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WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt przedstawia
Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Jest to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabrać radni, jaki i również
mieszkańcy. Debata kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Wójtowi
wotum zaufania.
Raport o stanie Gminy Cewice został przygotowany na podstawie informacji
zebranych od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Cewicach i kierowników
jednostek

organizacyjnych

gminy.

Raport

obejmuje

okres

od

1

stycznia

do 31 grudnia 2021 r.
Raport pokazuje, że na każdym odcinku działania samorządu potrzebna
jest wspólna praca i zaangażowanie wszystkich organów i pracowników gminy,
jednostek organizacyjnych gminy, jednostek pomocniczych gminy, instytucji kultury,
co ma bezpośrednie przełożenie na codzienną jakość życia mieszkańców naszej gminy.
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I.

INFORMACJA O LICZBIE I STRUKTURZE DEMOGRAFICZNEJ
MIESZKAŃCÓW

DEMOGRAFIA
Wpływ na liczbę ludności w Gminie Cewice ma przyrost naturalny i saldo migracji
ludności. Zgodnie z Rejestrem Mieszkańców, prowadzonym w Urzędzie Gminy
w Cewicach, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, na terenie Gminy Cewice
zameldowanych było 7385 osób (7017 na pobyt stały i 368 na pobyt czasowy).

MIESZKAŃCY GMINY CEWICE OGÓŁEM - 7385

MĘŻCZYŹNI - 3726
KOBIETY - 3659
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Tabela: Wykaz ilościowy mieszkańców z podziałem na miejscowości wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Źródło: Urząd Gminy w Cewicach – Rejestr Mieszkańców
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Zestawienie ilościowe mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały i czasowy na przełomie lat 2017-2021

RAZEM

ROK

POBYT
STAŁY

POBYT
CZASOWY

POBYT STAŁY
I CZASOWY

2017

7067

410

7477

2018

7083

446

7529

2019

7052

430

7482

2020

7052

379

7431

2021

7017

368

7385

Źródło: Urząd Gminy w Cewicach – Rejestr Mieszkańców

Statystyka za okres 2017-2021 przedstawiająca liczbę osób zameldowanych na terenie
Gminy Cewice, wskazuje tendencję spadkową, która trwa do dnia dzisiejszego.
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Wykres: Zameldowania na terenie Gminy Cewice na przełomie lat 2017-2021
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Tabela: Wykaz ilościowy mieszkańców z podziałem na sołectwa wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Źródło: Urząd Gminy w Cewicach – Rejestr Mieszkańców
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Wykres: Zameldowania na terenie Gminy Cewice z podziałem na sołectwa
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Tabela: Wykaz ilościowy mieszkańców z podziałem na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Źródło: Urząd Gminy w Cewicach – Rejestr Mieszkańców
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Wykres: Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Cewice wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Na przełomie lat 2017-2021 zauważalna jest tendencja spadkowa urodzeń
w stosunku do ilości zgonów. Liczba urodzeń maleje z roku na rok, rośnie jednak liczba
zgonów.
W 2021 r. urodziło się 101 dzieci (nowych mieszkańców Gminy Cewice),
a zmarły 62 osoby (36 mężczyzn i 26 kobiet).

Raport o stanie gminy
9

GMINA CEWICE

200
180
160
140
120
URODZENIA

100

ZGONY

80
60
40
20
0
2017

2018

2019

2020

2021

Wykres: Urodzenia i zgony mieszkańców Gminy Cewice w latach 2017-2021

DOWODY OSOBISTE
W 2021 roku w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach
wydano 426 dowodów osobistych.
Od 8 listopada 2021 r. funkcjonują w obiegu nowe dowody osobiste z nowymi
elementami warstwy graficznej i elektronicznej dowodu osobistego. Najważniejsze z nich
to: druga cecha biometryczna (odcisk palca) oraz odwzorowanie podpisu właściciela
dowodu, przez co konieczność osobistego złożenia wniosku o dowód w urzędzie
(dla osób powyżej 12. roku życia). W związku z tym, tutejszy urząd wyposażony został
w specjalne skanery do pobierania odcisków palców. Po zmianie ustawy o dowodach
osobistych dowody osobiste wydawane są na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia,
które muszą złożyć odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód osobisty wydawany
jest na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Odciski palców będą znajdowały się
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych.
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WZÓR NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO
W roku 2021 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach zarejestrowano
48 aktów małżeństwa. Udzielono 20 ślubów cywilnych.
W tym roku wręczone zostały także Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nagrody dla osób,
które

przeżyły

co

najmniej

50

lat

w

jednym

związku

małżeńskim.

W 2021 roku aż 15 par z terenu Gminy Cewice obchodziło jubileusz 50-lecia
pożycia

małżeńskiego,

Z tej okazji

1

para

zaś

jubileusz

60-lecia

pożycia

małżeńskiego.

Wójt Gminy Cewice wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

odwiedził Dostojnych Jubilatów

wręczając im medale nadane przez Prezydenta RP,

dyplomy uznania, kwiaty oraz upominki. Składając życzenia, Wójt Gminy Cewice
w imieniu swoim oraz władz samorządowych złożył

najlepsze życzenia zdrowia,

szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, a także długich i spokojnych lat życia.
Wykonane zostały również zdjęcia pamiątkowe, które następnie przekazano Jubilatom.
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II.

INFORMACJE FINANSOWE.

Wykonanie dochodów ( w tym PIT i CIT)
Plan dochodów

58.658.088,50

Wykonanie dochodów, w tym:

61.112.362,16

PIT

3.972.269,00

CIT

23.305,97

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
Plan

881.220,00 zł.

Wykonanie

882.720,00 zł.

Kształtowanie się dochodów budżetu w latach 2012-2021

DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2012-2021
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Wykonanie wydatków
Plan wydatków

62.760.713,31

Wykonanie wydatków

57.381.857,63

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 8,20 %
Wykonanie wydatków ogółem

57.381.857,63

Wykonanie wydatków majątkowych

4.705.886,73

Kształtowanie się wydatków budżetu gminy w latach 2012-2021
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WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2012-2021
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w złotych

DOCHODY OGÓŁEM I WYDATKI OGÓŁEM
W LATACH 2012-2021
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WYDATKI OGÓŁEM

Wynik budżetu 2021 r.
Planowany wynik - DEFICYT

- 4.102.624,81 zł.

Wykonany wynik - NADWYŻKA

+3.730.504,53 zł.

Zadłużenie
Poziom zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 18.357.289,77 zł.
i stanowi 30,04 % wykonanych dochodów.

Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Dochody

8.275,20 zł.

Wydatki

7.770,06 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2021 rok
opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cewice.
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III.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.
W 2021 roku nastąpił wzrost mienia komunalnego Gminy Cewice o 4,90%

w stosunku do roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe
wg poniższych grup rodzajowych:

Lp.

Nazwa grupy
rodzajowej składnika
aktywów

Grupa
Grunty
0

Wartość brutto
Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenie
wartości

Zmniejszenie
wartości

Stan na koniec
roku
obrotowego

7 995 669,49

17 736,00

4 476,92

8 008 928,57

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do
użytkowego
Grupa lokalu
18 353 502,09
i
spółdzielcze
1
własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego

0,00

26 898,00

18 326 604,09

3 596 113,84

0,00

46 396 473,43

41 000,00

0,00

700 777,26

0,00

0,00

1 106 204,16

0,00

0,00

79 191,89

1 194,76

0,00

821 359,88

16 861,00

59 889,45

613 239,96

23 979,00

0,00

1 201 606,60

3 696 884,60

91 264,37

77 254 385,84

Obiekty
inżynierii
42 800 359,59
lądowej i wodnej
Kotły
i
maszyny
659 777,26
energetyczne
Maszyny, urządzenia
Grupa
i aparaty ogólnego 1 106 204,16
4
zastosowania
Maszyny, urządzenia
Grupa
i
aparaty
79 191,89
5
specjalistyczne
Grupa
Urządzenia techniczne
820 165,12
6
Grupa
Środki transportu
656 268,41
7
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości
Grupa
i wyposażenie, gdzie 1 177 627,60
8
indziej
niesklasyfikowane
Grupa
2
Grupa
3

Razem

73 648 765,61
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Zmiany w stanie mienia komunalnego dokonane w 2021 r.
1. Sprzedaż działki nr 23/11 obr. Cewice o łącznej pow. 0,1500 ha.
2. Sprzedaż działki nr 69/5 i nr 69/6 obr. Cewice o łącznej pow. 0,3132 ha.
3. Sprzedaż działki nr 241/14 obr. Cewice o łącznej pow. 0,2500 ha.
4. Sprzedaż działek nr 73/6 i nr 73/7 obr. Maszewo Lęborskie o łącznej pow. 3,554 ha.
5. Sprzedaż działek nr 61/7 i nr 61/16 obr. Maszewo Lęborskie o łącznej pow.0,0613 ha.
6. Sprzedaż działek nr 275 i nr 267 obr. Pieski o łącznej pow. 0,3159 ha.
7. Nabycie od osób fizycznych działek pod drogi - nr dz. 201/1 o pow. 0,0200 ha
i 201/2 o pow. 0,0262 ha obr. Bukowina.
8. Nabycie od osób fizycznych działek pod drogi - nr dz. 161/20 o pow. 0,0,0262 ha
obr. Pieski.
9. Nabycie od osób fizycznych działek pod drogi - nr dz. 193/9 o pow. 0,0237 ha
obr. Cewice.
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IV.

INFORMACJE O RALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.

4.1. Strategia rozwoju gminy.
4.1.1. Planowanie przestrzenne.
1. W 2021 roku przeprowadzono 77 postępowań administracyjnych w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy oraz 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
2. Wydano 215 zaświadczeń o funkcji terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz o położeniu działki w obszarze rewitalizacji.
3. Wydano 14 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
4. Zaopiniowano 36 wstępnych projektów podziałów nieruchomości.
5. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oskowo I.
6. W

2021

roku

rozpoczęto

prace

nad

opracowaniem

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Cewice I.

4.1.2. Inwestycje.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice,
Siemirowice, Bukowina – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w m. Bukowina (etap III).
W dniu 22 czerwca 2021 r. podpisano umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Bukowina. Wykonany został odcinek sieci kanalizacji tłocznej Ø110 PE
metodą przewiertu sterowanego o długości około 100 m.
2. Budowa chodnika w Osowie Lęborskim.
W dniu 15.06.2021 r. została podpisana umowa nr 9/ZP/2021 na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych
w pasie drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Osowo Lęborskie”. Inwestycja została wykonana
i odebrana dnia 23.09.2021 r.
Raport o stanie gminy
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Zakres wykonanych robót:
 chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym – 300,65 m²,
 zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym – 106,86 m2,
 przejście dla pieszych,
 znaki drogowe pionowe.

Chodnik w Osowie Lęborskim

3. Dokumentacja drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach.
W dniu 11.08.2020 r. została podpisana umowa nr 24/ZP/2020 na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych
w m. Cewice. W dniu 02.06.2021 r. Gmina Cewice uzyskała decyzję pozwolenia
na budowę drogi gminnej (ulicy Akacjowej i Osiedla Młodych) z infrastrukturą
towarzyszącą (oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa) w miejscowości Cewice.

Raport o stanie gminy
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Dokumentacja

projektowa

zakłada

budowę

drogi

gminnej

Osiedla

Młodych

oraz ul. Akacjowej o długości łącznej około 474,5 m wraz ze zjazdami, chodnikiem,
siecią kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym oraz oświetleniem. Nawierzchnia
drogi z kostki betonowej.
4. Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach.
W dniu 24 maja 2021 r. podpisano umowę na budowę miejsc postojowych
i

utwardzenie

parkingu

przy

cmentarzu

komunalnym

w

Cewicach.

Zakres robót obejmował ułożenie płyt ażurowych o pow. 21 m2 oraz utwardzenie parkingu
z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm o pow. 35 m2.
5. Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia
ulicznego.
W dniu 21.12.2020 r. podpisano umowę nr 36/ZP/2020 na budowę oświetlenia
ulicznego ul. Krótkiej i Słonecznej w m. Cewice. Zadanie polegało na budowie linii
oświetleniowej kablowej o długości 167 m oraz montażu słupów oświetleniowych i opraw
oświetleniowych – 4 szt. Zadanie zostało wykonane i odebrane 25.03.2021 r.
W dniu 23.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy
Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”. W ramach zadania wykonano
nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym
o pow. 966 m2, zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze grafitowym
o pow. 176 m2, pobocza z kraty trawnikowej 50x50x4 cm o pow. 210 m2 oraz ustawiono
znak drogowy i tablicę informacyjną.
Zadanie inwestycyjne wykonano i odebrano dn. 20.09.2021 r.
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Ulica Krótka i Słoneczna w miejscowości Cewice

6. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice – budowa ścieżki
rowerowej na trasie Cewice – Kamieniec.
W dniu 08.07.2021 r. podpisano umowę nr 17/ZP/2021 na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II –
budowa

chodnika

miejscowościami

i

wymiana

Cewice

–

nawierzchni
Kamieniec

pasa
na

przeciwpożarowego

potrzeby

ruchu

między

rowerowego.

W ramach zadania wybudowano chodnik na potrzeby ruchu rowerowego na odcinku
należącym do ZDW w Gdańsku o długości 1524 m oraz wymieniono nawierzchnię pasa
przeciwpożarowego o długości ścieżki 292,59 m i szer. 2,0 m. Zadanie inwestycyjne
wykonano i odebrano w dniu 23.12.2021 r.
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Ścieżka rowerowa na trasie Cewice – Kamieniec

7. Budowa systemu tras rowerowych na terenie gminy – etap III – budowa
pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie.
W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap III – budowa
pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie
w miejscowości Cewice. Zadanie obejmowało wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego
o długości 800 m od ul. Myśliwskiej w Cewicach w kierunku Maszewa Lęborskiego.
Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 20.10.2021 r.
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Pierwszy odcinek ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie

8. Przebudowa

(adaptacja)

części

pomieszczeń

szkolnych

przeznaczonych

na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach.
Zadanie inwestycyjne podzielono na dwa etapy. I etap polegał na przebudowie
(adaptacji) części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola
w budynku Zespołu Szkół w Cewicach. II etapem było zagospodarowaniu terenu
przy budynku Zespołu Szkół w Cewicach na potrzeby przedszkola.
W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę na przebudowę (adaptację) części
pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku
Zespołu Szkół w Cewicach – etap I. Zadanie obejmowało m.in. prace rozbiórkowe
i

demontażowe,

murarsko-tynkarskie,

montażowe,

wykończeniowe,

sanitarne

i elektryczne. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 24.11.2021 r.
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W dniu 26.10.2021 r. podpisano umowę nr 37/ZP/2021 na realizację II etapu
inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół w Cewicach
na potrzeby przedszkola – etap II. Etap ten polegał na budowie miejsc postojowych, dojść,
dojazdów oraz terenu rekreacyjnego. Dodatkowo wybudowano plac zabaw wyposażony w:
 zabawkę „Bujaczek auto” – szt. 1,
 zabawkę „Bujaczek czteroosobowy – koniczyna” – szt. 1,
 zabawkę „Bujak konik” – szt. 1,
 piaskownicę 3x3 m – szt. 1,
 huśtawkę pojedynczą – szt. 1,
 ławkę – szt. 4
 kosz na śmieci z daszkiem – szt. 2,
 zestaw zabawowy – szt. 1.
Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 17.12.2021 r.

Pomieszczenia przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach
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Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół w Cewicach na potrzeby przedszkola

9. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku SP w Bukowinie.
W dniu 11 maja 2021 r. podpisano umowę na wykonanie instalacji odgromowej
na dachu budynku pawilonu szkolnego w Bukowinie na dz. nr 476 obr. Bukowina
wraz ze wszystkimi pomiarami.
10. Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach.
W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę nr 8/ZP/2021 na opracowanie
dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę
i przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu. W dniu 10.12.2021 r. uzyskano decyzję pozwolenie
na budowę wydaną przez Starostę Lęborskiego na rozbudowę i przebudowę budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
(wykonanie

placu

zabaw,

budowa

ciągów

pieszych,

przebudowa

przyłącza

wodociągowego) z podziałem realizacji na 2 etapy: Etap I – rozbudowa budynku
o

skrzydło

dydaktyczno-administracyjne,

wykonanie

zagospodarowania

Etap II – przebudowa wskazanych pomieszczeń w budynku istniejącym.
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11. Budowa placu zabaw na Osiedlu na Skarpie w Siemirowicach.
W dniu 10.09.2021 r. podpisano umowę nr 27/ZP/2021 na doposażenie placu
zabaw w miejscowości Siemirowice.
W ramach umowy zamontowano:
 ławki – szt. 3,
 śmietniki – szt. 2,
 tablicę informacyjną – szt. 1,
 zestaw zabawowy dla dzieci starszych – szt. 1,
 zestaw zabawowy dla dzieci młodszych – szt. 1,
 huśtawkę wagową – szt. 1,
 huśtawkę bocianie-gniazdo – szt. 1,
 zjazd linowy Tarzan – szt. 1,
 piaskownicę – szt. 1,
 linarium – szt. 1,
 bujak wywrotka – szt. 1,
 bujak koniczynka – szt. 1.
Zadanie wykonano i odebrano w dniu 03.12.2021 r.

Plac zabaw na Osiedlu na Skarpie w Siemirowicach
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Plac zabaw na Osiedlu na Skarpie w Siemirowicach

12. Fundusz Sołecki Oskowo – zakup piłkochwytu do boiska sportowego.
W dniu 03.09.2021 r. złożono zamówienie na dostawę i montaż piłkochwytu
w m. Oskowo. Zamówienie zostało zrealizowane.
13. Fundusz Sołecki Łebunia – zagospodarowanie terenu (plac zabaw) przy Osiedlu
Słonecznym (FS 2020).
W dniu 17.12.2020 r. złożono zamówienie na dostawę i montaż urządzeń placu
zabaw w m. Łebunia.
W dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę nr 132/2021 na wykonanie ogrodzenia
terenu placu zabaw przy Osiedlu Słonecznym w Łebuni oraz ławek i śmietników.
Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 07.05.2021 r.
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Plac zabaw w miejscowości Łebunia

14. Fundusz Sołecki Cewice – budowa skateparku przy budynku starej szkoły
w Cewicach.
W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę nr 19/ZP/2021 na opracowanie
dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu (skatepark) na

dz. nr 261/8

obr. Cewice. Dokumentacja przewiduje budowę nawierzchni z betonu o wymiarach placu
25x12 m wraz z montażem 3 urządzeń: Bank Ramp, Quater Pipe, Funbox przy budynku
starej szkoły w Cewicach.
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15. Budowa sieci wodociągowej – ul. Słoneczna w Siemirowicach.
W dniu 14.09.2021 r. podpisano umowę nr 29/ZP/2021 na budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Siemirowice (ul. Słoneczna). Inwestycja polegała
na budowie sieci wodociągowej z rur PE100 Ø110 o długości 283,8 m, Ø40 o długości
113,3 m

wraz z uzbrojeniem. Zadanie inwestycyjne wykonano i odebrano

dn. 09.11.2021 r.
16. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski.
W dniu 21.07.2021 r. podpisano umowę nr 20/ZP/2021 na budowę sieci
wodociągowej

w miejscowości Pieski.

Inwestycja polegała na

budowie sieci

wodociągowej z rur PE100 Ø90 o długości 1234 m, Ø75 o długości 480 m, Ø63 o długości
7391,4 m, Ø40 o długości 256,2 m wraz z uzbrojeniem. W dniu 09.11.2021 r. dokonano
odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.
17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice
w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina.
W dniu 12.10.2021 r. podpisano umowę nr 35/ZP/2021 na budowę sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w miejscowości Cewice. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 miesięcy
od dnia zawarcia umowy. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø110
o długości 1099 m, budowę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 375/1
obręb Cewice oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:
 grawitacyjna z rur PVC200 o długości 1958 m,
 grawitacyjna z rur PVC160 o długości 200 m,
 tłoczna Ø63 z rur PE100 o długości 14 m wykonana przewiertem,
 uzbrojenie kanalizacji,
 2 przepompownie.
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18. Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę nr 8/ZP/2021 na opracowanie
dokumentacji technicznej pn. Projekt zamienny na budowę cmentarza

komunalnego

wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego na dz. nr 232 w Cewicach.
Projekt zamienny obejmuje zmniejszenie zakresu inwestycji wraz z zaprojektowaniem
kolumbarium. W dniu 10.12.2021 r. uzyskano decyzję zatwierdzająca projekt zamienny,
do zatwierdzonego decyzją Starosty Lęborskiego nr 247/12 z dnia 23.05.2012 r.
projektu budowlanego.
19. Projekt

budowy

budynku

administracyjnego

oraz

pomieszczeń

gospodarczo-garażowych.
W dniu 05.01.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
pn. Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego
w m. Cewice. Zadanie obejmuje wykonanie na terenie działek nr 37/6 i 37/13
obręb Cewice projektu dwóch budynków: budynku administracyjnego oraz bezpośrednio
do niego przyległego budynku magazynowo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną. Projektowany budynek administracyjny pełnił będzie funkcję budynku
administracyjnego

Urzędu

Gminy w

Cewicach

wraz

z

zapleczem

socjalnym

dla pracowników fizycznych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek w rzucie w kształcie prostokąta. Natomiast projektowany budynek magazynowo
–garażowy oprócz funkcji magazynowej pełnił będzie rolę budynku z boksami
garażowymi i wydzielonym pomieszczeniem kotłowni zasilającej w energię cieplną
i w okresie grzewczym, c.w.u. oba projektowane budynki.
20. Budowa świetlic wiejskich w Unieszynie i Oskowie – dokumentacja.
W dniu 16.12.2021 r. podpisano umowę nr 44/ZP/2021 na opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Oskowo
i Unieszyno. W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane dwie świetlice wiejskie
w konstrukcji szkieletowej drewnianej, parterowe, oparte na planie prostokąta
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.
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4.1.3. Gospodarka nieruchomościami.
W roku 2021 dokonano sprzedaży działek nr 23/11, 69/5, 69/6, 241/14
obr.

Cewice

o

łącznej

pow.

0,7132

ha,

działek

73/6,

73/7,

61/7,

61/16

obr. Maszewo Lęborskie o łącznej pow. 3,6153 ha, działek 275, 267 obr. Pieski o łącznej
pow. 0,3159 ha.
Przejęto z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości
gruntowe przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych:
 nr dz. 201/1 o pow. 0,0200 ha i 201/2 o pow. 0,0262 ha obr. Bukowina,
 nr dz. 161/20 o pow. 0,0262 ha obr. Pieski,
 nr dz. 193/9 o pow. 0,0237 ha obr. Cewice,
 nr dz. 196/7 o pow. 0,0173 ha obr. Cewice.
Wydano na wniosek właścicieli nieruchomości 38 decyzji zatwierdzających podział
nieruchomości. Przeprowadzono procedurę nadania nazw ulicom w miejscowości
Popowo – ul. Leśna, Bukowina – ul. Polna, Maszewo Lęborskie – ul. Lazurowa.
Na

wniosek

właścicieli

nieruchomości

zostało

wydanych

41

zawiadomień

w sprawie ustalenia numerów porządkowych.
Przeprowadzono negocjacje i wypłacono odszkodowania za działki gruntu nr:
 201/1, 201/2 obręb Bukowina w wysokości 7.854,00 zł. pod poszerzenie drogi
dojazdowej,
 161/20 obręb Pieski w wysokości 840,00 zł. pod poszerzenie drogi publicznej gminnej,
 193/9 obręb Cewice w wysokości 3.792,00 zł. pod poszerzenie drogi publicznej klasy
dojazdowej.

