BIULETYN INFORMACYJNY

GMINY KOŁCZYGŁOWY

Nr 2 (29) grudzień 2017 r.

Bezpłatny informator Gminy Kołczygłowy, ISSN 1899-3508

W NUMERZE: NOWE NAWIERZCHNIE DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE KOŁCZYGŁOWY •
MODERNIZACJE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIERSZYNIE I GAŁĄŹNI WIELKIEJ• NOWE STAWKI ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI • PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 R.•
PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 R. •

kolczyglowy.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu,
Aby nadchodzące dni upłynęły
w pełnej miłości i nadziei
rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok
przyniósł spokój, stabilizację
i wiele okazji
do realizacji zamierzeń
zawodowych i osobistych.
WACŁAW KOZŁOWSKI

KLAUDIA BRYWCZYŃSKA
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REMONTY DRÓG W GMINIE KOŁCZYGŁOWY
Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem drogi DP
Nowe oblicze drogi 1198G
na odcinku Wierszyno - granica Gminy Kołczygłowy (Powiatu
powiatowej 1198G Bytowskiego).
W ramach przedsięwzięcia wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 5 metrów oraz pobocza
po obu stronach o łącznej długości 10,5 km. Ponadto na całej długości remontowanego odcinka wykonano
zjazdy z kostki typu Polbruk, asfaltowe oraz kruszywa naturalnego. W miejscowości Wierszyno
wykonano nowy chodnik oraz przełożono istniejący ciąg pieszy. W miejscowości Gałąźnia Mała
wykonana została nowa zatoka autobusowa. Jezdnię w miejscowości Gałąźnia Wielka zabezpieczono
krawężnikami drogowymi. Na całym odcinku
zastosowano różnego rodzaju systemy odwodnienia
m.in. wykonano rowy melioracyjne, odremontowano
przepusty, wykonano studnie chłonne, udrożniono
istniejącą kanalizację deszczową. Wszystkie te
działania miały na celu jak największe
zagospodarowanie wód odpadowych z powierzchni
drogi. Zamontowane zostało również nowe
oznakowanie pionowe odcinka drogi. Inwestycja
realizowana była pod nazwą „Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont
dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy” w
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Droga powiatowa nr 1198G
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020, z którego
uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 256 597,00 zł. Wkład własny wspólnie sfinansowały Gmina
Kołczygłowy oraz Powiat Bytowski.

Zakończenie remontu drogi Wądół - Przyborze
W dniu 19 października 2017 r. dokonano
odbioru drogi gminnej nr 161043G Wądół - Przyborze.
W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię
utwardzoną z płyt wielootworowych typu Jomb
o długości 450 mb i szerokości 3,5 m. Ponadto
wykonano pobocza z kruszywa naturalnego po obu
stronach drogi oraz wyremontowano przepust
drogowy. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo
Transport Ciężarowy - Roboty Drogowe i Ziemne
Henryk Jankowski z Dolna. Wartość inwestycji
wyniosła 231 185,60 zł.
Gmina Kołczygłowy pozyskała na to zadanie dotację
w wysokości 60 000,00 zł z Samorządu Województwa
Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

Odcinek drogi Wądół - Przyborze

Do Jezierza
chodnikiem
Po wielu staraniach i podejmowanych rozmowach z Samorządem Województwa Pomorskiego
udało się dojść do porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim
była budowa chodnika przy drodze DW 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy. Zadanie inwestycyjne
warte ponad 425 282,03 zł polegało na budowie ciągu pieszego o długości 1600 m, wykonaniu robót
ziemnych o charakterze przygotowawczym i wykończeniowym oraz wykonaniu na szerokości chodnika
zjazdów z kostki polbruk i poza nim z kruszywa naturalnego. Gmina Kołczygłowy w ramach współpracy
na realizację przedsięwzięcia przekazała kwotę 200 tys. zł. Przedsięwzięcie zdecydowanie wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa uczestników wzmożonego ruchu drogowego DW 209, którymi w dużej skali
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są nasi mieszkańcy. Ponadto zadanie umożliwi
swobodne i komfortowe poruszanie się pieszych
idących do sklepu, na przystanek autobusowy, do
pracy, do szkoły czy też osób aktywnych. Realizacja
tego projektu wpływa również na poprawę estetyki i
wizerunku miejscowości gminnych.

