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Jubileusz 30-lecia pełnienia przez  
Panią TERESĘ OWCZAREK  

funkcji SOŁTYSA sołectwa LISÓWKO.  

Serdecznie gratulujemy!
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Dziękuję SpołeczeństwuDziękuję SpołeczeństwuDziękuję SpołeczeństwuDziękuję Społeczeństwu    

Kadencja 2010-2014 dobiega końca. Przez te lata gmina OsiekOsiekOsiekOsiek rozwijała się prawidłowo, 

a z uwagi na szczupłość budżetu w sposób umiarkowany. Wiele jednak udało się 

osiągnąć, by w gminie    OOOOsieksieksieksiek było ładniej, a mieszkańcommieszkańcommieszkańcommieszkańcom żyło się lepiej. 

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcommieszkańcommieszkańcommieszkańcom gminy za życzliwość, uśmiech, dobre słowo 

i wszystko, czego doświadczałam przez te lata. Także bardzo dziękuję wszystkim 

ssssaaaamorządowcom morządowcom morządowcom morządowcom ––––    rrrradnym, adnym, adnym, adnym, ssssołtysom, ołtysom, ołtysom, ołtysom, ppppracownikom Urzędu Gminy i racownikom Urzędu Gminy i racownikom Urzędu Gminy i racownikom Urzędu Gminy i iiiinstytucji nstytucji nstytucji nstytucji ggggminie minie minie minie 

ppppodległych, odległych, odległych, odległych, ddddruhom ruhom ruhom ruhom sssstrażakom, trażakom, trażakom, trażakom, ppppaniom aniom aniom aniom zzzz K K K KGWGWGWGW, , , , cccczłonkom złonkom złonkom złonkom wwwwszystkich szystkich szystkich szystkich oooorganizarganizarganizarganizacji cji cji cji 

sssspołecznychpołecznychpołecznychpołecznych za współpracę, cenne wskazówki, uwagi oraz budującą krytykę. 

Przepraszam całe SSSSpołeczeństwopołeczeństwopołeczeństwopołeczeństwo za wszelkie uchybienia, niedociągnięcia i za wszystko, 

jeśli z mojej strony było coś nie tak – bardzo przepraszam i proszę – wybaczcie mi. 

Pragnę podkreślić, że służba gminie, jej mieszkańcomgminie, jej mieszkańcomgminie, jej mieszkańcomgminie, jej mieszkańcom i całemu SSSSppppołeczeństwuołeczeństwuołeczeństwuołeczeństwu zawsze 

była moim celem nadrzędnym. 

Z głębi serca dziękuję wszystkim PPPPaaaaństwuństwuństwuństwu za dobrą atmosferę pracy, współpracę, a nade 

wszystko za spokój społeczny w gminie. 

 

WÓJT 

Stanisława Kurowska 
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UCHWAŁA Nr XXXII/193/2014 

Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014 roku 
w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 7 ust. 3, oraz art. 19, pkt 1, lit. b ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), Rada Gminy 
Osiek uchwala co następuje: 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej:  

1) Od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1m
2
 powierzchni uŜytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,60 zł od 1m

2 
powierzchni 

uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

e) letniskowych – 7,60 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

f) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 3,74 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej. 

2) Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 
1 ha powierzchni, 

c) zajętych pod drogi wewnętrzne – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni. 

3) Od budowli – 2 % ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części i grunty oraz budowle słuŜące działalności kulturalnej, przeciwpoŜarowej, 
komunalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

2) grunty zajęte pod drogi wchodzące w skład gospodarstw rolnych. 

 

 
                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 
1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 
17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; 
tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  
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§ 3 
Zwolnienie dotyczące dróg wchodzących w skład gospodarstw rolnych, o którym mowa w § 2 stanowi 
pomoc de minimis, co wynika z Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. Urz. UE  L 379 z dnia 28 
grudnia 2006 r. 

§ 4 
Ustala się stawkę opłaty miejscowej w kwocie – 1,00 zł. za kaŜdy dzień pobytu. 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 
UCHWAŁA Nr XXXII/194/2014  

Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014 roku 
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty 

targowej na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), Rada Gminy Osiek uchwala co następuje: 

§ 1 
Zarządza się pobór opłaty targowej na obszarze Gminy Osiek, w drodze inkasa.  

§ 2 
1. Jako inkasenta opłaty targowej określa się Pana Dariusza Kwiczor, zam. Osiek. 

2. Jako zastępcę inkasenta opłaty targowej określa się Pana Wiesława Kazubowskiego, zam. 
Osiek. 

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot. 

§ 3 
1. W celu poboru opłaty targowej Inkasent pobiera bloczki opłaty targowej i zdaje je po 

całkowitym zapełnieniu. 

2. Pobraną opłatę targową Inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 10 kaŜdego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano. 

3. Wynagrodzenie za inkaso płatne będzie do 10 kaŜdego miesiąca, następującego po miesiącu, w 
którym dokonano wpłaty pobranej opłaty targowej na rachunek bankowy urzędu Gminy. 