4.1.4. Zamówienia publiczne.
W

celu

realizacji

zadań

budżetowych

w

2021

roku

przeprowadzono

47 postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z regulacjami
zawartymi w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 roku nr 1129 ze zm.). wszystkie zamówienia realizowane były
w

procedurach

poniżej

progów

unijnych,
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Większość zamówień, których łączna wartość w roku budżetowym nie przekroczyła
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 tysięcy złotych zostały
przeprowadzone w trybie zapytania cenowego, zgodnie z regulacjami Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach, przyjętego
Zarządzeniem Nr 60/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 15 czerwca 2021 roku.
W 2021 roku budżetowym udzielono ich 33.
Zamówienia krajowe obejmowały postępowania skupione w głównej mierze
na robotach budowlanych – 11 postępowań na łączną kwotę podpisanych umów
5 552 760,22 zł. Przedmiotem zamówień były zadania inwestycyjne gminy – budowa,
przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych, budowa sieci instalacji sanitarnej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cewice, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa
budynku Zespołu Szkół w Cewicach na potrzeby przedszkola wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego. Wśród usług – 3 postępowania na łączną kwotę 1 206 985,10 zł. –
udzielono zamówień na opracowanie dokumentacji technicznej, zagospodarowanie
odpadów oraz na dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy
Cewice oraz zimowe utrzymanie dróg publicznych na terenie Gminy Cewice.
Postępowania unijne na dostawę energii elektrycznej realizowane były w Grupie
Zakupowej NORDA.
Mniejsze zadania budżetowe, zarówno inwestycyjne, jak i bieżące, których
rodzajowa wartość łączna w skali całego roku budżetowego nie przekraczała wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000 zł., przeprowadzana zostały w trybie zapytania
cenowego. Zadania te obejmowały szeroki zakres przedmiotowy – dostawa sprzętu
siłowego zewnętrznego na potrzeby utworzenia dwóch siłowni zewnętrznych na terenie
gminy, opracowania kosztorysów, drobnych dostaw i usług, pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestycyjnego, kierownika robót oraz dostaw materiałów niezbędnych
do bieżącego funkcjonowania urzędu gminy.
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4.1.5. Fundusze zewnętrzne.
W 2021 r. Gmina Cewice złożyła 22 wnioski o dofinansowanie projektów.
Na 12 zadań gmina pozyskała dofinansowanie, 4 wnioski nie otrzymały dofinansowania,
a 6 wniosków nie zostało rozpatrzonych do końca 2021 r.
Ponadto w 2021 r. podpisano umowy o dofinansowanie 3 wniosków złożonych
w 2020 r. Gmina Cewice została również beneficjentem w 2 projektach partnerskich.
Zestawienie wniosków, na które Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie w 2021 r.
1.

Nazwa zadania: Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice –
etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego
między miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Opis zadania: Przyznane dofinansowanie obejmowało wykonanie robót budowlanych
oraz zatrudnienie inspektora nadzoru. W ramach inwestycji, między miejscowościami
Cewice i Kamieniec, powstała infrastruktura przeznaczona dla ruchu rowerowego
o długości 1816,59 m. Na działkach nr 185, 111, 147 i 216/1-L obręb Cewice powstał
chodnik z kostki brukowej, o długości ok. 1524 m i szerokości 3 m na jego
początkowym odcinku, a na pozostałej długości o szerokości 2,5 m. Na działkach
nr 216/3-L obręb Cewice i 21/1 obręb Oskowo została wymieniona nawierzchnia pasa
przeciwpożarowego o długości 292,59 m, szerokości 2 m i nawierzchni żwirowo –
gliniastej na terenach leśnych oraz z kostki betonowej niefazowanej na działce drogi
powiatowej nr 1328P.
Koszt realizacji zadania: 684.126,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 251.184,17 zł.
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Fot. Infrastruktura rowerowa na trasie Cewice – Kamieniec

2.

Nazwa zadania: Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice –
etap III – budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice –
Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Opis zadania: Przyznane dofinansowanie obejmowało wykonanie robót budowlanych
oraz zatrudnienie inspektora nadzoru. W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo
– rowerowy w Cewicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G (ulica Zielona)
o długości 800 m i szerokości od 2 do 2,5 m. Nawierzchnię ciągu pieszo –
rowerowego wykonano z betonu asfaltowego. Powstały również zjazdy indywidualne
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wody opadowe z powierzchni ciągu

Raport o stanie gminy
34

GMINA CEWICE

pieszo – rowerowego odprowadzane są w sposób powierzchniowy na pobocze
gruntowe oraz do istniejących rowów.
Koszt realizacji zadania: 466.305,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 197.811,00 zł.

Fot. Infrastruktura rowerowa przy ulicy Zielonej w Cewicach

3.

Nazwa

zadania:

Budowa

sieci

kanalizacji

sanitarnej

i

wodociągowej

na ulicy Wądolnik i ulicy Pomorskiej w miejscowości Łebunia.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Opis zadania: Przyznane dofinansowanie obejmuje wykonanie robót budowlanych.
Inwestycja polega na budowie:


kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 125,1 m i kanalizacji tłocznej
o długości 363 m wraz z lokalną przepompownią oraz sieci wodociągowej
o długości 1070,4 m na ulicy Wądolnik w miejscowości Łebunia,



kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 320,4 m i kanalizacji tłocznej
o długości 669,2 m wraz z lokalną przepompownią oraz sieci wodociągowej
o długości 855,3 m na ulicy Pomorskiej w miejscowości Łebunia wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
Raport o stanie gminy
35

GMINA CEWICE

Koszt realizacji zadania: 1.305.630,49 zł.
Wysokość dofinansowania: 1.300.000,00 zł.
4.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Opis zadania: Przyznane dofinansowanie obejmuje wykonanie robót budowlanych.
Inwestycja polega na budowie świetlicy wiejskiej w Oskowie. Będzie to budynek
parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie prostokąta o wymiarach 18×10 m,
przystosowany pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych. W budynku
znajdować się będzie pomieszczenie świetlicy, kuchnia, szatnia, kotłownia, sanitariat
męski, damski i dla osób niepełnosprawnych.
Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wspomagane będzie
odnawialnymi źródłami energii.
Koszt realizacji zadania: 1.200.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 500.000,00 zł.

5.

Nazwa

zadania:

pomieszczeń

Przebudowa

szkolnych

oraz

zmiana

przeznaczonych

na

sposobu

użytkowania

funkcjonowanie

części

przedszkola

w budynkach Zespołu Szkół w Cewicach wraz z budową miejsc postojowych,
dojść, dojazdów, terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw na dz. nr 255/8, 255/13,
255/14, 255/15 obr. Cewice, gm. Cewice.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rezerwa Ogólna Budżetu Państwa.
Opis zadania: Przyznane dofinansowanie obejmowało wykonanie robót budowlanych.
W ramach inwestycji przebudowano i zmieniono sposób użytkowania części
pomieszczeń szkoły przy ul. W. Witosa 65 w Cewicach na przedszkole oraz
zagospodarowano teren przy szkole. Zadanie obejmowało m.in. przebudowę łazienek,
wymianę nawierzchni dojść i dojazdów do budynku, budowę 17 miejsc postojowych
oraz ogrodzonego placu zabaw z 6 zabawkami i 4 ławkami oraz wykonanie terenu
rekreacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej i trawiastej, z roślinnością, ławkami
i stołem do gry w piłkarzyki.
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Koszt realizacji zadania: 1.142.412,93 zł.
Wysokość dofinansowania: 522.995,00 zł.

Fot. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Cewicach

Fot. Przedszkole w Zespole Szkół w Cewicach
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6.

Nazwa

zadania:

Wymiana

urządzeń

oraz

doposażenie

placu

zabaw

w miejscowości Siemirowice.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021.
Opis zadania: W ramach zadania na placu zabaw w Siemirowicach zostały
wymienione urządzenia do zabawy. Nowe urządzenia uwzględniają potrzeby zarówno
dzieci młodszych, jak i starszych. Są to: zestaw zabawowy dla dzieci młodszych,
zestaw zabawowy dla dzieci starszych, huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo,
zjazd linowy Tarzan, piaskownica, linarium i 2 bujaki. Ponadto zostały zamontowane
nowe ławki i kosze na śmieci.
Umowa o dofinansowanie została rozwiązana, ponieważ Wykonawca nie był w stanie
dostarczyć wyposażenia placu zabaw w terminie określonym w umowie o
dofinansowanie.
Z uwagi na brak możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania w umowie
o dofinansowanie, zostało ono w całości sfinansowane z budżetu gminy.
Koszt realizacji zadania: 62.911,03 zł.
Wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł.

Fot. Plac zabaw w Siemirowicach
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7.

Nazwa zadania: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej
stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Leśników Polskich w Przerytem.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło

dofinansowania:

Moduł

3

wieloletniego

rządowego

programu

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
Opis zadania: Gmina Cewice złożyła wniosek o dofinansowanie na doposażenie
i poprawę standardu stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Łebuni,
Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim,
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich
w

Przerytem

–

Szkole

i

w

Zespole

Podstawowej

Szkolno

im.

–

Przedszkolnym

Lotników

Morskich

w
w

Siemirowicach
Siemirowicach.

Dofinansowanie pozyskano na stołówkę szkolną w szkole w Przerytem.
Zadanie polegało na remoncie stołówki szkolnej w Przerytem, obejmującym zmianę
rozmieszczenia instalacji elektrycznej, odnowienie powierzchni ścian i sufitów oraz
malowanie pomieszczeń stołówki. Zakupiono również sprzęt kuchenny: zmywarko –
wyparzarkę |z podstawą, patelnię elektryczną, zlewozmywak dwukomorowy z baterią
z prysznicem, piec konwekcyjno-parowy, szatkownicę do warzyw z tarczami,
pojemnik termo z wyposażeniem, termos do żywności, warnik i blender ręczny.
Stołówka została ponadto wyposażona w półkę wiszącą do przechowywania sprzętu
kuchennego, 4 stoły i 20 krzeseł.
Koszt realizacji zadania: 80.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 64.000,00 zł.
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Fot. Jadalnia w stołówce szkolnej w Przerytem
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Fot. Kuchnia w stołówce szkolnej w Przerytem

8.

Nazwa zadania: Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Część oświatowa subwencji ogólnej z rezerwy tej części
subwencji w roku 2021.
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Opis zadania: W ramach zadania Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Leśników Polskich w Przerytem zakupiła m.in. laptopy, monitory interaktywne,
globusy, mikroskopy i wiele innych pomocy, które uatrakcyjnią i ułatwią nauczanie
geografii, chemii, biologii i fizyki.
Koszt realizacji zadania: 67.811,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 67.811,00 zł.

Fot. Pomoce dydaktyczne zakupione dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Leśników Polskich w Przerytem

9. Nazwa zadania: Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Cewice.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Opis zadania: Inwestycja obejmuje budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
w 4 miejscowościach:


budowę około 2100 m sieci wodociągowej oraz około 3800 m sieci kanalizacji
sanitarnej w Bukowinie,



budowę około 600 m sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach,
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budowę około 1500 m sieci wodociągowej oraz około 1950 m sieci kanalizacji
sanitarnej w Siemirowicach,



budowę około 2200 m sieci kanalizacji sanitarnej w Unieszynie – Osada Leśna.

Koszt realizacji zadania: 9.745.290,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 8.369.500,00 zł.

Fot. Podpisanie umów z wykonawcami inwestycji

10. Nazwa zadania: Program Youngster PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego
dla uczniów klas ósmych w Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich
w Siemirowicach.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Dofinansowanie z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach programu YOUNGSTER PLUS.
Opis zadania: W ramach zadania w Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich
w Siemirowicach prowadzone są dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów
klas ósmych. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania,
prowadzone są w jednej grupie liczącej 15 uczniów, w wymiarze 90 godzin
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dydaktycznych w roku szkolnym. Szkoła otrzymała również zestawy edukacyjne
dla uczniów, podręczniki i inne zestawy metodyczne dla nauczyciela uczestniczącego
w programie. Ponadto Fundacja i jego partner pokrywają koszty niezbędnych szkoleń
dla nauczyciela oraz zapewniają nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli największe
postępy w nauce, w ramach organizowanych konkursów oraz dostęp do platformy
e-learningowej,

wspomagającej

proces

nauczania.

Wydawnictwo

Macmillan,

które jest głównym partnerem projektu, wyposaży szkolną bibliotekę w wybrane
przez nauczyciela słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video, readersy itp.
Koszt realizacji zadania: 3.600,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 1.800,00 zł.

Fot. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS
w Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach

Raport o stanie gminy
44

GMINA CEWICE

11. Nazwa zadania: Lokalny Animator Sportu.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu
„Lokalny Animator Sportu”.
Opis zadania: Zadanie miało na celu upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach
pozalekcyjnych

i

pozaszkolnych.

Zajęcia

odbywały

się

od

kwietnia

do listopada 2021 r. na kompleksie boisk, wybudowanych w Łebuni w ramach
programu „Moje Boisko Orlik 2012”. W ramach zadania został zatrudniony lokalny
animator sportu, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu zajęć i organizacji imprez sportowych
dla różnych grup wiekowych. Zorganizowano m.in. turniej „Moje Euro 2020
na Orliku w Łebuni”, turniej piłki siatkowej i koszykowej, piknik rodzinny, gry
i zabawy ze współzawodnictwem dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III,
Narodowy Dzień Sportu, Turniej dla Najmłodszych „Olimpiada”, festyn rodzinny
w Łebuni i Osowie Lęborskim, etap gminny i powiatowy XXII Turnieju o Puchar
Tymbarku, turniej tenisa ziemnego, rozgrywki unihokeja na Orliku, rozgrywki szkolne
w ultimate frisbee.
Koszt realizacji zadania: 21.600,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 10.800,00 zł.
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Fot. Zajęcia na boisku w Łebuni w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”

12. Nazwa zadania: Laboratoria przyszłości.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Opis zadania: W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. ks. Edmunda
Roszczynialskiego w Cewicach, Szkoła Podstawowa w Łebuni, Szkoła Podstawowa
in.

Polskich Olimpijczyków

w Maszewie

Lęborskim,

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem oraz Szkoła
Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach otrzymały wsparcie finansowe
na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu
umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego
myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania
o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
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We wszystkich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt
do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie.
Koszt realizacji zadania: 250.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 250.000,00 zł.

Fot. Drukarka 3D i laptop zakupiony do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Maszewie Lęborskim

13. Nazwa zadania: Utworzenie siłowni zewnętrznych przy budynku Ośrodka
Zdrowia

w

Cewicach

oraz

przy

Szkole

Podstawowej

z

Oddziałami

Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: PFRON, MODUŁ IV Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi.
Opis zadania: W ramach udzielonego wsparcia zostały zakupione 24 urządzenia
oraz 2 tablice z regulaminem korzystania z urządzeń do dwóch siłowni zewnętrznych,
które powstaną na terenie gminy. Jedna siłownia, składająca się z 13 urządzeń,
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znajdować się będzie na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach. Druga siłownia, licząca 11
urządzeń, powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem.
Koszt realizacji zadania: 73.524,73 zł.
Wysokość dofinansowania: 73.524,73 zł.
14. Nazwa zadania: Poznaj Polskę – organizacja wycieczek przez Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło

dofinansowania:

Budżet

Państwa

–

Dotacja

celowa

na

realizację

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
Opis zadania: W ramach zadania zorganizowano dwie wycieczki szkolne dla uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich
w Przerytem. Pierwsza wycieczka została zorganizowana dla 30 uczniów klas IV-VIII,
którzy pojechali do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej oraz na Westerplatte.
W drugim wyjeździe wzięło udział 20 uczniów klas I-III. Dzieci pojechały do Gdyni,
gdzie zwiedziły śródmieście oraz Centrum Nauki EXPERYMENT.
Koszt realizacji zadania: 3.365,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 2.692,00 zł.

Fot. Dzieci ze szkoły w Przerytem na wycieczce w Centrum Edukacji EXPERYMENT w Gdyni
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15. Nazwa zadania: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
Opis zadania: Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych na czterech
liniach komunikacyjnych:


nr 43 – Pieski – Zielony Dwór – Siemirowice,



nr 44 – Unieszyniec – Unieszyno – Karwica – Lesiaki – Krępkowice – Maszewo
Lęborskie – Cewice,



nr 45 – Oskowo – Kamieniec – Cewice,



nr 46 – Dziechno – Popowo – Okalice – Łebunia – Bukowina – Osowo Lęborskie –
Cewice.

W ramach gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
Przewozy będą realizowane do 31.12.2022 r.
Koszt realizacji zadania: 342.024,95 zł.
Wysokość dofinansowania: 306.291,00 zł.

Zestawienie wniosków, które nie otrzymały dofinansowania w 2021 r.
1.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Opis zadania: Wniosek dotyczył budowy świetlicy wiejskiej w Unieszynie jako
miejsca
W

spotkań

ramach

i

organizacji

zadania

imprez

planowano

integrujących

wybudowanie

lokalną

budynku

społeczność.
parterowego,

niepodpiwniczonego, na rzucie prostokąta o wymiarach 18x10 m, przystosowanego
pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych. W budynku przewidziano
pomieszczenie świetlicy, kuchnię, szatnię, kotłownię, sanitariat męski oraz damski
i dla osób niepełnosprawnych. Do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej zaplanowano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Koszt realizacji zadania: 1.200.000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1.200.000,00 zł.
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2.

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec – Oskowo.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Opis zadania: Wniosek dotyczył budowy ścieżki rowerowej na trasie KamieniecOskowo, biegnącej przez tereny leśne w pasie p.poż. (wymiana nawierzchni pasa
przeciwpożarowego) oraz przez działki gminne. Na terenach leśnych ścieżka miała
mieć nawierzchnię z mieszanki żwirowo – gliniastej, a na działkach gminnych z kostki
betonowej o gr 8cm. Długość ścieżki miała wynosić około 2,6 km.
Koszt realizacji zadania: 850.000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 850.000,00 zł.

3.

Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Łebunia.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano budowę publicznych dróg gminnych
w Łebuni, w tym budowę 450 m drogi na ulicy Rodzinnej, 250 m drogi
na ul. Spokojnej oraz 405 m drogi na ul. Polnej. Zadanie obejmowało również
wykonanie chodnika, zjazdów, odwodnienia i kanału technologicznego na każdej
z tych dróg. Zaplanowano również wykonanie oświetlenia drogowego przy ulicy
Polnej i Spokojnej.
Koszt realizacji zadania: 5.200.000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 4.940.000,00 zł.

4.

Nazwa zadania: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu
na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy program na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.
Opis zadania: W ramach zadania planowano doposażenie Szkoły Podstawowej
w Łebuni, Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim,
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich
w Przerytem i Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach
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w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Koszt realizacji zadania: 158.645,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 126.916,00 zł.

Zestawienie wniosków, które nie zostały rozpatrzone do końca 2021 r.
1.

Nazwa zadania: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej w Gminie Cewice.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Program priorytetowy nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami
i ochrona powierzchni ziemi”.
Opis zadania: Zadanie polega na zebraniu od rolników i poddaniu odzyskowi lub
unieszkodliwieniu 47,87 [Mg] odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.
Koszt realizacji zadania: 37.270,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 23.935,00 zł.

2.

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej na ulicy Akacjowej i Osiedlu Młodych
w Cewicach.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2022).
Opis zadania: Zadanie polega na budowie czterech odcinków drogi na Osiedlu
Młodych i ulicy Akacjowej w miejscowości Cewice. Planowana inwestycja obejmuje
budowę, na każdym odcinku, drogi dwukierunkowej, która będzie posiadać jedną
jezdnię z 2 pasami ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 2,5 m każdy.
W ramach zadania przy każdym odcinku drogi powstanie też chodnik o szerokości
2 m, który będzie usytuowany wzdłuż jednej strony jezdni, bezpośrednio przy niej.
Zostaną również wykonane zjazdy z kostki betonowej oraz odwodnienie drogi.
Zadanie obejmuje ponadto budowę linii oświetleniowej na 2 odcinkach drogi.
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Koszt realizacji zadania: 1.894.233,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: We wniosku nie określało się wnioskowanej kwoty
dofinansowania.
3.

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej w Cewicach.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2022).
Opis zadania: Zadanie polega na budowie drogi ulicy Kwiatowej w miejscowości
Cewice wraz z budową infrastruktury. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi
dwukierunkowej o długości 167,5 m i szerokości 4,5 m z prawostronnym chodnikiem
dla pieszych o długości około 143 m i szerokości 1,5 m, oddzielonym od jezdni pasem
zieleni o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej
betonowej Behaton. W pasie między chodnikiem i jezdnią zaplanowano wykonanie
trawników i nasadzenie drzew liściastych. Realizacja zadania obejmuje ponadto
budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 165 mb z wpustami
ulicznymi,

oświetlenia

ulicznego

(3

słupy

oświetleniowe)

oraz

kanału

teletechnicznego.
Koszt realizacji zadania: 616.799,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: We wniosku nie określało się wnioskowanej kwoty
dofinansowania.
4.

Nazwa zadania: Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia –
REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia.
Opis zadania: W ramach zadania zostanie zakupionych 259 laptopów dla dzieci
z rodzin popegeerowskich. Zakupiony sprzęt zostanie ubezpieczony.
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Koszt realizacji zadania: 673.400,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 673.400,00 zł.
5.

Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina.
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia.
Opis zadania: W ramach zadania w Urzędzie Gminy w Cewicach zostanie
zmodernizowana sieć wewnętrzna LAN. Zostanie również przeprowadzona diagnoza
cyberbezpieczeństwa urzędu. Ponadto zostanie zakupiony serwer do tworzenia
backup-ów

oraz

wirtualizacji

posiadanych

systemów

dziedzinowych

wykorzystywanych w urzędzie, roczna licencja na oprogramowanie biurowe typu
Microsoft Office oraz oprogramowanie i sprzęt zwiększający cyberbezpieczeństwo.
Zaplanowano również szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracownika
urzędu, zajmującego się infrastrukturą teleinformatyczną.
Koszt realizacji zadania: 228.630,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 228.630,00 zł.
6.

