. tą formą pomocy objętych było 2 dzieci, co stanowi 0,53%
ogólnej liczby dzieci korzystających z posiłku.
Sposób i podmioty realizacji programu.
Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
jako samorządowa jednostka pomocy społecznej. W 2019 r. umowę o realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej w ramach współpracy w realizacji programu podpisano
z następującymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz szkołami
i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz podmioty prowadzące
szkoły i przedszkola niepubliczne, do których uczęszczały dzieci i młodzież z terenu
Gminy Cewice spełniające kryteria programu:
 Zespół Szkół w Cewicach,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach,
 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim,
 Szkoła Podstawowa w Łebuni,
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przeryte,
 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie,
 Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ Uśmiech Dziecka” w Szklanej,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Wejherowie,
 Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy razem” w Lęborku,
 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku,
 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku,
 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej.
W ramach programu udzielano wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz osobom
dorosłym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełniające
warunków programu wyrażało chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola widział potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku, informował ośrodek
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w tej formie. Wówczas przyznanie takiej
pomocy odbywało się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym
była udzielona pomoc w powyższej formie, nie mogła przekroczyć 20 % liczby uczniów
i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
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PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
Pozostałe osoby
otrzymujące
pomoc
na podstawie
art. 7 ustawy
o pomocy
społecznej

Dzieci do czasu
podjęcia nauki
w szkole
podstawowej

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadpodstawowej
lub szkoły
ponadgimnazjalnej

672

92

335

245

377

75

302

0

55

16

41

0

zasiłku celowego

382

35

111

244

świadczenia
rzeczowego
KOSZT PROGRAMU
OGÓŁEM (w zł.)

13

0

0

13

351 074

x

x

x

WYSZCZEGÓLNIENIE

RZECZYWISTA
LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM
OGÓŁEM
w tym liczba osób
korzystających z :
posiłku
w tym liczba osób
którym dowieziono
posiłek

OGÓŁEM

POMOC W FORMIE
ZASIŁKU CELOWEGO
I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

ZASIŁEK
CELOWY

ŚWIADCZENIE
RZECZOWE

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

1

155

12

Liczba rodzin

2

151

12

Liczba osób w rodzinach

3

382

13

Liczba świadczeń

4

823

x

Kwota świadczeń (w zł) 1)

5

153 160

1 415

6

10 995

x

7

142 165

1 415

8

186,10

x

z tego:
środki własne
dotacja
Koszt jednego świadczenia (w zł)
(iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)

z tego
środki własne
dotacja

69 535
281 539

x

x

x

x

x

x
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POSIŁEK
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

liczba osób korzystająca
z posiłku

377

75

302

0

376

75

301

0

1

0

1

0

48 007

9 368

38 639

0

190 949

36 922

154 027

0

57 490
133 459

13 245
23 677

44 245
109 782

0
0

3,98

3,94

3,99

0,00

w tym w formie :
pełnego obiadu
jednego dania
gorącego
liczba posiłków
KOSZT POSIŁKÓW
OGÓŁEM (w zł.)
z tego
środki własne
dotacja
średni koszt
jednego posiłku

Pozostałe osoby
otrzymujące pomoc
na podstawie art. 7
ustawy o pomocy
społecznej

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadpodstawowej
lub szkoły
ponadgimnazjalnej

Dzieci do czasu
podjęcia nauki
w szkole
podstawowej

POMOC W FORMIE POSIŁKU
NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
liczba dzieci

2

liczba posiłków

225

KOSZT POSIŁKÓW OGÓŁEM (w zł.)

939

z tego

868

środki własne
dotacja

71

POMOC W FORMIE POSIŁKU
POZOSTAŁE KOSZTY PROGRAMU "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
KOSZT DOWOZU POSIŁKÓW OGÓŁEM (w zł)

5 550

z tego

1 050

środki własne
dotacja

4 500
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Zasady udzielania pomocy w ramach programu.
Dyrektorzy placówek oświatowych przy współpracy z pedagogami weryfikują
potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku w myśl
pkt.III.1.2
Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco uzyskuje informacje o liczbie dzieci wyrażających
chęć jedzenia posiłków. Liczba dzieci i młodzieży zgłaszana jest w miesięcznych raportach
wraz z fakturą bądź rachunkiem do tutejszego ośrodka pomocy społecznej. Należności
regulowane są ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków własnych
zabezpieczanych w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach.
Monitoring programu.
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca
elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 r. (MP z 2018 r., poz. 1007). Informacje są przekazywane do Wydziału
Polityki Społecznej w postaci elektronicznej.

3.7.4. Program
Osłonowy
Gminy Cewice".

„Teleopieka

dla

potrzebujących

mieszkańców

Program
Osłonowy
„Teleopieka
dla
potrzebujących
mieszkańców
Gminy Cewice” jest realizowany zgodnie z Uchwałą nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice
z dnia 25 maja 2017 r. Za realizację w/w zadania odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach. Umowa o przystąpieniu do Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki
Domowej z Polskim Centrum Opieki obowiązuje od 25 lipca 2017 r. Aktualnie czas
obowiązywania umowy to 31 lipca 2020 r.
Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice"
jest programem mającym na celu zapewnienie osobom starszym, schorowanym, samotnym,
niepełnosprawnym nowoczesnego systemu opieki w warunkach domowych. Teleopieka
nie zastępuje opieki fizycznej świadczonej przez opiekunów środowiskowych w miejscu
zamieszkania, lecz stanowi jej efektywne uzupełnienie.
Teleopieka polega na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Cewice dostępu
do telefonicznej opieki domowej, całodobowym elektronicznym monitoringu i przyzywaniu
pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa. Warunkiem korzystania
z Teleopieki jest zdolność do obsługi przycisku alarmowego, umieszczonego na dłoni
w postaci opaski lub wisiorka. W sytuacji zagrożenia wystarczy wcisnąć czerwony guzik
w nadajniku, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali obsługującej system.
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Diagnoza środowiska i grup społecznych będących adresatami programu.
Teleopieka skierowana jest do osób, które z uwagi na m. in. wiek, chorobę,
niepełnosprawność, ograniczoną zdolność samodzielnego poruszania się lub inne obiektywne
trudności wskazane przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu
wymagają wsparcia w tej formie i nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie
oprzyrządowania niezbędnego do realizacji tej usługi.
Według stanu na 31.12.2019 liczba ludności Gminy Cewice wyniosła 7482 osób,
(3724 kobiet i 3758 mężczyzn), z czego 13,81 % stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym
(682 kobiet w wieku 61 lat i więcej oraz 351 mężczyzn w wieku 66 lat i więcej).
Liczba rodzin objętych pomocą OPS Cewice z powodu niepełnosprawności 145, natomiast
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 154.
W 2019 r. programem objętych było 9 osób (8 K i 1 M), które wyraziły zgodę
na udział w programie i stanowią one 0,87 % mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym.
Z tego 8 osób posiada zakupione telefony linii komórkowej z bezprzewodową bransoletką
SOS, a 1 osoba posiada telefon linii stacjonarnej z wisiorkiem SOS.
Przyznawanie i rozliczanie pomocy.
Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne
z pracą profesjonalistów, która ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności
i niezależności Seniorów i osób niepełnosprawnych we własnym domu.
Procedura przyznawania pomocy rzeczowej odbywa się zgodnie z art. 7 pkt. 2-15,
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie pomocy rzeczowej następuje na
wniosek osoby zainteresowanej i za jej zgodą lub na wniosek przedstawiciela ustawowego
i za jego zgodą. Każdy wniosek zostaje poprzedzony analizą sytuacji rodzinnej i zdrowotnej
osób, o których mowa w § 2. Analiza sytuacji odbywa się zgodnie z art. 107 ustawy
o pomocy społecznej. Z osobami które wyrażają zgodą na udział w programie zawierane są
umowy użyczenia urządzenia do Teleopieki.
Klienci objęci usługą nie ponoszą opłat za korzystanie z systemu - koszt usługi
Teleopieki w postaci abonamentu miesięcznego oraz zakupu sprzętu ponosi Ośrodek Pomocy
Społecznej w Cewicach ze środków własnych gminy.
Koszt realizacji programu.
Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice"
jest finansowany ze środków zabezpieczonych w dziale 852 - Pomoc Społeczna,
rozdziale 85295 - Pozostała działalność.
Koszt programu w 2019 r. wyniósł: plan: 5.100 zł. - wykonanie 4.974,67 zł.
Koszty ponoszone przez gminę:
1. Miesięczna opłata dostępowa do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej
Teleopieki Domowej w 2019 r. wynosiła 300,00 zł. brutto/miesiąc.
RAPORT O STANIE GMINY
88

