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Szanowni Mieszkańcy Szanowni Mieszkańcy Szanowni Mieszkańcy Szanowni Mieszkańcy     
Gminy OsiekGminy OsiekGminy OsiekGminy Osiek    

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia 
składamy Państwu serdeczne Ŝyczenia. 
By Ten, który narodził się w Betlejem 

obdarzał wszystkich Państwa swoimi łaskami. 
Niech Wam Święta miłe będą  

i z opłatkiem i z kolędą 
i w Wigilię tuŜ po zmroku 

i w radosnym Nowym Roku. 

śyczymy Świąt 
wypełnionych radością i miłością,  

niosących pokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego Państwa marzenia, 
pełnego wiary i optymizmu,  

by obfitował w to, co dobre i piękne.  

Rada GminyRada GminyRada GminyRada Gminy    
Rady SołeckieRady SołeckieRady SołeckieRady Sołeckie 

WójtWójtWójtWójt    
Pracownicy GminyPracownicy GminyPracownicy GminyPracownicy Gminy 
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Harmonogram pracy O środka Zdrowia w Osieku  
od dnia 5 grudnia 2011 r. 

       

Dni Lekarze  

Pon.  8.00-12.00 R. Nowicki 14.00-18.00 T. Kozak     

Wt. 8.00-12.00 R. Nowicki  12.00-18.00 S. Piesiewicz 12.00-14.00 
R. Tuliński 
J. Jasińska  

Śr. 8.00-12.00 B. Włuka 15.00-18.00 K. Richert     

Czw. 8.00-13.00 S. Piesiewicz 15.00-18.00 K. Richert 12.00-14.00 M. Dawicki  

Pt. 8.00-13.00 S. Piesiewicz 15.00-18.00 T. Szweda     
�
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LEKARZE SPECJALI ŚCI 

5 stycznia 2012  
(czwartek) w godz. 14-16 dermatolog  

– lek. med. Adam Wilczek 

17 stycznia 2012 
(wtorek) w godz. 8-10 kardiolog  

– lek. med. Piotr Hoppe 
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U C H W A Ł A   Nr  X/59/2011 

Rady  Gminy  Osiek 
z dnia 20.12.2011r. 

w sprawie budŜetu gminy na rok 2012 

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 239, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 
1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Dochody budŜetu gminy w wysokości: 6.029.634 zł, w tym: 

1) dochody bieŜące    - 6.029.634 zł,  
2) dochody majątkowe  -  0 zł,   
zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 78.968 zł 
§ 2 
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Wydatki budŜetu gminy w wysokości: 6.108.602 zł, w tym:  
a) wydatki bieŜące w łącznej wysokości    - 6.000.302 zł, 
b) wydatki majątkowe  w łącznej wysokości   -    108.300 zł, 
     w tym: 
         - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach  
  wieloletniej prognozy finansowej    -     91.300 zł, 
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków  
    o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp   -      51.000 zł,   
 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3 
Przychody budŜetu w wysokości 212.300 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 3. 

§ 4 
W budŜecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości:                                    -   15.000 zł, 
2) celową w wysokości, w tym:     -   14.700 zł, 

- na zarządzanie kryzysowe     -   14.700 zł  
§ 5 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 6 
1. Ustala się dochody w kwocie 45.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii.  

3. W planie wydatków budŜetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 640 
zł.  

4. W planie dochodów i wydatków budŜetu wyodrębnia się Dochody budŜetu gminy z tytułu 
korzystania ze środowiska w wysokości 14.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w 
zakresie ochrony środowiska w wysokości 19.000 zł.   

§ 7 
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 115.800 zł,  zgodnie z 
załącznikiem nr 5. 

§ 8 
Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 9 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek 
zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu  - do kwoty  300.000 zł. 

§ 10 
UpowaŜnia się Wójta Gminy Osiek do: 
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 300.000 zł, 
2) przekazywania uprawnień dla kierowników jednostek,  
3) dokonywania zmian w planie wydatków: 

- na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
- majątkowych, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  
§ 11 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 
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§ 12 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kłos 

DOCHODY 
 

Dział  Rozdział  § Wyszczególnienie Kwota 
 

010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO    52 500 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  50 000 

 0830 Wpływy z usług  50 000  

01095  Pozostała działalność  2 500 

 

 0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publiczn. oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

2 500  

 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   8 000 

60016  Drogi publiczne gminne  8 000 
 

 0690 Wpływy z róŜnych opłat 8 000  
 

700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA   25 601 

70004  
RóŜne jednostki obsługi gospodarki  
mieszkaniowej i komunalnej   

 5 000 

 0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publiczn. oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

5 000  

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  20 601 

0470 
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie  
i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości  

2 201 

 

 
0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publiczn. oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