Nazwa zadania: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łebuni i Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim oraz zakup nowości
wydawniczych
w

Szkole

oraz

elementów

Podstawowej

w

wyposażenia
Łebuni,

bibliotek
Szkole

szkolnych
Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim i Szkole Podstawowej
im. Lotników Morskich w Siemirowicach
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r.
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025” – Priorytet 3.
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Opis zadania: W ramach zadania zostaną zakupione książki, będące nowościami
wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, dla oddziałów przedszkolnych
w

Szkole

Podstawowej

w

Łebuni

i

w

Szkole

Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim. Natomiast dla bibliotek
szkolnych

w

Szkole

Podstawowej

w

Łebuni,

Szkole

Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim i Szkole Podstawowej
im. Lotników Morskich w Siemirowicach zostaną kupione książki będące nowościami
wydawniczymi i niebędące podręcznikami.
Koszt realizacji zadania: 20.125,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 16.000,00 zł.

4.1.6. Promocja gminy i komunikacja społeczna.
Działalność promocyjna Gminy Cewice w 2021 roku polegała głównie
na wykonaniu materiałów informacyjno – promocyjnych, współpracy z mediami,
prezentacji gminy w serwisach internetowych, wydaniu Bezpłatnego Informatora
Samorządowego Urzędu Gminy w Cewicach. Zadania promocyjne gminy wiązały się
z organizacją lub współorganizacją i wsparciem różnych wydarzeń i imprez odbywających
się na terenie Gminy Cewice i poza nią. Od dnia ogłoszenia pandemii COVID-19
działalność związana była także z promowaniem szczepień oraz współorganizacją
wydarzeń związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19.
Działalność promocyjna Gminy Cewice prowadzona była w oparciu o środki
finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. W 2021 roku na działalność
promocyjną zaplanowano wydatki w wysokości 118.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych oraz na opłacenie składek z tytułu
przynależności gminy do stowarzyszeń, a także na promocję szczepień przeciw COVID-19
na terenie gminy. Na koniec roku budżet zamknął się w kwocie 88.128,80 zł.
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Działania informacyjne i komunikacja społeczna.
Działania z zakresu przekazywania informacji mieszkańcom Gminy Cewice
nakierowane

są

na

budowanie

relacji

i

pozytywnego

wizerunku

gminy.

Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji odpowiada
za koordynowanie działań informacyjnych oraz promocyjnych. Zakres i ilość
realizowanych w gminie działań promocyjnych wymaga szerokiej współpracy pomiędzy
m.in. referatami Urzędu Gminy w Cewicach, instytucjami kultury, jednostkami
organizacyjnymi czy organizacjami pozarządowymi.
W 2021 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 spoza
gminy odbywała się poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej
www.cewice.pl oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook/gminacewice.
Strona internetowa jak i portal społecznościowy Facebook to miejsce, w którym zarówno
mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji
i aktualności. Strona internetowa www.cewice.pl, obok Biuletynu Informacji Publicznej,
stanowi

podstawową

formę

komunikacji

na

linii

mieszkaniec

–

urząd.

W 2021 roku zamieszczano aktualności z realizowanych zadań, projektów, działań
podejmowanych przez lokalne władze samorządowe, relacje z wydarzeń kulturalnych
i sportowych, informacje gospodarcze oraz

komunikaty i zaproszenia na wydarzenia

organizowane przez gminę, sołectwa, organizacje pozarządowe oraz wydarzenia
organizowane przez powiat lęborski.
Na stronie internetowej gminy od 2021 roku znajduje się interaktywna platforma
„Na co idą moje pieniądze”,

na której pokazane jest jak skonstruowany jest budżet

Gminy Cewice. Na platformie przyjmowany jest punkt widzenia mieszkańca i ukazuje,
w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojej miejscowości płacąc w niej podatki.
Relacje z wydarzeń odbywających się na terenie gminy, a także informacje
o inwestycjach czy innych sprawach ważnych dla lokalnej społeczności przekazywane
były w lokalnych mediach takich jak: Dziennik Bałtycki - Echo Ziemi Lęborskiej,
Radio Kaszebe, Przegląd lęborski, portal internetowy www.lebork.naszemiasto.pl,
www.lebork24.info, www.gle24.pl. Artykuły poświęcone gminie publikowane były
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również w prasie: Pomeranka, Dziennik Bałtycki – Echo Ziemi Lęborskiego
oraz w przewodniku turystycznym po pomorzu „Podróżnik”. Systematycznie rozwijane
są działy, w których publikowane są informacje przekazywane przez referaty urzędu.
Na stronie znajdują się również publikacje do pobrania. Obsługę serwisu internetowego
prowadził w 2021 roku Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji
we współpracy z innymi komórkami urzędu, jednostkami Gminy Cewice oraz podmiotami
zewnętrznymi. Referat prowadził szeroko zakrojoną współpracę z w/w podmiotami
w

zakresie

pozyskiwania,

przetwarzania

i

przygotowania

nowych

informacji,

a także wykonywana była dokumentacja zdjęciowa jak i przygotowywanie przez
pracowników projektów graficznych. W okresie od stycznia do końca 2021 roku
opublikowano 379 aktualności oraz zanotowano 346 194 odsłon strony www.cewice.pl.
Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym
Facebooku. Profil na portalu społecznościowym również prowadzony był w 2021 roku
przez Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji. Opublikowano
320 wpisów. Na profilu publikowane były bieżące informacje dotyczące Gminy Cewice.
Kanał ten pozwalał na bezpośrednią komunikację z mieszkańcami i prowadzenie bieżącej
moderacji wpisów. Media te stały się obecnie najszybszym kanałem komunikacji
z mieszkańcami gminy.
Całość działań informacyjnych prowadzonych na stronie www.cewice.pl oraz
profilu Facebook ma spójną koncepcję wizualną i tekstową.
W roku 2021 powyższe kanały informacyjny posłużyły także do informowania
mieszkańców gminy o profilaktyce przeciwdziałania COVID-19, a także prowadzono
kampanie informacyjno-promocyjną dotyczącą szczepień przeciw COVID-19.
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Promocja poprzez wydawnictwa.
W

2021

roku

Urząd

Gminy

w

Cewicach

wydał

cztery

numery

Bezpłatnego Informatora Samorządowego, za pośrednictwem którego przekazywano
informacje o najważniejszych projektach i inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy,
a także relacje z wydarzeń oraz informacje dotyczące gminy. Każdy numer biuletynu
został wydany w nakładzie 1500 egzemplarzy oraz został udostępniony w wersji
elektronicznej, w formacie pdf, na stronie www.cewice.pl/biuletyn-gminny.
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Przynależność gminy do stowarzyszeń.
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 1998 r. przystąpiła do Związku Gmin
Pomorskich. Składka członkowska z tytułu udziału Gminy Cewice w Związku Gmin
Pomorskich w 2021 roku wyniosła 2.600,85 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 2015 r. przystąpiła
do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”. Składka członkowska z tytułu udziału
Gminy Cewice w LGD „Dorzecze Łeby” w 2021 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 2018 r., przystąpiła
do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska – Łeba”. Składka
członkowska z tytułu udziału Gminy Cewice w LOT „Ziemia Lęborska – Łeba”
w 2021 roku wyniosła 5.000,00 zł. Celem organizacji jest promocja ziemi lęborskiej
i województwa pomorskiego.
Znaczące wydarzenia.
W 2021 roku Gmina Cewice współorganizowała następujące wydarzenia:
1. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
2. XXIII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Łeba 2021,
3. XIV Gala Sportu Powiatu Lęborskiego,
4. Kaszuby Biegają 2021 – II BIEG POCZTYLIONA w Gminie Cewice
5. XXI Dożynki Powiatowe w Cewicach,
6. Rajd pieszy i rowerowy „Pocztylion” LOT „Ziemia Lęborska – Łeba”.
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Źródło: cewice.pl
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Źródło: cewice.pl.
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XIV Gala Sportu Powiatu Lęborskiego
Źródło: cewice.pl.
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Kaszuby Biegają 2021 – II Bieg Pocztyliona w Gminie Cewice
Źródło: cewice.pl.
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XXI Dożynki Powiatowe w Cewicach
Źródło: cewice.pl.
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Rajd pieszy i rowerowy „Pocztylion” LOT „Ziemia Lęborska – Łeba”
Źródło: cewice.pl
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Działania promocyjne związane z bieżącą działalnością.
Wykonano lub konsultowano projekty materiałów drukowanych z użyciem herbu
Gminy Cewice na różnego rodzaju wydarzenia, akcje informacyjno-edukacyjne.
Planowano i przeprowadzono kampanie promocyjne oraz informowano poprzez reklamę
zewnętrzną

o

zbliżających

się

wydarzeniach

na

terenie

gminy.

Pracownicy

Referatu ds. Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji zapewniali nie
tylko reklamę wydarzeń, ale też aktywnie włączali się w ich przygotowanie i realizację.
Promocja gminy odbywała się również poprzez przygotowanie i dystrybucję materiałów
promocyjnych. Gmina Cewice w 2021 roku zamówiła materiały promocyjne
(m.in. kalendarze trójdzielne, kubki, podkładki z kalendarzem, 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.

4.2. Zasoby materialne gminy.
4.2.1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice
na lata 2018-2022.
Gospodarka

mieszkaniowa

na

terenie

Gminy

Cewice

opiera

się

na „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice
na lata 2018-2022 r.”, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Cewice Nr II/17/2018
z dnia 3 grudnia 2018 r.
Na początku roku 2021 zasób mieszkaniowy gminy obejmował mieszkania
w następujących miejscowościach:
 w Maszewie Lęborskim - 2 lokale mieszkalne na czas nieoznaczony o powierzchni
55 m2 i 28,37 m2 ,
 w Cewicach – 3 lokale mieszkalne na czas nieoznaczony o powierzchni 49,81 m2,
99,53 m2, 58,80 m2 oraz 2 lokale mieszkalne o najmie socjalnym o powierzchni
40,01 m2 i 27,24 m2,
 w Krępkowicach – 2 lokale mieszkalne na czas nieoznaczony 26,53 m2, 62,26 m2,
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 w Unieszynie – 1 lokal mieszkalny na czas nieoznaczony o powierzchni 65,72 m2,
4 lokale o najmie socjalnym o łącznej powierzchni 85,21 m2 oraz pomieszczenie
tymczasowe o powierzchni 10,60 m2,
 w Unieszynku – 2 lokale mieszkalne na czas nieoznaczony o powierzchni 91,50 m2,
66,30 m2 oraz 2 lokale o najmie socjalnym 27,99 m2 i 15,72 m2,
 w Pieskach - 2 lokale mieszkalne na czas nieoznaczony o powierzchni 73,60 m2,
62,80 m2,
 w Siemirowicach – 1 lokal o najmie socjalnym o powierzchni 31,80 m2
oraz 12 lokali mieszkalnych w bloku nr 2 przy ul. Osiedle Na Skarpie,
o łącznej powierzchni 530,60 m2.
Na koniec 2021 roku stan ilościowy mieszkań nie uległ zmianie.
Ogólnie zasób mieszkaniowy Gminy Cewice na koniec 2021 roku obejmował
34 lokale, w tym:
 9 lokali o najmie socjalnym,
 24 lokale o najmie na czas nieoznaczony,
 1 pomieszczenie tymczasowe.
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
Gmina Cewice wynajmuje lokale mieszkalne od Agencji Mienia Wojskowego
Oddział Regionalny w Gdyni.
Na początku roku 2021, Gmina Cewice miała zawartych 13 umów z Agencją,
na najem lokali mieszkalnych. Umowy zostały zawarte

na wynajem 38 lokali

mieszkalnych położonych w Siemirowicach przy ul. Osiedle Na Skarpie, o łącznej ich
powierzchni 1.739,14 m2.
W trakcie 2021 r. Gmina Cewice zawarła z Agencją Mienia Wojskowego
jedną umowę na 1 lokal mieszkalny, a tym samym została podpisana 1 umowa na najem
lokalu mieszkalnego. W ciągu roku rozwiązano 3 umowy na najem lokalu mieszkalnego.
Lokale te zostały przekazane do Agencji Mienia Wojskowego. Ostatecznie, na koniec
roku 2021 gmina posiada 14 umów zawartych z Agencją Mienia Wojskowego,
na 36 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 1.659,25 m2.

Raport o stanie gminy
67

GMINA CEWICE

W 2021 roku nie wszczęto żadnych postepowań eksmisyjnych, dotyczących
opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na początku roku 2021 na liście oczekujących na najem lokalu na czas
nieoznaczony było 9 osób, na najem lokalu na najem socjalny oczekiwały 3 osoby.
W ciągu roku lista oczekujących na czas nieoznaczony nie uległa zmianie, natomiast
do listy osób oczekujących na lokal socjalny dopisano 1 osobę.
W 2021 roku dokonano remontu w 2 lokalach mieszkalnych:
1. w miejscowości Pieski 43a w lokalu nr 2 – remont całego komina, wraz z fundamentem
i kołnierzem, wykonaniem czopucha i podłączeniem

do pieca – koszt remontu

20.000 zł.
2. w Siemirowicach w bloku nr 2 w lokalu nr 15 – zakup i montaż okna – koszt wymiany
1.725,00 zł.
W zakresie spraw dotyczących bieżącej eksploatacji nieruchomości przeprowadzono:
 kontrole okresowe (roczne i kwartalne) stanu technicznego przewodów kominowych
i palenisk przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe – 5.160,00 zł.,
 przeglądy bieżące nieruchomości wraz z prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 usuwanie

awarii

(wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektrycznych),

bieżące

konserwacje i drobne naprawy w lokalach mieszkalnych.
W związku z wejściem od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązku złożenia deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, przez właściciela lub zarządcę budynku,
w listopadzie 2021 r. przeprowadzono spis urządzeń grzewczych zainstalowanych
w lokalach mieszkalnych z gminnego zasobu. Według spisu we wszystkich lokalach
mieszkalnych poza blokiem nr 2 w Siemirowicach zamontowane są piece i kotły poniżej
3 klasy. Mieszkania w bloku nr 2 przy ul. Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach
podłączone są do lokalnej sieci ciepłowniczej.
W 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy podniesiono stawkę czynszu za najem
lokalu mieszkalnego wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice
z kwoty 2,68 zł./m2 na kwotę 2,95 zł./m2.
W 2021 roku podwyżki cen energii cieplnej

wpłynęły na wzrost

kosztów

eksploatacji lokali mieszkalnych. W porównaniu do roku ubiegłego koszty i zużycie
energii cieplnej w 2021 r. wzrosły o 16%.
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W roku 2021 z tytułu czynszu i opłat mieszkaniowych naliczenia kształtowały się
następująco:
 za najem lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy – dokonano
przypisów w kwocie 17.064,00 zł.
 za najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Agencji Mienia Wojskowego,
najemcom naliczono opłaty mieszkaniowe w kwocie 321.538,00 zł.
Lokale użytkowe.
W Gminie Cewice funkcjonuje Zespół Opieki Zdrowotnej. Gmina Cewice
jest administratorem i zarządcą budynku ZOZ.
W ramach administrowania budynkiem zostały przeprowadzone:
 kontrola roczna stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych przez
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza Kominiarskiego,
 przeglądy bieżące nieruchomości wraz z prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 przeglądy gaśnic, hydrantów na korytarzach obiektu,
 coroczne badanie przez Dozór Techniczny oraz kwartalny przegląd i konserwację
platformy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej przy budynku ZOZ,
 roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W 2021 roku w budynku ZOZ Cewice:
1. Zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe wraz z futryną oraz drzwi wewnętrzne
na korytarzu pomiędzy apteką, a gabinetami lekarskimi – 10.900,98 zł.
2. Zamontowano nowy grzejnik w pomieszczeniu apteki – 2.300,00 zł.
3. Przygotowano pomieszczenie pod wynajem (malowanie, drobne naprawy) - 1.007,00 zł.
W zakresie spraw dotyczących bieżącej eksploatacji nieruchomości, konserwatorzy
wykonują drobne naprawy oraz usuwają

awarie

elektryczne) i ich skutki.
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4.2.2. Utrzymanie placów zabaw i obiektów sportowych.
Na koniec 2021 roku stan ilościowy placów zabaw, siłowni i boisk na terenie
gminy nie zmienił się i pozostał taki sam jak w poprzednim roku tj. 18 placów zabaw
i siłowni zewnętrznych.
Gmina jako zarządca ma obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie
technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych
i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
W zakresie tym został przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania placów zabaw i siłowni
– 3.600,00 zł.
Pracownicy Urzędu Gminy w Cewicach regularnie przeprowadzają oględziny
obiektów sportowych i zapewniają ich bezpieczne użytkowanie, poprzez dokonywanie
stosownych napraw i dbanie o ich czystość i porządek.
Na zakup materiałów do odnowy i konserwacji oraz napraw zabawek, ogrodzeń
i oświetlenia na placach zabaw oraz terenach

rekreacyjnych

wydatkowano

kwotę 7.8830 zł. Na zakup piasku do piaskownic na placach zabaw – koszt 5.289,00 zł.
Dozór nad obiektami sportowymi w Cewicach tj. domek sportowca, siłownia zewnętrzna,
boiska sprawuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która w ramach umowy utrzymuje
porządek wokół infrastruktury sportowej, utrzymuje we właściwym stanie sanitarnym
i technicznym budynek przeznaczony dla sportowców, przygotowuje boiska do rozgrywek
sportowych itp. – koszt 19.440,00 zł.
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4.3. Gospodarka i infrastruktura komunalna.
4.3.1. Gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Cewice.
Rada

Gminy

Cewice

podjęła

Uchwałę

Nr

XVII/178/2016

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 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 2021 roku, nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie na budowę
przydomowej oczyszczalni.

4.3.2. Gospodarka odpadami.
Odbiór i transport odpadów.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
 część I : odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport
do Instalacji Komunalnej, w terminie od dnia 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.,
 część II : transport odpadów selektywnie zebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów

Komunalnych

(PSZOK)

w

Cewicach

do

Instalacji

Komunalnej,

w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 30.09.2023 r.
zlecono firmie Elwoz Eco Sp. z o.o. zgodnie z umową Nr 28/ZP/2020.
Na koszty poniesione przez Gminę Cewice w zakresie gospodarki odpadami w 2021 r.
składa się:


odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy 1.718.355,88 zł.,



utrzymanie

Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

- 129.068,57 zł.,
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obsługa administracyjna systemu – 33.530,58 zł.,



edukacja

w

ekologiczna

zakresie

prawidłowego

postępowania

z

odpadami

komunalnymi - 2.383,74 zł.
Poniżej

przedstawiono

tabelę

o

ilości

odebranych

odpadów

w

2021

r.

z terenu Gminy Cewice oraz PSZOK.
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Elwoz

szkło

opony

odpady
pobudowane

bio

15 01
06

15 01
07

16 01
03

170182

20 01
08

23,21

zmieszane papier plastik plastik
15 01
02

elektro elektro popiół
20 01
99

20 02
01

20 03
07

24,12

8,74

147,58

23,32

7,07

94,47

22,18

18,34

139,9

23,66

33,52

20 03 01

15 01
01

STYCZEŃ
2021

68,6

4,12

18,79

LUTY 2021

48,52

2,66

12,9

MARZEC 2021

63,02

3,22

15,04

18,1

KWIECIEŃ
2021

96,43

3,14

17,74

2,96

MAJ 2021

69,04

4,04

26,02

23,06

6,38

37,8

166,34

CZERWIEC
2021

82,44

3,16

16,02

4,12

4,18

34,78

144,7

LIPIEC 2021

72,41

3,78

19,08

18,32

7,04

33,92

154,55

SIERPIEŃ
2021

71,98

4,18

20,73

41,88

138,77

WRZESIEŃ
2021

90,2

3,88

17,56

22,2

36,76

170,6

PAŹDZIERNIK
2021

72,79

2,86

14,5

3,12

LISTOPAD
2021

45,87

4,18

17,8

GRUDZIEŃ
2021

68,86

3,24

13,42

RAZEM:

850,16

42,46

31,22

4,12

4,29

10,74

20,08

178,38 135,17

8,86

10,74

Raport o stanie gminy
72

2,74

20 01
36

gabaryt

MIESIĄC

4,74

20 01
35

bio

0,44

0,68

26,72

33,8

50,36

27,12

RAZEM

237,28

199,19

34,85

11,34

134,12

7,86

19,74

113,12

42,71

7,03

1,12

168,68 286,61

77,48

1840,62
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PSZOK CEWICE

Pszok
MIESIĄC
STYCZEŃ
2021

papier plastik plastik szkło opony pobudowane
15 01
01

15 01
02

0,66

15 01
06

15 01
07

16 01
03

bio
20
01
08

170182

lampy

leki

200121 200132

elektro elektro popiół
20 01
35

20 01
36

20 01
99

bio
20
02
01

gabaryt

0,34

20 03
07

RAZEM

6,54

7,54

LUTY 2021

0

MARZEC 2021

0,44

KWIECIEŃ
2021

0,36

0,48

MAJ 2021

0,38

0,34

CZERWIEC
2021

0,32

0,32

LIPIEC 2021

0,26

SIERPIEŃ
2021

0,36

WRZESIEŃ
2021

0,52

0,8
1,68

2,4

1,34

2,48
0,84

0,4

2,16
1,42

LISTOPAD
2021
GRUDZIEŃ
2021

0,62

0,54

RAZEM:

3,48

1,00

2,32

3,36

0,52

1,48

3,76

0,62

0,74

0,5

3,72

10,46

6,42

1,86

1,86

1,26

0,78

0,02

0,02

0,32

0,42

0,02

0,02

3,44

0,42

1,58

0,84

Zagospodarowanie odpadów.
Na zagospodarowanie

odpadów komunalnych odebranych od

właścicieli

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice w 2021 r. obowiązywała umowa
nr

22/ZP/2020

9,78

5,1

11,36
0,72

0,46

PAŹDZIERNIK
2021

8,54

zawarta

w

dniu

30.06.2020

r.

pomiędzy

Gminą

Cewice

a Zakładem Zagospodarowania Odpadów " Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. z siedzibą
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Poniższa tabela przedstawia rzeczywistą ilość zagospodarowanych odpadów za 2021 r.
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 2021 R.
MIESIĄC

20 03
01

15 01
01

STYCZEŃ
2021

68,60

LUTY 2021

15 01
07

4,78

19,13

23,21

48,52

2,66

12,90

MARZEC 2021

67,68

3,22

15,80

18,10

KWIECIEŃ
2021

91,77

3,50

17,90

4,64

MAJ 2021

69,04

4,42

26,36

23,06

CZERWIEC
2021

82,44

3,48

16,34

4,12

LIPIEC 2021

72,41

4,04

19,08

18,32

SIERPIEŃ
2021

71,98

4,54

20,73

WRZESIEŃ
2021

90,20

4,40

17,96

22,20

PAŹDZIERNIK
2021

72,79

2,86

14,50

4,54

7,48

10,74

LISTOPAD
2021

45,87

4,18

17,80

20,08

1,48

3,76

36,71

GRUDZIEŃ
2021

68,86

3,86

13,96

0,62

0,74

0,50

7,86

850,16 45,94 32,22 180,70 138,89 19,32

17,16

44,57 0,02 0,02 0,00 10,47 1,54 170,26 287,45 137,16 1935,88

0,46

16 01
03

170
182

20 01
08

200
121

200
132

7,14

200
134

20 01
35

20
01
36

15 01
06

RAZEM:

15 01
02

5,63

0,44

2,48

20 01
99

20 02
01

20 03
07

RAZEM

24,12

8,74

6,54

155,12

23,32

7,07

22,98

18,34

8,54

154,66

23,66

33,52

55,46

243,66

6,38

37,80

4,18

34,78

6,36

154,18

7,04

34,76

11,56

167,67

41,88

7,00

146,13

36,76

3,00

176,68

33,80

31,76

209,13

12,12

3,76

147,02

19,74

3,18

120,10

2,16
3,26

0,68

1,26
0,02 0,02
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Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania,
zgodnie z otrzymanymi fakturami za rok 2021 wyniosły:

2021

Kwota w zł.