GMINA CEWICE

2. Jednorazowa opłata aktywująca usługę przy samodzielnej instalacji urządzenia
do teleopieki za każdego podopiecznego w wysokości 12,50 zł. brutto/osobę.
3. Konfiguracja urządzenia – 20,00 zł. brutto/osobę.
4. Koszty przesyłki kurierskiej – 25,00 zł. brutto/przesyłkę.

Cena brutto zakupu skonfigurowanych urządzeń abonenckich I generacji:
Telefon linii stacjonarnej
z bezprzewodowym nadajnikiem SOS

Telefon linii komórkowej
z bezprzewodową bransoletką SOS

Zakup 1-20 szt

154,12 zł.

336,53 zł.

Zakup 21-120 szt

147,60 zł.

323,49 zł.

Zakup powyżej 100 szt

141,45 zł.

314,88 zł.

Wypożyczenie urządzenia

10,00 zł./ m-c

25,00 zł./ m-c

• do w/w cen doliczany jest koszt konfiguracji urządzenia abonenckiego – 20 zł. brutto/szt.

3.7.5. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Cewice.
Wójt Gminy Cewice przyznał w dniu 19 czerwca 2019 roku stypendia-nagrody
dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Cewice.
Stypendia stanowią formę wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególną wiedzą,
umiejętnościami i aktywnością w różnorodnych dziedzinach oraz mają na celu zwiększenie
motywacji wśród dzieci i młodzieży do rozszerzania wiedzy wykraczającej poza program
nauczania oraz rozwijania swoich pasji, umiejętności i zdolności.
Aby otrzymać stypendium-nagrodę dla uzdolnionych uczniów uczeń musi spełniać
kryteria określone w Uchwale Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków
i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych
uczniów.
Aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia sportowe należy spełnić
kryteria Uchwały Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie
określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte
wyniki sportowe.
Stypendia-nagrody otrzymało 11 uczniów za najwyższą średnią ocen
w szkole i wzorowe zachowanie, 1 uczennica za zajęcie I miejsca w dwóch konkursach
ogólnopolskich oraz 1 uczennica za zajęcie III miejsca w konkursie wojewódzkim.
Nagrody, wyróżnienia sportowe otrzymało 6 zawodników za osiągnięcia
w konkurencjach indywidualnych oraz 3 drużyny za osiągnięcia zespołowe.
Stypendia-nagrody dla uzdolnionych uczniów przyznano w wysokości od 250 zł. do 500 zł.
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a nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości od 400 zł. do 500 zł.
w konkurencjach indywidualnych oraz w wysokości od 700 do 1.200 zł za osiągnięcia
zespołowe.
3.7.6. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na terenie Gminy Cewice na rok 2019.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie
Gminy Cewice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2018 r.
Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości mieszkańców Gmin Cewice oraz prowadzenie działań profilaktycznych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
W 2019 roku Zespół Motywacyjny przeprowadził rozmowę z 25 osobami
uzależnionymi od alkoholu. Do lekarzy biegłych sądowych skierowano 7 osób,
w celu przeprowadzenia badania dotyczącego uzależnienia. Wobec 6 osób wystąpiono
z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie się do podjęcia leczenia odwykowego.
W związku z powyższym poniesiono koszty w wysokości 6.401,77 zł. na wynagrodzenia
lekarzy biegłych sądowych za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe w sprawie osób uzależnionych.
W ramach GPPiRPA poniesiono koszty 9.290,00 zł. za udział młodzieży w obozach,
wyjazdach, które propagują zdrowy styl życia i połączone są z tematyką profilaktyczną oraz
udział w obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (9 osób).
Przekazano środki finansowe w wysokości 4.960,00 zł. na działalność świetlicy
działającej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie.
W szkołach z terenu Gminy Cewice organizowane były warsztaty profilaktycznoterapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia dla wszystkich
uczniów. Przekazano środki finansowe dla placówek oświatowych na organizację konkursów
dotyczących profilaktyki, „ Mikołajek”, „Dnia Dziecka”, wypoczynku w czasie wolnym
oraz imprezy okolicznościowe. Na realizację powyższych działań wydatkowano
kwotę 21.400,00 zł.
W 2019 r. wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży, 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 6 zezwoleń jednorazową na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu podczas festynów.
W 2019 r. odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywani Problemów
Alkoholowych oraz 11 posiedzeń Zespołu Motywacyjnego. Zespól Kontrolny przeprowadził
kontrole w 20 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, podczas których nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
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W ramach promocji zdrowego stylu życia przeprowadzone zostały dwie akcja
krwiodawstwa, podczas których 62 mieszkańców gminy oddało swoją krew, dla osób
potrzebujących.
3.7.7. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Cewice
na lata 2019-2023.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Cewice
na lata 2019-2023 został przyjęty uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2018 r.
Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz innych
substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych
wśród mieszkańców Gminy Cewice.
W ramach programu zorganizowano wyjazd dla 48 uczniów oraz 7 opiekunów
ze szkół z terenu Gminy Cewice na koncert profilaktyczny „NIECPA”, który odbył się
w Słupsku.
3.7.8. Roczny program współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowym oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego,
elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Znacząco wpływa też na jakość
życia mieszkańców. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez
aktywności obywatelskiej przejawiającej się w wielu ważnych inicjatywach.
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza
szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia
mieszkańców Gminy Cewice. Niezmiernie ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw
trwałej i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami
pozarządowymi.
Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez
wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz wzmacnianie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celami szczegółowymi programu są:
a) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy poprzez
zwiększenie aktywności organizacji,
b) zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społecznym,
c) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
d) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
e) racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
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f) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.
Wysokość środków finansowych planowanych na finansowanie Programu
w roku 2019 wyniosła 190.000,00 zł, z podziałem na:
 165.000,00 zł. – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 25.000,00 zł. – wydarzenia kulturalne i edukacyjne w szczególności imprezy integrujące
społeczeństwo lokalne, ochronę dóbr dziedzictwa kulturowego występy artystyczne,
konkursy, promocja i organizacja wolontariatu; ochrona zdrowia mieszkańców Gminy,
ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynek
dzieci i młodzieży.
Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018 r. przyjęto
Roczny program współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Otwarty konkurs ofert.
Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 maja 2019 r. został
ogłoszony Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Cewice
w 2019 r. z zakresu:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) promocja i organizacja wolontariatu.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wypłynęły 3 oferty: jedna oferta podlegała
ocenie formalnej i merytorycznej, jedna oferta została wycofana przez oferenta oraz jedna
oferta nie podlegała rozpatrzeniu z przyczyn formalnych. W związku z tym przyznano dotację
dla 1 organizacji na kwotę łączną 5.000,00 zł.