18 400 
 

 

710   DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA   500 

 71035  Cmentarze  500  

  2020 
Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania 
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

500   

750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA   68 600 
75011  Urzędy wojewódzkie  32 000  

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

32 000  
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75023  Urzędy gmin  36 600 

0830 Wpływy z usług  30 000 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów  5 000 

 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

1 600 

 

751   

URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA       

  440 

75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa   440 

 
 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

440  
 

756   

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

  1 933 269 

75601  
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

 1 500 

 0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób  
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 

1 500  

75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,        
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

 524 000 

0310 Podatek od nieruchomości 262 000 

0320 Podatek rolny 2 000  

0330 Podatek leśny 260 000 

 

75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn podatku od 
czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych  

 631 500 

0310 Podatek od nieruchomości 467 000 

0320 Podatek rolny 30 000 
0330 Podatek leśny 18 000 
0340 Podatek od środków transportowych 19 000 

0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000 

0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000 

0440 Wpływy z opłaty miejscowej  8 000 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  60 000 

0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat   4 500 

 

2680 
Rekompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 4 000 

 

75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw  

 67 600 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej  9 000 

 

 

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ 
alkoholu  

45 600 
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0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez  jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw  

13 000 

75621  
Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód 
budŜetu państwa   708 669 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  698 669 
 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  10 000 
 

758   RÓśNE  ROZLICZENIA   2 726 114 

75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego   1 762 383 

 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa  1 762 383  

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   953 731 

 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa  953 731  

75814  RóŜne rozliczenia finansowe   10 000 

 

 0920 Pozostałe odsetki  10 000  

 

801   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE   35 000 
80148  Stołówki szkolne  35 000 

 
 0830 Wpływy z usług 35 000  

 

852   POMOC  SPOŁECZNA     1 077 070 

85203  Ośrodki wsparcia   155 520 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

155 520  

85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego 

 790 000 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

790 000  

85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 10 750 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

7 500  

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa       
na realizację własnych zadań bieŜących gmin   

3 250  

85214  
Zasiłki i pomoc  naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 14 000 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin   

14 000  

85216  Zasiłki stałe  35 800 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin   35 800  

85219  Ośrodki pomocy społecznej   34 500 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin   

34 500  

 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   11 500 
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 0830 Wpływy z usług 11 500  

85295  Pozostała działalność  25 000  

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin   25 000   

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 

  14 040 

85395  Pozostała działalność  14 040  

2007 

Dotacje celowe w ramach  
programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o 
finansach publicznych  

11 934   

 
 

2009 

Dotacje celowe w ramach  
programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o 
finansach publicznych  

2 106   

900   
GOSPODARKA  KOMUNALNA  I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

  88 500 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód    65 000 

 0830 Wpływy z usług 65 000  

90002  Gospodarka odpadami   8 000 

 0830 Wpływy z usług 8 000  

90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

 14 000 

 0690 Wpływy z róŜnych opłat 14 000  

90020  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych   1 500 

 

 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500  

 

RAZEM  DOCHODY:    6 029 634 
 

WYDATKI 
 

Dział  Rozdział  § Wyszczególnienie Kwota 

010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO    190 740 

01008  Melioracje wodne  3 000 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 
 

4300 Zakup usług pozostałych 2 000 
 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  185 500 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 400 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 100 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 13 600 
4260 Zakup energii 83 000 
4270 Zakup usług remontowych 7 000 
4300 Zakup usług pozostałych 10 300 

4360 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.komórkowej 

1 500 

4430 RóŜne opłaty i składki 12 700 

 

 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

2 300 
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01030  Izby rolnicze  640 

 2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego 

640  

01095  Pozostała działalność  1 600 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 600 
 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000 
 

600   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ   259 400 
60004  Lokalny transport zbiorowy  56 000 

 4300 Zakup usług pozostałych 56 000  

60016  Drogi publiczne gminne  203 400 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 400 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 100 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 23 000 
4300 Zakup usług pozostałych 85 000 
4430 RóŜne opłaty i składki 100 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 2 300 

 

 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 28 000  

 

630   TURYSTYKA   16 000 
63095  Pozostała działalność  16 000 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000 
4300 Zakup usług pozostałych 13 000 

 
 

4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 
 

 

700   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA   152 000 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  18 500 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000 
 

4300 Zakup usług pozostałych 15 500 
 

70095  Pozostała działalność  133 500 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 500 
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100 
4140 Wpłaty na PFRON 4 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12 500 
4260 Zakup energii 5 000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 
4300 Zakup usług pozostałych 6 000 
4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 

 

 

4480 Podatek od nieruchomości 1 400   

 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 12 000   

710   DZIAŁALNO ŚĆ  USŁUGOWA   36 800 
71003  Biura planowania przestrzennego  36 300 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 500 
4300 Zakup usług pozostałych 23 500 