STYCZEŃ

38 455,22

LUTY

27 361,63

MARZEC

39 423,16

KWIECIEŃ

90 335,98

MAJ

33 859,94

CZERWIEC

41 109,25

LIPIEC

38 842,95

SIERPIEŃ

35 633,41

WRZESIEŃ

41 290,73

PAŹDZIERNIK

69 902,34

LISTOPAD

33 408,16

GRUDZIEŃ

36 930,42

Razem

526 553,19
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PUNKT
SELEKTYWNEJ
(PSZOK) CEWICE.
Organizacja

i

ZBIÓRKI

prowadzenie

Punktu

ODPADÓW
Selektywnej

KOMUNALNYCH
Zbiórki

Odpadów

dla mieszkańców Gminy Cewice należy do zadań własnych gminy. Do PSZOK można
dostarczyć odpady selektywne m. in. plastik, papier, metal, szkło, gabaryty, baterie.

PRZEPROWADZONE KONTROLE
W związku z art. 9u ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, przeprowadzono kontrolę przedsiębiorców wpisanych
do rejestru działalności regulowanej Gminy Cewice.
Podjęte Zarządzenia:


Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
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Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczących przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku

w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie

Gminy Cewice oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Cewice.
Kontrolą zostało objęte 9 przedsiębiorstw, z czego 2 przedsiębiorstwa złożyły
wniosek

o

wypis

z

rejestru

działalności

regulowanej

Gminy

Cewice.

Sporządzono odpowiednią dokumentację, zakończoną protokołami dla każdej z firm.

4.3.3. Gospodarka wodno-ściekowa.
Na terenie Gminy Cewice znajduje się 19 ujęć wody, z których jest dostarczana
woda dla mieszkańców gminy. W 2021

roku zawarto 69 umów na dostawę wody

i odprowadzanie ścieków.
Ilość odprowadzonych ścieków do MPWiK Lębork w roku 2021 wyniosła
188 603,00 m3, natomiast ilość sprzedanej wody – 247 541,93 m3.
Poniżej tabela prezentująca różnicę pomiędzy wydobyciem, a sprzedażą wody
na poszczególnych ujęciach.
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WYDOBYCIE WODY W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Lp.

Miejscowość

Cewice SI +
1. Kamieniec+
Cewice SIII

Stan wodomierza
na 01.01.2021

256 663,00

Stan
wodomierza
na 31.12.2021

359 319,00

Wydobycie
do 31.12.2021

Sprzedaż wody
2021 rok

Różnica
pomiędzy
wydobyciem
a sprzedażą

102 656,00
79 156,40

31 331,60

1 467,44

1 213,56

164 788,00

172 620,00

7 832,00

21 570,00

22 861,00

1 291,00

780,00

2 170,00

1 390,00

3. Oskowo

BRAK WODOMIERZA

5 758,77

5 758,77

-

4. Karwica
Górna

7 078,00

8 689,00

1 611,00

1 611,00

-

5. Unieszynko

72 640,00

75 592,00

2 952,00

2 221,155

730,85

6. Unieszyno

9 884,00

14 691,00

4 807,00

4 290,2

516,80

7. Unieszyniec

2 675,00

3 924,00

1 249,00

775,00

474,00

8. Krępkowice

77 843,00

80 553,00

2 710,00

2 709,82

0,18

7 527,00

10 279,00

2 752,00

1 250,00

1 502,00

85 8076,00

922 511,00

64 435,00
53 123,855

20 358,145

2. Pieski
Pieski nowe
ujęcie

9. Lesiaki
Łebunia
10.
Bukowina

369 166,00

378 213,00

9 047,00

11. Popowo+
Okalice

278 887,00

307 879,00

28 992,00

14 540,23

14 451,77

12. Dziechno

17 317,00

19 650,00

2 333,00

2 142,28

190,72

13. Osowo
Lęborskie

575,00

8 000,00

7 425,00

7 085,91

339,09

14. Malczyce

54 095,00

56 030,00

1 935,00

1 001,38

933,62

15. Maszewo
Lęborskie

250 429,00

290 182,00

39 753,00

24 436,49

15 316,51

16. Siemirowice

238 915,00

284 887,00

45 972,00

45 972,00

-

325 853,77

247 541,93

78 311,84

RAZEM
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Różnica pomiędzy wydobyciem wody a jej sprzedażą wynika między innymi
z tego, iż część odbiorców, tj. około 300 gospodarstw domowych, jest obciążana wg norm
ryczałtowych, które nie odzwierciedlają w niektórych przypadkach rzeczywistego zużycia
wody. Dlatego niezbędnym w chwili obecnej jest podjęcie działań przez gminę, mających
na celu opomiarowane tych mieszkańców, poprzez montaż na ich nieruchomościach
wodomierzy, które będą odczytywane w sposób zdalny. Pilotażem powinna w pierwszej
kolejności tj. w 2022 roku, zostać objęta miejscowość Cewice, ponieważ tam mamy
do czynienia z największą ilością odbiorców obciążanych wg norm ryczałtowych.
Wprowadzenie takiego pilotażu to koszt rzędu 150 000,00 zł. Kwota ta obejmuje zakup
wodomierzy do zdalnego odczytu oraz ich montaż.
Ponadto w okresie letnim na terenie gminy podczas długotrwałych susz podlewane
są boiska oraz tereny rekreacyjne należące do gminy.
Wydatki poniesione w 2021 roku na wodno-ściekową:

Na

GOSPODARKA WODNA
zadanie

to

zaplanowano

łącznie

na

2021

rok

kwotę

541 891,00

zł.,

ze środków tych wydatkowano natomiast kwotę 488 571,76 zł. na:
 wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie spisującej wodomierze
na terenie Gminy Cewice wraz z kosztami pochodnymi,


zakup hydrantów i zasuw do Siemirowic, Oskowa, Bukowiny, Maszewa Lęborskiego,
Popowa, Łebuni, Okalic i Unieszyna,

 zakup wodomierzy dla indywidualnych odbiorców,
 zakup niezbędnych materiałów do remontów sieci wodociągowych, elektrozawór
na Stacji Uzdatniania Wody w Unieszynie, skrzynki do hydrantów, zawór zwrotny
kulowy, który został zamontowany na hydroforni w Cewicach ul. J. Węgrzynowicza,
 zakup osuszacza powietrza zamontowanego na hydroforze w Karwicy, falownika oraz
sondy zawieszkowej na ujęcie wody w Łebuni,
 zakup materiałów do remontu studni wód popłucznych w Unieszynku,
 zakup wodomierza na hydrofornię w Cewicach,
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 zakup benzyny bezołowiowej do agregatu przenośnego, który jest wykorzystywany
przy dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Pieski,
 zakup pompy Omnigena do wypompowywania wody ze studzienek wodomierzowych,
 opłaty za zużycie energii oraz dystrybucję energii elektrycznej dot. 19 gminnych ujęć
wody,
 wykonanie remontu sieci wodociągowej w Maszewie Lęborskim ul. Drewniana,
w Cewicach ul. Osiedle Młodych, ul. Wichrowa, Osowie Lęborskim, Łebuni,
Unieszynku,
 remont studni wód popłucznych w Unieszynku, instalacji elektrycznej oraz szafy
sterowniczej w Cewicach ul. Wichrowa,
 konserwacje stacji uzdatniana wody w Malczycach i Unieszynku,
 naprawę hydroforu w Siemirowicach i Łebuni,
 remont sterowania i zasilania pomp na ujęciu wody w Łebuni,
 opłaty za

badania

wody wykonane

w

ramach

monitoringów

kontrolnych

i przeglądowych, za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, za okresowe kontrole stanu
technicznego gminnych hydroforni,
 wymianę hydrantu podziemnego w Łebuni,
 montaż

wodomierza

w

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

Cewice

i

Łebuni

oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach,
 wykonanie operatu wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Malczycach,
 montaż falownika na ujęciu wody w Łebuni,
 usunięcie awarii na sieciach wodociągowych w Osowie Lęborskim, Cewicach,
Popowie i Łebuni,


wykonanie studni wód popłucznych w Malczycach,

 wykonanie usługi elektrycznej na hydroforni w Siemirowicach,
 różne opłaty i składki - opłata stała i zmienna za usługi wodne - wydobycie wody
z gminnych ujęć.
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Ponadto w miejscowości Unieszynko powstała nowa stacja uzdatniania wody.
W celu

zabezpieczenia

nieprzerwanej dostawy

wody

uzdatnionej

zamontowano

dwukolumnową stację odżelaziania i odmanganiania wody pracującej w systemie
równoległym. Nowa inwestycja polepszy jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 35 178,00 zł.
Natomiast w miejscowości Krępkowice wyremontowano ujęcie wody. Remont
studni obejmował wymianę rur osłonowych, rur studziennych, pompy głębinowej
oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania studni
głębinowej. Koszt remontu wyniósł 118 278,03 zł.


GOSPODARKA ŚCIEKOWA

W gospodarce ściekowej plan budżetowy na rok 2021 wynosił 1 304 405,00 zł.,
ze środków tych wydatkowano kwotę 1 188 569,13 zł. na:
 zakup akumulatorów do pomp na przepompowniach w Kamieńcu, Osowie Lęborskim,
Siemirowicach,
 zakup

oleju

napędowego

do

agregatów

prądotwórczych

na

gminnych

przepompowniach,
 zakup materiałów do remontów sieci kanalizacyjnych,
 opłaty za zużycie energii oraz dystrybucję energii elektrycznej dot. gminnych
przepompowni,
 remont oświetlenia zewnętrznego przy gminnej przepompowni ścieków w Łebuni,
Kamieńcu, Bukowinie i Siemirowicach,
 remont dwóch pomp Flygt na przepompowni w Kamieńcu,
 naprawę instalacji elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Unieszynie,
 remont sterowania przepompowni w Siemirowicach,
 remont instalacji kanalizacyjnej w Cewicach ul. W. Witosa,
 remont sieci kanalizacyjnej w Maszewie Lęborskim w związku z trzydniowym
usuwaniem wycieku ścieków,
 udrażnianie sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Cewice oraz czyszczenie
zbiorników i przepompowni, a także wybieranie osadów z przepompowni,
 przeglądy gwarancyjne oczyszczalni ścieków w Unieszynie,
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 opłaty za dzierżawy gruntu,
 opłaty za badanie ścieków,
 usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach ścieków,
 wykonanie odpowietrzenia na przepompowni ścieków w Cewicach ul. Zielona,


usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej w Maszewie Lęborskim,

 opłaty za trzyletnie pakiety transmisyjne – dot. przesyłu danych z gminnych
przepompowni ścieków,
 opłaty za zrzut ścieków odprowadzanych do MPWiK Lębork z terenu Gminy Cewice.
Dochody uzyskane w 2021 r. z tytułu gospodarki wodno-ściekowej.
Plan dochodów w gospodarce wodno – ściekowej na rok 2021 wynosił
1 610 404,00 zł. Wpływy za wodę i ścieki w roku 2021 wyniosły 1 544 222,26 zł.
Ponadto prowadzono postępowania administracyjne dot. wydania warunków
technicznych włączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Łącznie w 2021 r. rozpatrzono 85 wniosków.
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4.3.4. Remonty dróg gminnych.

Wykonane zadania – zakup materiałów, remonty i usługi

Kwota
wydatkowana
(zł.)

Plan
budżetowy
(zł.)

253.319,67

265.000,00

1. Materiały do remontu dróg na terenie Gminy Cewice tj.
kruszywo

budowlane

(tłuczeń,

kruszbet),

masa

asfaltowa, cement do remontu dróg w m. Bukowina,
Pieski, Siemirowice, Krępkowice, Osowo Lęb., Oskowo,
Dziechno, Maszewo, Malczyce, Popowo, Unieszyno,
Unieszynko.
2. Benzyna do kosiarek oraz pilarek – koszenie oraz
porządkowanie poboczy przy drogach gminnych.
3. Narzędzia i części zamienne do sprzętu służącego
do

remontu

dróg:

(równiarki),

kosiarki,

pilarki

i agregaty.
4. Słupki i znaki drogowe (przystanki) Pieski , Unieszyno,
Karwica oraz Maszewo Lęb.
5. Woda mineralna, kamizelki ostrzegawcze i rękawice
dla pracowników fizycznych UG.
6. Farba

-

do

malowania

wszystkich

przystanków

na terenie gminy.
7. Wpust uliczny ul. Drewniana Maszewo Lęb.
8. Wycinka i przycinanie koron drzew oraz frezowanie pni
przy drogach gminnych – Karwica, Przeryte, Osowo
Lęb., Maszewo Lęb. Łebunia, Popowo.
9. Remont drogi w m. Unieszynko - płyty JOMB.
10. Remont dróg gminnych, równanie i walcowanie
w m. Bukowina, Unieszyno, Pieski, Zielony Dwór.
11. Bieżące remonty maszyn – pług, kosiarki.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów –
chodniki oraz drogi gminne.
Raport o stanie gminy
83

GMINA CEWICE

13. Remont dróg w m. Bukowina oraz Łebunia – zlecenie
firma zewnętrzna.
14. Remont wjazdów w m. Osowo Lęb.
15. Remonty studzienek w m. Siemirowice.
16. Cząstkowe remonty chodników w m. Cewice.
17. Remont

progów

zwalniających

w

Siemirowicach

i Bukowinie.
18. Naprawa równiarki.
19. Koszenie poboczy drogowych przy drogach gminnych –
zlecenie firma zewnętrzna.

MODERNIZACJA DRÓG ROLNYCH – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
DZ. NR 365 OBR. BUKOWINA
Zadanie

zostało

dofinansowane

ze

środków

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego w kwocie 101.360,00 zł. Przebudowa drogi polegała między
innymi na wykonaniu 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 umocnienie z pozyskanego
kruszbetu na szer. 0,5 m po obu stronach drogi. Ponadto w ramach realizacji zadania
zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz nadzór
inwestorski przy realizacji zadania. Plan budżetowy na przebudowę tej drogi zakładał
kwotę 270.000,00 zł., z czego wydatkowano 269.370 zł.

Raport o stanie gminy
84

GMINA CEWICE

Droga gminna w Bukowinie
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FUNDUSZE SOŁECKIE

Wykonane zadania

Kwota
wydatkowana
(zł.)

Plan
budżetowy
(zł.)

107 994,60

110 208,00

51 595,40

51 595,40

33 619,63

33 619,63

55. 462,00

55 462,00

22 893,99

22 909,58

47 929,37

47 938,40

1. Fundusz Sołecki Siemirowice.
Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej na dł. 270 m
i szer. 3,0 m w m. Siemirowice ul. Zielony Dwór
dz. nr 53.
2. Fundusz Sołecki Bukowina.
Wykonanie dok. oraz utwardzenie drogi gminnej,
ułożenie płyt Yomb 97 mb. i szer. 3,0 m wraz
z poszerzeniem na dl. 40m na drodze dz. nr 250/1,
200/8, 250/2 w m. Bukowina.
3. Fundusz
i

Sołecki

wykonanie

Osowo

nowej

Lęb.

nawierzchni

–

rozebranie

chodnika

na

powierzchni 250 m2 wraz z nowymi wjazdami oraz
wbudowaniem nowych obrzeży i krawężników.
4. Fundusz Sołecki Popowo.
Wykonanie dok. oraz utwardzenie drogi gminnej,
ułożenie płyt Yomb 126 mb. i szer. 3,0 m na drodze
dz. nr 82/1 w m. Popowo. Remont schodów koło
krzyża w m. Popowo.
5.

Fundusz sołecki Karwica.
Utwardzenie terenu wokół stawu w m. Lesiaki oraz
zakup ławek.

6. Fundusz sołecki Maszewo Lęb.
Wykonanie dok. oraz remont chodnika w m. Maszewo
Lęb. na ul. Drewnianej – 210 m2 oraz remont
nawierzchni – chodnik w Krępkowice.
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DOCHODY – WPŁATY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO
ORAZ UMIESZCZENIEM W PASIE DROGOWYM INFRASRUKTURY NIE
ZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI
RUCHU DROGOWEGO.
W 2021 r. wydano łącznie 28 decyzji, dochody w związku wydanymi decyzjami
to kwota 7.600 zł. (w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za umieszczenie
w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z potrzebami zarzadzania drogami).
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 2021 r. wydano 26 decyzji.
4.4. Ochrona środowiska.
4.4.1. Program ochrony środowiska dla Gminy Cewice na lata 2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027.
Uchwałą Nr XVIII/164/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2020 r.
został uchwalony Program ochrony środowiska dla Gminy Cewice na lata 2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027.
Powyższy Program jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony
na terenie gminy. Określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania
środowiskowe. Wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia
degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie
zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.
Opracowany Program obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie
w odniesieniu m. in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony
powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody edukacji ekologicznej.
W Programie znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie
stanu docelowego.
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W dniu 7 maja 2021 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w

Gdańsku

dotyczące

realizacji

Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Porozumienie ustala zasady promocji Programu na terenie gminy, w tym wsparcie
i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy
oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania, uzyskiwania i rozliczania
dofinansowania oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
W roku 2021 przyjęto i przekazano 3 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji,
w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

i zorganizowano 3 spotkania

z mieszkańcami Gminy Cewice.
Od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania
budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem
i pomoc w wymianie starych kotłów grzewczych oraz jest miejscem gdzie dostępne
są informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.
CEEB stanowi również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej
do realizacji polityki niskoemisyjnej.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. przyjęto 1080 deklaracji dotyczących
źródeł ciepła.
4.4.2. Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Cewice w lata 2010-2023.
Realizacja

zadania

„Usuwanie

wyrobów

zawierających

azbest

z

terenu

województwa pomorskiego - Gmina Cewice” (edycja 2021). W 2021 r. uruchomiono
możliwość składania wniosków o zakwalifikowanie się do konkursu organizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dokonano wszelkich formalności dotyczących dofinansowania. Została zawarta umowa
na dotację. W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono
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azbestowo-cementowe pokrycia dachowe z budynków terenu Gminy Cewice o wadze
1,26

Mg

oraz

odebrano,

przetransportowano

i

unieszkodliwiono

płyty

azbestowo-cementowe o wadze 48,78 Mg. Akcją zostało objęte 26 nieruchomości.

4.4.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cewice.
Uchwałą Nr XXV/227/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 25 marca 2021 r.
został przyjęty Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2021.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Program obejmuje:
1) zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi:
 dokarmianie kotów wolno żyjących,
 sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących,
3) odławianie bezdomnych zwierząt ,
4) obligatoryjną sterylizację i kastrację w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
W celu realizacji zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice
na rok 2021, została zawarta umowa Nr 4/ZP/2021 z dnia 1 stycznia 2021 r.
z Ośrodkiem Tresury Psów, Hotel i Schronisko „Bajer” Sławomir Twardziak,
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Małoszyce. W ramach umowy zapewniono opiekę bezdomnym kotom i psom, w tym
obowiązkowa sterylizacja/kastracja, ewentualne leczenie i zabiegi.
W 2021 roku zgłoszono 46 kotów dziko żyjących, dla których na okres zimowy
(listopad-marzec) zakupiono 336 kg suchej karmy, a które były dokarmiane przez
społecznych opiekunów zwierząt. Zgodnie z prowadzonym rejestrem na terenie
Gminy Cewice mamy 3 społecznych opiekunów zwierząt.
4.4.4. Monitoring składowiska odpadów.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. decyzją Starostwa Powiatowego w Lęborku zostało
zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne (komunalne) w Oskowie
na działkach 110/3 i 110/6 o pow. 5,16 ha obręb Oskowo Gmina Cewice, stanowiące
własność Gminy Cewice. Nadzór nad utrzymaniem terenu w należytym stanie,
prowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych i monitoringiem środowiska powierzono
Gminie Cewice. Monitoring środowiska ustalono na okres 30 lat od dnia zakończenia fazy
eksploatacji składowiska odpadów czyli od dnia uzyskania zgody na zamknięcie
składowiska.
Składowisko w miejscowości Oskowo posiada sieć monitoringu wód podziemnych,
która składa się z 3 otworów obserwacyjnych – piezometry P-1, P-2, P-3.
Otwory obserwacyjne

usytuowane wokół składowiska rozmieszczone są w sposób

uwzględniający kierunek spływu wód podziemnych.
Próbki do badań w 2021 roku zostały pobrane w dniach 21 stycznia 2021 r.
i 13 października 2021 r. Pobór i analizy fizykochemiczne wód podziemnych,
odciekowych oraz powierzchniowych dokonywała firma J.S. HAMILTON POLAND
sp. z o.o. w Gdynia.
Badania jakości wód podziemnych przeprowadzone w 2021 roku, wykazały,
że badane parametry spełniają wartości dopuszczalne określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i tym
samym można je zaklasyfikować do wód dobrej jakości (I, II, III klasa jakości).
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Wyniki analiz wód podziemnych porównano z wartościami granicznymi
wskaźników jakości wód, właściwymi dla klas jakości wód podziemnych określonymi
w załączniku do w/w rozporządzenia. Uznano, że wody podziemne pobrane do badań
w 2021 roku, w rejonie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Oskowo odznaczają się dobrym stanem
chemicznym. Świadczy to o braku negatywnego oddziaływania tego obiektu na jakość
środowiska gruntowo-wodnego.
Dokonując porównania jakości wód podziemnych w rejonie nieczynnego
składowiska

odpadów

innych

niż

niebezpieczne

i

obojętne

zlokalizowanego

w miejscowości Oskowo w latach 2020-2021 nie stwierdza się znaczących zmian
w zakresie badanych wskaźników. Nie stwierdza się znaczących zmian w stanie jakości
wód na przestrzeni lat 2020-2021, co pozwala na stwierdzenie, że prowadzona działalność
nie wpływa negatywnie na jakość wód, jak również podjęte działania ograniczające
oraz zabezpieczające są w pełni wystarczające.
Ponadto

zgodnie

z

decyzją

Starostwa

Powiatowego

w

Lęborku

z dnia 22 grudnia 2005 r., zobowiązano Gminę Cewice do przeprowadzania badań
wielkości opadu atmosferycznego (raz dziennie). Opracowania w zakresie dobowej ilości
opadów

atmosferycznych

w

rejonie

Gminy

Cewice

sporządzane

są

przez

Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
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4.5. Oświata i wychowanie.
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych zadań
przed jakimi stoi jednostka samorządu terytorialnego, zarówno ze względu znaczenia
dla lokalnej społeczności, jak i zaangażowania dużych środków finansowych.
Zebrane informacje dają obraz stanu oświaty w Gminie Cewice m.in. w zakresie
organizacji placówek, kadry pedagogicznej, przeprowadzonych remontów oraz informacji
o wynikach osiąganych przez uczniów na egzaminie ośmioklasisty.
4.5.1. Placówki oświatowe.
Do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 1.177 uczniów
(przedszkola

+

oddziały

przedszkolne

przy

szkołach

podstawowych

390,

szkoły podstawowe 787). Szczegółowe zestawienie uczniów w poszczególnych
placówkach

oświatowych

Gminy

Cewice

przedstawiają

poniższe

tabele

(dane wg SIO na 30.09.2021 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,



Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach.