Lp.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Rodzaj i tytuł zadania
publicznego

Cel realizacji zadania
publicznego

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawny
m „Promyk”

Działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych
„Trzydniowy
pobyt
rehabilitacyjnorekreacyjny
w Hotelu Grand
Lubicz w Ustce”

Celem realizacji
zadania była poprawa
jakości życia osób
niepełnosprawnych
i podniesienie poziomu
współzawodnictwa
osób
niepełnosprawnych
w życiu społecznym
poprzez rekreacje,
pływanie
i rehabilitację
w wodzie.
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Przekazana
kwota dotacji
w zł.

Wykorzystana
kwota dotacji
w zł.

5.000,00

3.421,54
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Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” dokonało zwrotu
niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.578,46 zł. Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym
„Promyk”, któremu zlecono realizację zadania publicznego w ramach Otwartego konkursu
ofert w 2019 r., przyznaną dotację wykorzystało zgodnie z prawem.
Zadania publiczne zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W 2019 roku, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Cewice zleciła realizację
1 zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem Otwartego konkursu
ofert.
Lp.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Rodzaj i tytuł zadania
publicznego

Cel realizacji zadania
publicznego

Przekazana
kwota dotacji
w zł.

Wykorzystana
kwota dotacji
w zł.

Stowarzyszenie
„Rozwój
Bukowiny”

„Organizacja
warsztatów
o charakterze
profilaktyki
uzależnień”

Celem realizacji
zadania było
przeprowadzenie
warsztatów, które
polegały na
przeprowadzeniu zajęć
o tematyce
profilaktyki
uzależnień, edukacji
prozdrowotnej,
integracji środowiska,
komunikacji
społecznej, nabywania
i rozwijania
umiejętności
negocjowania
i rozwiązywania
konfliktów.

4.000,00

4.000,00

Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”, któremu zlecono realizację zadania publicznego
z pominięciem Otwartego konkursu ofert w roku 2019, przyznaną dotację wykorzystało
zgodnie z prawem.
Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Gmina Cewice prowadzi współpracę z mieszkańcami na podstawie przepisów
rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących
inicjatywy lokalnej.
Tryb zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej określa uchwała
Nr VIII/52/11 Rady Gminy Cewice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określania trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
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W 2019 roku do Urzędu Gminy w Cewicach wpłynęły 3 wnioski o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Przekazana
kwota dotacji
w zł.

Wykorzystana
kwota dotacji
w zł.

Celem realizacji
zadania było
uświadomienie
mieszkańców Gminy
Cewice z zakresu
sposobów hodowania,
zarybiania
i produkcji narybku
oraz rodzajów ryb
możliwych
do hodowania
w jeziorze
Siemirowicach.
Zorganizowanie
Rodzinnego
Wędkowania podczas,
którego Członkowie
Koła PZW w
Siemirowicach
udzielali informacji
na temat złowionych
okazów ryb i ich
hodowali.

5.000,00

5.000,30

„Budowa ścieżki
pieszej wzdłuż
jeziora i Rodzinnych
Ogródków
Działkowych
XX-lecia Lotnictwa
Morskiego
w Siemirowicach”

Celem realizacji
zadania było
podniesienie estetyki wsi
Siemirowice oraz
zwiększenie
bezpieczeństwa osób
korzystających
z terenu rekreacyjnego na
terenie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego
w Siemirowicach.

10.000,00

10.000,00

„Jednodniowej
wycieczki
patriotycznohistorycznowojskowej
do Słowińskiego
Parki Narodowego
w Łebie
w dniu
26.05.2019 r.”

Celem realizacji
zadania było
zapoznanie z miejscem
pamięci narodowej i
historią poligonu
doświadczalnego
z II wojny światowej
oraz z historią Łeby
przez mieszkańców
Gminy Cewice

700,00

700,00

Nazwa organizacji
pozarządowej

Rodzaj i tytuł zadania
publicznego

Cel realizacji zadania
publicznego

1.

Zarząd Okręgu
Polskiego Związku
Wędkarskiego –
Gminne Koło
w Siemirowicach

„Wzrost
świadomości
ichtiologicznej
mieszkańców Gminy
Cewice poprzez
organizację
rodzinnego
wędkowania
na jeziorku
w Siemirowicach”

2.

Rodzinne Ogródki
Działkowe w
Siemirowicach

3.

Związek Żołnierzy
WP Koło Nr 7
Cewice,
reprezentowany
przez Wiesława
Dąbrowskiego

Lp.
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Wszystkie podmioty, którym zlecono realizację inicjatyw lokalnych w roku 2019,
przyznane dotacje wykorzystały zgodnie z prawem.
IV.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY CEWICE.

