BIULETYN INFORMACYJNY

GMINY KOŁCZYGŁOWY

Nr 1 (30) kwiecień 2018 r.

Bezpłatny informator Gminy Kołczygłowy, ISSN 1899-3508

W NUMERZE: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PRZYBORZE - WĄDÓŁ • ZAGOSPODAROWANIE
JEZIORA GRANICZNEGO• REMONT ŚWIETLICY W KOŁCZYGŁÓWKACH • NOWE TARYFY OPŁAT ZA
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW• BUDŻET NA 2018 ROK • NOWE PRAWO
WYBORCZE

kolczyglowy.pl
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kołczygłowy
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć
serdeczne życzenia radosnego przeżywania
Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech to będą Święta spędzone w przyjacielsko – rodzinnym gronie
tradycyjnie ze święconym jajkiem i obfitym śmigusem dyngusem,
wypełnione słońcem i nadzieją budzącej się do życia wiosny.
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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Modernizacja drogi gminnej Dotacja z budżetu Państwa
Przyborze - Wądół II etap
Wójt Gminy Kołczygłowy, wystąpił do
W styczniu br. Gmina Kołczygłowy
wzorem lat ubiegłych złożyła wniosek o
dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego
zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych Przyborze – Wądół II etap”.
Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej
w zeszłym roku przebudowy drogi gminnej nr
161043G. Inwestycja polega na zmianie
nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego na
utwardzenie jej płytami Jumbo. Zakres robót
obejmuje przebudowę drogi na odcinku 0,4 km,
wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m po obu
stronach drogi oraz remont przepustu drogowego
wraz z montażem barierek ochronnych. Całkowita
wartość zadania wynosi 200 tys. zł, natomiast
kwota o jaką wnioskuje Gmina Kołczygłowy to
100 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem konkursu
rozstrzygnięcie naboru planowane jest na czerwiec
2018 r.

Wojewody Pomorskiego w wnioskiem o
udzielenie wsparcia finansowego z budżetu
Państwa w ramach tzw. rezerwy ogólnej. Środki
finansowe mają mieć formę dotacji celowej z
przeznaczeniem na realizację tegorocznego
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego
na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”,
w ramach którego zaplanowana jest budowa
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
sanitarną, w miejscowości Gałąźnia Mała,
przebudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gałąźnia Wielka oraz budowa sieci
wodociągowej Łobzowo – Wądół. Wnioskowana
kwota wsparcia wynosi 500 000,00 zł. Dzięki
uzyskanej pomocy poziom finansowania
przedmiotowej inwestycji wartej 2 477 000,00 zł
wyniósłby 72 %, co umożliwiłoby zmniejszenie
wkładu własnego gminy z 1 200 000,00 zł do
kwoty 700 000,00 zł.

Zagospodarowanie
Jeziora Granicznego
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie” w
ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, samorząd lokalny złożył 2 wnioski aplikacyjne dotyczące
turystycznego zagospodarowania Jeziora Granicznego oraz budowy wiaty integracyjno – kulturowej na
placu rekreacyjnym w miejscowości Łobzowo. Łączna wartość zadań wynosi ponad 290 000,00 zł,
natomiast wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi prawie 220 000,00 zł, co stanowi 75%
kosztów. W pierwszej kolejności złożona dokumentacja podlega ocenie przez Radę LGR „Pojezierze
Bytowskie”, a następnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wyniki konkursu
powinniśmy poznać w III kwartale br. Planowany termin realizacji inwestycji został określony na 2019 r.