Przebudowa drogi gminnej
w Podgórzu
Zakończona została inwestycja drogowa
w miejscowości Podgórze. Przedsięwzięcie polegało
na połączeniu utwardzonych płytami Jomb
odcinków drogi prowadzącej do centrum
miejscowości Podgórze oraz jej połączeniu z drogą
powiatową Nr 1766G.
Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację
następujących prac:
wykonanie prac ziemnych;
wykonanie podbudowy pod utwardzenia oraz
pobocza;
budowę nawierzchni z płyt wielootworowych
typu Jomb o długości 166 mb;
ułożenie zjazdu do drogi powiatowej;
wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.
Wy k o n a w c ą r o b ó t b y ł a f i r m a U s ł u g i
Ogólnobudowlane DOMBUD Ireneusz Breszka z
Tuchomka.
Wartość prac wyniosła: 35 863,42 zł.

Chodnik Kołczygłowy - Jezierze

Droga w miejscowości Podgórze

Przebudowa drogi
w miejscowości Radusz
Kolejne zadanie inwestycyjne z zakresu
bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu
drogowego zakończone. Inwestycja podzielona na
kilka odcinków oraz zakresów realizowana była w
wielu etapach, a w tym roku udało się zrealizować
ostatni. Zakres prac obejmował dokończenie
budowy chodnika, zjazdu oraz zatoki autobusowej,
położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku
650 m, regulację wpustów drogowych jak również
wykonanie nowego pionowego i poziomego
oznakowania w tym m.in. przejścia dla pieszych.
Powyższy zakres rzeczowy w całości został
wykonany w miejscowości Radusz. Wartość
całkowita zadania wyniosła 386 649,28 zł.
Oba samorządu tj. Gmina Kołczygłowy i Powiat
Bytowski sfinansowały inwestycję po połowie tj.
193 324,64 zł.

Droga w miejscowości Radusz
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UTWARDZENIE TERENU
PRZY CMENTARZU
Dokonano odbioru zadania inwestycyjnego,
jakim było utwardzenie terenu koło cmentarza
przy ul. Kwiatowej w miejscowości Kołczygłowy.
W ramach przedsięwzięcia wykonano ponad 600
m2 utwardzenia terenu oraz 36 m ogrodzenia
drewnianego. Ponadto dokonano nasadzeń
roślinności ozdobnej, a także zamontowano dwie
altany mogące służyć do wypoczynku, jak
również sprzedaży artykułów typu znicze, kwiaty,
czy wiązanki itp.
Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo
Usługowe Lucjan Frymark z Wierszyna.
Wartość inwestycji wyniosła: 79 500,00 zł

Plac przy cmentarzu w m.Kołczygłowy

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
Wzdłuż świeżo wyremontowanej drogi
powiatowej 1198G (Kołczygłowy - Gałąźnia
Wielka) pojawiły się nowe wiaty autobusowe,
które zamontowane zostały w miejscowościach
Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała i Świelubie.
Zaplanowany jest również montaż wiaty
przystankowej w miejscowości Radusz.
Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
jak również umożliwi mieszkańcom
korzystającym z komunikacji autobusowej
komfortowe oczekiwanie na przyjazd autobusu.