W roku 2019 odbyło się 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy Cewice, podczas których
uchwalono 98 uchwał.
Uchwały realizowały następujące referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy
w Cewicach:
 SG - Referat organizacyjny - 4 uchwały,
 SK - Referat budżetowy - 36 uchwał,
 RO - Referat oświaty i kultury - 10 uchwał,
 ZK - Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 17 uchwał,
 ZI - Referat planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i inwestycji 12 uchwał,
 ZP - Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji - 5 uchwał,
 OSS - Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów samorządowych - 5 uchwał,
 OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - 9 uchwał.
Stosownie do przepisu art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały przesyłano
do nadzoru Wojewodzie Pomorskiemu w Gdańsku, a uchwały finansowo-budżetowe
przekazywano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
Ponadto 45 uchwał przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wszystkie uchwały opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Cewicach: http://bip.cewice.pl/dokumenty/menu/35.

Referat,
jednostka
realizująca/
osoba
przygotowująca
uchwałę

Nr uchwały
i data
uchwalenia

W sprawie

1.

IV/35/2019
06.02.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3a/2019 z dnia
08.02.2019 r.

SK
M. Franciszczak

2.

IV/36/2019
06.02.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2019-2030.

Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.

SK
M. Franciszczak

Lp.

Przebieg realizacji uchwały
Uwagi
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3.

IV/37/2019
06.02.2019 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego
dla
członków
ochotniczych straży pożarnych za
udział w działaniach ratowniczych
lub
szkoleniu
pożarniczym
organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała zrealizowana.
Wprowadzono nowe stawki ekwiwalentu
pieniężnego dla członków OSP z terenu
Gminy Cewice.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3a/2019 z dnia
08.02.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
SMS.0711.2.2019
z dnia
11.02.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 04.03.2019 r., poz. 1068

SG
M. Krakowiak

4.

IV/38/2019
06.02.2019 r.

określenia
wzoru
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości
i trybu składania deklaracji.

ZK
M. Stukan

5.

IV/39/2019
06.02.2019 r.

zasad korzystania z obiektów
i urządzeń użyteczności publiczne,
sposobu
ustalania
opłat
za
korzystanie z nich oraz powierzenia
Wójtowi
Gminy
Cewice
uprawnienia do stanowienia o ich
wysokości.

6.

V/40/2019
26.03.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

7.

V/41/2019
26.03.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2019-2030.

Uchwała zmieniona
uchwałą nr IX/84/2019 z dnia 08.08.2019r.
Wprowadzone zmiany mają na celu
dostosowanie uchwały i wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do zapisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3a/2019 z dnia
08.02.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
SMS.0711.2.2019
z dnia
11.02.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 04.03.2019 r., poz. 1069
Uchwała realizowana.
Określa zasady korzystania z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej,
sposobu ustalania opłat za korzystanie
z nich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3a/2019 z dnia
08.02.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
SMS.0711.2.2019
z dnia
11.02.2019 r.
publikacja:: rocznik 2019
z dnia 04.03.2019 r., poz. 1070
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 5/2019 z dnia
27.03.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.
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8.

V/42/2019
26.03.2019 r.

wyrażenia zgody na wprowadzenie
należności pieniężnych, których
dane są przekazywane do Rejestru
Należności Publicznoprawnych.

Uchwała realizowana.
Uchwałą umożliwia
Gminie Cewice
dokonanie wpisu do Rejestru Należności
Publicznych
dłużników
zalegających
z płatnościami.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 5/2019 z dnia
27.03.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 23.04.2019 r., poz. 1954

SK
M. Franciszczak

9.

V/43/2019
26.03.2019 r.

przystąpienia do sporządzenia
zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Cewice w gminie Cewice.

ZI
G. Marzęcki

10.

V/44/2019
26.03.2019 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Cewice.

Uchwała oczekująca na realizację
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.3.2019
z dnia
27.03.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Nadano
nazwę
„Pogodna”
drodze
zlokalizowanej na działkach nr 229/12,
229/13 i 229/15 w Cewicach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.3.2019
z dnia
27.03.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 15.04.2019 r., poz. 1845

11.

V/45/2019
26.03.2019 r.

wyrażenia zgody na oddanie przez
jednostkę organizacyjną w najem
gruntu będącego w trwałym
zarządzie tej jednostki.

Uchwała zrealizowana.
Wyrażono zgodę na oddanie przez SP w
Maszewie Lęb. w najem gruntu będącego
w trwałym zarządzie tej jednostki na
2019r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.3.2019
z dnia
27.03.2019 r.

ZI
J. Malek

12.

V/46/2019
26.03.2019 r.

przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Cewice na rok
2019”.

Uchwała zrealizowana.
Uchwała określała zadania jakie gmina
podejmuje w sprawie zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Cewice,
jak również wysokość ich finansowania
w 2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.3.2019
z dnia
27.03.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 19.04.2019 r., poz. 1952

ZK
A.
Lewandowska

13.

V/47/2019
26.03.2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Cewice na lata 2019-2023.

Uchwała realizowana.
Uchwała określa zadania jakie gmina
podejmuje w sprawie zapobiegania
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar w rodzinie.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.3.2019
z dnia
27.03.2019 r.

OPS
E. Maszota
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14.

V/48/2019
26.03.2019 r.

określenia
szczegółowych
warunków
przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem
specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych
warunków
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania.

15.

VI/49/2019
25.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr III/25/2018
Rady Gminy Cewice z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lęborskiemu.

16.

VI/50/2019
25.04.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

17.

VI/51/2019
25.04.2019 r.

18.

VI/52/2019
25.04.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2019-2030.
emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania i wykupu.

19.

VI/53/2019
25.04.2019 r.

20.

VI/54/2019
25.04.2019 r.

zaciągania pożyczki z Banku
Gospodarstwa
Krajowego
na
wyprzedzające finansowanie ze
środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
zmieniająca
uchwałę
nr XXXII/351/2018 Rady Gminy
Cewice z dnia 8 maja 2018 r.
w
sprawie
ustalenia
trybu
udzielania i rozliczania oraz trybu
kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Cewice dla
niepublicznych
szkół
i
niepublicznych
przedszkoli

Uchwała zmieniona
uchwałą nr XIV/132/2019 z dnia
30.12.2019 r.
Określono w niej zasady przyznawania,
realizacji i odpłatności za usługi
opiekuńcze.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 5/2019 z dnia
27.03.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.3.2019
z dnia
27.03.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 23.04.2019 r., poz. 1955
Uchwała zrealizowana.
Zgodnie z zawartą umową pomoc
finansowa została przekazana. Powiat Lęb.
rozliczył się z przekazanych środków.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 7/2019 z dnia
29.04.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 7/2019 z dnia
29.04.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.
Uchwała zrealizowana.
Podpisano
umowę
organizacji,
prowadzenia i obsługi emisji obligacji w
dniu 18.06.2019 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO w
Gdańsku - pismo nr 7/2019 z dnia
29.04.2019 r.
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XI/99/2019 z dnia 17.10.2019r.
Podpisano umowę pożyczki w dniu
11.06.2019 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 7/2019 z dnia
29.04.2019 r.
Uchwała realizowana.
Przekazano placówkom. Uchwała jest
stosowana przy naliczaniu i rozliczaniu
udzielonych
dotacji
szkołom
i przedszkolom niepublicznym.
Przesłano do organu nadzorczego RIO w
Gdańsku - pismo nr 7/2019 z dnia
29.04.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku -
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prowadzonych
przez
osoby
fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego.
21.