Szkoły Podstawowe Niepubliczne:

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie.


Przedszkola publiczne:

 Publiczne Przedszkole w Cewicach,
 Publiczne Przedszkole w Siemirowicach.
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Przedszkola niepubliczne:

 Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie,
 Niepubliczne Przedszkole w Popowie.
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 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 oraz Niepubliczne
Przedszkole w Bukowinie,
 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie, w skład którego wchodzą:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie oraz Niepubliczne Przedszkole
w Popowie.
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Lp.

Nazwa placówki

Liczba dzieci/
uczniówwychowanie
przedszkolne

Liczba
uczniów –
szkoła
podstawowa

Liczba uczniów –
ogółem w szkole

1.

Zespół Szkół w Cewicach

144

231

375

2.

Szkoła Podstawowa
w Łebuni

19

100

119

3.

Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków
w Maszewie Lęborskim

30

103

133

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi
w Przerytem

11

51

62

Zespól SzkolnoPrzedszkolny
w Siemirowicach

60

171

231

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Popowie,
Niepubliczne Przedszkole
w Popowie

35

32

67

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Bukowinie

91

99

190

OGÓŁEM W GMINIE

390

787

1.177

4.

5.

6.

7.
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Przedszkola
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa placówki

Liczba
dzieci w placówce

Liczba oddziałów
w placówce

144

6

40

2

91

4

35

2

310

14

Zespół Szkół w Cewicach:
Przedszkole Publiczne w Cewicach
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach
Przedszkole
w Siemirowicach
Zespół
w Bukowinie:

Publiczne

Szkolno-Przedszkolny

Niepubliczne
w Bukowinie

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole w Popowie
Ogółem

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Lp.

Nazwa placówki

Liczba
dzieci w placówce

Liczba oddziałów
w placówce

1.

Szkoła Podstawowa w Łebuni

19

1

2.

Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków
w
Maszewie
Lęborskim

30

2

3.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi
im.
Leśników
Polskich w Przerytem

11

1

4.

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach

20

1

80

5

Ogółem
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Szkoły Podstawowe
Lp.

Nazwa placówki

Liczba
uczniów w placówce

Liczba oddziałów
w placówce

1.

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

231

13

2.

Szkoła Podstawowa w Łebuni

100

8

3.

Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków
w
Maszewie
Lęborskim

103

7

4.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Przerytem

51

7

5.

Zespól
Szkolno-Przedszkolny
w Siemirowicach Szkoła Podstawowa
im.
Lotników
Morskich
w Siemirowicach

171

11

6.

Niepubliczna
w Popowie

Szkoła

32

8

7.

Zespół
w Bukowinie
Niepubliczna
w Bukowinie

Szkolno-Przedszkolny
99

9

787

63

Szkoła

Podstawowa

Podstawowa

Ogółem

4.5.2. Wyniki egzaminu ośmioklasisty.
Do egzaminu ośmioklasisty, który odbywał się w dniach 25-27 maja 2021 r.
w szkołach na terenie Gminy Cewice przystąpiło 71 uczniów.
Egzamin ośmioklasisty składał się z trzech części:
• z języka polskiego,
• z matematyki,
• z języka obcego nowożytnego.
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Szczegółowe wyniki egzaminu ośmioklasisty przedstawiono w tabeli poniżej.
Placówka

Liczba
uczniów

Język polski

Matematyka

Język angielski

Średni wynik w %

Średni wynik w %

Średni wynik w %

49

38

55

27

42

ZS
w Cewicach

21

ZSP
w Siemirowicach

11

SP
w Maszewie
Lęborskim

12

59

40

53

SP w Łebuni

7

29

34

31

SP z O. I.
w Przerytem

2

41,5

42

25,5

NSP w Popowie

2

65,5

58

52,5

ZSP w Bukowinie

16

47

43

48

Gmina ogółem

71

52

38

45

58

4.5.3. Dotacja podręcznikowa.
W roku szkolnym 2021/2022 otrzymane od Wojewody środki finansowe na dotację
podręcznikową wykorzystano w wysokości 109.754,94 zł. Darmowe podręczniki/materiały
edukacyjne/materiały ćwiczeniowe otrzymało 783 uczniów z Gminy Cewice.

4.5.4. 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.
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W 2021 roku wydano pracodawcom 17 decyzji. Na realizację wszystkich decyzji
o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
wydatkowano łącznie 134.987,91 zł.

4.5.5. Zatrudnienie kadry nauczycielskiej.

Etaty ogółem
wg. SIO
30.09.2021

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Zespół Szkół
w Cewicach

43,97

2,56

5,85

5,67

29,89

Szkoła
Podstawowa
w Łebuni

17,02

0

2,24

4,97

9,81

Szkoła
Podstawowa
w Maszewie
Lęborskim

16,35

0

2,47

2,49

11,39

Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Przerytem

13,94

0,61

5,98

3,91

3,44

Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w
Siemirowicach

23,70

1

2,56

5,03

15,11

RAZEM

114,98

4,17

19,1

22,07

69,64

Szkoła/etaty
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Liczba zatrudnionych
nauczycieli
wg SIO 30.09.2021 r.

Liczna dzieci/uczniów
wg SIO 30.09.2021 r.

Liczna dzieci/uczniów
przypadających
na 1 nauczyciela

Zespół Szkół
w Cewicach
- szkoła podstawowa

37

231

6,24

Zespół Szkół
w Cewicach
- przedszkole

8

144

18

Szkoła Podstawowa
w Łebuni

24

119

4,95

20

133

6,65

18

62

3,44

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Siemirowicach
- szkoła podstawowa

32

191

5,96

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Siemirowicach
- przedszkole

3

40

13,33

Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa
im. Polskich
Olimpijczyków
w Maszewie Lęborskim
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Leśników Polskich
w Przerytem

Raport o stanie gminy
99

GMINA CEWICE

4.5.6. Finansowanie placówek oświatowych.

Nazwa placówki

Część oświatowa
subwencji ogólnej
w zł.

Pozostałe
dochody
w zł.

Dochody ogółem w zł.

Wydatki placówek
ogółem w zł.

Brakująca kwota
pokrywana
z budżetu gminy
w zł.

PUBLICZNE PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY
Szkoła
Podstawowa
w Cewicach

3 051 981,00

101 297,14

3 153 278,14

4 075 119,94

921 841,80

Przedszkole
Publiczne
w Cewicach

302 646,00

185 346,00

487 992,00

1 410 039,28

922 047,28

Szkoła
Podstawowa
w Łebuni

1 595 863,00

51 642,68

1 647 505,68

2 214 456,62

566 950,94

Szkoła
Podstawowa
w Maszewie
Lęborskim

1 787 839,00

93 499,90

1 881 338,90

2 234 189,76

352 850,86

Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Przerytem

918 703,00

58 252,66

976 955,66

1 725 332,20

748 376,54

Szkoła
Podstawowa
w
Siemirowicach

2 174 498,00

98 236,02

2 272 734,02

2 633 402,78

360 668,76

Przedszkole
Publiczne w
Siemirowicach

132 613,00

35 304,00

167 917,00

569 910,58

401 993,58

9 964 143,00

623 578,40

10 587 721,40

14 862 451,16

4 274 729,76

Ogółem

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Bukowinie

1 539 716,00

239 250,64

1 778 966,64

2 386 428,38

607 461,74

Niepubliczny
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Popowie

731 284,00

147.756,86

879 040,83

1 025 522,78

146 481,95

2 271 000,00

387 007,47

2 658 007,47

3 411 951,16

753 943,69

Ogółem
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Gmina Cewice otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową oraz dotacje
celowe

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 2021 roku była to kwota w wysokości
4 274 729,76 zł. dla publicznych placówek oświatowych oraz kwota 753 943,69 zł.
dla niepublicznych placówek oświatowych.

Wysokość środków w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w placówce
Wydatki placówek
ogółem w zł.
(01-12.2021)

Średnioroczna liczba
dzieci/uczniów

Wysokość środków
w przeliczeniu
na jedno dziecko/ucznia

Szkoła Podstawowa
im. Ks. E.
Roszczynialskiego
w Cewicach

4 075 119,94

228

17 873,33

Przedszkole Publiczne
w Cewicach

1 410 039,28

156

9 038,71

Szkoła Podstawowa
w Łebuni

2 214 456,62

114

19 425,06

Szkoła Podstawowa
im. Polskich
Olimpijczyków
w Maszewie
Lęborskim

2 234 189,76

128

17 454,61

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi im.
Leśników Polskich
w Przerytem

1 725 332,20

50

34 506,64

Szkoła Podstawowa
im. Lotników
Morskich
w Siemirowicach

2 633 402,78

188

14 007,46

569 910,58

40

14 247,76

Nazwa placówki

Przedszkole Publiczne
w Siemirowicach
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4.5.7. Inwestycje oświatowe i remonty obiektów szkolnych.
W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone w 2021 roku następujące
remonty (informacje przygotowano na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów
szkół):
Zespół Szkół w Cewicach:


konserwacje dźwigu towarowego – 1.501,83 zł.



usunięcie awarii oświetlenia i wymiana lamp – 7.914,39 zł.



zakup opraw oświetleniowych, świetlówek – 1.306,05 zł.



naprawa projektorów – 1.654,52 zł.



naprawa patelni, silnika maszyny myjącej – 1.153,74 zł.



konserwacja systemu alarmowego – 339,48 zł.



monitoring spękań i zarysowań budynku Zespołu Szkół – 2.000,00 zł.



serwis i utrzymanie monitoringu wizyjnego i wymiana dysku – 3.412,93 zł.



serwis centrali telefonicznej – 430,50 zł.



przegląd placówek ZS (hala, A, PP) – 3.700,00 zł.



zakup farb do malowania sali gimnastycznej i in. pomieszczeń, zakup tapet i gresu
na ścianę – 1.278,02 zł.



zakup rolet do przedszkola, odbojnicy i paneli podłogowych – 8.553,94 zł.



wykonanie grafik (naklejek ściennych) do nowego przedszkola – 5.400,00 zł.



naprawy usterek rur C.O. pod posadzką i usunięcie awarii – 13.442,00 zł.



przegląd i konserwacja ksero, naprawa rolek i wymiana zespołów obrazowych –
5.600,19 zł.



przegląd instalacji gazowej – 230,00 zł.



przegląd techniczny kominów, czyszczenie przewodów dymowych – 1.850,00 zł.



przegląd i wymiana gaśnic – 1.019,21 zł.



badanie ciśnienia w hydrancie oraz sprawności węży – 1456,12 zł.



przegląd oświetlenia i wyłączników – 2.447,70 zł.



przegląd i czyszczenie klimatyzacji – 128,38 zł.



udrożnienie instalacji sanitarnej i czyszczenie studzienek – 962,40 zł.
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Szkoła Podstawowa w Łebuni:


remont sali nr 2 (zerwanie starych podłóg, wykonanie wylewki, wymiana instalacji
elektrycznej, obudowa rur, wymiana grzejników, szpachlowanie i malowanie, montaż
odbojnic, zakup i montaż drzwi, wymiana umywalki i położenie płytek za umywalką 14.000, 00 zł.



roboty remontowo-budowlane – montaż stolarki okiennej PCV w jednej klasie i szatni
od frontu budynku – 11.137,17 zł.



ułożenie wykładziny PCV Tarkett Cloud sala nr 2 – 5.101,42 zł.



wymiana sprzętu na placu zabaw na nowe urządzenia – 22.755,00 zł.



całkowita wymiana dachu na oddziale przedszkolnym budynku SP Łebunia –
31.980,00 zł.



wymiana rynien na budynku SP Łebunia oraz wykonanie pokrycia dachowego
na wejściu do oddziału przedszkolnego – 13.591,50 zł.



remont pomieszczeń na orliku – 3.997,50 zł.



zakup paneli ogrodzeniowych – 990,10 zł.



zakup rolet do sali lekcyjnej – 930,00 zł.



wymiana lampy ewakuacyjnej, wymiana oświetlenia – 1439,10 zł.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim:


remont stropu/ podłogi w toalecie chłopców/kuchni szkolnej– 600,00 zł.



remont elewacji i wykonanie ocieplenia (ściany frontowe łącznika i starej części szkoły
oraz ściana zachodnia nowej części szkoły) oraz remont dachu (nad łącznikiem)27.800,00 zł.



zakup łat i kontrłat w celu wykonania remontu dachu nad łącznikiem w budynku
szkoły - 3.136,50 zł.



zakup blachy i rynien w celu wykonania remontu dachu nad łącznikiem w budynku
szkoły – 8.451,02 zł.



zakup styropianu do wykonania remontu elewacji- 4.100,29 zł.



zakup materiałów do wykonania remontu dachu- 5.346,00 zł.



naprawa instalacji elektrycznej - 467,40 zł.
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Szkoła

Podstawowa

z

Oddziałami

Integracyjnymi

im.

Leśników

Polskich

w Przerytem:


zakupiono wózek jezdny do monitora wraz z okablowaniem, materiałami
instalacyjnymi + montaż – 2.952,00 zł.



zakupiono szyld na budynek szkoły – 389,00 zł.



zakupiono drukarkę 3D w ramach programu „Super Koderzy” – 2.500,02 zł.



zakupiono

sprzęt

gastronomiczny

w

ramach

rządowego

programu

„Posiłek w szkole i w domu” – 36.880,00 zł.


zakupiono stoły i krzesła do stołówki szkolnej w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” – 8.120,00 zł.



zakupiono krzesła do stołówki szkolnej – 1.090,00 zł.



zmieniono

położenie

instalacji

elektrycznej,

wykonano

naprawy

tynkarskie

oraz wymalowano ściany i sufity w kuchni i stołówce szkolnej, podłączono urządzenia
do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” – 35.000,00 zł.


zakupiono ze środków rezerwy budżetowej na zakup pomocy dydaktycznych:
3 Monitory Smart, 2 wózki jezdne do monitorów, komputer OPS, 10 laptopów,
nagrywarkę – 56.918,69 zł.



zakupiono ze środków rezerwy budżetowej na zakup pomocy dydaktycznych pomoce
z geografii, chemii, biologii i fizyki – 10.892,31 zł.



zakupiono drukarkę laserową do sekretariatu szkoły – 500,00 zł.



ocieplono szkołę -129.999,20 zł.



pomalowano dwie klasy - 667,15 zł



pomalowano pokój nauczycielski – 265,89 zł.



zakupiono i zamontowano grzejniki w dwóch klasach – 7.902,30 zł.



zakupiono sprzęt w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 30.000,00 zł.



przeprowadzono prace remontowe w klasie oddziału przedszkolnego – 8.000,00 zł.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach:


w przedszkolu publicznym dokonano naprawy, zaimpregnowano i pomalowano
urządzenia drewniane na placu zabaw - 4.182,00 zł.



naprawiono schody przed wejściem do budynku przedszkola, pomalowano salę grupy
starszej i umywalnię naczyń - 528,26 zł.



wymiana rur i zaworów instalacji wodnej w pionie kuchennym i regulacje zaworów –
700,00 zł.



w budynku szkoły wymieniono instalację w pionie kuchennym między licznikiem
głównym a tablicą rozdzielczą – 3.050,40 zł.



pomalowano korytarz górny oraz dokonano drobnych prac konserwatorskich
w pomieszczeniach szkolnych – 1.879,99 zł.



wymieniono kabel ziemny zasilający plac zabaw - 615,00 zł.

4.6. 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 12/2021 w dniu 19 stycznia 2021 r. przyznał dotacje dla poszczególnych
poniżej wymienionych klubów sportowych na ogólna kwotę 140.000,00 zł.
Przyznana przez Gminę dotacja na realizację przez kluby sportowe ww. 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,
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promocji sportu i aktywnego stylu życia,



umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej
liczbie mieszkańców Gminy Cewice.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa i adres Klubu
Sportowego/
Wnioskodawcy

Nazwa projektu/zadania

Przyznana
kwota dotacji
na realizację
projektu/
zadania w zł.

Prowadzenie i uczestniczenie
we współzawodnictwie drużyn
piłki
nożnej
juniorów
32.000,00
i seniorów oraz prowadzenie
szkółki piłki nożnej dla dzieci
i
młodzieży
w miejscowości Łebunia.
Prowadzenie i uczestniczenie
Klub Sportowy
we współzawodnictwie drużyn
„Baza 44”
nożnej
seniorów
Osiedle Na Skarpie piłki
18.000,00
oraz
sekcji
biegów
25
84-313 Siemirowice długodystansowych
w miejscowości Siemirowice.
Prowadzenie i uczestniczenie
Klub Sportowy
52.000,00
„Leśnik Cewice” we współzawodnictwie drużyn (52.000,00 piłki nożnej
juniorów
Osiedle Na
4.800,00 =
i
seniorów
Wzgórzu 13
47.200,00 zł) *
w miejscowości Cewice.
84-312 Cewice
Ludowy Klub
Sportowy Łebunia
ul. Sportowa 7
84-311 Łebunia

Uczniowski Klub
Sportowy
„Iryda Cewice”
ul. W. Witosa 65,
84-312 Cewice
Klub Karate
Shotokan
w Lęborku,
ul. Wysockiego
4/24,
84-300 Lębork
Uczniowski Klub
Sportowy
„Bryza
Siemirowice”
ul. Szkolna 5,
84-313 Siemirowice

Prowadzenie i uczestnictwo
we współzawodnictwie drużyn
piłki siatkowej i ręcznej
w
miejscowości
Cewice
w 2021 r.
Rozwój sportu w dyscyplinie
KARATE na terenie Gminy
Cewice.

Prowadzenie i uczestnictwo
we współzawodnictwie drużyn
piłki siatkowej i piłki nożnej
dziewcząt
i
chłopców
w Siemirowicach.
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Wykorzystana
kwota dotacji
na realizację
projektu/
zadania w zł.

22.627,63

17.346,15

46.901,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

6.000,00

6.000,00

GMINA CEWICE

7.

Międzyszkolny
Klub Sportowy
„Fighter”
84-311 Popowo 2

Organizacja dla społeczeństwa
Gminy Cewice oraz regionu
otwartych
Biegów
i
Marszów
oraz
współzawodnictwo członków
klubu
w
zawodach
sportowych
w
Polsce
i Europie.

6.000,00

ze względu na
panującą
sytuację
pandemiczną
klub odstąpił
od podpisania
umowy
na realizację
projektu

* o 4.800,00 zł. pomniejszono II transzę dotacji dla klubu ze względu na spadek klubu do niższej
klasy rozgrywkowej.

4.7. Polityka społeczna.
4.7.1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice
na lata 2016-2022.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) na gminy nałożono obowiązek opracowania
i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka. W związku z powyższym została opracowana i w dniu 10 listopada 2016 r.
Uchwałą Nr XIX/199/2016 Rady Gminy Cewice została przyjęta Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2016-2022.
Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 4 cytowanej ustawy o pomocy społecznej realizację
strategii koordynuje ośrodek pomocy społecznej.
Raport monitoringowy oparty jest na analizie danych uzyskanych w ramach
bieżącej

działalności

Ośrodka

Pomocy

Społecznej,

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkół, przedszkoli,
policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odbiorcami Strategii są mieszkańcy Gminy Cewice, w szczególności osoby
i rodziny potrzebujące pomocy i wsparcia z powodu: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności,
uzależnień, problemów opiekuńczo – wychowawczych, samotnego rodzicielstwa,
sieroctwa społecznego, bezradności (życiowej, społecznej, rodzinnej), niepełnosprawności,
długotrwałej choroby, starości, przemocy w rodzinie.
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Problemy społeczne.
Pomoc i wsparcie w Gminie Cewice z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało
477

osób,

co

stanowiło

6,46

%

wszystkich

mieszkańców

gminy.

W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia zmniejszyła się o 78 osoby. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego również o 35.
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła
poziom 280 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 71 osób.
W Gminie Cewice najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi
przez ośrodki pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: bezrobocie, długotrwała
lub ciężka choroba, niepełnosprawność i ubóstwo.
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WSKAŹNIKI MONITORINGU

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
0

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

1

2

UBÓSTWO

1

83

197

SIEROCTWO

2

0

0

BEZDOMNOŚĆ

3

3

3

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4

32

186

5

26

155

6

113

377

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

103

247

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:

8

109

338

9

29

109

10

19

54

RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU
LUDŹMI
ALKOHOLIZM

11

3

18

12

11

51

13

0

0

14

13

24

NARKOMANIA
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY,
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY
ZDARZENIE LOSOWE

15

0

0

16

1

1

17

0

0

18

1

3

SYTUACJA KRYZYSOWA

19

0

0

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20

0

0

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE

RODZINY NIEPEŁNE

Źródło: Opracowanie własne OPS Cewice (sprawozdania MPiPS: stan na dzień 31 grudnia danego roku)
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TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2021 R.
WSKAŹNIKI MONITORINGU
LICZBA
LICZBA OSÓB
RODZIN
W RODZINACH
1
2

WYSZCZEGÓLNIENIE
0
RODZINY OGÓŁEM

1

285

867

2

96

96

3

36

72

3

4

29

87

4

5

43

172

5

6

48

240

6 i więcej

7

33

200

8

147

683

9

24

75

10

55

227

3

11

45

226

4

12

16

96

5

13

3

22

6

14

1

8

7 i więcej

15

3

29

16

32

110

17

10

26

18

14

46

19

6

26

20

2

12

21

39

58

22

24

24

23

11

22

3

24

4

12

4 i więcej

25

0

0

o liczbie osób
1
2

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem
o liczbie dzieci
1
2

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
o liczbie dzieci
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW
OGÓŁEM
o liczbie osób
1
2

Źródło: Opracowanie własne OPS Cewice (sprawozdania MPiPS: stan na dzień 31 grudnia danego roku)
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Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
WSKAŹNIKI MONITORINGU ZA 2021 ROK
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

72
354 700

w tym:
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

54
315 749
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie

Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

19
38 951
ZASIŁEK OKRESOWY

Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

67
118 997

w tym:
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób
42
Kwota świadczeń w złotych
73 495
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób
14
Kwota świadczeń w złotych
14 643
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób
16
Kwota świadczeń w złotych
23 358
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób
1
Kwota świadczeń w złotych
701
z innego powodu
Liczba osób
4
Kwota świadczeń w złotych
6 780
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

180
346 282
w tym:

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

159
278 119
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ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

0
0

POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

253
114 326
w tym:
DLA DZIECI

Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

253
114 3261
SCHRONIENIE

Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

1
9 516
UBRANIE

Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

0
0
SPRAWIENIE POGRZEBU

Liczba osób
0
Kwota świadczeń w złotych
0
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób
6
Kwota świadczeń w złotych
233 607
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą
11
asystenta rodziny
Liczba rodzin wspierających
0
Liczba asystentów rodziny
1
Odpłatność za pobyt dziecka
78 494
w pieczy zastępczej w złotych
Źródło: Opracowanie własne OPS Cewice (sprawozdania MPiPS: stan na dzień 31 grudnia danego roku)
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ W 2021 ROKU
WSKAŹNIKI MONITORINGU
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw
domowych
Kwota świadczeń w złotych

46
119 436
DODATKI ENERGETYCZNE

Liczba gospodarstw
domowych
Kwota świadczeń w złotych

6
1 102

Źródło: Opracowanie własne OPS Cewice (sprawozdania MPiPS: stan na dzień 31 grudnia danego roku)

WSKAŹNIKI MONITORINGU – 2021 R.
ŚWIADCZENIA ZWIĄZANYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
ŚWIADCZENIA
OPIEKUŃCZE

ROK OCENY – 2021

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Liczba świadczeń

1479

Kwota świadczeń w złotych

2 915 108

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – Ogółem
Liczba świadczeń

4 384

Kwota świadczeń w złotych

946 243

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Liczba świadczeń

1 125

Kwota świadczeń w złotych

242 820
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ZASIŁEK PIELĘGNACYYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Liczba świadczeń

2 068

Kwota świadczeń w złotych

446 357

ZASIŁEK PIELĘGNACYYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU
POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁN.
Liczba świadczeń

1135

Kwota świadczeń w złotych

244 978

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT
Liczba świadczeń

204

Kwota świadczeń w złotych

44 031

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba świadczeń

36

Kwota świadczeń w złotych

22 320

Źródło: Opracowanie własne OPS Cewice (sprawozdania MPiPS: stan na dzień 31 grudnia danego roku)
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WSKAŹNIKI MONITORINGU ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W 2021 R.
(NK "A" wszczynająca procedurę - pierwsza)
OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY
W RODZINIE
Podmiot
Liczba
zakładający założonych
kart
NK

Policja
Pomoc
Społeczna
Komisje
Alkoholow
e
Oświata
Ochrona
Zdrowia
RAZEM:

KOBIETY
W WIEKU:

MĘŻCZYŹNI
W WIEKU:

do
60
lat

powyżej
60 lat

do
60
lat

powyżej 60
lat

OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
W RODZINIE

DZIECI
(liczba
bezpośrednio
doznających
przemocy)
do 18 r.ż.