Remont Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Kołczygłówki

Gmina Kołczygłowy złożyła wniosek
aplikacyjny o przyznanie rekomendacji do
uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez
Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie mały projektów
lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich.
Przedmiotem wniosku jest modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołczygłówki polegająca na
dostosowaniu instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wykonaniu
robót malarskich w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. Całkowity koszt zadania oszacowano na
kwotę 26 948,18 zł, a wartość wnioskowanej pomocy wynosi 10 000,00 zł. Wyniki konkursu zostaną
przedstawione w czerwcu 2018 r.
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Budowa nowocześniejszej oczyszczalni ścieków ku końcowi
Zakończony został przedostatni etap prac
związanych z rozbudową i przebudową
oczyszczalni ścieków Wierszyno, która stanie się
jedną z najnowocześniejszych w regionie. Zakres
prac jaki został wykonany w tym etapie polegał na
wykonaniu robót technologicznych związanych
m.in. ze zbiornikiem retencyjno - uśredniającym,
stacją sitopiaskownika, reaktorem biologicznym,
kontenerową stacją MBR oraz sieciami
zewnętrznymi. Ponadto w ramach branży
elektrycznej położono kable komunikacyjne i
kanalizację kablową oraz sieci zewnętrzne, jak
również dostarczony został agregat prądotwórczy
100 kVA z rozdzielnicą SZR. Przedostatni etap to
Modernizowana oczyszczania ścieków w Wierszynie
również zakończenie branży konstrukcyjnej w
zakresie fundamentów. Wartość wykonanych prac wyniosła prawie 2 556 000,00 zł. Poziom
zaawansowania prac wynosi 90%. Przypominamy, iż wartość całkowita inwestycji wynosi 5 257 000,00 zł
i jest dofinansowana na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 - 2020.

SENIOR 65+ Gmina

Kołczygłowy bierze udział w projekcie w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+) i w związku z tym w
pierwszym kwartale 2018 roku przystępuje do realizacji projektu: „MEW@”. Celem projektu jest
aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania
szkoleniowe oraz animacyjne. Efektem realizacji projektu ma być włączenie seniorów w budowę
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności
korzystania z IT w codziennym życiu. Mieszkańcy Gminy Kołczygłowy mają zatem niepowtarzalną
okazję uczestniczenia w innowacyjnym projekcie edukacyjno - aktywizacyjnym.
Projekt przewiduje szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym
i zaawansowanym, jak również warsztaty animacyjne. Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne
wsparcie projektowe. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni
komputerowych i tabletów. Senior, który będzie uczestniczył w zajęciach po zakończeniu szkolenia
otrzyma tablet na własność. W przeciwieństwie do innych kursów czy szkoleń z zakresu kompetencji
cyfrowych „MEW@” umożliwiamy każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo praktycznych
umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Osoby zainteresowane
serdecznie zapraszamy do zapisów w Urzędzie Gminy Kołczygłowy, pokój nr 27 lub pod nr telefonu
59 8213 9 10.

Kajakiem przez Gminę Kołczygłowy
Gmina Kołczygłowy bierze udział w
przedsięwzięciu strategicznym pn. „Pomorskie
Szlaki Kajakowe– Szlak Górnej Słupi”,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Projekt jest przygotowany w
partnerstwie z gminami Sulęczyno, Czarna
Dąbrówka, Sierakowice, Parchowo, Tuchomie oraz
partnerem prywatnym. Partnerem wiodącym jest
gmina Sulęczyno. Całkowita wartość projektu to
3.748.720,01 zł z czego 3.186.412,01 zł to
dofinansowanie z EFRR (85%). Wartość zadania
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wnioskowana przez Gminę Kołczygłowy to 328 902,17 zł z czego ok. 285 000,00 zł to wartość
dofinansowania. W ramach projektu w Gminie Kołczygłowy przewiduje się „Budowę przystani
kajakowej w Gałąźni Małej oraz przystani kajakowej i punktu etapowego w Barnowie (Kamieńcu) wraz z
oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kołczygłowy. Celem tego przedsięwzięcia jest
udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i
poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie
kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków
wodnych. Planowany okres realizacji to III kwartał 2018 rok.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe stawki za odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosi się mieszkańców, którzy dokonują płatności
przelewem o wpłacanie poprawnych należności, ponieważ często wpłacane są kwoty, które obowiązywały
w roku 2017. W razie uiszczenia błędnych sum należy uregulować brakujące kwoty przy dokonywaniu
kolejnej wpłaty. Saldo konta można sprawdzić w pokoju 1A oraz w kasie tutejszego urzędu lub dzwoniąc
pod nr 59 821 32 33 wew. 30 lub 48.
Stawki obowiązujące w 2018 roku

Gospodarstwo 1 osobowe - 15 zł/miesiąc
Gospodarstwo 2 osobowe – 24 zł/miesiąc
Stawka opłaty za gospodarowanie

Gospodarstwo 3 osobowe – 32 zł/miesiąc

odpadami, jeżeli odpady są zbierane

Gospodarstwo 4 osobowe – 40 zł/miesiąc

w sposób selektywny.