VI/55/2019
25.04.2019 r.

określenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć
nauczycieli
przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych,
pracujących
z
grupami
obejmującymi
dzieci
6-letnie
i dzieci młodsze, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Cewice.

22.

VI/56/2019
25.04.2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych
przez
Gminę
Cewice
oraz
określenia granic ich obwodów.

23.

VI/57/2019
25.04.2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodzin w gminie
Cewice na lata 2019-2021.

24.

VI/58/2019
25.04.2019 r.

szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.

25.

VI/59/2019
25.04.2019 r.

regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Cewice.

pismo nr
OOS.0711.4.2019
z dnia
29.04.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 30.05.2019 r., poz. 2626
Uchwała realizowana
Określono 22 godzinowy , tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych,
pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.4.2019
z dnia
29.04.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 30.05.2019r., poz. 2627
Uchwała zrealizowana
Określono plan sieci publicznych szkół
podstawowych
prowadzonych
przez
Gminę Cewice oraz określono granice ich
obwodów obowiązujący od 01.09.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.4.2019
z dnia
29.04.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 30.05.2019 r., poz. 2628
Uchwała zmieniona
uchwałą nr VII/69/2019 z dnia 23 maja
2019 r.
Uchwała określa zadania jakie gmina
podejmuje w sprawie wspierania rodzin
w Gminie Cewice
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.4.2019
z dnia
29.04.2019 r.
Uchwała zmieniona
uchwałą nr IX/87/2019 z dnia 08.08.2019r.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.4.2019
z dnia
29.04.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 30.05.2019 r., poz. 2629
Uchwała zmieniona
uchwałą nr IX/86/2019 z dnia 08.08.2019r.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.4.2019
z dnia
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26.

VII/60/2019
23.05.2019 r.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lęborskiemu.

27.

VII/61/2019
23.05.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

28.

VII/62/2019
23.05.2019 r.

29.

VII/63/2019
23.05.2019 r.

30.

VII/64/2019
23.05.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2019-2030.
poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego,
opłaty targowej oraz opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów oraz
określenia
wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
uchwalenia
regulaminu
obywatelskiej
inicjatywy
uchwałodawczej.

31.

VII/65/2019
23.05.2019 r.

ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranie przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i form kształcenia
objętych dofinansowaniem w 2019
roku.

32.

VII/66/2019
23.05.2019 r.

przyjęcia Regulaminu korzystania
z
Cmentarza
komunalnego
w Cewicach oraz ustalenia stawek
opłat
z
tytułu
korzystania
z cmentarza.

29.04.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 25.04.2019 r., poz. 2630
Uchwała zrealizowana.
Zgodnie z zawartą umową pomoc
finansowa została przekazana. Powiat Lęb.
Rozliczył się z przekazanych środków.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2019 z dnia
27.05.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2019 z dnia
27.05.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

Uchwała realizowana.
Powołano nowych inkasentów i ustalono
warunki dla nich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2019 z dnia
27.05.2019 r
publikacja: rocznik 2019
z dnia 08.07.2019 r., poz. 3255

SK
M. Franciszczak

Uchwała realizowana.
Uchwała jest wynikiem nowelizacji
ustawy o samorządzie gminnym (art. 41a
ust. 5).
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 13.06.2019 r., poz. 2909
Uchwała zrealizowana.
Określono
wysokość
środków
finansowych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli na 2019r .
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2019 z dnia
27.05.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
Uchwała realizowana.
Konieczne
było
dokonanie
zmian
w Regulaminie korzystania z Cmentarza
komunalnego w Cewicach oraz ustalenia
stawek opłat z tytułu korzystania
z cmentarza w związku z wzrostem

OSS
Justyna Lica
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33.

VII/67/2019
23.05.2019 r.

nadania statutu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Cewicach.

34.

VII/68/2019
23.05.2019 r.

wzoru
wniosku
zryczałtowanego
energetycznego.

35.

VII/69/2019
23.05.2019 r.

zmiany uchwały Nr VI/57/2019
Rady Gminy Cewice z dnia 25
kwietnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodzin w gminie
Cewice na lata 2019-2021.

36.

VII/70/2019
23.05.2019 r.

wyrażenia zgody na najem lokalu
mieszkalnego od Agencji Mienia
Wojskowego Oddział Regionalny
w Gdyni położonego przy ulicy
Osiedle
Na
Skarpie
w Siemirowicach.

37.

VIII/71/2019
27.06.2019 r.

wotum zaufania dla Wójta Gminy.

o

wypłatę
dodatku

kosztów utrzymania cmentarza.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2019 z dnia
27.05.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
publikacja:: rocznik 2019
z dnia 13.06.2019 r., poz. 2910
Uchwała realizowana.
OPS w Cewicach realizuje zadania ujęte
w przyjętej zmianie statutu.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 13.06.2019 r., poz. 2911
Uchwała realizowana.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w
ustawie
prawo
energetyczne.
Przygotowano egzemplarze formularzy dla
mieszkańców Gminy Cewice.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 13.06.2019 r., poz. 2912
Uchwała realizowana
Uchwała określa zadania jakie gmina
podejmuje w sprawie wspierania rodzin w
Gminie Cewice.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
Uchwała zrealizowana
Wyrażono zgodę na oddanie przez AMW
OR w Gdyni w najem lokalu mieszkalnego
nr 21 w budynku mieszkalnym nr 8
w Siemirowicach na okres 3 lat.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.5.2019
z dnia
28.05.2019 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała jest konsekwencją nowelizacji
ustawy o samorządzie gminnym, która
nakłada na Wójta Gminy przedstawienie
Radzie Gminy raportu o stanie gminy do
31 maja każdego roku. Udzielono Wójtowi
Gminy wotum zaufania następującą ilością
głosów:
za - 14,
przeciw - 0,
wstrzym. się - 1.
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38.

VIII/72/2019
27.06.2019 r.

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z
wykonania
budżetu za 2018 rok.

39.

VIII/73/2019
27.06.2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Cewice
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.

40.

VIII/74/2019
27.06.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

41.

VIII/75/2019
27.06.2019 r.