KOBIETY
W WIEKU:

MĘŻCZYŹN
I W WIEKU:

DZIECI
(liczba
stosujących
przemoc)

do
60
lat

do
60
lat

do 18 r.ż.

powyżej
60 lat

powyżej
60 lat

7

13

1

1

1

7

2

0 10

0

0

8

17

2

5

0

7

3

1 15

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

0

4

0

7

1

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

34

3 10

1

21

6

1 33

1

0

Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych ZI w Cewicach

WSKAŹNIKI MONITORINGU LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH, LICZBY
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH
Z PRAWEM DO ZASIŁKU W 2021 R. W GMINIE CEWICE
MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

OGÓŁEM

Bezrobotni ogółem

115

125

240

Bezrobotni
z prawem do zasiłku

13

30

43

Długotrwale bezrobotni

38

86

124

STATUS

Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych z PUP Lębork
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WSKAŹNIKI MONITORINGU - ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ
NA TERENIE GMINY CEWICE
Rodzaj przestępstwa

2021

Kradzież

11

Kradzież z włamaniem

4

Zniszczenie mienia

2

Uszkodzenie mienia
Rozbój
Bójka i pobicie
Uszkodzenie ciała
Narkotyki

4
0
0
2
5

Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych z Posterunku Policji w Cewicach

WSKAŹNIKI MONITORINGU PROBLEMÓW OSÓB STARSZYCH
OSOBY STARSZE - OPS CEWICE

2021

Liczba mieszkańców gminy Cewice
(w osobach)

7358

Rodziny objęte pomocą społeczną przez OPS
ogółem

285

Liczba osób w rodzinach ogółem

867

Rodziny emerytów i rencistów ogółem

39

Liczba osób w rodzinach

58
Źródło: OPS Cewice
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WSKAŹNIKI MONITORINGU LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
USŁUGI OPIEKUŃCZE

2021

Liczba osób którym przyznano świadczenie

14

Liczba osób w rodzinach

17
8 379

Liczba świadczeń

212 347

Kwota świadczeń w złotych
Źródło: OPS Cewice

WSKAŹNIKI MONITORINGU
LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Nazwa przychodni

2021

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cebella-Wieczorek

2.719

Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMEDICA”
Jolanta Szajowska

3.016

Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych z placówek opieki zdrowotnej.
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Kierunki działania.
Celem głównym niniejszej Strategii jest poprawa jakości warunków życia
mieszkańców Gminy Cewice zagrożonych z różnych przyczyn wykluczeniem społecznym.
Tak sformułowany cel główny obejmuje wszystkie obszary problemowe niniejszej
Strategii i adresowany jest do wszystkich obecnych jak i potencjalnych mieszkańców
Gminy Cewice, których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego.
Biorąc pod uwagę dokonaną w strategii analizę SWOT, dotychczasowe doświadczenia
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach oraz rzeczywiste potrzeby
społeczne, priorytetowe obszary wsparcia to: rodzina, osoby bezrobotne, zagrożone
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, dotknięte przemocą w rodzinie,
uzależnione oraz osoby starsze.
W przedmiotowej Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających
do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych, zadania programowe
określające

pomoc

różnym

grupom

oraz

sposoby

ich

osiągnięcia.

W ramach zdefiniowanych celów strategicznych niezbędne działania zostały zapisane
w postaci celów operacyjnych, które były realizowane w 2020 r.:
Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań

Cel strategiczny

Cel strategiczny 1.

Umacnianie rodzin z terenu Gminy Cewice
w ich prawidłowym funkcjonowaniu.




Cel strategiczny 2.

Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie
Gminy Cewice.


Zapewnienie odpowiedniego systemu
wsparcia dla rodzin z dysfunkcjami
i zagrożonych dysfunkcjami.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży
odpowiednich warunków do życia
i rozwoju.
Wzmacnianie integracji członków rodzin
z Gminy Cewice.
Wsparcie
asystenta
rodziny
w rodzinach z dysfunkcjami opiekuńczowychowawczymi.
Organizacja
szkoleń,
konferencji
i warsztatów podnoszących kompetencje
wychowawcze.
Organizowanie
wspólnie
z
PUP
i innymi instytucjami zapewniającymi
pracę szkoleń oraz zatrudnienia dla osób
bezrobotnych (m. in. ze środków EFS).
Organizowanie
robót
publicznych
i prac interwencyjnych.
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Cel strategiczny 3.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
rodzin z terenu Gminy Cewice dotkniętych
ubóstwem.

Cel strategiczny 4.
Poprawa
warunków
społecznego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych
w społeczności lokalnej.

Cel strategiczny 5.
Przeciwdziałanie zjawisku przemocy
w rodzinie i łagodzenie jej skutków.

Organizowanie
prac
społecznieużytecznych.
 Wspieranie
bezrobotnych
w poszukiwaniu pracy.
 Kierowanie do prac w Centrum
Integracji Społecznej.
 Wspieranie
rozwoju
ekonomii
społecznej.
 Udzielanie
pomocy
materialnej
rodzinom ubogim.
 Wspieranie
osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym w nabywaniu
nowych
kwalifikacji,
kompetencji
zawodowych i społecznych.
 Włączenie
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
do
aktywnych form wsparcia prowadzonych
przez OPS i inne organizacje działające
na terenie Gminy Cewice.
 Podejmowanie działań profilaktycznych,
skierowanych do rodzin zagrożonych
ubóstwem.
 Zapewnienie
wsparcia
osobom
osobom
niepełnosprawnych, w w tymtym
z
niepełnosprawnym,
zaburzeniami
psychicznymi.
z zaburzeniami
psychicznymi.
Likwidacjabarier
barierarchitektonicznych.
architektonicznych.
4.2.Likwidacja
4.3.
Aktywizacja
zawodowa
z
 Aktywizacja
zawodowa osóbosób
niepełnosprawnością.
z niepełnosprawnością.
4.4.
Udzielenie wsparcia
wsparcia finansowego
 Udzielenie
finansowego
rodzinom
z
niepełnosprawną
osobą.
rodzinom z niepełnosprawną
osobą.
4.5.
Zapewnienie
dostępu
do
rehabilitacji.
 Zapewnienie dostępu do rehabilitacji.
Zapewnienie
aktywnego
udziału
4.6.Zapewnienie
aktywnego
udziału osobom
osobom
życiu
w życiu niepełnosprawnym
kulturalno-społecznymwgminy.
kulturalno-społecznym Miasta.
 Wsparcie
psychologiczne,
prawne
i socjalne osób dotkniętych przemocą
w rodzinie.
 Wzmocnienie
współpracy
służb
publicznych ze społecznością lokalną
w zakresie wykrywania i zwalczania
zjawiska przemocy w rodzinie.
 Podejmowanie odpowiednich działań
wobec
sprawców
przemocy
w rodzinie.
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Cel strategiczny 6.

Zahamowanie
zjawiska
uzależnień
wszelkiego rodzaju oraz łagodzenie ich 
skutków.



Cel strategiczny 7.

Zapewnienie wsparcia dla osób starszych
i ich aktywizacja.


Cel strategiczny 8.
Wspieranie
integracji
mieszkańców Gminy Cewice.

społecznej






Zapewnienie dzieciom ochrony przed
skutkami alkoholizmu rodziców.
Prowadzenie działań profilaktycznych
z zakresu uzależnienia od alkoholu
i narkotyków.
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej
pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych
od
alkoholu
i narkotyków.
Wspieranie
działalności
instytucji
prowadzonej w zakresie rozwiązywania
problemu alkoholizmu i narkomanii.
Rozwój środowiskowych form opieki
dla osób starszych.
Zwiększanie udziału osób starszych
w rekreacji, kulturze i wypoczynku.
Dostosowywanie
systemu
opieki
zdrowotnej do potrzeb osób starszych.
Wspieranie
integracji
międzypokoleniowej.
Wspieranie wolontariatu.
Wspieranie grup inicjatyw społecznych.
Mobilizowanie samopomocy społecznej.

Sposób realizacji strategii.
Koordynatorem realizacji celów wskazanych w Strategii jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Cewicach. W realizacji poszczególnych celów czynnie uczestniczą wszystkie
podmioty realizujące zadania gminy w zakresie pomocy społecznej:


Posterunku Policji w Cewicach,



placówki oświatowe i kulturalne z terenu Gminy Cewice,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Do najważniejszych programów i narzędzi służących wdrażaniu Strategii należą:


Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
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programy i projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją
zawodową

mieszkańców,

współfinansowane

ze

środków

Unii

Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie,



Gminy Program Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej.
Działania określone w niniejszej Strategii są realizowane na różnych poziomach -

począwszy od samodzielnej realizacji działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
poprzez współpracę partnerską z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku, Starostwem
Powiatowym w Lęborku oraz Centrum Integracji Społecznej w Lęborku.
Ramy finansowe strategii.
Finansowanie zadań związanych z realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2016-2022 polega na wykorzystaniu
następujących źródeł finansowania:


środki własne pochodzące z budżetu gminy finansowane z jej dochodów;



środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje);



projekty systemowe i konkursowe w ramach środków rządowych oraz ministerialnych;



środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Społeczny).

Podsumowanie.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice
na lata 2016-2022 ukierunkowana jest na rozpowszechnienie, rozszerzenie i pogłębienie
formy aktywności społecznej poprzez współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie i w powiecie
oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej.
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Raport monitoringowy sporządzony został na podstawie danych zawartych
w sprawozdaniach cząstkowych od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację
strategii i przekazanych do Ośrodka Pomocy Społecznej. Stanowi on podstawę
do wszystkich prac aktualizacyjnych oraz składania propozycji adaptacji zapisów strategii
do zachodzących zmian społecznych na terenie Gminy Cewice.
Przedstawiona strategia stanowi rozwinięcie zadań stojących przed Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Ma ona charakter wieloletni i wyznacza kierunki działań w sferze
poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców gminy. Analizując przekazane
dane przez poszczególne podmioty uczestniczące w realizacji zadań strategicznych można
stwierdzić,

że większość założonych kierunków działań zostało zrealizowanych lub

są w trakcie realizacji. Podejmowane działania w ramach realizacji poszczególnych celów
operacyjnych przyczyniają się do łagodzenia skutków dominujących problemów
społecznych.
4.7.2. Gminny program wspierania rodziny w Gminie Cewice na lata 2019-2021.
Na podstawie art. 179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 447) informuję - zgodnie
z poniższym - o realizacji ustawowych zadań z zakresu wspierania rodzin i pieczy
zastępczej na terenie tut. gminy.
Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Cewice
z dnia 25 kwietnia 2019 r. i obejmował lata 2019-2021. Jest on 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.
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Program zakłada trzy cele szczegółowe:
1. Zapobieganie

powstawania

sytuacji

kryzysowych

wymagających

interwencji

oraz rozwiązywanie już istniejących.
2. Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.
3. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach zrealizował poszczególne cele
szczegółowe rozdzielając je na zadania w następujący sposób:
I.

Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz rozwiązywanie już istniejących.

Zadania które zostały wyłonione w programie oraz ich realizacja w 2021 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 2021 r. bezradność

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

gospodarstwa domowego wystąpiła w 29 rodzinach o łącznej ilości 109 osób, co stanowi
12,85 % ogółu korzystających z pomocy społecznej. W w/w rodzinach przeprowadzono
łącznie 107 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.
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Ponadto asystent rodziny współpracował z następującymi instytucjami:
 placówki oświatowe: szkoły, przedszkola,
 służba zdrowia,
 Zespół Kurateli Sądowej,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 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 nieustannie próbuje pozyskać
Wolontariuszy do pomocy na rzecz osób potrzebujących z terenu naszej gminy w sferze
pomocy społecznej i wspierania rodziny.
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 2021 procedurę Niebieskiej Karty prowadzono w 37 rodzinach z czego
19 zostało założonych w okresie sprawozdawczym. Wszystkich sprawców przemocy
skierowano do Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy
(udział w programie jest dobrowolny), 4 osoby systematycznie uczęszczały na zajęcia
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i ukończyły Program. Ponadto 2 osoby zostały skierowane do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wsparciem asystenta rodziny objęte
są 4 rodziny, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.
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.
Z terenu naszej Gminy w 2021 roku 3 dzieci została umieszczona w pieczy
zastępczej. Łącznie Gmina partycypowała w kosztach utrzymania 12 dzieci w pieczy
zastępczej, z czego 1 dziecko przebywało tylko 2 dni w Interwencyjnej Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej,

a

1

dziecko

wróciło

do

matki

biologicznej.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 10 dzieci (8 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
i 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej), za które Gmina Cewice jest zobowiązana
do ponoszenia odpłatności. Spośród tej grupy 1 dziecko ma możliwość powrotu do rodziny
biologicznej. Rodzina ta jest objęta pomocą asystenta rodziny, prowadzone są działania
zmierzające do powrotu dziecka do domu, jednak ich obecna sytuacja 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.
Ośrodek Pomocy Społeczne w Cewicach zatrudnia 1 asystenta rodziny
na podstawie umowy o pracę. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej Resortowy „Program asystent rodziny na rok 2021”, dotyczący dofinansowania
kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny zatrudnionego
w gminie proporcjonalnie do wymiaru etatu – jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla
asystenta rodziny w 2021 r. został wypłacony w wysokości 834,00 zł., z czego 667,00 zł.
to kwota dotacji z Funduszu Pracy i 167,00 zł. wkład własny gminy.
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Ogółem, w 2021 roku asystent pracował w 13 rodzinach, obejmujących 70 osób,
w

tym

48

dzieci.

W

siedmiu

rodzinach

współpraca

została

zakończona.

Z sześcioma rodzinami współpraca jest nadal kontynuowana.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg miejscowości.
Liczba
rodzin

Miejscowość

Lp.

Liczba dzieci w rodzinach

1.

Cewice

6

34

2.

Siemirowice

5

11 (3 u ojca biologicznego)

3.

Unieszynko

1

2

4.

Unieszyno

1

1 (1 w pieczy zastępczej)

13

48

RAZEM

Ilość rodzin, które uzyskały wsparcie asystenta rodziny w latach 2019- 2021 przedstawia
poniższa tabela.
2019

2020

2021

Liczba rodziny

11

11

13

Liczba dzieci w rodzinach

39

42

48

8. Zapewnienie

dostępności

poradnictwa

specjalistycznego

oraz

organizowanie

i informowanie o miejscach pomocy.
Poradnictwo specjalistyczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach
jest zapewniane w postaci:


poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz praca socjalna,



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,
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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 2021 roku zorganizował III konferencję PRZECIW
PRZEMOCY

W

RODZINIE

pn.

„Problematyka

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie w Praktyce Zespołu Interdyscyplinarnego”.
Ponadto przy Ośrodku Pomocy Społecznej powstał Klub Rodzinny. To innowacyjny projekt
unijny pt. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”,
którego partnerem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach. Projekt finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Usługi
Społeczne, poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
Celem głównym projektu jest aktywizacja i wspieranie całych rodzin.
W ramach działalności Klubu Rodziny od lipca 2021 r. prowadzone są bezpłatne
warsztaty, szkolenia i spotkania. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy bez względu na wiek
- dzieci, rodzice, którzy przez wspólny, rodzinny udział mogą zdobywać wiedzę
i doskonalić umiejętności.
Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna. Zajęcia odbywają się w godzinach
popołudniowych trzy

razy w tygodniu w Klubie Rodziny (w pomieszczeniu Klubu

Seniora). Dotychczas odbyły się zajęcia kreatywne, ruchowe, kulinarne, gry i zabawy
integracyjne, wspólne po południa z animatorem. W projekcie między innymi
przewidziane są warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców”, utworzenie grup
samopomocowych grup wsparcia dla rodziców oraz wspólne popołudnia z animatorem,
zajęcia z robotyki i programowania, pomoc w lekcjach.
Realizowane będą również zajęcia, o których zakresie tematycznym decydować
będą sami uczestnicy. Jest to też niejako forma zachęty i integracji szkolących się,
a wachlarz propozycji jest tu naprawdę szeroki.
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Klub daje rodzinom możliwość spędzenia wspólnie wolnego czasu. Są w nim
prowadzone zajęcia edukacyjno-rozwojowe. Można również skorzystać z konsultacji
specjalistycznych z prawnikiem i psychologiem. Do Kluba na zajęcia uczęszcza 19-ro
dzieci i 11 rodziców. Włącznie objętych wsparciem jest 30 osób.
II. Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.
Zadania, które zostały zrealizowane w 2021 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 opiekuńczowychowawczej 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 2021 roku Gmina Cewice partycypowała w kosztach utrzymania 12 dzieci
w pieczy zastępczej. Koszt związany z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych
w 2021 roku wyniósł 78.494,26 zł.
III.

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,
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rodzina niepełna,



długotrwała choroba,



przemoc w rodzinie.

Zadania realizowane w ramach Programu w 2021 roku:


szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności,



kierowanie osób uzależnionych na leczenie,



pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie przy współpracy z Gminnym
Zespołem Interdyscyplinarnym,



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,



spotkania Zespołu ds. Asysty rodzinnej.
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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

i

załatwiania

spraw

urzędowych,

gospodarowania czasem,


poprawie relacji wewnątrzrodzinnych,



podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowaniu autorytetu
rodziców,



podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania,



wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym,



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 2021 roku współpracował z 1 rodziną, która ma sądowy nakaz
współpracy z asystentem rodziny oraz 1 rodziną, w której dziecko przebywa w pieczy
zastępczej.
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Placówki wsparcia dziennego.
W celu wsparcia rodziny dziecko może również być objęte opieką i wychowaniem
w placówce wsparcia dziennego. Może być ona prowadzona w formie opiekuńczej, w tym
kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej lub pracy
podwórkowej

realizowanej

przez

wychowawcę.

Placówka

wsparcia

dziennego

prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc
w nauce, organizowanie czasu wolnego. Na terenie Gminy Cewice nie funkcjonowała
żadna placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa, która jest placówką
opiekuńczo – wychowawczą wspierającą rodzinę po przez obejmowanie uczęszczających
dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi.
Rodziny wspierające.
Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców
biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować
zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie.
Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców
w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną
wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny
można zaszczepić. 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 higieny osobistej czy racjonalnego
prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować
z asystentem rodziny. Pełnienie roli rodziny wspierającej jest nieodpłatne. Niemniej gmina
ma obowiązek zawrzeć umowę z rodziną, w której zostaną zdefiniowane koszty, które
podlegają 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.
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Zespół ds. Asysty Rodzinnej
Zespół ds. Asysty Rodzinnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach został
powołany w dniu 02 września 2019 r. Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cewicach Nr IX/1/2019.
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. Na posiedzenia Zespołu zapraszani są przedstawiciele instytucji nie
będący członkami Zespołu lub osoby, które mogą mieć wpływ na diagnozę problemu lub
organizację i realizację planu pomocy rodzinie. Mogą to być: pedagog szkolny, psycholog,
kurator, dzielnicowy KPP, przedstawiciel służby zdrowia, członek rodziny.
W 2021 roku odbyły się dwa

posiedzenia Zespołu ds. Asysty Rodzinnej,

na których omówione zostały problemy poszczególnych rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny. Zostały wyznaczone nowe cele oraz działania pomocowe zmierzające
do poprawy sytuacji rodzinnej dane rodziny.
Koszt realizacji zadań w zakresie Ustawy o wspieraniu rodziny.
W roku 2021 koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 133.792,08 zł., w tym:


utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 78.494,26 zł.,



wydatki osobowe (wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
składki ZUS oraz fundusz pracy) - 50.598,87 zł.,

 pozostałe wydatki (kosztów podróży służbowej, ryczałt samochodowy oraz
odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież) – 4.698,95 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.
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Realizacja zadań z ustawy wyłania cele w zakresie wspierania rodziny, do których należą:
1. kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny,
2. możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników zajmujących się pomocą rodzinom
dysfunkcyjnym,
3. organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców z problemami opiekuńczowychowawczymi,
4. zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem
dzieci w pieczy zastępczej,
5. zwiększenie pomocy specjalistów rodzinom dysfunkcyjnym,
6. zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom i dzieciom tego
wymagającym,
7. organizowanie szkoleń oraz grup wsparcia dla rodzin z problemem niewydolności
wychowawczej,
8. kontynuacja zajęć w Klubie Rodziny dających możliwość odkrywania podobieństw
pomiędzy uczestnikami, zmniejszających poczucie wyobcowania, umożliwiających
otrzymanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, które pozwalają na refleksje
dotyczące własnego postępowania,
9. zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem
funkcji rodziny wspierającej.
4.7.3. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2019-2023.
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest:
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rozdział drugi pt. „Wolność, Prawa i Obowiązki Człowieka
i Obywatela” reguluje zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną
oraz stawia na ich straży władze publiczne przyznając obywatelowi prawo żądania
od organów władzy publicznej szczególnej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją,

Raport o stanie gminy
133

GMINA CEWICE

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.),
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2268 ze zm.).
Według

polskich

regulacji

prawnych

przemoc

jest

przestępstwem.