Gospodarstwo 5 i więcej osób – 48 zł/miesiąc
Gospodarstwo 1 osobowe - 30 zł/miesiąc

Stawka opłaty za gospodarowanie

Gospodarstwo 2 osobowe – 48 zł/miesiąc

odpadami, jeżeli odpady są zbierane

Gospodarstwo 3 osobowe – 64 zł/miesiąc

w sposób zmieszany.

Gospodarstwo 4 osobowe – 80 zł/miesiąc
Gospodarstwo 5 i więcej osób – 96 zł/miesiąc

NOWE ZASADY ZATWIERDZANIA TARYF OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Trwający od kilku miesięcy intensywny
i szybki proces legislacyjny związany z nowelizacją
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy
Prawo wodne dobiegł końca. Kluczową z
wprowadzonych zmian jest powołanie od 1 stycznia
2018 r. organu regulacyjnego tj. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organ
regulacyjny, zgodnie z treścią znowelizowanych
ustaw, sprawować będzie nadzór nad realizacją
zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przejmując
jednocześnie szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, przysługujących dotąd
gminom. W świetle przyjętych regulacji, jednym z zadań tego organu będzie zatwierdzanie taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Do tej pory cennik usług wodno4 __________________________________________________________________________________________________
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kanalizacyjnych był ustalany przez Radę Gminy, a nadzór nad ustaleniami sprawował wojewoda. Biorąc
pod uwagę powyższe, tutejszy Urząd wystąpił w dniu 12 marca br. do organu regulacyjnego w celu
zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres
36 miesięcy. Organ regulacyjny w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku taryfowego analizuje
projekt taryfy pod względem zgodności z przepisami prawa. W przypadku pozytywnej analizy projektu
taryfy, organ regulacyjny zatwierdza taryfy w drodze decyzji. Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie w
terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponadto pragniemy przypomnieć, iż w chwili obecnej obowiązują następujące taryfy opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 2,43 zł brutto za 1m3 wody,
zbiorowe odprowadzanie ścieków: 5,55 zł brutto za 1m3 ścieków,
stawka opłaty abonamentowej: 3,00 zł brutto w miesięcznym rozliczeniu.

Tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną

ek

run

Kie

Gmina Kołczygłowy dysponuje wolnymi
terenami pod zabudowę mieszkaniową
indywidualną. Działki położone są w
Kołczygłowach przy ul. Bukowej i
Dębowej w sąsiedztwie ul.
ul. Dębowa
Słonecznej za boiskiem
sportowym. Przygotowanych do
sprzedaży jest osiem działek, na
ul. Bukowa
których można posadowić
budynek mieszkalny
jednorodzinny. Działki mają różne
kształty i wielkości. W ofercie
znajdują się nieruchomości o
powierzchni od 1000 m2 do 2268
m2. Cena za 1 m2 wynosi 35,00 zł.
Każda z działek posiada dostęp do
ul. Kwiatowa
ul. Kwiatowa
sieci infrastruktury technicznej.
Przygotowanych do sprzedaży jest
również 7 działek pod
zabudowę mieszkaniową w
miejscowości Łubno. Działki
położone są w niedalekiej
odległości od centrum Łubna od LEGENDA
strony zachodniej, otoczone
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
gruntami leśnymi i rzeką
TERENY SPORTU I REKREACJI
JEDNORODZINNEJ NA SPRZEDAŻ
„Pokrzywną”.
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
TERENY ZIELENI PARKOWEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ
TERENY ZIELENI NATURALNEJ
Działki mają regularny kształt i
TERENY CMENTARZA
TERENY POCMENTARNEJ ZIELENI PARKOWEJ
zróżnicowane powierzchnie od
0,1200 ha do 0,1600 ha. Cena za 1
m2 wynosi 22,00 zł.
Gmina Kołczygłowy dysponuje również wolnymi terenami budowlanymi w miejscowości Gałąźnia
Wielka. Do sprzedaży przeznaczonych jest 6 działek o powierzchni od 2000 m2 do 4000 m2.
Bliższe informacje odnośnie powyższych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Kołczygłowach pokój nr 26, pod numerem telefonu 59 821 39 09 lub na stronie bip.kolczyglowy.pl.
ul. Słoneczna