42.

VIII/76/2019
27.06.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2019-2030.
zmieniająca
uchwałę
nr
XXXVIII/343/2014 Rady Gminy
Cewice z dnia 26 czerwca 2014 r.
w
sprawie
emisji
obligacji
komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu.

43.

VIII/77/2019
27.06.2019 r.

powołania zespołu opiniującego
zgłoszonych
kandydatów
na
ławników.

44.

VIII/78/2019
27.06.2019 r.

powołania
Statutowej.

45.

VIII/79/2019

przyjęcia regulaminu targowiska

doraźnej

Komisji

Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.6.2019
z dnia
03.07.2019 r.
Uchwała zrealizowana
Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy
Cewice.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 14/2019 z dnia
02.07.2019 r.
Uchwała zrealizowana
Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy
Cewice następującą ilością głosów:
za - 14,
przeciw - 0,
wstrzym. się - 1.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 14/2019 z dnia
02.07.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 14/2019 z dnia
02.07.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.
Uchwała zrealizowana.
Podpisano aneks do umowy organizacji,
prowadzenia i obsługi emisji obligacji
w dniu 11.07.2019 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 14/2019 z dnia
02.07.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Powołano zespół opiniujący zgłoszonych
kandydatów na ławników w następującym
składzie:
W. Keller,
A. Kubica,
M. Reclaf.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.6.2019
z dnia
03.07.2019 r.
Uchwałą zrealizowana
Powołano Komisję w celu dokonania
zmian aktualizacyjnych w Statutach
jednostek pomocniczych Gminy Cewice
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.6.2019
z dnia
03.07.2019 r.
Uchwałą zmieniona
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27.06.2019 r.

gminnego w Cewicach.

46.

VIII/80/2019
27.06.2019 r.

zaliczenia odcinka drogi
kategorii dróg gminnych.

47.

VIII/81/2019
27.06.2019 r.

wrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości.

48.

IX/82/2019
08.08.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

49.

IX/83/2019
08.08.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
w
sprawie
partycypacji w kosztach opieki
zapewnianej
przez
dziennych
opiekunów zatrudnianych przez
Fundację
„Rozwiń
Skrzydła”
działającej na terenie Gminy
Czarna
Dąbrówka
dzieciom
zamieszkałym w Gminie Cewice.

50.

IX/84/2019
08.08.2019 r.

określenia
wzoru
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości
i trybu składania deklaracji.

do

uchwałą nr X/95/2019 z dnia
09.09.2019 r. oraz uchwałą XI/105/2019
z dnia 17.10.2019 r. Przyjęcie regulaminu
targowiska było konsekwencją utworzenia
targowiska gminnego w Cewicach, który
określa zasady korzystania z targowiska.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.6.2019
z dnia
03.07.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 31.07.2019 r., poz. 3618
Uchwałą zrealizowana
Zaliczono do kategorii dróg gminnych
drogę, którą stanowi działka nr 161/1
w Siemirowicach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.6.2019
z dnia
03.07.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 31.07.2019 r., poz. 3619
Uchwała zrealizowana w części
Gmina zawarła umowy dzierżawy na okres
3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami
wymienionymi w uchwale (Pkt1-2 oraz 47)
Działka
nr
91
nie
została
wydzierżawiona.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.6.2019
z dnia
03.07.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 16/2019 z dnia
12.08.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Zawarto porozumienie nr 1/2019 z dnia
17.09.2019 r. w sprawie partycypacji
w kosztach opieki zapewnianej przez
dziennych opiekunów zatrudnianych przez
Fundację „Rozwiń Skrzydła” działającej
na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
dzieciom zamieszkałym w Gminie
Cewice.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Przygotowano
egzemplarze formularzy dla mieszkańców
Gminy Cewice.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
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w Gdańsku - pismo nr 16/2019 z dnia
12.08.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 05.09.2019 r., poz. 4003
Uchwała zrealizowana.
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, za jednego
mieszkańca - 20,00 zł miesięcznie (odpady
zbierane w sposób selektywny) i 40,00 zł
miesięcznie (odpady nie są zbierane
w sposób selektywny).
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 16/2019 z dnia
12.08.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 05.09.2019 r., poz. 4004
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XIII/118/2019 z dnia
06.12.2019 r.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 13.08.2019 r., poz. 3860

51.

IX/85/2019
08.08.2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz
ustalenia
wysokości tej opłaty.

52.

IX/86/2019
08.08.2019 r.

regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy
Cewice.

53.

IX/87/2019
08.08.2019 r.

szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.

Uchwała zmieniona
uchwałą nr XIII/117/2019 z dnia
06.12.2019
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 13.08.2019 r., poz. 3861

ZK
M. Stukan

54.

IX/88/2019
08.08.2019 r.

wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę nieruchomości.

Uchwała zrealizowana.
Gmina zawarła umowy dzierżawy na okres
3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami
wymienionymi w uchwale.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.

ZI
J. Malek
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55.

IX/89/2019
08.08.2019 r.

wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
gruntowych
położonych
w
Cewicach
stanowiących własność Gminy
Cewice.

56.

IX/90/2019
08.08.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu
zbiorowego.

57.

X/91/2019
09.09.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2019.

58.

X/92/2019
09.09.2019 r.

59.

X/93/2019
09.09.2019 r.

zmiany uchwały Nr XXVI/141/09
Rady Gminy Cewice z dnia
17 lutego 2009 r. w sprawie zasad
wynagradzania
nauczycieli,
ustalenia regulaminu określającego
wysokość
oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia,
a także wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Cewic.

60.

X/94/2019
09.09.2019 r.

przystąpienia do wspólnej realizacji
inwestycji Gminy Cewice oraz
Lasów Państwowych Nadleśnictwo
Cewice pn. „Remont drogi gminnej
w
miejscowości
Karwica
zlokalizowanej
na
działkach
nr 134/4, 265/1, 288 obręb
Karwica.

Uchwała oczekująca na realizację.
Wyrażono zgodę na zbycie w trybie
przetargu
ustnego
nieograniczonego
nieruchomości gruntowych położonych
w Cewicach:
Dz. nr 69/6
Dz. nr 69/5
Dz. nr 187/1
Jednak na chwilę obecną nie ogłoszono
przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Gmina zawarła umowę nr 221/2019 z
12.11.2019 świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na
komunikacyjnej relacji: Łebunia - Cewice
- Łebunia - Okalice - Popowo - Dziechno.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.7.2019
z dnia
12.08.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO w
Gdańsku - pismo nr 18/2019 z dnia
11.09.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Wprowadzono
w
uchwale
Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Cewice
z dnia 17 lutego 2009 r. zmiany w § 6
i uchylono § 13.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 18/2019 z dnia
11.09.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.8.2019
z dnia
12.09.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 01.10.2019 r., poz. 4338
Uchwała zrealizowana.
Uznano skargę za bezzasadną.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.8.2019
z dnia
12.09.2019 r.
Uchwała zrealizowana
Wykonano remont drogi w Karwicy.
Protokół
odbioru
podpisano
dnia
29.11.2019 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 18/2019 z dnia
11.09.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
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61.