W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza,
jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły,
zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207
Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2345, 2447), które jest ścigane z urzędu.
Dnia 30 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.), zawierająca uregulowania prawne dotyczące prawa
policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Nakaz i zakaz może być wydany wobec osoby (żołnierza) stosującej przemoc w rodzinie
w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej
zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą. Nakaz lub zakaz mogą być
wydawane

łączenie,

na

okres

14

dni

z

natychmiastową

wykonalnością.

Zgodnie z przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej
kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanych nakazu lub/i zakazu.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023 zgodny jest z Krajowym Programem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ustanowionego Uchwałą Nr 16
Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 235) i Wojewódzkim
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
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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.
Ostatnie badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Cewice zostały
przeprowadzone na przełomie listopad 2018 r. i styczeń 2019 r. Dotyczyły one 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. Kolejne badania
będą dokonane na koniec roku 2023 według terminu realizacji uwzględnionego w celach
szczegółowych

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
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 dn. 13 września 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 2021 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 2021 roku zostało utworzonych 7 zespołów grup roboczych, w ramach których
odbyło się 92 spotkania grup roboczych. Ze względu na panujące w kraju obostrzenia
spowodowane epidemią COVID-19 część grup roboczych odbywała się w formie
kontaktów telefonicznych.
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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 2021 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

przemocy

w rodzinie,
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 zbieranie i analiza danych

niezbędnych do określających wielkość zjawiska przemocy. Posiadane dane 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,
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a z drugiej wiążą się z większym profesjonalizmem przedstawicieli służb zobowiązanych
do podejmowania interwencji i udzielania pomocy. Zebrane dane są przekazywane
w sprawozdaniu rocznym do Ministerstwa za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Główne

działania

podjęte

w

ramach

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

przedstawiają się następująco:

WSKAŹNIKI MONITORINGU ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W 2021 R.
(NK "A" wszczynająca procedurę - pierwsza)
OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY
W RODZINIE

Podmiot
zakładający
NK

Liczba
założonyc
h kart

MĘŻCZYŹNI
W WIEKU:

KOBIETY
W WIEKU:

do
60 lat

powyż
ej 60
lat

do
60 lat

powyżej
60 lat

OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
W RODZINIE

DZIECI
(liczba
bezpośredni
o
doznających
przemocy)

KOBIETY
W WIEKU:

do
60
lat

do 18 r.ż.

powyżej
60 lat

MĘŻCZYŹNI
W WIEKU:

DZIECI
(liczba
stosujących
przemoc)

do
60
lat

do 18 r.ż.

powyżej
60 lat

Policja

7

13

1

1

1

7

2

0

10

0

0

Pomoc
Społeczna

8

17

2

5

0

7

3

1

15

1

0

Komisje
Alkoholowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oświata

5

4

0

4

0

7

1

0

8

0

0

Ochrona
Zdrowia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

20

34

3

10

1

21

6

1

33

1

0

Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych ZI w Cewicach
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SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE - FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

LICZBA OSÓB
W RODZINIE
DOTKNIĘTYCH
PRZEMOCĄ

FORMA PRZEMOCY

przemoc fizyczna

15

przemoc psychiczna/emocjonalna

20

przemoc seksualna

2

przemoc ekonomiczna

3

zaniedbanie (dzieci)

4

 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.
W związku
Rzeczypospolitej

z sytuacją w kraju związaną z ogłoszeniem na obszarze
Polskiej

stanu

epidemii

(rozporządzenie

Ministra

Zdrowia

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii spotkania zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych odbywały
się z zachowaniem reżimu zasłonięcia ust i nosa. Ponadto wykorzystywano możliwość
zdalnych kanałów komunikacji, np.: rozmów telefonicznych czy korespondencji mailowej,
zgodnie z instrukcją dotyczącą sposobu organizacji zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych oraz realizacji procedury ”Niebieskiej Karty” oraz pracowników socjalnych do
pracy z rodzinami, które przejawiały problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku
z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, wizyty monitorujące w rodzinie
odbywały się w zależności od potrzeb czy sytuacji naprzemiennie pracownika socjalnego
i dzielnicowego.
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Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym 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 były przez grupy robocze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w zakresie realizacji
programu

oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

dla osób

stosujących przemoc

w rodzinie. W ramach programu, realizowanego w warunkach wolnościowych,
organizowane są bezpłatne spotkania indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się
w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5. Celem głównym
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących
przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy
ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia
w rodzinie.
W 2021 roku 4 osoby zostały zgłoszone i przystąpiły do Programu
Korekcyjno-Edukacyjnego, podpisując kontrakt na udział w programie. Natomiast tylko
1 osoba ukończyła program.
Natomiast odnośnie Niebieskich Kart, prowadzenie dokumentacji i zbieranie
materiałów dowodowych, prowadzenie indywidualnych teczek w każdej rodzinie,
odbywało się zgodnie z jej procedurą.
Mając na uwadze występowanie z zawiadomieniami do Prokuratury o podejrzeniu
popełnienia czynów określonych w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny
w 2021 roku, złożono 4 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny oraz
5 wniosków do Prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu 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
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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. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach można skorzystać z poradnictwa
psychologicznego. Ponadto przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach działa
Punkt Interwencji Kryzysowej, który zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc
w sytuacjach kryzysowych.


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
wychowawczo- profilaktycznego.
Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Cewicach i Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2021 roku, 22 dzieci z terenu
naszej

gminy

wzięło

udział

w

koloniach

letnich.

W

ramach

projektu

„Wsparcie Funkcjonowania Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” utworzony
został Klub Rodziny, gdzie grupa 30 dzieci wraz uczestniczy w warsztatach, szkoleniach
i spotkaniach. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, m. in. z rodzin w których występuje
problem przemocy mogą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania.
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Doskonalenie

grup

zawodowych

zaangażowanych

w

problematykę

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie GZI brali 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”.
W dniu 29 listopada 2021 roku przeprowadzono konferencję dla członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Problematyka Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Praktyce Zespołu Interdyscyplinarnego, OPS/GOPS, GKRPA oraz innych
jednostek współpracujących”.
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.
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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,
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 2021 r.
na jego obsługę wydatkował kwotę 6.823,82 zł. W ramach posiadanych środków
przeprowadzono konferencję dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
pt. „Problematyka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Praktyce Zespołu
Interdyscyplinarnego, OPS/GOPS, GKRPA oraz

innych jednostek współpracujących”.

Ponadto

-

w

zakupiono

artykuły

spożywcze

poczęstunek

na

posiedzenia

Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, materiały biurowe, usługi pocztowe.
Podsumowanie.
Zadania

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

na

terenie

Gminy Cewice były realizowane zgodnie z programem oraz w oparciu o aktualne przepisy
prawa, a także wewnętrzne wytyczne w instytucjach, działających w przedmiotowej
sprawie. Interdyscyplinarne współdziałanie przedstawicieli służb pracujących w obszarze
przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

daje

możliwość

głębszego

wniknięcia

i rozpoznania środowiska rodzinnego oraz pozwala na trafniejsze postawienie diagnozy
sytuacji, w jakiej rodzina się znalazła. Instytucje i podmioty starają się maksymalnie
wspierać rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły.
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4.7.4. Program osłonowy Gminy Cewice „Posiłek
na lata 2019-2023.

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 Nr II/22/2018 Rady Gminy Cewice
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 warunkującej 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
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i wydania decyzji administracyjnej. W 2021 r. tą formą pomocy objętych było 7 dzieci,
co stanowi 1,96 % 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 2021 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 Przerytem,
 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie,
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku,
 Salezjański Ośrodek Wychowawczy MOW-46 w Trzcińsku,
 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Uśmiech Dziecka” w Szklanej.
W ramach programu udzielano wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej
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
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formie, nie mogła przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

WYSZCZEGÓLNIENIE

RZECZYWISTA
LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM
OGÓŁEM
w tym: liczba osób
korzystających z:
posiłku
w tym:
liczba osób, którym
dowieziono posiłek
zasiłku celowego
świadczenia
rzeczowego
KOSZT PROGRAMU
OGÓŁEM (w zł.)

z tego:
środki własne
dotacja

OGÓŁEM

Dzieci do czasu
podjęcia nauki
w szkole
podstawowej

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadpodstawowej

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

578

111

240

243

253

63

201

0

48

21

29

0

426

69

120

241

24

0

1

23

403 360

x

x

X

81 440

x

x

X

321 920

x

x

X
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POMOC W FORMIE
ZASIŁKU CELOWEGO
I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

ZASIŁEK
CELOWY

ŚWIADCZENIE
RZECZOWE

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1
2
Liczba rodzin

159

24

158

24

Liczba osób w rodzinach

3

426

24

Liczba świadczeń

4

986

X

Kwota świadczeń (w zł) 1)

5

278 119

4 400

6

5 094

0

7

273 070

4 400

8

282,07

X

dzieci do czasu
podjęcia nauki
w szkole
podstawowej

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadpodstawowej

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

253

63

201

0

0

0

0

0

253

63

26 835

6 429

201
20 406

0
0

114 326

26 684

87 642

0

72 036

16 572

55 464

0

42 290

10 112

32 178

0

4,26

4,15

4,29

0,00

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

POSIŁEK
OGÓŁEM
WYSZCZEGÓLNIENIE

liczba osób
korzystająca z posiłku
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
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POMOC W FORMIE POSIŁKU
NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
liczba dzieci
7
liczba posiłków
320
KOSZT POSIŁKÓW OGÓŁEM (w zł.)
1 100
z tego:
środki własne
1 100
dotacja
0
POMOC W FORMIE POSIŁKU
POZOSTAŁE KOSZTY PROGRAMU "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
KOSZT DOWOZU POSIŁKÓW OGÓŁEM (w zł.)
5 415
z tego:
środki własne
3 255
dotacja
2 160

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 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.

Raport o stanie gminy
148

GMINA CEWICE

4.7.5. Program osłonowy
Gminy Cewice”.

„Teleopieka

dla

potrzebujących

mieszkańców

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r.
informuję

-

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)

zgodnie

z

poniższym

-

o

realizacji

Programu

Osłonowego

„Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice”.
Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy jest
realizowany zgodnie z Uchwałą nr XXIII/259/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Za realizację
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 2022 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. Nowe technologie mają
być dużym wsparciem w opiece osób starszych. Ponadto pozwalają w znacznym stopniu
odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić codzienne funkcjonowanie osób starszych,
a opiekunom umożliwić godzenie ról, które pełnią w społeczeństwie. Taką formę wsparcia
rekomenduje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 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 31.12.2021 r. liczba ludności Gminy Cewice wyniosła 7385 osób,
(3659 kobiet i 3726 mężczyzn), z czego 15,99 % stanowiły osoby w wieku
poprodukcyjnym (745 kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz 436 mężczyzn w wieku 65 lat
i więcej). Liczba rodzin objętych pomocą OPS Cewice z powodu niepełnosprawności 103,
natomiast z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 109.
W 2021 r. programem objętych było 7 osób (6 K i 1 M), które wyraziły zgodę na
udział w programie i stanowią one 0,59 % mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym.
Z tego 6 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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ze środków własnych gminy.
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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 2021 r. wyniósł: plan: 5.200 zł. - wykonanie 3.900,00 zł.
Koszty ponoszone przez gminę:
1.

Miesięczna opłata dostępowa do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej
Teleopieki Domowej w 2021 wynosiła 300,00 zł. brutto/miesięcznie.

Pozostałe koszty związane z realizacją programu, które nie wystąpiły w 2021 roku:
1.

Jednorazowa opłata aktywująca usługę przy samodzielnej instalacji urządzenia
do teleopieki za każdego Podopiecznego w wysokości 12,50 zł. brutto/osobę.

2.

Konfiguracja urządzenia – 20,00 zł. brutto/osobę.

3.

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.
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Podsumowanie.
Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice"
jest uzupełnieniem działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach w zakresie realizacji
zadań samorządu, a także stanowi rozszerzenie katalogu form przyznawanej pomocy
dostosowanych do stwierdzonych potrzeb mieszkańców Gminy Cewice.
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4.7.6. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie
Gminy Cewice na rok 2021 oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działała
w 2021 r. w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

na

terenie

Gminy

Cewice

na

rok

2021

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice
na lata 2019-2023. Opracowanie programów i ich realizacja należała do Pełnomocnika
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
GKRPA powołana została w 6 osobowym składzie Zarządzeniem Wójta Gminy
Cewice Nr 43/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zmiana składu komisji dokonana została
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106/2021 w dniu 5 października 2021 roku).
Podstawowym

zadaniem

komisji

było

podejmowanie

działań

zmierzających

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych
problemów

alkoholowych.

W

ramach

GKRPA

działał

3

osobowy

Zespół ds. kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu
i narkomanii zwany Zespołem Motywacyjnym oraz 3 osobowy Zespół ds. kontroli
podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwany
Zespołem Kontrolnym.
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Działania podjęte przez komisję w 2021 roku:


rozpatrzono 15 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkoholu,
przeprowadzono rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu,
podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Motywacyjnego,



zaopiniowano i wydano 3 postanowienia dotyczące wniosków przedsiębiorców
o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,



wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
podczas organizowanych na terenie gminy imprez,



wystawiono 1 decyzję wygaszającą zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych,



prowadzono działania dotyczące przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Zespół Kontrolny przeprowadził
kontrolę 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice,



zawarto z 5 osobami umowy zlecenia na prowadzenie zajęć świetlicowych
z uwzględnieniem tematyki z zakresu profilaktyki alkoholowej,



zawarto 2 umowy z biegłymi przeprowadzającymi badania i wydającymi opinię
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,



zakupiono

artykuły

spożywcze

dla

dzieci

biorących

udział

w

spotkaniu

bożonarodzeniowym,


zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych,



szkoły z terenu gminy uczestniczyły w zajęciach, warsztatach, przedstawieniach
profilaktycznych finansowanych przez GKRPA,



członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu „Prawne i merytoryczne aspekty działań
podejmowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,



sfinansowano obóz szkoleniowy Drużyn Pożarniczych Gminy Cewice, dofinansowano
obozy sportowe dla uczniów z terenu Gminy Cewice,
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zakupiono sprzęt w celu doposażenia stanowisk pracy zajmujących się profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii
(sprzęt i materiały biurowe, sprzęt komputerowy).

Wydatki GKRPA w 2021 roku:


lista płac Zespół Motywacyjny – 2.548,00 zł.



lista płac Zespół Kontrolny – 960,00 zł.



lista płac GKRPA – 1.312,00 zł.



lista płac osób prowadzących zajęcia o tematyce profilaktycznej – 6.933,13 zł.



artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w spotkaniu bożonarodzeniowym 349,65 zł.



nagrody zakupione na konkurs dla dzieci – 1.000,00 zł.



zakup sprzętu, materiałów biurowych – 30.492,07 zł.



szkolenie członków GKRPA – 1.000,00 zł.



koszty postępowań sądowych osób uzależnionych – 3.360,00 zł.



koszty biegłych wydających opinie dot. uzależnienia – 2.000,00 zł.



koszt obozu strażackiego, obozu sportowego – 13.728,00 zł.



warsztaty profilaktyczne w szkołach - 13.999,00 zł.

4.7.7 Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Cewice.
Wójt Gminy Cewice przyznał w dniu 24 czerwca 2021 r. stypendia-nagrody
dla

uzdolnionych

uczniów

uczęszczających

w

roku

szkolnym

2020/2021

do szkół na terenie Gminy Cewice oraz sportowcom nagrody - wyróżnienia za osiągnięcia
sportowe z 2020 roku. 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, a także rozwijania swoich pasji, umiejętności
i zdolności.
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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. Natomiast żeby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie
za osiągnięcia sportowe należy spełnić kryteria zawarte w Uchwale 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 przyznano: 7 uczniom za najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowe
zachowanie, 1 uczennicy – za zajęcie III miejsca w VII Wojewódzkim Konkursie
Plastyczno-Językowym „Das ist doch sehenswert” oraz 1 uczennicy za zajęcie I miejsca
w duecie w XXVI Kaszubskich Spotkaniach Akordeonowych. Nagrody, wyróżnienia
sportowe otrzymało 7 zawodników za osiągnięcia w konkurencjach sportowych
indywidualnych. Stypendia-nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz nagrody sportowe
przyznano wszystkim nagrodzonym w wysokości 500 zł.
4.7.8. Roczny program współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 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 Rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami
pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest
zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie tych organizacji
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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,
f) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.
Wysokość środków finansowych planowanych na finansowanie Programu
w roku 2021 wyniosła 155.000,00 zł., z podziałem na:
 140.000,00 zł. – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 15.000,00 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 XXI/197/2021 Rada Gminy Cewice w dniu 19 listopada 2020 r. przyjęła
Roczny program współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Otwarty konkurs ofert.
Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 stycznia 2021 r.
został ogłoszony Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie
Gminy Cewice w 2021 r. z zakresu:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) promocja i organizacja wolontariatu,
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
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W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wypłynęły 2 oferty, które podlegały ocenie
formalnej

i

merytorycznej,

której

dokonała

Komisja

Konkursowa.

W związku z tym przyznano dotację dla dwóch organizacji na kwotę łączną 7.000,00 zł.

Lp.

1.

2.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Rodzaj i tytuł zadania
publicznego

Cel realizacji zadania
publicznego

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Promyk”
Cewice

Działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych
„Trzydniowy pobyt
rehabilitacyjno –
integracyjny
w Hotel Lasmbert
Medical SPA
w Ustroniu
Morskim”

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.
Celem realizacji
zadania była
promocja
wolontariatu na
terenie Gminy
Cewice, zwiększenie
liczby
zaangażowanych
uczestników,
podniesienie jakości
współpracy
organizatorów zajęć.

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Gdańska Hufiec
Lębork

Promocja
i organizacja
wolontariatu
„Akcja reaktywacja
– promocja idei
wolontariatu na
terenie Gminy
Cewice”

Przekazana
kwota dotacji
w zł.

Kwota dotacji
wykorzystana
przez
organizacje

4.000,00

4.000,00

3.000,00

2.913,49

Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym „Promyk”, któremu zlecono realizację
zadania publicznego w ramach Otwartego konkursu ofert w 2021 roku, przyznaną dotację
wykorzystało zgodnie z prawem.
Związek

Harcerstwa

Polskiego

Chorągiew

Gdańska

Hufiec

Lębork

niewykorzystaną dotację w kwocie 87 zł. zwróciło na rachunek bankowy Gminy Cewice
w dniu 04.01.2022 r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork
przyznaną dotację wykorzystał zgodnie z prawem.
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Zadania publiczne zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W 2021 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

Stowarzyszenie
„Rozwój
Bukowiny”

Przeciwdziałanie
uzależnieniem
i patologiom
społecznym
„Organizacja
wyjazdu
na spektakl
o charakterze
profilaktyki
szeroko pojętej”

Celem realizacji
zadania było ukazanie
uczniom możliwości
spędzenia wolnego
czasu oraz edukacja
dotycząca uzależnień.

Przekazana
kwota dotacji
w zł.

Kwota dotacji
wykorzystana
przez
organizacje w zł.

1.665,00

1.665,00

Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”, któremu zlecono realizację zadania
publicznego z pominięciem Otwartego konkursu ofert w roku 2021, 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.
W 2021 roku do Urzędu Gminy w Cewicach wpłynął 1 wniosek o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
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Lp.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Rodzaj i tytuł zadania
publicznego

Cel realizacji zadania
publicznego

Przekazana
kwota dotacji
w zł.

Kwota dotacji
wykorzystana
przez
organizacje
w zł.

Zarząd Okręgu
Polskiego
Związku
Wędkarskiego –
Gminne Koło
w
Siemirowicach

”Wzrost
świadomości
ichtiologicznej
mieszkańców
Gminy Cewice
poprze organizację
Rodzinnego
Wędkowania
na jeziorku
w Siemirowicach”

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.

3.500,00

3.386,22

Zarząd

Okręgu

Polskiego

Związku

Wędkarskiego

–

Gminne

Koło

w Siemirowicach, któremu zlecono realizację inicjatywy lokalnej w roku 2021,
przyznaną dotację wykorzystał zgodnie z prawem.
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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY CEWICE.
W roku 2021 odbyło się 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy Cewice, podczas których
uchwalono 75 uchwał.
Uchwały

realizowały

następujące

referaty

i

jednostki

organizacyjne

Gminy Cewice:
SG - Referat organizacyjny - …………………………………………….………8 uchwał,
SK - Referat budżetowy - ……………………………………………………...31 uchwał,
ZK - Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - ……………………….11 uchwał,
ZI - Referat planowania przestrzennego i inwestycji - ………………………….5 uchwał,
ZP - Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji - ……3 uchwały,
ZG - Referat gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa - 4 uchwały,
OOS/OSD - Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów samorządowych i działalności
gospodarczej - ……………………………………………….………………….. 9 uchwał,
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - …………………………..…3 uchwały,
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach - …………………………....1 uchwała.
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 25 uchwał
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wszystkie uchwały opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Cewicach: https://bip.cewice.pl/artykul/uchwaly-2021-r oraz w Bazie Aktów
Własnych:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywCewicach/tabBrowser/bags//2781/UCHWA%C5
%81Y-RADY-GMINY
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Lp.

Nr uchwały
i data uchwalenia

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

1.

2.

3.

4.

XXIII/207/2021
28.01.2021

XXIII/208/2021
28.01.2021

zmiany uchwały nr XXII/200/2020
Rady Gminy Cewice z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2021-2032
ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Cewice

XXIII/209/2021
28.01.2021

XXIII/210/2021
28.01.2021

5.

XXIII/211/2021
28.01.2021

6.

XXIII/212/2021
28.01.2021

Przebieg realizacji uchwały/
Uwagi

w sprawie

zmiany treści załącznika do uchwały
nr VII/63/2019 Rady Gminy Cewice
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie
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

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
ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 1/2021 z dnia
29.01.2021 r.
Uchwała zrealizowana.
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała zrealizowana
Określono wysokość wynagrodzenia
Wójta Gminy Cewice w wysokości
10.180,00 zł brutto.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 1/2021 z dnia
29.01.2021 r.
Uchwała zrealizowana
W związku ze zmianą osoby na
stanowisku Sołtysa sołectwa Pieski
należało dostosować uchwałę do
aktualnego stanu faktycznego.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.1.2021 z dnia
02.02.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 1/2021 z dnia
29.01.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 09.02.2021 r.
poz. 531
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XXXIII/283/2022
z dnia 24.01.2022
Określono w niej zasady przyznawania,
realizacji i odpłatności za usługi
opiekuńcze.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.1.2021 z dnia
02.02.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 09.02.2021 r.
poz. 532
Uchwała zrealizowana
Przesłano informacje do RDOŚ (pismo
nr ZKO. 6120.1.2021 w dniu
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Referat,
jednostka
realizująca/
osoba
przygotowująca
uchwałę

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

OOS
L. Schulz

OPS
E. Maszota

ZK
D. Janczak
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wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz
ustalenia
wysokości stawki tej opłaty

7.