ul.
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ul. Szkolna
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE - BUDŻET 2018 R.
Rada Gminy Kołczygłowy uchwaliła na 2018 r. dla Gminy Kołczygłowy stawki podatku dla osób
fizycznych:
I.Podatek od nieruchomości na 2018 r. :
1.Od gruntów:
1) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,82 zł od 1m2 powierzchni;
2) pozostałych gruntów – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni:
- od gruntów letniskowych – 0,48 od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) pozostałych budynków – 5,07 od 1 m2 powierzchni użytkowej:
- od budynków letniskowych – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
II. Podatek rolny – obniżono średnią cenę skupu żyta z okresu 11 kwartałów dla celu naliczenia
podatku rolnego na 2018 rok z kwoty 52,49 zł do kwoty 51,50 zł za 1dt.
a) stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić
128,75 zł,
b) stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych do 1 ha fizycznego będzie wynosić
257,50 zł.
Opłata od posiadania psów na 2018 r. wynosi 28,00 zł, która jest płatna bez wezwania do 31 marca 2018 r.
Jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca płaci połowę stawki.
Opłata targowa w wysokości 37,00 zł dziennie jest to opłata od sprzedaży w każdym miejscu na terenie
gminy Kołczygłowy, o ile miejsce to nie stanowi budynku lub jego części.
Przypomina się o terminach płatności podatków
Podatek od środków transportowych:
Rata I – płatna do 15.02.2018 r. Rata II – płatna do 15.09.2018r.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne płacą kwartalnie w 4 – ratach:
Rata I – 15.03.2018 r. Rata II – 15.05.2018 r. Rata III – 15.09.2018 r. Rata IV – 15.11.2018 r.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek zgodnie z ustawami płatny jest
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, jeżeli kwota podatku jest mniejsza niż 7,80 zł
decyzje na podatek nie są wystawiane.

Projekt budżetu Gminy Kołczygłowy na 2018 rok
Projekt budżetu Gminy Kołczygłowy na 2018 rok przewiduje dochody w wysokości
20.566.128,12 zł oraz wydatki w wysokości 24.480.837,40 zł, w związku z czym planowany deficyt
wynosi 3.914.709,28 zł. Planuje się przychody budżetu w wysokości 5.303.000,32 zł, z czego
1.278.287,00 zł to planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Rozchody natomiast
zaplanowano w kwocie 1.388.291,04 zł, w tym na spłatę kredytów 978.391,04 zł. W ramach wydatków,
przewidziano 5.860.874 zł na wydatki majątkowe, do których należą m.in. zdania finansowane z udziałem
środków UE jak: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno – 1.324.547 zł, budowa
przystani kajakowej w Gałąźni Małej i w Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie
gminy Kołczygłowy - w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - szlak górnej Słupi – 350.000 zł,
oraz budowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy- 2.477.000 zł.
W ramach wydatków własnych zaplanowano modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości
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Jezierze - 60.000 zł, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przyborze -Wądół – 60.000 zł,
przebudowę drogi na odcinku Radusz - Jezierze - 22.600 zł, rozbudowę systemu zdalnego odczytu
wodomierzy – 10.000 zł, zakup gruntów – 60.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne w ramach Funduszy
sołeckich w kwocie 177.570 zł. W ramach dotacji dla Powiatu Bytowskiego w wysokości 1.200.000 zł
zaplanowano remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy.
Największe wydatki bieżące dotyczą zapewnienia funkcjonowania Szkół Podstawowych i Gminnego
Przedszkola oraz pozostałych zadań oświatowych, na które zaplanowano środki w wysokości
7.201.720,28 zł. Na świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wspieranie rodziny
przewidziano 4.713.130 zł. W ramach działania administracji publicznej przewidziano środki na
utrzymanie USC, Rady i Urzędu Gminy, promocję oraz wypłatę inkasa i ryczałtów Sołtysom – 2.277.501
zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przewidziano 1.518.871 zł. W ramach tych zadań
utrzymywana jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, utrzymanie terenów
zielonych w gminie, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zorganizowanie prac interwencyjnych i robót
publicznych.