X/95/2019
09.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr VIII/79/2019
Rady Gminy Cewice z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu targowiska
gminnego w Cewicach.

62.

X/96/2019
09.09.2019 r.

63.

XI/97/2019
17.10.2019 r.

uchylająca
uchwałę
nr XXXV/384/2018 Rady Gminy
Cewice z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej na obszarze
gminy w 2019 roku.
zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2019.

64.

XI/98/2019
17.10.2019 r.

65.

XI/99/2019
17.10.2019 r.

66.

XI/100/2019
17.10.2019 r.

67.

XI/101/2019
17.10.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2019-2030.
zmieniająca uchwałę nr VI/53/2019
Rady Gminy Cewice z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Banku
Gospodarstwa
Krajowego
na
wyprzedzające
finansowanie
działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
określenia
wysokości
stawek
podatku od nieruchomości na 2020
rok.

zwolnień
od
podatku
nieruchomości na 2020 rok.

od

Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.8.2019
z dnia
12.09.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Zmieniono treść § 3 ust 1 dot. dni i godzin
otwarcia targowiska.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.8.2019
z dnia
12.09.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 01.10.2019 r., poz. 4339
Uchwała zrealizowana.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 18/2019 z dnia
11.09.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 01.10.2019 r., poz. 4337
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 20/2019 z dnia
22.10.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.

ZP
J. Woźniak

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

Uchwała zrealizowana.
Podpisano aneks do umowy pożyczki
w dniu 22.07.2019 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 20/2019 z dnia
22.10.2019 r.

SK
M. Franciszczak

Uchwała realizowana
Uwzględniono nowe stawki podatku od
nieruchomości
na terenie Gminy
Cewice na 2020 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 20/2019 z dnia
22.10.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 12.11.2019 r., poz. 4933
Uchwała realizowana.
Uwzględniono
określone
zwolnienia
w wydawanych decyzjach i składanych
deklaracjach podatkowych na rok 2020.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 20/2019 z dnia

SK
M. Franciszczak
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22.10.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 12.11.2019 r.,poz. 4934
XI/102/2019
17.10.2019 r.

wyrażenia
zgody
na
bezprzetargowe
oddanie
w dzierżawę nieruchomości na
okres 3 lat.

69.

XI/103/2019
17.10.2019 r.

wyrażenia zgody na oddanie
w najem lokalu na okres 3 lat.

70.

XI/104/2019
17.10.2019 r.

wyboru
ławnika
do
Rejonowego w Lęborku.

Sądu

Uchwała zrealizowana.
Wybrano ławnika do Sądu Rejonowego
w Lęborku na kadencję 2020-2023.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.9.2019
z dnia
23.10.2019 r.

OOS
J. Lica

71.

XI/105/2019
17.10.2019 r.

zmiany uchwały nr VIII/79/2019
Rady Gminy Cewice z dnia
27 czerwca 2019 w sprawie
przyjęcia regulaminu targowiska
gminnego w Cewicach.

Uchwała zrealizowana.
Zmieniono treść § 3 ust. 1 dot. dni i godzin
otwarcia targowiska.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.9.2019
z dnia
23.10.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 13.11.2019 r., poz. 4340

ZP
J. Kamińska

72.

XII/106/2019
20.11.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2019.

Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 22/2019 z dnia
25.11.2019 r.

SK
M. Franciszczak

73.

XII/107/2019
20.11.2019 r.

określenia
wysokości
stawek
podatku
od
środków
transportowych na 2020 rok.

Uchwała realizowana.
Uwzględniono określone stawki podatku
od środków transportowych na terenie
Gminy Cewice w 2020 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 22/2019 z dnia
25.11.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 06.12.2019 r., poz. 5588

SK
M. Franciszczak

68.

Uchwała zrealizowana.
Gmina zawarła umowę dzierżawy na okres
10 lat z dzierżawcą wymienionym
w uchwale. (Umowa nr ZIG.6845.46.19
z dnia 13.01.2020 r.)
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.9.2019
z dnia
23.10.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Wyrażono zgodę na zawarcie umowy
najmu z dotychczasowym najemcą na
okres 3 lat lokalu użytkowego przy
ul. Osiedle Na Wzgórzu 35 w Cewicach.
(Umowa nr ZIG.6845.45.19 z dnia
29.11.2019 r.).
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.9.2019
z dnia
23.10.2019 r.
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74.

XII/108/2019
20.11.2019 r.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lęborskiemu.

75.

XII/109/2019
20.11.2019 r.

stwierdzenia
zakończenia
działalności dotychczasowych klas
gimnazjalnych
w
Szkole
Podstawowej
im.
Ks.
E.
Roszczynalskiego w Zespole Szkół
w Cewicach.

76.

XII/110/2019
20.11.2019 r.

określenia wysokości opłaty za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w prowadzonych przez Gminę
Cewice publicznych przedszkolach
i
oddziałach
przedszkolnych
w
publicznych
szkołach
podstawowych.

77.

XII/111/2019
20.11.2019 r.

szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym z terenu
Gminy Cewice.

78.

XII/112/2019
20.11.2019 r.

trybu i sposobu powoływania
i
odwoływania
członków
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Cewicach
oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania.

79.

XII/113/2019
20.11.2019 r.

uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
na
terenie Gminy Cewice na rok 2020.

Uchwała oczekująca na realizację.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 22/2019 z dnia
25.11.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Prawo oświatowe określiło termin
zakończenia działalności gimnazjów.
Uchwała jest konsekwencją zmiany
ustawy.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.10.2019 z dnia
25.11.2019 r.
Uchwała realizowana.
Przekazano placówkom. Uchwała jest
stosowana
przy
naliczaniu
opłaty
wnoszonej przez rodziców i opiekunów
prawnych
uczniów objętych wych.
przedszkolnym.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 22/2019 z dnia
25.11.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.10.2019 z dnia
25.11.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 11.12.2019 r., poz. 5826
Uchwała realizowana.
Określono wysokość odpłatności za pobyt
osób
z
terenu
gminy
Cewice
w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 22/2019 z dnia
25.11.2019 r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.10.2019 z dnia
25.11.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 17.12.2019 r., poz. 5999
Uchwała zrealizowana.
Określono tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w Cewicach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.10.2019 z dnia
25.11.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 17.12.2019 r., poz. 6008
Uchwała realizowana
Uchwała określa zadania jakie gmina
podejmuje w zakresie profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych.
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80.