§ 4 
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej: 

1. do 1 m2 zajmowanej powierzchni   10 zł, 
2. od 1 m2 do 10 m2 zajmowanej powierzchni  17 zł, 
3. powyŜej 10 m2 zajmowanej powierzchni  22 zł. 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 6 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie 
z dniem 1 stycznia 2015. 
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UCHWAŁA NR XXXII/195/2014 

Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. 2014 poz. 849 j.t.) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 
października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P 
2014, poz. 895) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P 2014, poz. 718) Rada Gminy Osiek uchwala co 
następuje:  

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy 
Osiek:  

1) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   554,00  
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   825,00  
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton    1093,00  

2) Od samochodu cięŜarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:   1365,00  
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:   1760,00  
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:      2832,00  

3) Od samochodu cięŜarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:   1500,00  
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:  

- o liczbie osi – dwie    1618,00  
- o liczbie osi – trzy     1771,00  
- o liczbie osi – cztery i więcej   1786,00  

c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:  
- o liczbie osi – dwie    1675,00  
- o liczbie osi – trzy     1771,00  
- o liczbie osi – cztery i więcej   2756,00  

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony   554,00  
b) od 5,5, tony i poniŜej 9 ton    825,00  
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton    1093,00  

5) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:   1400,00  

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:   1692,00  

c) powyŜej 36 ton:  
- o liczbie osi – dwie    1760,00  
- o liczbie osi – trzy     2042,00  
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6) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osie jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespoły 
pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:  
- o liczbie osi – dwie    1353,00  
- o liczbie osi – trzy     1937,00  

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:  
- o liczbie osi - dwie    2178,00  
- o liczbie osi – trzy     1937,00  

c) powyŜej 36 ton:  
- o liczbie osi – dwie    2258,00  
- o liczbie osi – trzy     2865,00  

7) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaną masę 
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

- od 7 ton i poniŜej 12 ton    327,00  

8) Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton  
- o liczbie osi – jedna    473,00  
- o liczbie osi – dwie    356,00  
- o liczbie osi – trzy     761,00  

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:  
- o liczbie osi – jedna    610,00  
- o liczbie osi – dwie    1007,00  
- o liczbie osi – trzy     1007,00  

c) powyŜej 36 ton:     1360,00  

9) Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton  
- o liczbie osi – jedna    473,00  
- o liczbie osi – dwie    578,00  
- o liczbie osi – trzy     1059,00  

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:  
- o liczbie osi – jedna    676,00  
- o liczbie osi – dwie    1622,00  
- o liczbie osi – trzy     1734,00  

c) powyŜej 36 ton  
- o liczbie osi – jedna    1618,00  
- o liczbie osi – dwie    1911,00  
- o liczbie osi – trzy     1786,00  

10) Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:  

a) mniej niŜ 30 miejsc     1110,00  
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc   2000,00  

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/138/2013 Rady Gminy w Osieku z dnia 12 listopada 2013 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok (Dz. Urz. 
Województwa Pomorskiego z 2013r. poz.4160). 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz  Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2015 roku.   

___________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/196/2014 

Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594) oraz  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego w Osieku i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku opracowane przez Urząd Gminy 
Osiek  

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XXIV/141/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały NrXXXII/196/2014  
Rady Gminy Osiekz dnia 07.11. 2014 r. 

 
Taryfa 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych 
taryfowych grup odbiorców obowiązująca na terenie gminy Osiek  w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. 

do 31 grudnia 2015 r. 

§ 1 

Ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców: 

1. Zaopatrzenie w wodę:  
1) Gospodarstwa domowe - 2,25 zł za 1 m3, 
2) Obiekty letniskowe działające okresowo jak gospodarstwa domowe - 2,25 zł za 1 m3, 

3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej - 2,25 zł za 1 m3. 

2. Odprowadzanie ścieków: 
1) Gospodarstwa domowe: 

a) ścieki świeŜe - 2,60 zł za 1 m3, 

b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1 m3. 

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jako gospodarstwa domowe: 
a) ścieki świeŜe - 2,60 zł za 1 m3, 

b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1 m3. 

3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej: 
a) ścieki świeŜe - 2,60 zł za 1 m3, 

b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1 m3. 
§ 2 

Opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do 
odbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Osiek przez odbiorców usług, uiszczających 
naleŜność w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody określone w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia 
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) ustala się dla taryfowych grup odbiorców określonych w ust. 1 i 2 w 
oparciu o cenę za 1m3 wody i ścieków oraz przeciętnych norm zuŜycia wody określonych w w/w 
rozporządzeniu.   

 

Opłaty określone w § 1 nie zawierają podatku VAT. 
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HARMONOGRAM  
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

OSIEK   2014/2015 
 

Lp. 
 

NAZWISKO  I  IMI Ę 
 

 
REJON  DO  ODŚNIEśANIA 

 
1. 

BRZÓSKA ZENON 
tel.   58 582 12 94 
tel. kom. 692 705 986 
 

 
KASPARUS,  LEŚNICTWO KASPARUS,  
BŁĘDNO, GĘBY, PIECZYSKA,  
SUCHOBRZEŹNICA, ŁUBY, ZDRÓJKI  

 
2. 