Wiata przystankowa w m.Gałąźnia Mała

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W M. GAŁĄŹNIA MAŁA

Gmina Kołczygłowy pozyskała kolejne środki finansowe na rozwój infrastruktury wodno ściekowej. Projekt pn.: "Budowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy
wiejskiej Kołczygłowy" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020. Zakres zadaniowy projektu dotyczy
budowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w
miejscowości Gałąźnia Mała, modernizacji oczyszczalni ścieków w Gałąźni Wielkiej, a także budowy
sieci wodociągowej łączącej Łobzowo i Wądół. Prace inwestycyjne związane z powstaniem nowego
obiektu w Gałąźni Małej to szereg działań budowlanych związanych m.in. z wykonaniem fundamentów,
utwardzeń terenu i ogrodzenia jak również budową rurociągów, systemów kanalizacji i wodociągu oraz
budynku oczyszczalni i instalacji fotowoltaicznej. Funkcjonowanie i praca oczyszczalni oparta będzie o
dwustopniową technologię zraszanych złóż biologicznych przyjętą dla obsługi 150 RLM, która
charakteryzuje się wysoką niezawodnością w każdych warunkach użytkowania, jakością i estetyką
wykonania, a przede wszystkim przy współpracy z instalacją fotowoltaiczną wyróżniać się będzie
niezwykle niskimi kosztami eksploatacji. Zakres rzeczowy robót na oczyszczalni w Gałąźni Wielkiej
dotyczy wykonania ogrodzenia i utwardzenia terenu, budowy instalacji fotowoltaicznej, a przede
wszystkim dostawy i montażu nowoczesnych urządzeń technologicznych. Łącznie w ramach całego
projektu wybudowane zostanie 3 297 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 273 m sieci wodociągowej.
Całkowity koszt zadania wynosi 2 476 829,11 zł a wartość pozyskanego dofinansowania to
1 278 287,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczone zostały również wydatki związane z
opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego
podczas realizacji prac budowlanych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OCZYSZCZALNI
W GAŁĄŹNI MAŁEJ
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
zaawansowane są roboty budowlane
ŚCIEKÓW W WIERSZYNIE prowadzoneWysoko
na gminnej oczyszczalni ścieków w Wierszynie.
W chwili obecnej wykonane zostały już prace związane z budową zbiornika retencyjno – uśredniającego,
stacji MBR oraz stacji sitopiaskownika, a także część zewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz
elektroenergetycznych wraz z stacją transformatorową. Na chwilę obecną zakres wykonanych robót
budowlanych wraz z dostarczonymi urządzeniami
technologicznymi opiewa na kwotę prawie 3,9 mln zł.
W celu realizacji przedsięwzięcia oraz dokonywania
płatności na rzecz wykonawców Gmina korzysta z
zaliczek pozyskiwanych od Samorządu Województwa
Pomorskiego. W wyniku realizacji projektu na terenie
Gminy Kołczygłowy powstanie oczyszczalnia
ścieków funkcjonująca w oparciu o jedną z
najnowocześniejszych technologii oczyszczania
ścieków w Polsce, a mianowicie technologii
mikrofiltracji membranowej (MBR). Technologia
MBR przyczyni się do zwiększenia efektywności
pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków
Modernizowana oczyszczalnia w m.Wierszyno
biogennych, a także pozwoli na uzyskanie wyższego
efektu dezynfekcji ścieków oczyszczonych (usunięcie ze ścieków większości bakterii i wirusów na filtrach
membranowych).
Inwestycja pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno" realizowana jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 5 257 973,96 zł (w tym
VAT to koszt niekwalifikowany) a wysokość uzyskanego wsparcia to kwota 3 633 559,24 zł. Wykonawcą
robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina.
Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec kwietnia 2018 roku.

OD 1 STYCZNIA 2018 R. NOWE STAWKI ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W dniu 9 listopada 2017 roku Rada Gminy
w Kołczygłowach podjęła uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki
tej opłaty. Ustalono, że opłata za gospodarowanie
odpadami będzie naliczana za pomocą metody „od
g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o ” . Wy s o k o ś ć
miesięcznej opłaty będzie zróżnicowana ze
względu na ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość i będzie wynosić:
1. odpady zbierane w sposób selektywny:
a) gospodarstwo - 1 osobowe – 15 zł,
b) gospodarstwo - 2 osobowe – 24 zł,
c) gospodarstwo - 3 osobowe – 32 zł,
d) gospodarstwo - 4 osobowe – 40 zł,
e) gospodarstwo - 5 i więcej osób – 48 zł.