OD 31 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO WYBORCZE
W tym roku odbędą się wybory do samorządu terytorialnego. Będziemy wybierać wójta i radnych
do rad gminy, powiatu i sejmiku.
W związku z nowelizacją przepisów wyborczych i wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej (PKW)
Rada Gminy Kołczygłowy 20 lutego 2018 r. podjęła uchwały:
1. w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na jednomandatowe okręgi wyborcze, granice okręgów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
,
2. w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na stałe obwody głosowania.

PODZIAŁ GMINY KOŁCZYGŁOWY NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE, GRANICE OKRĘGÓW ORAZ LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
Numer okręgu
wyborczego
1

2

3

4

Granice okręgu
Kołczygłowy
ulica Słupska
Kołczygłowy
ulice: Krótka, Szkolna, Kwiatowa, Brzozowa, Bukowa,
Dębowa, Słoneczna, Jana Pawła II, 3 Maja, Ogrodowa,
Leśna, Zielona, Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima,
Juliusza Słowackiego
Kołczygłowy
ulice: Rzemieślnicza, Lipowa, Piaskowa, St. Staszica,
H. Kołłątaja, Jana Kilińskiego, St. Konarskiego,
Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza,
Ignacego Krasickiego, Pogodna, Miła
Kołczygłowy
ulice: Łąkowa, Na Skarpie, Polna, Cicha, Fabryczna, Wolności, Wąska, 8 Marca,
Witosa

Liczba radnych
wybieranych w
każdym okręgu
1

1

1

1

5

Barnowiec

1

6

Barnowo

1

7

Górki, Gęślice, Wierszyno

1

8

Darżkowo, Dobojewo, Jezierze

1

9

Radusz

1

10

Kołczygłówki

1

11

Gałąźnia Mała, Różki, Sierowo, Zatoki, Świelubie

1

12

Gałąźnia Wielka

1

__________________________________________________________________________________________________ 7

Biuletyn Informacyjny Gminy Kołczygłowy
13

Barkocin, Laski, Miłobądz, Łobzowo

1

14

Łubno

1

15

Witanowo, Podgórze, Wądół, Przyborze

1

Nr okręgu

1.

Granice okręgu

Kołczygłowy ulica Słupska

Liczba
mieszkańców

Liczba mieszkańców w
okręgu ujętych w
stałym rejestrze

Wskaźnik

306

313

1,0835

320

1,1078

339

1,1735

310

1,0731

Kołczygłowy ulice:

2.

Krótka

15

Szkolna

39

Kwiatowa

47

Brzozowa

2

Bukowa

4

Dębowa

3

Słoneczna

14

Jana Pawła II

29

3 Maja

14

Ogrodowa

21

Leśna

8

Zielona

0

Mickiewicza

68

Tuwima

4

Słowackiego

47

Kołczygłowy ulice:

3.

Rzemieślnicza

45

Lipowa

55

Staszica

32

Kołłątaja

29

Kilińskiego

9

Konarskiego

17

Kościuszki

26

Niemcewicza

23

Krasickiego

17

Miła

40

Piaskowa

0

Pogodna

40

Kołczygłowy ulice:

4.

Wąska

17

Łąkowa

10

Na Skarpie

15

Polna

13

Cicha

31

Fabryczna

168

Wolności

13

8 Marca

32

Witosa

7
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5.

Barnowiec

224

225

0,7789

6.

Barnowo

363

366

1,2670

Górki

126
349

1,2082

345

1,1943

7.

Gęślice

0

Wierszyno
Darżkowo
Dobojewo
Jezierze

224
93
2
251

9.

Radusz

247

247

0,8551

10.

Kołczygłówki

285

286

0,9901

Gałąźnia Mała

109
137

0,4743

349

1,2082

282

0,9762

185

0,6404

280

0,9693

8.

11.

12.

13.

14.

15.