BRZOSKA JAROSŁAW  
tel. kom. 728 844 850 
tel.  kom.  606 494 558 

 
OSIEK, LE ŚNICTWO CISOWA GÓRA, 
MARKOCIN,  SKRZYNIA, SKÓRZENNO,  
WYCINKI, JASZCZERZ 
 

 
3. 

KAZUBOWSKI EUGENIUSZ 
tel. 58 582 12 27 
tel. kom. 662 208 148 
 

OSIEK DOBRY BRAT, OSIEK OSIEDLE 
POLNE, RADOGOSZCZ, DĘBIA GÓRA 
TRZEBIECHOWO,  LE ŚNICTWO 
KAŁ ĘBNICA, LISÓWKO, BUKOWINY, 
UDZIERZ 
 

 
4. 

ŁOBOCKI  MIROSŁAW  
tel. 58 560 96 56 
tel. kom. 662 038 733 
 

 
CISOWY, GAJÓWKA FR ĄCA 

 
5. 

SZUMAŁA IRENEUSZ 
tel. kom. 606 791 139 
 

 
KARSZANEK DU śY I MAŁY, GŁUCHE, 
WIERZBINY, LE ŚNICTWO KARCZNIA 

 
6. 
 
 

WOLSZLEGIER 
STANISŁAW  
tel. kom. 889 809 763 

 
JEśEWNICA,  JASZCZEREK,  RECICE 

 
Inspektor 

Torłop Mieczysław 
tel. kom. 504 -173 -103 
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REMONTY DRÓG C. D. 

 
 

Zadeklarowane środki finansowe na remont powyŜszych dróg ujęte są w projekcie budŜetu gminy na 
2015 r. 

 

        Wójt Gminy Osiek  
                          inŜ. Stanisław Kurowska  

 

 



str. 12 

OCHRONA JEZIOR .C. D.  
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WIEŚCI ZE SZKOŁY 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dnia 13 października 2014 r. 
odbyła się w remizie ZSP 
w Osieku akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Apel 
przygotowali uczniowie szkoły 
w Osieku pod czujnym okiem 
nauczycieli. Na przedstawienie 
zostali zaproszeni wszyscy byli 
oraz aktualni pracownicy szkoły 
oraz uczniowie. Po 
przedstawieniu głos zabrała pani 
Dyrektor, wręczyła 
nauczycielom nagrody za ich 
trud i pracę włoŜoną 
w nauczanie i wychowanie 
naszych uczniów. Nagrody 
otrzymali: p. M. Brzeska, p. D. 
Dąbrowska, p. E. Walisiak, M. 

Czajka, I. Buławska, D. Nowogródzka –Cherek, A. Landowska. Pracownikom szkoły Ŝyczenia złoŜyli 
równieŜ p. Irena Patan z-ca wójta gminy, oraz przedstawiciel Rady Gminy.  

 

Historia naszej małej ojczyzny 

Na początku października 2014 
r. grupa uczniów naszej szkoły 
we współpracy z Urzędem 
Gminy oraz Nadleśnictwem 
Lubichowo odwiedziła miejsca 
pamięci narodowej oraz groby 
nieznanych Ŝołnierzy 
i partyzantów. Przez kilka 
godzin młodzieŜ sprzątała, 
grabiła liście i wynosiła śmieci, 
aby miejsca te były gotowe na 
święto zmarłych. W ramach tego 
samego projektu na lekcjach 
historii nauczycielki tego 
przedmiotu Pani mgr Dorota 
Cherek – Nowogródzka oraz 
Pani mgr Aleksandra Kaczyńska 
przedstawiły w formie 
pogadanki dzieje poległych pilotów, partyzantów oraz Ŝołnierzy. Klasa IIIa Gimnazjum zredagowała 
gazetkę ścienną ukazując fotografie pomników w Błędnie i Kasparusie oraz groby w miejscowości 
Skórzenno. Dnia 31 października na zakończenie projektu przewidziano wyjazd klasy IIIb Gimnazjum 
na wycieczkę w miejsca pamięci, gdzie uczniowie złoŜą wiązanki jesiennych astrów i zapalą znicze.  

Aleksandra Kaczyńska 
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Modernizacja oddziałów przedszkolnych. 

W roku 2014 rozpoczęliśmy modernizację oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół Publicznych 
w Osieku. To dzięki moŜliwości skorzystania z projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w Gminie Osiek” ze środków unijnych w ramach POKL w wysokości 100.195,00 zł, 
przy wielkim zaangaŜowaniu Urzędu Gminy w Osieku, a w szczególności Pani Sekretarz Ireny Patan, 
udało nam się odnowić pomieszczenia „zerówki” i „przedszkola”,  wyposaŜyć je w nowe meble, 
pomoce dydaktyczne, tablicę multimedialną, sprzęt RTV oraz masę zabawek dla naszych milusińskich. 
DoposaŜyli śmy równieŜ kuchnię i stołówkę. Dzięki temu wsparciu mamy dziś czystą, kolorową, 
dostosowaną do małych dzieci bazę, w której nasi uczniowie zdobywają wiedzę. Dziękujemy za tę 
moŜliwość!!! 