2. odpady zbierane w sposób nieselektywny
(zmieszany):
a) gospodarstwo - 1 osobowe – 30 zł,
b) gospodarstwo - 2 osobowe – 48 zł,
c) gospodarstwo - 3 osobowe – 64 zł,
d) gospodarstwo - 4 osobowe – 80 zł,
e) gospodarstwo - 5 i więcej osobowe – 96 zł.
Podjęcie w/w uchwały nie nakłada obowiązku na
właścicieli nieruchomości składania do urzędu
gminy nowych deklaracji. Mieszkańcy zostaną
poinformowani o wysokości opłaty poprzez
zawiadomienia, które zostaną dostarczone przez
pracowników urzędu, sołtysów lub drogą
pocztową.
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŁCZYGŁOWY
Budżet Gminy Kołczygłowy na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy
W 2017 ROKU Kołczygłowy
Nr XVIII/195/2016 w dniu 15 grudnia 2016 roku. Na dzień
31.10.2017 r. po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosił po stronie dochodów 23 026 119,03 zł.
Na koniec października wykonano je w wysokości 18 749 498,23 zł co stanowi 81,43% planu.
Najwyższe dochody planowane są z tytułu subwencji ogólnych dla gmin – 6 914 920,00 zł oraz z tytułu
dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej – 4 635 277,00 zł, w tym 1 916 857,00 zł jako udziały gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa.
Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz od środków transportowych na dzień
31.10.2017 r. wynoszą łącznie 72 481,38 zł. W związku z występującymi zaległościami w trakcie roku,
zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym, celem wyegzekwowania zaległości wysłano 231
upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych.
Podatek od środków transportowych wykonano w 88%. Na planowaną kwotę w wysokości 55 098,00 zł
zrealizowano dochody w kwocie 48 520,00 zł. Stan zaległości na koniec października br. wynosił
3 677,30 zł.
Plan wydatków po zmianach dokonanych do końca października 2017 roku wynosił 26 733.112,03 zł
i został wykonany w 66,84%, tj. w kwocie 17 869 989,40 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę
6 735.194,00 zł, a wydatkowano 1 530 167,94 zł, co stanowi 22,72% wykonanych wydatków.
Niski wskaźnik wykonania inwestycji spowodowany jest tym, iż zapłata za większość inwestycji zostanie
zrealizowana w grudniu. Wśród zrealizowanych inwestycji można wymienić m.in.: przebudowę drogi
w miejscowości Podgórze, utwardzenie placu przy ulicy Kwiatowej w Kołczygłowach, modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych Przyborze-Wądół, zakup wiaty przystankowej w miejscowościach
Gałąźnia Wielka, Barnowiec, Gałąźnia Mała, Świelubie oraz Radusz w ramach funduszy sołeckich,
przebudowę przepustów drogowych w miejscowości Łobzowo, a także rozbudowę i przebudowę
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno. Ponadto w listopadzie przekazano dotację celową dla
powiatu Bytowskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy w wysokości
1 207 431,96 zł oraz dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy-Jezierze w wysokości 200 000,00 zł.
Budżet na koniec października 2017 zamknął się deficytem w wysokości 3 706 993,00 zł. Źródłem
pokrycia deficytu są kredyty w wysokości 3 663 084,00 zł oraz wolne środki w kwocie 43 909,00 zł.

STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY KOŁCZYGŁOWY
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STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY KOŁCZYGŁOWY W LATACH 2007-2017

Inwestycje prowadzone przez Gminę Kołczygłowy w latach 2007-2017 spowodowały wzrost wartości
środków trwałych. Poniższy wykres obrazuje wzrost majątku Gminy w poszczególnych latach:
Wartość majątku na dzień 31.10.2017 r. – 36 914 529,22 zł
Przychód (zakup) od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. – 218 606,37 zł
Rozchód (likwidacja, sprzedaż) od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. – 158 521,93 zł
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Podział funduszu sołeckiego na 2018 rok
Lp. Sołectwo
1. BARKOCIN

2. BARNOWIEC

Kwota w zł

Nazwa zadania
1. Utrzymanie placu zabaw w Barkocinie (materiały)
2. OSP Łubno - dofinansowanie
3. Remont świetlicy wiejskiej w Łubnie
4. Wykaszanie placu (paliwo)
5. Imprezy okolicznościowe ( w tym 500 zł zjeżdżalnie dla
dzieci)
6. Doposażenie placu w Barkocinie
Razem:
1. Organizacja imprez okolicznościowych ( usługi 1 000 zł,
materiały 1 500 zł)
2. Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na budowę chodnika
3. Utrzymanie placu rekreacyjnego ( paliwo, impregnat,
urządzenia)
4. Zatrudnienie pracownika do koszenia trawy
5. Zakup krzewów, kwiatów i gazonów
6. Zarybienie stawu
Razem:

3. BARNOWO

1. Imprezy okolicznościowe
2. Etylina do koszenia trawy
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kołczygłowy
4. Doposażenie świetlicy
Razem:

4. DARŻKOWO

1. Paliwo do wykaszarki
2. Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka;
Dzień Kobiet itp.)
3. Zjeżdżalnia (wynajem)
4. Utrzymanie placu zabaw ( materiały)
5. Remont Sali wiejskiej