Różki

1

Sierowo

0

Zatoki

4

Świelubie

23

Gałąźnia Wielka

348

Barkocin

103

Laski

24

Miłobądz

55

Łobzowo

100

Łubno

181

Witanowo

86

Podgórze

99

Wądół

77

Przyborze

19
Razem:

4333

PODZIAŁ GMINY KOŁCZYGŁOWY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Nr obw odu
głosow ania
1

2

3

4

G ranice obw odu
głosow ania
Kołczygłowy– cała wieś
Barnowo, Barnowiec
,
Darżkowo, Dobojewo, Górki,
Gęślice, Jezierze, Kołczygłówki
Radusz, W ierszyno
Gałąźnia W ielka
, Gałąźnia
M ała, Różki, Sierowo,
Świelubie, Zatoki
Barkocin, Laski, Łubno,
Łobzowo, M iłobądz, Podgórze,
Przyborze
, W itanowo, W ądół

Siedziba obw odow ej komisji w yborczej
K ołczygłow y, ul. Słupska 56
(Urząd Gminy)
K ołczygłow y, ul. Szkolna 1
(GOK)
G ałąźnia W ielka 2a
(świetlica wiejska)
Łubno 22
(Szkoła Podstawowa)
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Szkolny Klub Sportowy - 2018
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program
„Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Celem
programu jest promocja zdrowego i aktywnego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
stymulowanie i kształtowanie nawyku
podejmowania aktywności fizycznej oraz
poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia i
jakości życia dzieci i młodzieży, w tym
profilaktyka nadwagi i otyłości. Warunkiem
realizacji programu jest zapewnienie
odpowiedniego miejsca organizacji zajęć
sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego
przy udziale środków jednostek samorządu
terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy
udziale środków pochodzących z innych źródeł
(własnych, sponsorów itp.).
Gmina Kołczygłowy podpisała porozumienie z
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
w Gdańsku - Operatorem Programu „Szkolny
Klub Sportowy” w województwie pomorskim
dotyczące współpracy w realizacji Programu
„Szkolny Klub Sportowy”. Na mocy zawartego
porozumienia jednostka udostępnia nieodpłatnie
zatrudnionym nauczycielom wychowania

fizycznego obiekty szkolne oraz niezbędny sprzęt
sportowy na organizację zajęć sportowych.
Realizacja zajęć odbywa się w 2 edycjach –
wiosenna od 12.02.2018 do 30.06.2018 oraz
jesienna od 03.09.2018r. do 15.12.2018r.
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży
prowadzone są
w
różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych
formach w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu dla
każdej z grup przez nauczycieli wychowania
fizycznego, głównie na terenie obiektów
szkolnych. W Szkole Podstawowej
w Kołczygłowach zajęcia prowadzone są w 4
grupach po 15 uczniów. Pani Joanna Kalinowska
prowadzi zajęcia lekkoatletyczne z grupą
dziewcząt ze szkoły podstawowej, Pan Artur
Kalinowski prowadzi zajęcia z piłki nożnej z grupą
chłopców z gimnazjum, natomiast Pan Tomasz
Witek prowadzi zajęcia z piłki nożnej z grupą
chłopców ze szkoły podstawowej oraz zajęcia z
piłki siatkowej i piłki koszykowej z grupą
dziewcząt z gimnazjum. W szkole Podstawowej w
Łubnie w zajęciach uczestniczy łącznie 36
uczniów. Pan Adam Rachwał prowadzi zajęcia z
piłki siatkowej z grupą dziewcząt i chłopców, a Pan
Zbigniew Burek prowadzi zajęcia z piłki ręcznej z
grupą chłopców.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom na terenie Gminy Kołczygłowy w 2018 roku
Uczniowski Klub
Sportowy Tygrys;
4000,00

Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy
Kołczygłowy; 2000,00

Klub Sportowy
„Dolina– Speranda”;
15000,00

Uczniowski Klub
Sportowy „Hermes;
6000,00

Uczniowski Klub
Sportowy „Orzeł”;
8000,00
Klub Sportowy „GKS”
Kołczygłowy;
15000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 50.000,00 zł.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 2 marca 2018 r. w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kołczygłowach odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega
Pożarom”. W eliminacjach brali udział uczniowie
szkół podstawowych z gminy Kołczygłowy.
Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Kołczygłowach przy
współpracy Wójta Gminy i Dyrektorów Szkół.
Uczestników oraz opiekunów powitał prezes ZG
OSP RP druh Henryk Werra.
W pierwszym etapie uczestnicy turnieju
rozwiązywali test pisemny składający się
z 20 pytań. Następnie po ogłoszeniu wyników części
pisemnej przystąpiono do drugiego etapu turnieju,
czyli finału ustnego, w którym udział wzięły po trzy
osoby z każdej grupy wiekowej. Zadaniem
finalistów było udzielenie odpowiedzi na pytania z
następujących zagadnień: zapobieganie pożarom,
historia pożarnictwa, taktyka pożarnicza,
ratownictwo medyczne oraz znajomość sprzętu
pożarniczego. Po podsumowaniu wyników
kolejność w poszczególnych grupach przedstawiała
się następująco:
I grupa wiekowa (10 – 13 lat)
1. Jan Jabłoński - SP w Łubnie
2. Martyna Adamczyk - SP w Kołczygłowach
3. Piotr Adamczyk - SP w Kołczygłowach

II grupa wiekowa ( 14 – 16 lat )
1. Wojciech Przytarski -SP w Kołczygłowach
2. Aleksandra Timma - SP w Łubnie
3. Magda Prondzinska - SP w Łubnie

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, które
ufundował i wręczył Wójt Gminy Kołczygłowy Wacław Kozłowski. Laureaci z każdej grupy wiekowej
zostali zakwalifikowani do dalszego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
powiatowym.

Dzień Kobiet w Gminie Kołczygłowy
W czwartek 8 marca 2018 r. zgodnie z coroczną już
tradycją w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kołczygłowach odbyło się świętowanie Dnia Kobiet
organizowanego przez GOK Kołczygłowy, sołtysa i
radę sołecką w Kołczygłowach.
W spotkaniu wzięło kilkadziesiąt kobiet z Gminy
Kołczygłowy. Oprócz słodkiego poczęstunku nasze
Panie spotkała wyjątkowa niespodzianka. Otóż każda
z nich otrzymała od Wójta Gminy okolicznościowego
tulipana – w podziękowaniu za to, że „czynią ten świat
piękniejszym i lepszym”. Przygotowany skecz pt. „Co
dwie głowy to nie jeden łeb” przez Kabaret
„Bumelant” rozbawił całą publiczność do łez. Po części artystycznej Panie mogły wspólnie śpiewać pieśni
ludowe.
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Imprezy kulturalno - sportowe w 2018 roku
Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Rajd rowerowy „Po zdrowie”

12 maja 2018r.

Wierszyn o

Kołczygłowski piknik

2 czerwca 2018 r.

Boisko Kołczygłowy

Noc Świętojańska

23 czerwca 2018r.

Gałąźnia Mała

Święto Ryby

21 lipca 2018r.

Jezioro Graniczne

VIII Kołczygłowski spływ Pradoliną Słupi

4 sierpnia 2018r.

GOK Kołczygłowy – rzeka Słupia

Dożynki Gminn e

14 września 2018r.

Boisko GKS

Mikołajki dla dzieci

grudzień 2018r.

GOK Kołczygłowy

Zabawa sylwestrowa

grudzień 2018r.

GOK Kołczygłowy

INFORMACJE
GOPS
Psycholog
Spotkanie z terapeutą
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kołczygłowach informuje, że dwa razy w
miesiącu można wziąć udział w spotkaniach z
terapeutą do spraw uzależnień.
Więcej informacji pod nr 59 82 13 906.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kołczygłowach informuje, że w każdy drugi
wtorek miesiąca można skorzystać z konsultacji
psychologicznych.
Więcej informacji pod nr 59 82 13 906.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że
Pomoc socjalna dla uczniów Gminny
w czerwcu 2018 r. będzie wypłacana II transza stypendium szkolnego
dla osób, które złożyły wnioski na rok szkolny 2017/2018. Faktury dokumentujące poniesione
wydatki za okres od stycznia do czerwca należy dostarczyć do tut. Ośrodka do 9 czerwca 2018 r.
Stypendium otrzyma 72 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kołczygłowy.
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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