XII/114/2019
20.11.2019 r.

uchwalenia rocznego programu
współpracy
Gminy
Cewice
z organizacjami pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na 2020 rok.

81.

XIII/115/2019
06.12.2019 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2019.

82.

XIII/116/2019
06.12.2019 r.

83.

XIII/117/2019
06.12.2019 r.

zmiany uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Cewice z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019- 2030.
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od
właściciela
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian
za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami
komunalnym.

84.

XIII/118/2019
06.12.2019 r.

regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Cewice.

Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.10.2019 z dnia
25.11.2019 r.
Uchwała realizowana
Uchwała określa wysokość środków
finansowych planowanych na realizację
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalności
pożytku
publicznego na 2020 rok w kwocie
160.000,00 zł
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.10.2019 z dnia
25.11.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Planowane dochody i wydatki nie zostały
przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 24/2019 z dnia
10.12.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XIV/126/2019 z dnia
30.12.2019
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.11.2019 z dnia
10.12.2019 r.
Wojewoda
Pomorski
wszczął
postępowanie nadzorcze w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały (pismo
nr
PN-IV.4131.67.2019.BS z dnia
16.12.2019 r. Udzielono wyjaśnień w w/w
sprawie - pismo nr OOS.0008.3.2019
z dnia 17.12.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 16.12.2019 r., poz. 5926
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XIV/127/2019 z dnia
30.12.2019r.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.11.2019 z dnia
10.12.2019 r.
Wojewoda
Pomorski
wszczął
postępowanie nadzorcze w sprawie
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85.

XIII/119/2019
06.12.2019 r.

nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Siemirowice.

86.

XIII/120/2019
06.12.2019 r.

nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Łebunia.

87.

XIV/121/2019
30.12.2019 r.

88.

XIV/122/2019
30.12.2019 r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2020-2032.
uchwalenia budżetu Gminy Cewice
na rok 2020.

89.

XIV/123/2019
30.12.2019 r.

ustalenia
wykazu
i
planu
finansowego
wydatków
niewygasających
w
roku
budżetowym 2019.

90.

XIV/124/2019
30.12.2019 r.

określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Cewice, w roku
szkolnym 2019/2020.

91.

XIV/125/2019
30.12.2019 r.

ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie

stwierdzenia nieważności uchwały (pismo
nr
PN-IV.4131.67.2019.BS z dnia
16.12.2019 r.
Udzielono wyjaśnień w w/w sprawie pismo nr OOS.0008.3.2019
z dnia
17.12.2019 r.
publikacja: rocznik 2019
z dnia 16.12.2019 r., poz. 5927
Uchwała zrealizowana.
Nadano nazwę „Spokojna” drodze
zlokalizowanej na działce nr 147
w Siemirowicach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.11.2019 z dnia
10.12.2019 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 15.01.2020r.
poz. 404
Uchwała zrealizowana.
Nadano nazwę „Spokojna” drodze
zlokalizowanej na działce nr 109/18
w Łebuni.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.11.2019 z dnia
10.12.2019 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 15.01.2020r.
poz. 405
Uchwała realizowana.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.
Uchwała realizowana.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 2/2020 z dnia
02.01.2019 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 22.01.2020 r., poz. 659
Uchwała zrealizowana.
Ustalono plan finansowy wydatków
niewygasających w 2019 r. (4 zadania)
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 2/2020 z dnia
02.01.2019 r.
Uchwała zrealizowana.
Uchwalono średnią cenę jednostki paliwa
w Gminie Cewice, w roku szkolnym
2019/2020.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 2/2020 z dnia
02.01.2019 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 27.01 2020 r., poz. 719
Uchwała uchylona
uchwałą nr XV/137/2020 z dnia
12.03.2020 r.
publikacja: rocznik 2020
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pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i form kształcenia
objętych dofinansowaniem w 2020
roku.

z dnia 09.04.2020r.
poz. 1847

Uchwała realizowana.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.1.2020
z dnia
03.01.2020 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 16.01.2020 r., poz. 511
Uchwała realizowana.
Uchwała podjęta w związku ze zmianami
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.1.2020
z dnia
03.01.2020 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 28.01.2020 r., poz. 748
Uchwała zrealizowana.
Nadano nazwę „Maszewice” drodze
zlokalizowanej na działkach nr 74, 73/6 ,
73/7 w Maszewie Lęborskim.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.1.2020
z dnia
03.01.2020 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 27.01.2020 r., poz. 717
Uchwała oczekująca na realizację.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.1.2020
z dnia
03.01.2020 r.

ZK
M. Stukan

92.

XIV/126/2019
30.12.2019 r.

szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.

93.

XIV/127/2019
30.12.2019 r.

regulaminu utrzymania czystości na
terenie Gminy Cewice.

94.

XIV/128/2019
30.12.2019 r.

nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Maszewo Lęborskie.

95.

XIV/129/2019
30.12.2019 r.

wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości.

96.

XIV/130/2019
30.12.2019 r.

zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy Cewice oraz planów pracy
komisji stałych Rady na rok 2020.

Uchwała realizowana.
Plany pracy realizowane są w ciągu 2020r.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.1.2020
z dnia
03.01.2020 r.

OOS
J. Lica

97.

XIV/131/2019
30.12.2019 r.

zmiany uchwały w sprawie stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na terenie Gminy
Cewice na cele niezwiązane z
potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała zrealizowana.
W uchwale nr XXVII/237/2013 Rady
Gminy Cewice z dnia 28.05.2013 r.
dodano §31
Przesłano do organu nadzorczego RIO w
Gdańsku - pismo nr 2/2020 z dnia
02.01.2019 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 10.01 2020 r., poz. 341

ZK
S. Czaja
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98.

XIV/132/2019
30.12.2019 r.

zmiany uchwały nr V/48/2019
Rady Gminy Cewice z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowych
warunków
przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych
warunków
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania.

Uchwała realizowana
Określono w niej stawki za jedną godzinę
usług opiekuńczych i jedną godzinę
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Przesłano
do
organu
nadzorczego
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr
OOS.0711.1.2020
z dnia
03.01.2020 r.
publikacja: rocznik 2020
z dnia 30.01.2020 r., poz. 755

OPS
E. Maszota

Objaśnienia:
 „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane,
 „uchwała realizowana” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji,
 „uchwała zrealizowana w części” - uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane,
tylko częściowo,
 „uchwała oczekująca na realizację” – uchwała, której postanowienia zostaną
zrealizowane w określonym czasie,
 „uchwała uchylona” – uchwała, której postanowienia zostały unieważnione,
 „uchwała zmieniona” – uchwała, której postanowienia zostały zmienione
postanowieniami innej uchwały.
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