5. GAŁĄŹNIA
MAŁA

6. GAŁĄŹNIA
WIELKA

200,00
1 200,00
500,00
400,00
2 218,00
12 544,00
17 062,00
2 500,00
11 743,00
900,00
2 800,00
800,00
300,00
19 043,00
3 501,00
600,00
2 000,00
19 110,00
25 211,00
200,00

Razem:

1 500,00
500,00
500,00
10 355,00
13 055,00

Razem:

150,00
150,00
3 191,00
1 000,00
10 000,00
500,00
14 991,00

1. Konserwacja placu zabaw (materiały)
2. Zakup paliwa (agregat)
3. Imprezy okolicznościowe
4. Opracowanie koncepcji zalewowej (usługi)
5. Budowa oczyszczalni ścieków w Gałąźni Małej
6. Konserwacja oświetlenia (usługi)
1. Imprezy okolicznościowe ( usługi-1 500 zł;
materiały -1 500 zł)
2. Konserwacja placu zabaw
3. Zakup opału do świetlicy wiejskiej
4. Wynagrodzenie dla palacza w świetlicy wiejskiej
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gałąźni Wielkiej
6. Zakup ogrodzenia ( teren przy świetlicy wiejskiej)
7. Drobny remont świetlicy wiejskiej
Razem:

3 000,00
150,00
3 000,00
2 000,00
14 000,00
1 500,00
930,00
24 580,00
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7. JEZIERZE

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

Zakup opału do świetlicy
2 000,00
Zatrudnienie palacza do opalania świetlicy
1 750,00
Zatrudnienie osoby do wykaszania traw
2 000,00
Zakup paliwa i części do kosiarki
400,00
Utrzymanie terenów rekreacyjnych (materiały)
250,00
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w
250,00
Kołczygłowach na organizacje imprez
okolicznościowych w Sołectwie Jezierze
7. Dofinansowanie imprez okolicznościowych dla
2 200,00
mieszkańców sołectwa Jezierze
8. Zakup artykułów malarskich do pomalowania zaplecza
408,00
kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Jezierzu
9. Remont drogi gminnej na Sztupki ( wybudowanie w
11 000,00
Jezierzu)
Razem: 20 258,00

8. KOŁCZYGŁOWY 1. Utrzymanie placów zabaw i miejsc rekreacyjnych
1 200,00
(koszenie, drobne naprawy i remonty sprzętu)
2. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci
3 569,00
i dorosłych mieszkańców sołectwa
3. Dotacja dla GOK za prowadzenie i organizację imprez
250,00
4. Remont zbiornika na terenie hydroforni w Jezierzu
40 000,00
Razem: 45 019,00
9. KOŁCZYGŁÓWKI 1. Remont drogi cmentarzowej
2 500,00
2. Imprezy integracyjne (w tym usługa 279 zł)
2 179,00
3. Doposażenie placu zabaw ( materiały)
10 410,00
4. Wykaszanie rowów przy drogach (materiały)
200,00
5. Impregnowanie i naprawa placu zabaw
200,00
6. Zakup grilla
1 000,00
7. Oprawa świetlna
1 000,00
8. Kwiaty, materiały dekoracyjne (kwiaty-700 zł; mat.-500 zł)
1 200,00
9. Palacz
1 600,00
10. Opał
1 500,00
Razem: 21 789,00
10. ŁOBZOWO

1. Organizacja imprez okolicznościowych (materiały-1 200 zł; 2 200,00
usługi 1 000 zł)
2. Dofinansowanie OSP Łubno
950,00
3. Etylina do koszenia traw
400,00
4. Zatrudnienie pracownika do koszenia trawy
1 400,00
5. Zakup krzewów i kwiatów
200,00
6. Remont świetlicy wiejskiej w Łubnie (materiały)
500,00
7. Naprawa przepustu (materiały)
4 811,00
8. Czyszczenie stawu na placu rekreacyjnym (usługi)
3 000,00
Razem: 13 461,00

11. ŁUBNO

1. Straż OSP Łubno-dofinansowanie
1 500,00
2. Imprezy okolicznościowe (usługi, materiały i nagrody)
3 000,00
3. Zakup paliwa do kosiarki
300,00
4. Wykaszanie traw
3 000,00
5. Remont świetlicy wiejskiej ( usługi i materiały)
5 487,00
6. Remont placu kaszubskiego (usługi i materiały)
4 000,00
Razem: 17 287,00
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12. PODGÓRZE