Dyrektor ZSP 
Jolanta Główczewska 

 
 
Dyrekcja ZSP w Osieku składa serdeczne podziękowania rodzicom i pracownikom szkoły, którzy 
bezinteresownie, do późnych godzin wieczornych, pomagali nam w składaniu mebli i przygotowaniu 
oddziałów przedszkolnych do stanu, w którym nasi mali uczniowie mogliby zdobywać wiedzę i bawić 
się.  

Dyrektor ZSP  
Jolanta Główczewska 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 

informuje,  

iŜ z powodu skontrum (inwentaryzacja księgozbioru) 

w dniach od 1 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. 

biblioteka będzie nieczynna.  
DYREKTOR 

Gminnej Biblioteki Publicznej 
Lucyna Kosecka 
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DZIEŃ SENIORA W GDAŃSKU 

Na zaproszenie przewodniczącego 
Zarządu Okręgu Związku zespół nasz 
wystąpił w trakcie trwania VI 
Gdańskiego Festiwalu Kultury. 
Festiwal odbył się 8 października. 

Zaprezentowaliśmy nowy program 
słowno-muzyczny tematycznie 
związany z Ŝyciem ludzi starszych, 
przedstawiając je nieco w krzywym 
zwierciadle. Jednym słowem było 
trochę satyry i Ŝartów związanych 
z Ŝyciem ludzi III wieku. 

Program bardzo się wszystkim 
podobał. Otrzymaliśmy sowite brawa, 
a na pamiątkę dwie piękne statuetki, 
jedna dla zespołu a druga zaś dla 
kierownika zespołu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Występ ten był naszym drugim 
występem w sali okrągłej Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku 

 

XVIII Powiatowy Przegl ąd  
Twórczości Artystycznej Emerytów 

Dnia 11 października odbył się kolejny, osiemnasty juŜ Przegląd Twórczości. Nasz udział w tej 
imprezie jest dopiero czwarty. Wynika to z tego, Ŝe w poprzednich latach brak było zainteresowania 
działalnością w tym zakresie. 

A przecieŜ takie prezentowanie się poza własnym środowiskiem przynosi wiele satysfakcji 
uczestnikom i organizatorom. Jest to jedna z wielu form aktywizacji pracy koła, a takŜe promowanie 
naszej gminy. 

KaŜdy nasz występ cieszy się duŜym zainteresowaniem uczestników tej imprezy i jest doceniany przez 
organizatorów. Po kaŜdym występie nasza gablota wzbogaca się o nowe trofea w postaci pucharów, 
statuetek, dyplomów, ksiąŜek czy innych pamiątek dokumentujących nasze osiągnięcia. Na 
przeglądzie prezentowaliśmy piosenki i skecze. Na wystawie zaprezentowaliśmy rękodzieło 
artystyczne oraz kronikę koła. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 
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PODZIĘKOWANIE 

W dniu 24 października odbyło się otwarcie odnowionej Remizy OSP i zarazem Świetlicy 
Wiejskiej w Bukowinach.  

W imieniu mieszkańców, Rady Sołeckiej, druhów straŜaków OSP sołectwa Bukowiny 
chciałabym serdecznie podziękować p. Wójt Stanisławie Kurowskiej za duŜe i małe inwestycje na 
rzecz rozwoju i modernizacji naszego sołectwa, za osobiste zaangaŜowanie i motywowanie do 
działania i integracji społeczeństwa w naszej pięknie wyremontowanej świetlicy. Serdecznie 
dziękujemy! 

Sołtys  
      Beate Szeible 

 

RENTY STRUKTURALNE A EMERYTURA ROLNICZA 

Osoby pobierające rentę strukturaln ą po ukończeniu 65 lat będą musiały złoŜyć wniosek o 
przyznanie emerytury. Jeśli tego nie zrobią, wypłata unijnego świadczenia zostanie zmniejszona 
o połowę. 
Rolnicy przekazujący swoje grunty na powiększenie innego gospodarstwa rolnego mieli moŜliwość 
ubiegania się o unijną rentę strukturalną. Zasady jej wypłaty określa rozporządzenie ministra rolnictwa    
i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007–2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 109, poz. 750 ze zm.). Zgodnie z obecnymi 
przepisami świadczenie wypłacane jest do momentu ukończenia przez uprawnionego 65 roku Ŝycia.  
Zgodnie z projektem rozporządzenia, świadczeniobiorca wraz z ukończeniem 65 roku Ŝycia będzie 
miał obowiązek złoŜenia wniosku o ustalenie emerytury z KRUS, ZUS lub systemu zabezpieczenia 
społecznego. Wprowadzono wymóg, aby kierownik biura ARiMR zawiadomił rencistę o konieczności 
złoŜenia wniosku o emeryturę. Informacja ta powinna trafić do zainteresowanego w ciągu 3 miesięcy 
przed osiągnięciem wieku granicznego. Osoby, które nie będą chciały przejść z renty unijnej na 
emeryturę – będą mieć zawieszoną połowę świadczenia.  
 