8.

XXIII/213/2021
28.01.2021

XXIII/214/2021
28.01.2021

uchwalenia „Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i
urządzeń
kanalizacyjnych na terenie Gminy
Cewice w latach 2021-2024”

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

9.

10.

11.

XXIV/215/2021
25.02.2021

XXIV/216/2021
25.02.2021

XXIV/217/2021
25.02.2021

zmiany uchwały nr XXII/200/2020
Rady Gminy Cewice z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2021-2032
ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego
dla
członków
ochotniczych straży pożarnych za
udział w działaniach ratowniczych
lub
szkoleniu
pożarniczym
organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę

15.02.2021.) przesłano do organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego
w Gdańsku - pismo nr
OOS.0711 .1.2021 z dnia 02.02.2021r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 09.02.2021 r.
poz. 533
Uchwała zrealizowana
Ustalono
stawkę
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, za jednego mieszkańca 26,00 zł. miesięcznie (odpady zbierane
w sposób selektywny) i 52,00 zł.
miesięcznie (odpady nie są zbierane
w sposób selektywny). A także
zwolnienie z części opłaty (2,00 zł.
na mieszkańca) dla kompostujących
odpady.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.1.2021 z dnia
02.02.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 1/2021 z dnia
29.01.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 09.02.2021 r.
poz. 534
Uchwała realizowana
Należało uaktualnić Plan na kolejne
lata.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.1.2021 z dnia
02.02.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 2/2021 z dnia
26.02.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała zrealizowana
W związku ze wzrostem inflacji
zwiększono stawki ekwiwalentu dla
strażaków OSP.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.2.2021 z dnia
02.03.2021 r.
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ZK
M. Stukan

ZK
M. Śmigielska

SK
M. Franciszczak

SK
M. Franciszczak

SG
S. Greniuk
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nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Popowo

12.

XXIV/218/2021
25.02.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

13.

14.

15.

16.

17.

XXV/219/2021
25.03.2021

XXV/220/2021
25.03.2021

zmiany uchwały nr III/30/2018 Rady
Gminy Cewice z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie ustanowienia
zasad na jakich Sołtysom z terenu
Gminy
Cewice
oraz
Przewodniczącemu
Zarządu
„Osiedla
Na
Skarpie”
w Siemirowicach przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży
służbowych

Uchwała zrealizowana
Podwyższono
diety
w
formie
miesięcznego ryczałtu z 300,00 zł.
na 380,00 zł.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3/2021 z dnia
26.03.2021 r.

emisji obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała zrealizowana
Podpisano
umowę
organizacji,
prowadzenia i obsługi emisji obligacji.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3/2021 z dnia
26.03.2021 r.

XXV/221/2021
25.03.2021

XXV/222/2021
25.03.2021

XXV/223/2021
25.03.2021

Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 2/2021 z dnia
26.02.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 16.032021 r.
poz. 1002
Uchwała zrealizowana
Nadano nazwę „Leśna” drodze
zlokalizowanej na działce nr 68
w Popowie.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.2.2021 z dnia
02.03.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 16.032021 r.
poz. 1003
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3/2021 z dnia
26.03.2021 r.

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
niewyrażenia zgody na utworzenie w
budżecie gminy funduszu sołeckiego
w 2022 r.

Uchwała
zmieniona
uchwałą
nr XXVII/241/2021. Przesłano do
organu nadzorczego RIO w Gdańsku pismo nr 3/2021 z dnia 26.03.2021 r.

Uchwała zrealizowana
Nie
wyodrębniono
środków
w budżecie Gminy na 2022 r. na
fundusz sołecki.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
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odwołania Skarbnika Gminy Cewice

18.

19.

XXV/224/2021
25.03.2021

XXV/225/2021
25.03.2021

przekazania według właściwości
petycji w przedmiocie wyrażenia
opinii w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego

wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę
nieruchomości
stanowiących mienie gminy Cewice

20.

XXV/226/2021
25.03.2021

przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Cewice na rok
2021”

21.

22.

XXV/227/2021
25.03.2021

XXV/228/2021
25.03.2021

przekazania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków obowiązującego na terenie
Gminy
Cewice
do
organu
regulacyjnego

w Gdańsku - pismo nr 3/2021 z dnia
26.03.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Odwołano Skarbnika Gminy z dniem
z dniem 25.03.2021 r. Przesłano do
organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku - pismo
nr
OOS.0711.3.2021
z dnia
30.03.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 3/2021 z dnia
26.03.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Przekazano petycje wg właściwości do
Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
pismem nr OOS.152.1.2021 z dnia
30.03.2021r.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.3.2021 z dnia
30.03.2021 r.
Uchwala zrealizowana
Podpisano umowy
na dzierżawy
działek: 197/3 w Bukowinie, 495
w Siemirowicach i 40/2 w Maszewie
Leb.. Natomiast inwestor wycofał się
z
dzierżawienia
działki
44/8
w Maszewie Lęborskim.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.3.2021 z dnia
30.03.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała określała zadania jakie gmina
podejmuje w sprawie zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy
Cewice, jak również wysokość ich
finansowania w 2021r.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.3.2021 z dnia
30.03.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 12.042021 r.
poz. 1323
Uchwała zrealizowana
W związku z wyrokiem nr sygn. Akt II
SA/Gd633/20 z dnia 08.12.2020 r.
Sądu Admin. W Gdańsku, który
stwierdził nieważność uchwały nr
XXXV/389/2018 z dnia 25.09.2018 r.
należało podjąć nową uchwałę
i przesłać do RZGW w Gdańsku w celu
zaopiniowania. RZGW wydał opinię
negatywną.
Dokonano korekty
regulaminu
w
uchale
nr
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zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

23.

XXVI/229/2021
07.05.2021
powołania Skarbnika Gminy Cewice

24.

25.

XXVI/230/2021
07.05.2021

XXVI/231/2021
07.05.2021

pozostawienia bez rozpatrzenia
petycji złożonej przez T. G.
w imieniu Komitetu Tymczasowej
Rady Stanu Narodu PolskiegoSpołecznego
Komitetu
Konstytucyjnego
ogłoszenia zamiaru zmiany statutu
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Cewicach

26.

XXVI/232/2021
07.05.2021

ustalenia
wysokości
stawek
procentowych opłat adiacenckich

27.

28.

XXVI/233/2021
07.05.2021

XXVI/234/2021
07.05.2021

wyrażenia
zgody
na
zbycie
nieruchomości
gruntowej
stanowionej mienie Gminy Cewice

XXVII/245/2021 z dnia 28.06.2021 r.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.3.2021 z dnia
30.03.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 4/2021 z dnia
10.05.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Na wniosek Wójta Gminy Cewice
powołano z dniem 10.05.2021r.
Skarbnika Gminy Cewice - Panią M.F.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.4.2021 z dnia
11.05.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 4/2021 z dnia
10.05.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Petycję pozostawiono bez rozpoznania
z uwagi niezachowania wymogów
formalnych.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.4.2021 z dnia
11.05.2021 r.
Uchwała zrealizowana
W związku z nowelizacja przepisów
prawa należało uaktualnić zapisy w
Statucie.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.4.2021 z dnia
11.05.2021 r.
Uchwała realizowana
Na chwile obecna zlecono wykonanie
operatów szacunkowych.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.4.2021 z dnia
11.05.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 4/2021 z dnia
10.05.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 27.05.2021 r.
poz. 1979
Uchwała zrealizowana
Dokonano sprzedaży nieruchomości
w Pieskach, podpisano akt notarialny w
dniu 17.01.2022r. Przesłano do organu
nadzor. Wojewody Pomorskiego w
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wotum zaufania dla Wójta Gminy

29.

30.

XXVII/235/2021
28.06.2021

XXVII/236/2021
28.06.2021

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok

udzielenia Wójtowi Gminy Cewice
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok

31.

XXVII/237/2021
28.06.2021

32.

XXVII/238/2021
28.06.2021

udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi Lęborskiemu
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

33.

XXVII/239/2021
28.06.2021

34.

XXVII/240/2021
28.06.2021

35.

XXVII/241/2021
28.06.2021

zmiany uchwały nr XXII/200/2020
Rady Gminy Cewice z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2021-2032
zmiany uchwały nr XXV/222/2021
z dnia 25 marca
2021 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z

Gdańsku - pismo nr OOS.0711.4.2021
z dnia 11.05.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 4/2021 z dnia
10.05.2021 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 - 15,
przeciw - 0,
wstrzym. się - 0.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.5.2021 z dnia
01.07.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Udzielono absolutorium Wójtowi
Gminy Cewice.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 5/2021 z dnia
01.07.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Udzielono absolutorium Wójtowi
Gminy Cewice następującą ilością
głosów:
za - 15,
przeciw - 0,
wstrzym. się - 0
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 5/2021 z dnia
01.07.2021 r.
Uchwała zmieniona uchwałą nr
XXVIII/248/2021 Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 5/2021 z dnia 01.07.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 5/2021 z dnia
01.07.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała zrealizowana
Podpisano umowę pożyczki.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
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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
rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Cewice przedstawienie
projektu uchwały

36.

XXVII/242/2021
28.06.2021

37.

XXVII/243/2021
28.06.2021

38.

XXVII/244/2021
28.06.2021

określenia
wzoru
wniosku
o przyznanie
dodatku
mieszkaniowego
oraz
wzoru
deklaracji
o dochodach
gospodarstwa domowego za okres
3 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku
określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Cewice, w roku
szkolnym 2021/2022

przyjęcia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzenia ścieków
obowiązującego na terenie Gminy
Cewice

39.

XXVII/245/2021
28.06.2021

regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cewice

40.

XXVII/246/2021
28.06.2021

w Gdańsku - pismo nr 5/2021 z dnia
01.07.2021 r.

Uchwała zrealizowana
Skargę
uznano
za
bezzasadną.
Powiadomiono skarżącego i RIO
pismo nr 1510.1.2021 z dnia
30.06.2021 r. Przesłano do organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego
w
Gdańsku
pismo
nr
OOS.0711.5.2021 z dnia 01.07.2021r.
Uchwala realizowana
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.5.2021 z dnia
01.07.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 20.07.2021 r.
poz. 2823
Uchwałą zrealizowana
Ustalono średnią cenę jednostki paliwa
w Gminie Cewice, w roku szkolnym
2021/2022
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.5.2021 z dnia
01.07.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 20.07.2021 r.
poz. 2824
Uchwała
realizowana
Dostosowano
regulamin
do
obowiązujących przepisów prawa.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.5.2021 z dnia
01.07.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 20.07.2021 r.
poz. 2825
Uchwała
realizowana
Dostosowano
regulamin
do
obowiązujących przepisów prawa.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OOS.0711.5.2021 z dnia
01.07.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 20.07.2021 r.
poz. 2826
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przyjęcia regulaminu korzystania
z
pola
biwakowego
w Krępkowicach

41.

42.

XXVII/247/2021
28.06.2021

XXVIII/248/2021
09.08.2021

zmieniająca
uchwałę
nr
XXVII/238/2021 z dnia 28.06.2021r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi Lęborskiemu
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021,

43.

44.

45.

XXVIII/249/2021
09.08.2021

XXVIII/250/2021
09.08.2021

XXVIII/251/2021
09.08.2021

zmiany uchwały nr XXII/200/2020
Rady Gminy Cewice z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2021-2032
rozpatrzenia petycji w przedmiocie
odbudowy linii kolei dla połączeń
SKM z miejscowości Cewice do
Lęborka/Gdyni/Gdańska
poprzez
nową łącznicę

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

46.

XXIX/252/2021
13.09.2021

nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Maszewo Lęborskie

47.

XXIX/253/2021
13.09.2021

Uchwała realizowana
Wprowadzenie opłat za korzystanie
z pola biwakowego pozwoli Gminie
w części zrekompensuje koszty jego
utrzymania. Przesłano do organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego
w
Gdańsku
pismo
nr
OOS.0711.5.2021 z dnia 01.07.2021r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 20.07.2021 r.
poz. 2827
Uchwała zrealizowana
Zgodnie z zawartą umową pomoc
finans. została przekazana. Przesłano
do
organu
nadzorczego
RIO
w Gdańsku - pismo nr 7/2021 z dnia
10.08.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 7/2021 z dnia
10.08.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Uwzględniono
zmiany
dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała zrealizowana
Przekazano petycje wg właściwości do
Ministra Infrastruktury i Marszałka
Województwa Pomorskiego pismem nr
OOS.152.2.2021 z dnia 30.03.2021r
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.6.2021 z dnia
10.08.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 8/2021 z dnia
14.09.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Nadano nazwę „Lazurowa” drodze
zlokalizowanej na działce nr 35/1, 35/3
i 65 w Maszewie Lęb.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.7.2021 z dnia
15.09.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 13.09.2021 r.
poz. 3449
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nadania nazwy ulicy na terenie
miejscowości Bukowina

48.

XXIX/254/2021
13.09.2021

ustalenia dopłat do taryfy za
zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Cewice

49.

50.

51.

XXIX/255/2021
13.09.2021

XXIX/256/2021
13.09.2021

uchwalenia „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
dla
uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy
Cewice”
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

XXX/257/2021
11.10.2021

określenia
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości
na 2022 rok

52.

XXX/258/2021
11.10.2021

zwolnień
od
podatku
nieruchomości na 2022 rok

53.

XXX/259/2021
11.10.2021

od

Uchwała zrealizowana
Nadano nazwę „Polna” drodze
zlokalizowanej na działce nr 76/6,
419/1 i 258 w Bukowinie.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.7.2021 z dnia
15.09.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 27.09.2021 r.
poz. 3454
Uchwała zrealizowana
Wprowadzenie dopłat do nowych taryf
spowoduje zmniejszenie obciążeń dla
finalnego odbiorcy usług w zakresie
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Cewice. Przesłano do organu
nadzor. Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku - pismo nr OSD.0711.7.2021
z dnia 15.09.2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 8/2021 z dnia
14.09.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 27.09.2021 r.
poz. 3455
Uchwała realizowana
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.7.2021 z dnia
15.09.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2021 z dnia
15.10.2021 r.
Uchwała realizowana
Uwzględniono nowe stawki podatku od
nieruchomości
na terenie
Gminy Cewice na 2022 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2021 z dnia
15.10.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 26.10.2021 r.
poz. 3818
Uchwała realizowana
Uwzględniono określone zwolnienia
w wydawanych decyzjach i składanych
deklaracjach podatkowych na rok
2022.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 9/2021 z dnia
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54.

55.

56.

XXX/260/2021
11.10.2021

XXX/261/2021
11.10.2021

XXX/262/2021
11.10.2021

przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Oskowo I
określenia górnych stawek opłat
ponoszonych
przez
właścicieli
nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy
Cewice oraz górnych stawek opłat za
usługi w zakresie opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Wyrażenia zgody na oddanie
w
dzierżawę
nieruchomości
stanowiącej mienie Gminy Cewice

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

57.

XXXI/263/2021
22.11.2021
ustalenia wynagrodzenia
Gminy Cewice

58.

59.

Wójta

XXXI/264/2021
22.11.2021

XXXI/265/2021
22.11.2021

ustalenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Gminy Cewice

15.10.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 26.10.2021 r.
poz. 3819
Uchwała zrealizowana
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.8.2021 z dnia
15.10.2021 r.
Uchwała realizowana
Ustalono górne
stawki
opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 4/2020 z dnia
18.05.2020 r.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.8.2021 z dnia
15.10.2021 r.Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 9/2021 z dnia 15.10.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 26.10.2021 r.
poz. 3820
Uchwala zrealizowana
Podpisano aneks do umowy dzierżawy
w dniu 01.12.2021 r. Przesłano do
organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku - pismo nr
OSD.0711.8.2021 z dnia 15.10.2021r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 10/2021 z dnia
23.11.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Dokonano zmiany wynagrodzenia
Wójta Gminy w celu dostosowania go
do obowiązujących przepisów prawa.
Określono wysokość wynagrodzenia
Wójta Gminy Cewice w wysokości
18.600,00 zł brutto.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.9.2021 z dnia
15.10.2021 r. Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 10/2021 z dnia 23.11.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Określono
wysokość
diet
oraz
wysokość zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych Rady Gminy
Cewice
Przesłano
do
organu
nadzor.

Raport o stanie gminy
171

ZI
G. Marzęcki

ZK
M. Stukan

ZG
J. Malek

SK
M. Franciszczak

SG
M. Krakowiak

OSD
L. Schulz

GMINA CEWICE

60.

XXXI/266/2021
22.11.2021

ustanowienia zasad na jakich
Sołtysom z terenu Gminy Cewice
oraz Przewodniczącemu Zarządu
"Osiedla
Na
Skarpie"
w Siemirowicach przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży
służbowych

określenia
wysokości
stawek
podatku od środków transportowych
na 2022 rok

61.

XXXI/267/2021
22.11.2021

nadania statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Cewicach

62.

63.

64.

XXXI/268/2021
22.11.2021

XXXI/269/2021
22.11.2021

XXXI/270/2021
22.11.2021

uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Cewice na rok 2022

uchwalenia rocznego programu
współpracy
Gminy
Cewice
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2022 rok

Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.9.2021 z dnia
15.10.2021 r. Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 10/2021 z dnia 23.11.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Określono
wysokość
diet
oraz
wysokość zwrotu kosztów podróży
służbowych dla Sołtysów Sołtysom
z terenu
Gminy
Cewice
oraz
Przewodniczącemu Zarządu "Osiedla
Na Skarpie" w Siemirowicach
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.9.2021 z dnia
15.10.2021 r. Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 10/2021 z dnia 23.11.2021 r.
Uchwała realizowana
Uwzględniono
określone
stawki
podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Cewice w 2022 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 10/2021 z dnia
23.11.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 30.11.2021 r.
poz. 444
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XXXII/278/2021
z dnia 20.12.2021 r
Wojewoda
Pomorski
stwierdził
nieważność uchwały w piśmie nr
PN-IV.4131.56.2021.BS.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.9.2021 z dnia
15.10.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 30.11.2021 r.
poz. 4495
Uchwała realizowana
Uchwała określa zadania jakie gmina
podejmuje w zakresie profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych Przesłano do organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego
w
Gdańsku
pismo
nr
OSD.0711.9.2021 z dnia 15.10.2021r.
Uchwała realizowana
Uchwała określa wysokość środków
finansowych
planowanych
na
realizację
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego na
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zasad i warunków używania herbu
i pieczęci Gminy Cewice

65.

XXXI/271/2021
22.11.2021

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Cewice na rok 2021

66.

XXXII/272/2021
20.12.2021

67.

XXXII/273/2021
20.12.2021

68.

XXXII/274/2021
20.12.2021

69.

70.

71.

72.

ustalenia
wykazu
finansowego
niewygasających
budżetowym 2021

i

planu
wydatków
w
roku

uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Cewice na lata
2022-2034
uchwalenia budżetu Gminy Cewice
na rok 2022

XXXII/275/2021
20.12.2021

XXXII/276/2021
20.12.2021

XXXII/277/2021
20.12.2021

XXXII/278/2021
20.12.2021

zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy Cewice oraz planów pracy
komisji stałych Rady na rok 2022

zaopiniowania wniosku o uznanie za
lasy ochronne położone w granicach
Gminy Cewice będące w zarządzie
Nadleśnictwa Strzebielino
zmiany uchwały nr XXII/164/04
Rady Gminy Cewice z dnia
29 grudnia 2004 roku w sprawie
utworzenia instytucji kultury pod

2022 rok w kwocie 160.000,00 zł.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.9.2021 z dnia
15.10.2021 r. Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 10/2021 z dnia 23.11.2021 r.
Uchwała zmieniona
uchwałą nr XXXII/281/2021
z dnia 20.12.2021 r
Wojewoda
Pomorski
stwierdził
nieważność uchwały w piśmie nr PNIV.4131.57.2021.BS
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.9.2021 z dnia
15.10.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Planowane dochody i wydatki nie
zostały przekroczone.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 11/2021 z dnia
20.12.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Ustalono plan finansowy wydatków
niewygasających w 2021 r.
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 12/2021 z dnia
21.12.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Przesłano do organu nadzorczego RIO
drogą elektroniczną.
Uchwała realizowana
Przesłano do organu nadzorczego RIO
w Gdańsku - pismo nr 12/2021 z dnia
21.12.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 27.12.2021 r.
poz. 5122
Uchwała realizowana
Plany pracy realizowane są w ciągu
2022 r. Przesłano do organu nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.10.2021 z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.10.2021 z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała zrealizowana
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.10.2021 z dnia
22.12.2021 r.
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XXXII/279/2021
20.12.2021

73.

nazwą
„Gminna
Biblioteka
Publiczna w Cewicach” i nadania
statutu tej instytucji
zmiany uchwały nr XX/189/2020
Rady Gminy Cewice
z dnia
08 października 2020 r. w sprawie
uzgodnienia
przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz
ustalenia
wysokości stawki tej opłaty

XXXII/280/2021
20.12.2021

74.

zasad i warunków używania herbu
i pieczęci Gminy Cewice
XXXII/281/2021
20.12.2021

75.

publikacja: rocznik 2022
z dnia 03.01.2022 r.
poz. 8
Uchwala oczekująca na realizację
(wydłużono okres przeprowadzenia
zabiegów
pielęgnacyjnych
do
31.12.2022 r. Przesłano do organu
nadzor.
Wojewody
Pomorskiego
w
Gdańsku
pismo
nr
OSD.0711.10.2021
z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała realizowana
Ustalono
stawkę
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, za jednego mieszkańca 30,00 zł. miesięcznie (odpady zbierane
w sposób selektywny) i 60,00 zł.
miesięcznie (odpady nie są zbierane w
sposób selektywny).
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.10.2021 z dnia
22.12.2021 r. Przesłano do organu
nadzorczego RIO w Gdańsku - pismo
nr 12/2021 z dnia 21.12.2021 r.
publikacja: rocznik 2021
z dnia 31.12.2021 r.
poz. 5181
Uchwała realizowana
Uregulowano
zasady
korzystania
z herbu i pieczęci Gminy Cewice.
Przesłano
do
organu
nadzor.
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku pismo nr OSD.0711.10.2021 z dnia
22.12.2021 r.
publikacja: rocznik 2022
z dnia 03.01.2022 r.
poz. 9

ZG
R. Śmiałkowska

ZK
M. Stukan

ZP
M. Parczewska Wołocznik

Objaśnienia:





„uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane
(52 uchwały),
„uchwała realizowana” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji
(17 uchwał),
„uchwała oczekująca na realizację” – uchwała, której postanowienia zostaną
zrealizowane w określonym czasie (1 uchwała),
„uchwała zmieniona” – uchwała, której postanowienia zostały zmienione
postanowieniami innej uchwały (5 uchwał).
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