13. RADUSZ

14 WĄDÓŁ

15. WIERSZYNO

1. OSP Łubno-zakup drabiny specjalistycznej
2. Remont świetlicy w miejscowości Łubno ( materiały)
3. Organizacja imprez okolicznościowych
4. Zakup paliwa do wykaszania traw
5. Remont drogi prowadzącej do gospodarstwa Pana Mariana
Gruby
Razem:

945,00
500,00
1 800,00
200,00
10 061,00

1. Dofinansowanie do budowy drogi gminnej
w Raduszu
2. Wymiana drzwi wejściowych w sali wiejskiej w
Raduszu (usługa i zakup drzwi)
3. Opłata za energię elektryczną w sali w Raduszu
4. Zakup etyliny do koszenia trawy
5. Dofinansowanie imprez oko licznościowych
6. Zakup impregnatu i elementów urządzeń na plac zabaw
7. Wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych
Razem:

11 600,00

1. Remont Sali wiejskiej w Łubnie (materiały)
2. Dofinansowanie dla OSP Łubno
3. Imprezy integracyjne
4. Zakup paliwa do koszenia
5. Budowa zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni
Razem:

500,00
790,00
1 000,00
500,00
10 400,00

1. Zakup opału
2. Zatrudnienie palacza (umowa -zlecenie)
3. Imprezy okolicznościowe
4. Wynajem karuzeli (Dzień Dziecka)
5. Utrzymanie placu zabaw (materiały)
6. Remont drogi gminnej Nr 299/2
7. Działalność statutowa OSP Wierszyno
8. Remont Sali wiejskiej

2 500,00
2 100,00
2 501,00
500,00
300,00
8 000,00
2 000,00
7 220,00
25 121,00

Razem:
16. WITANOWO

1. OSP Łubno - zakup drabiny specjalistycznej
2. Remont świetlicy wiejskiej w Łubnie (materiały)
3. Zakup paliwa do wykaszania traw
4. Zakup impregnatu oraz elementów i urządzeń na plac
zabaw
5. Imprezy okolicznościowe -materiały
6. Usługi związane z imprezami okolicznościowymi
7. Czyszczenie przepustu i rowu

13 506,00

4 000,00
400,00
450,00
2 058,00
300,00
1 000,00
19 808,00

13 190,00

852,00
500,00
200,00
150,00

Razem:

1 875,00
500,00
8753,00
12 830,00

Aktywność pracy Rady Gminy Kołczygłowy w 2017 r.
Liczba
odbytych
sesji

Liczba
podjętych
uchwał

Przeciętna
frekwencja na
sesjach w %

Liczba
komisji w
Radzie

Liczba
odbytych
posiedzeń
komisji

Przeciętna frekwencja na
posiedzeniach komisji w %

8

76

90,52

4

19

97

10 __________________________________________________________________________________________________

Biuletyn Informacyjny Gminy Kołczygłowy

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W roku 2017 na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowano środki finansowe w
wysokości 110.000,00 zł. Kwota ta obejmowała otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych –
90 000,00 zł oraz na formę pozakonkursową, tzw. uproszczoną 20 000,00 zł. Na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert zakresie: wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, edukacji i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii a także ochrony i promocji
zdrowia przekazano stowarzyszeniom kwotę 88 400,00 zł. Organizacjom pozarządowym zostały
przekazane również środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach formy uproszczonej w
wysokości 15 580,00 zł. Łącznie w 2017 roku przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 103 980,00
zł. Z każdym ze stowarzyszeń zawarto umowę, w której szczegółowo określono na co można przeznaczyć
środki z dotacji oraz sposób i termin jej częściowego, a także końcowego rozliczenia. Prawidłowe
wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych jest podstawą do ubiegania się o dotację w przyszłym
roku.
zadania publiczne w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej

15 580,00 zł
32 400,00 zł
56 000,00 zł

zadania publiczne w zakresie
edukacji i wychowania, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, w
zakresie krajoznawstwa i turystyki,
ochrony środowiska i wędkarstwa
oraz ekologii, a także w zakresie
ochrony i promocji zdrowia
realizacja zadań publicznych
w ramach formy uproszczonej

INFORMACJE
GOPS
DARMOWA POMOC TERAPEUTY I PSYCHOLOGA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
w Kołczygłowach informuje, że od stycznia
2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kołczygłowach prowadzona będzie przez
terapeutę grupa wsparcia dla osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych.
Również od stycznia możliwe będzie skorzystanie
z porady psychologa. Więcej informacji można
uzyskać u pełnomocnika GKRPA pani Anny
Gudalewicz pod nr telefonu (59) 82 13 906.