Źródło: Gazeta Prawna 
Inspektor 

         Romuald Popławski 

 
 

ŚŚRROODDOOWWIISSKKOOWWYY  DDOOMM  SSAAMMOOPPOOMMOOCCYY  WW  OOSSIIEEKKUU  

WW  KKLLIIMMAACCIIEE  ŚŚWWIIĄĄTT  BBOOśśEEGGOO  NNAARROODDZZEENNIIAA  
SSZZAANNOOWWNNII  CCZZYYTTEELLNNIICCYY  IINNFFOORRMMAATTOORRAA  OOSSIIEECCKKIIEEGGOO!!  
NNAASSZZAA  PPLLAACCÓÓWWKKAA  PPOOWWOOLLII  WWDDRRAAśśAA  SSIIĘĘ  WW  PPRRAACCEE  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNEE  

  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEEMM  BBOOśśOONNAARROODDZZEENNIIOOWWYYCCHH  OOZZDDÓÓBB  
DDEEKKOORRAACCJJII  II  SSTTRROOIIKKÓÓWW..      

WW  ZZWWIIĄĄZZKKUU  ZZ  TTYYMM  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  DDOO  NNAASS  PPOO  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNEE  

IINNSSPPIIRRAACCJJEE  II  NNIIEE  TTYYLLKKOO!!   
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!! !! !!   ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  !! !! !!   

  
  

   
KIEROWNIK ŚDS 

Justyna Karczewska  
 

 

OONNII  DDZZIIAAŁŁAAJJĄĄ  LLOOKKAALLNNIIEE!!   
__________________________________________________________________________________________  

24 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie ONI- Osieckie Noce Integracyjne  podpisało umowę  dotacji 
z Lokaln ą Grupą Działania  „Chata Kociewia ” realizującą Program Działaj Lokalnie Polsko – 
Ameryka ńskiej  Fundacji Wolno ści  na mocy umowy zawartej z Akademi ą Rozwoju Filantropii w 
Polsce . Przedmiotem umowy jest między innymi zorganizowanie warsztatów tematycznych dla 
mieszkańców Gminy Osiek.  

Do tej pory odbyło si ę 5 z 7 planowanych spotka ń: 
• 19/20.07.2014 rok – warsztaty fotograficzne „Kilkadziesiąt prób ukazania emocji” 
• 08/09.08.2014 rok – warsztaty Ŝeglarskie „ONI pod Ŝaglami” 
• 22/23.08.2014 rok – „Letnie kino pod gołym niebem” 
• 28.09.2014 rok – warsztaty ratownicze „Bezpieczniej z Tczewskim WOPR” 
• 18.10.2014 rok – warsztaty sportowe „JUDO na „tapecie”. 

Przed nami jeszcze dwa projektowe spotkania, w listopadzie „Warsztaty muzyczne ” oraz 
„Mikołajkowe warsztaty dobrej zabawy ”, podczas których podsumowane zostaną całoroczne 
działania Stowarzyszenia ONI – Osieckie Noce Integracyjne. 

OOssoobbyy  cchhęęttnnee  ddoo  wwzziięęcciiaa  uuddzziiaałłuu  ww  wwaarrsszzttaattaacchh,,  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy!!  

Agnieszka Krawczyk 
Animator Projektu ONI – Osieckie Noce Integracyjne 
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Przemoc wobec osób niepełnosprawnych. 

OOSSOOBBYY  NNII EEPPEEŁŁ NNOOSSPPRRAAWWNNEE  MM AAJJĄĄ  PPRRAAWWOO  DDOO  GGOODDNNOOŚŚCCII ,,  WWOOLL NNOOŚŚCCII   OORRAAZZ  
RRÓÓWWNNEEGGOO    

TTRRAAKK TTOOWWAANNII AA..  WWSSZZYYSSCCYY  SSĄĄ  WWOOBBEECC  PPRRAAWWAA  RRÓÓWWNNII ..    

DDYYSSKK RRYYMM II NNAACCJJAA  ZZEE  WWZZGGLLĘĘDDUU  NNAA  NNII EEPPEEŁŁ NNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚĆĆ  JJEESSTT  ZZAAKK AAZZAANNAA..  

Przemoc jest częścią Ŝycia społecznego. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z rozmiarów tego 
zjawiska oraz kogo tak naprawdę ono dotyczy. Najczęściej słyszy się o kobietach i dzieciach, 
stosunkowo mało natomiast mówi się o osobach niepełnosprawnych, które właśnie przez swoją 
niepełnosprawność szczególnie naraŜone są na przemoc i poniŜające traktowanie. Informacje 
dotyczące przemocy wobec osób niepełnosprawnych pojawiają się najczęściej w mediach przy okazji 
doniesień na temat raŜących naruszeń podstawowych praw osób niepełnosprawnych przez  rodziców, 
opiekunów czy na przykład personel zakładów opiekuńczych. Dotyczy to zarówno przemocy 
fizycznej, psychicznej jak i molestowania seksualnego.  
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Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. 

Sposób postrzegania osób niepełnosprawnych zaleŜny jest od wielu czynników, takich jak poziom 
wykształcenia, osobiste doświadczenia, kontakty z niepełnosprawnymi czy wyznawane wartości i 
poglądy. NaleŜy zaznaczyć, iŜ w ostatnich latach stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych 
raczej nie ulega zmianie jednocześnie wyraŜa się on w pozytywnych ocenach. Nie zmienia to jednak 
faktu, Ŝe obok wieku, płci, orientacji seksualnej i ubóstwa, niepełnosprawność jest jednym z kryteriów 
wykluczenia zarówno społecznego, jak i prawnego. Niestety marginalizacja niepełnosprawnych 
sprzyja występowaniu wobec nich przemocy. Jednym z istotnych czynników jest tutaj niska 
świadomość swoich praw przez osoby niepełnosprawne, co wynika między innymi  ograniczeń w 
dostępnie do edukacji.  

Przemoc w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych. 

Niepełnosprawność jednego z członków rodziny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, 
moŜe powodować zwiększoną agresję jej członków i wywoływać zachowania przemocowe przy czym 
osoby niepełnosprawne naraŜone są na takie same formy przemocy jak osoby w pełni sprawne. 
Pamiętać trzeba o tym, iŜ identyfikacja przemocy wobec tych osób, szczególnie z głębszą 
niepełnosprawnością z problemami komunikowania się, jest bardzo trudna.  

Przemoc fizyczna wobec osób niepełnosprawnych występuje w róŜnym nasileniu. Często ujawniane są 
tylko te drastyczne zachowania. Osoby niepełnosprawne, szczególnie z niepełnosprawnością 
intelektualną, bardzo często stają się natomiast ofiarami przemocy psychicznej, w tym zniewaŜenia. Jej 
przejawem moŜe być słowo, gest bądź inne zachowanie uznawane za zniewagę. Nie rzadko osoby 
niepełnosprawne stają się ofiarami przemocy ekonomicznej, która polega przede wszystkim na 
ograniczeniu dostępu do pieniędzy, odbieraniu świadczeń za osoby niepełnosprawne, uniemoŜliwianiu 
podjęcia przez nie pracy , niezaspokajaniu podstawowych, materialnych potrzeb, dysponowaniu 
pieniędzmi osoby niepełnosprawnej bez jej wiedzy i zgody czy bezprawnym pozbawieniu praw do 
majątku.  

Przemoc wobec niepełnosprawnych dzieci.  

Dzieci niepełnosprawne są naraŜone na wiele form przemocy i wykorzystywania. WciąŜ w wielu 
rodzinach osoby niepełnosprawne są ukrywane przed światem, a rozmowa na ich temat budzi wstyd i 
lęk. Wśród licznych zaniedbań i naduŜyć moŜna niestety wymienić nawet bardzo drastyczne, takie jak 
zamykanie dzieci w domu, nie karmienie, nie mycie czy nie leczenie. Warto wspomnieć, Ŝe przemoc 
moŜe spotkać dzieci niepełnosprawne nie tylko ze strony opiekunów czy rodziców, ale takŜe ze strony 
rodzeństwa. MoŜe ona przybierać róŜne formy – przemocy emocjonalnej (pozbawienie dzieci 
niepełnosprawnych miłości i kontaktów społecznych), przemoc psychiczna (odmawianie więzi 
emocjonalnych, oziębłość, izolowanie, poniŜanie słowne, wpajanie poczucia niŜszości, narzucanie 
własnych sądów, podejmowanie decyzji bez liczenia się z pragnieniami, wyborami i wolą osoby 
niepełnosprawnej, wbrew niej i za nią. RównieŜ niezaspokajanie podstawowych potrzeb osób 
niepełnosprawnych zarówno fizycznych, jak i psychicznych moŜe być takŜe uznawane za przemoc.  

Im większa niepełnosprawność dziecka, tym większe ryzyko wystąpienia przemocy. 
Niepełnosprawność jest bowiem ułatwieniem dla sprawcy, szczególnie kiedy w grę wchodzi przemoc 
na tle seksualnym. Dziecko niepełnosprawne nie potrafi odróŜnić „dobrego od złego dotyku”, moŜe 
równieŜ nie potrafić odróŜnić czynności mających charakter seksualny od czynności higienicznych.  

Przeciwdziałanie przemocy wobec osób niepełnosprawnych 

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych istnieje dlatego koniecznym jest przeciwdziałanie tej 
przemocy na wszystkich moŜliwych płaszczyznach (działania interwencyjne, terapeutyczno – 
lecznicze, profilaktyka).  