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

PODZIĘKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kołczygłowach w związku z realizacją projektu
socjalnego „Paczka dla seniora” składa serdeczne
podziękowania dla: pana Piotra Cysewskiego,
państwa Adama i Anety Przytarskich, pana
Wiesława Włodarskiego, pana Wojciecha
Maliszewskiego, pana Arkadiusza Kozieł,
państwa Bożeny i Ryszarda Piatczyc, państwa
Danuty i Lucjana Frymark, pana Jarosława
Malkiewicza, pana Bohdana Kiedrowskiego oraz
Szkoły Podstawowej w Łubnie, Świetlicy
Socjoterapeutycznej Dłoń w Łubnie, Świetlicy
Wsparcia Dziennego w Kołczygłowach,
Gminnego Ośrodka Kultury za przekazane
artykuły spożywcze i upominki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kołczygłowach informuje, że od dnia 15 grudnia
2017 r. będą wypłacane stypendia szkolne dla
osób, które złożyły wniosek na rok szkolny
2017/2018. Stypendium otrzyma 77 uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Kołczygłowy w
łącznej
kwocie 37 755,00 zł.
__________________________________________________________________________________________________
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HUBERTUS „NAWIĄZANIE DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ”
7 października 2017 roku po raz 7 w
Barnowie zagościł Hubertus dla dzieci. W tym
roku święto wyjątkowe, bo rozpoczynające długie
obchody stulecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Elżbieta i Czesław Lang,
gospodarze imprezy, zapewnili moc atrakcji
jeździeckich i kolarskich dla najmłodszych.
Tradycją tego wydarzenia jest pogoń za listem
oraz wyścig kolarski dla dzieci o Puchar Czesława
Langa. Prócz kolarskich i jeździeckich
niespodzianek organizatorzy zapewnili także
atrakcje żołnierskie. Na miejscu pojawił się
reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska
Polskiego, który zaprezentował pokaz musztry
wojskowej oraz prezentację broni białej. Dzieci
mogły wziąć udział w wielu konkursach z
nagrodami, w których musiały wykazać się m.in.
wiedzą na temat jeździectwa i koni. Na koniec
odbyło się wielkie ognisko dla wszystkich
uczestników spotkania. Współorganizatorami
Hubertusa dla dzieci w Barnowie było
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy i
Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach, a
impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy
Kołczygłowy Wacława Kozłowskiego.

HUBERTUS 2017

HUBERTUS 2017

WARSZTATY Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada to najważniejsze Polskie
Święto Narodowe, upamiętniające rocznicę
odzyskania niepodległego państwa w 1918 r.
Skłania ono refleksji nad patriotyzmem nawet
najmłodsze pokolenie. Z okazji obchodów 99
rocznicy Odzyskania Niepodległości Gminny
Ośrodek w Kołczygłowach przygotował dla dzieci
i młodzieży niepowtarzalne warsztaty z okazji
Odzyskania Niepodległości. Odbyły się
10 listopada 2017 r. w GOK-u w Kołczygłowach.
Warsztaty z okazji 11 Listopada
We współpracy z opiekunem uczestnicy spotkania
przygotowali m.in. kokardę narodową i flagę Polski. Najmłodsi mogli ją również pokolorować. Podczas
całego spotkania uczestnicy mogli się cofnąć w rok 1918 dzięki piosenkom, które towarzyszyły podczas
tego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania, którzy mogli w inny sposób uczcić
z nami dzień 11 Listopada.
W Gminny Ośrodku Kultury w Kołczygłowach w każdy czwartek o godz. 15 odbywają się warsztaty
plastyczne dla dzieci i młodzieży. Natomiast w piątki o godz. 16:00 odbywają się warsztaty plastyczne dla
dorosłych. Przyjdź i razem z Nami kreuj swoje zdolności plastyczne.
Urząd Gminy w Kołczygłowach, ul. Słupska 56
tel. (59) 821 32 31, fax. (59) 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl
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