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Osiek 
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GMINA OSIEK – PODSUMOWANIE KADENCJI  2010-2014  
 

WaŜniejsze wykonane prace i inwestycje: 
 

1. Promocja gminy: 
− stałe wydawanie „Informatora Osieckiego”,  
− Gmina Osiek jest członkiem: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

Pomorskiego Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", 
Lokalnej Organizacji Turystycznej,  

− wykonanie nowego serwisu internetowego gminy. 
2. Turystyka i rekreacja: 

− dofinansowanie projektu "Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie 
starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" – wydatki ogółem: 
13.201,90 zł,  

–    „Promocja Kociewia i Gminy Osiek – zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej” – 
dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW: 9.427,04 zł,  
wydatki ogółem:  16.452,60 zł,  

–  remonty pomostów w Osieku i Głuchem – wydatki ogółem: 22.530,82 zł. 
3. Kultura i sport: 

− remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Osieku – dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach PROW:  57.967 zł,  wydatki ogółem:  184.238,99 zł,  

− remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach PROW:  43.709,85 zł, wydatki ogółem: 152.972,36 zł,  

− remont i modernizacje świetlic wiejskich w Kasparusie, Karszanku, Lisówku – 
dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW:  83.426,06 zł, wydatki ogółem 
180.850,30 zł,  

− modernizacje świetlic w Lisówku, Skórzennie i Bukowinach: wydatki ogółem: 33.231,46 zł, 
− wymiana dachu na budynku świetlicy i budynku gospodarczym w Wycinkach – wydatki 

ogółem: 59.000 zł,  
− częściowy udział w wymianie pokrycia dachowego na budynku w Karszanku – wydatki 

ogółem:  9.451,12 zł,  
− wymiana okien w świetlicy w Suchobrzeźnicy – wydatki ogółem: 8.167,19 zł  
− zakup 30 krzeseł do świetlicy w Suchobrzeźnicy – wydatki ogółem: 2.841,30 zł,  
− zakup 40 krzeseł do świetlicy w Osieku – wydatki ogółem: 4.674 zł, 
− zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Wycinkach – wydatki ogółem: 3.997,50 zł, 
− wykonanie kominka z płaszczem wodnym w świetlicy w Karszanku – wydatki ogółem: 

9.500,00 zł,  
− wykonanie ławek i stołów przy świetlicy w Kasparusie – wydatki ogółem: 1.788,42 zł,  
− budowa 3 placów zabaw – w Osieku, Wycinkach i Karszanku – dofinansowanie ze środków 

unijnych w ramach PROW:  19.337,85 zł, wydatki ogółem: 32.636,25 zł,  
− oddanie do uŜytku i rozliczenie sali gimnastycznej w Osieku – budowa dofinansowana ze 
środków unijnych w ramach RPO:  1.624.486,43 zł,  wydatki ogółem: 2.048.322,16 zł,  

− wykonanie drogi dojazdowej, parkingu i odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej w 
Osieku – wydatki ogółem: 70.610,93 zł,  

− zakup wyposaŜenia i sprzętu sportowego na salę gimnastyczną w Osieku – wydatki ogółem: 
155.387,75 zł,  

− imprezy gminne: Powitanie Lata, Na Jagody, PoŜegnanie Lata – dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach PROW:  w 2013r. – 24.999 zł, w 2014r. – 18. 834,11 zł,   
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− dofinansowanie imprez sportowych i integracyjnych: Biegi św. Floriana, Turniej Piłki 
Siatkowej w Kasparusie, Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy, Dzień Dziecka 
Niepełnosprawnego w Ośrodku Dobry Brat, mecze piłkarskie, Dzień Dziecka, Mikołajki  
 i zajęcia w świetlicach oraz wycieczki szkolne,   

− dofinansowanie działalności:  UKS „Kałębie”, UKS „Włóczykij”, Osieckiego Towarzystwa 
Sportowego, Kół Gospodyń Wiejskich, PKPS, Związku Emerytów i Rencistów oraz 
treningów lekkoatletów z gminy Osiek.   

4. Transport i komunikacja: 
− przebudowa i remont dróg gminnych – ul. Wyzwolenia, droga na Osiedle Dobry Brat 

w Osieku – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 70.000 zł, wydatki ogółem: 
1.147.143,99 zł,  

− modernizacja ul. Na Borku w Osieku – wydatki ogółem: 81.658,38 zł,  
− modernizacja dróg transportu rolnego w Lisówku – dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego:  66.981,40 zł, wydatki ogółem: 139.732,80 zł,  
− modernizacja mostu w Leśnictwie Kałębnica – wydatki ogółem: 12.920,17 zł,  
− przygotowanie terenu, zakup i montaŜ wiaty przystankowej w Karszanku oraz wykonanie 

2 peronów przystankowych,   
− chodniki z kostki betonowej w Osieku – pomoc rzeczowa ze Starostwa Powiatowego 

w Starogardzie Gd.,  
− naprawy dróg powiatowych, wykonanie nowego mostu w Szladze-Młyn – Starostwo 

Powiatowe w Stargardzie Gd.,  
− dofinansowanie naprawy drogi powiatowej Jaszczerek – Kopytkowo, środki gminy: 

10.000 zł,  
− naprawy i remonty dróg w gminie, 
− dofinansowywanie kursów autobusowych. 

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŜarowa: 
− modernizacja straŜnicy OSP Osiek – wydatki ogółem: 361.300,08 zł, 
− modernizacja straŜnicy OSP Radogoszcz – wydatki ogółem: 64.473,61 zł,  
− modernizacja budynku i wymiana dachu w OSP Skórzenno – wydatki ogółem: 46.637,98 zł,   
− termomodernizacja budynku i wymiana dachu w OSP Bukowiny – wydatki ogółem: 

98.491,14zł,  
− zakup samochodu poŜarniczego dla OSP Radogoszcz – wydatki ogółem: 30.000 zł,  
− opracowanie dokumentacji na rozbudowę OSP Kasparus – wydatki ogółem: 7.199,99 zł,  
− zakup sprzętu poŜarniczego – dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku:  20.000 zł,  
− coroczne dofinansowanie obozu MDP w Skrzyni,  
− zakup sprzętu poŜarniczego, szkolenia członków OSP. 

6. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ochrona środowiska: 
− opracowanie studium wykonalności na kanalizację Wycinek,  
− rekonstrukcja studni nr 1 w hydroforni w Osieku – wydatki ogółem: 52.100 zł,  
− naprawy, wymiany pomp i agregatów na oczyszczalni ścieków i hydroforni,   
− rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych (zwiększenie udziałów gminy Osiek 

w ZUOK ”Stary  Las” Sp. z o.o.) – wydatki ogółem:  147.500 zł,  
− środki z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie skutków trąby powietrznej (wyroby  

azbestowe):  42.500 zł, 
− dofinansowanie dla mieszkańców wymiany wyrobów zawierających azbest,  
− dofinansowanie dla mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

7. Edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna: 
− dofinansowanie Programów Profilaktyki Zdrowotnej w porozumieniach ze starostwem 

powiatowym i gminami powiatu,  
− modernizacja dachu na budynku ośrodka zdrowia w Osieku – wydatki ogółem: 40.000 zł,  
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− montaŜ wkładu w kominie w ośrodku zdrowia – wydatki ogółem: 5.155 zł,  
− termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia i zagospodarowanie przyległego terenu – 

wydatki ogółem:  226.991,47 zł, 
− stypendia dla najlepszych uczniów w ZSP Osiek, 
− środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu "Nasze jezioro – nasza sprawa": 

w 2011r. – 7.000 zł,  w 2014r. – 3.600 zł,  
− realizacja programu "Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci 

klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku" ze środków unijnych w ramach POKL: 
32.637,60 zł,  

− realizacja programu „Gotowi na nowe wyzwania” ze środków unijnych w ramach POKL:  
49.969,66 zł,  

− realizacja programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek” ze środków 
unijnych w ramach POKL: 100.195,00 zł.  

8. Administracja :   
− zakup samochodu Renault Master – dofinansowanie z PFRON:  119.521 zł, środki gminy 

36.174 zł, 
− opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek – wydatki ogółem: 

61.500 zł,  
− wykonanie WC w piwnicy Urzędu Gminy,  
− wymiana drzwi wewnętrznych w urzędzie,   
− utwardzenie  kostką brukową terenu przy urzędzie,   
− montaŜ instalacji alarmowej i monitoringu w urzędzie,  
− nowa tablica informacyjna i tabliczki na drzwiach w urzędzie gminy, 
− wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych i świetlicy w JeŜewnicy,  
− wymiana okien w budynku komunalnym w Lisówku. 
 

     Wójt Gminy Osiek  
inŜ. Stanisław Kurowska  

 
 

PLAN INWESTYCYJNY GMINY OSIEK  
NA KOLEJNE LATA 

1. Ustawienie siłowni zewnętrznych i zabawek dla dzieci na terenie rekreacyjnym przy ul. 
Za Jeziorem – finansowanie z UE.  

2. Rozbudowa budynku garaŜowego na gminne pojazdy.  
3. Budowa studni głębinowej dla OSP Bukowiny. 
4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Lisówku.  
5. Termomodernizacja budynków szkolnych z wymianą pokryć dachowych (takŜe na budynku 

przedszkolnym) w Osieku – współfinansowane z UE.  
6. Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.  
7. Budowa przystani Ŝeglarskiej w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) z udziałem 

Starostwa Powiatowego – współfinansowane z UE.  
8. Wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym 

w JeŜewnicy.  
9. Utwardzenie chodników i ulic na osiedlu w Osieku.  
10.  Budowa GOKSiR-u przy gminnym boisku sportowym; trybun i ogrodzenia boiska. 
           
           Wójt Gminy Osiek  

                  inŜ. Stanisław Kurowska  
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K O M U N I K A T 

Z DNIEM 2 GRUDNIA 2014 r. 
DZIELNICOWY GMINY OSIEK 
PRZYJMOWAĆ BĘDZIE INTERESANTÓW 
W BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI 
W  OSIEKU, UL. WYZWOLENIA 2 
W KAśDY WTOREK, W GODZ. 1000 – 1200; 

TELEFON 58/5821229. 

W  SPRAWACH PILNYCH 
PROSZĘ O KONTAKT 
Z POSTERUNKIEM POLICJI W SKÓRCZU 
UL.  NOWY ŚWIAT 2; TEL. 58/5824297 

LUB 
Z   KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI 
STAROGARD GD., UL. BOHATERÓW GETTA 2; 
TEL. 58/7370222. TEL. ALARMOWY 997 lub 112. 
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