 
` 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 12 300  
71035  Cmentarze  500 

 

 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 500  

 

750   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA   939 284 
 75011  Urzędy Wojewódzkie  32 000  
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 222 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 111  

4120 Składki na Fundusz Pracy 667 

 

75022  Rady gmin  30 000 
 3030 RóŜne wydatki  na rzecz osób fizycznych 30 000  

75023  Urzędy gmin  835 136 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 4 700 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 500 
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 400 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 30 700 
4260 Zakup energii 7 000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 
4300 Zakup usług pozostałych 52 896 
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500 

4360 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.komórkowej 

3 000 

4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 

6 000 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 9 000 
4430 RóŜne opłaty i składki 3 500 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 17 240 

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
słuŜby cywilnej 

6 000 

 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  7 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000 

 
4300 Zakup usług pozostałych 3 000 

 

75095  Pozostała działalność  35 148 
3030 RóŜne wydatki  na rzecz osób fizycznych 6 500 
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  20 000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 
4120 Składki na Fundusz Pracy 60 
4300 Zakup usług pozostałych 5 388 

 

4430 RóŜne opłaty i składki 2 800 

 

751   

URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA  

  440 

75101  
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa   440 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 
 

 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 383 

 
 

754   BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I 
OCHRONA  PRZECIWPOśAROWA  

  111 700 

75404  Komendy Wojewódzkie Policji  2 000 

 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 2 000  

75412  Ochotnicze straŜe poŜarne  109 200 

3030 RóŜne wydatki  na rzecz osób fizycznych 16 000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 31 900 
4260 Zakup energii 22 000 
4270 Zakup usług remontowych 5 000 

 

 

4300 Zakup usług pozostałych 16 100 
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4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 

700 

4430 RóŜne opłaty i składki 8 000 
75414  Obrona cywilna  500 

 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 500  

757   OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO     97 000 

75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 

 97 000 

 

 8110 

Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 
poŜyczek 

97 000  

 

758   RÓśNE  ROZLICZENIA     29 700 

75818  Rezerwy ogólne i celowe    29 700 
 

 4810 Rezerwy 29 700  
 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE   2 171 503 
80101  Szkoły podstawowe   1 025 593 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

40 100 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 800 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 800 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 250 
4120 Składki na Fundusz Pracy 19 423 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 23 000 
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 200 

4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksiąŜek     1 000 

4260 Zakup energii 9 000 
4270 Zakup usług remontowych 2 500 
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 
4300 Zakup usług pozostałych 7 000 
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 220 

4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 

2 500 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 6 000 
4430 RóŜne opłaty i składki 700 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

38 000 

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
słuŜby cywilnej 

200 

 

80103  
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych  162 040 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

7 020 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 050 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 830 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 900 
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 040 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5 250 
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 100 

4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksiąŜek     

500 

4260 Zakup energii 1 300 
4280 Zakup usług zdrowotnych 150 
4300 Zakup usług pozostałych 1 850 

 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

7 050 

 

 

80104  Przedszkola  12 000 
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 4300 Zakup usług pozostałych 12 000  
80110  Gimnazja  652 950 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

27 400 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445 800 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 500 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 260 
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 340 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000 
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 150 

4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksiąŜek     700 

4260 Zakup energii 6 000 
4270 Zakup usług remontowych 1 500 
4280 Zakup usług zdrowotnych 600 
4300 Zakup usług pozostałych 4 700 
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 150 

4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 

1 500 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 300 
4430 RóŜne opłaty i składki 400 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

25 500 

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
słuŜby cywilnej 

150 

 

80113  DowoŜenie uczniów do szkół  205 190 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 200 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860 
4120 Składki na Fundusz Pracy 140 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12 300 
4270 Zakup usług remontowych 2 500 
4300 Zakup usług pozostałych 175 500 
4430 RóŜne opłaty i składki 8 000 

 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

290 

 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  7 600 
4300 Zakup usług pozostałych 5 800 

 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 800 

 

80148  Stołowki szkolne  96 130 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 800 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 050 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 920 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 140 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 200 

4220 Zakup środków Ŝywności 35 000 
4260 Zakup energii 1 400 
4270 Zakup usług remontowych 200 
4280 Zakup usług zdrowotnych 140 
4300 Zakup usług pozostałych 480 

 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

2 800 

 

80195  Pozostała działalność  10 000 

 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

10 000  

851   OCHRONA  ZDROWIA   50 100 
85149  Programy profilaktyki zdrowotnej   4 500  

 
2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na 4 000 
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zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień 

4300 Zakup usług pozostałych 500 
85153  Zwalczanie narkomanii  2 000 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 500 
 

4300 Zakup usług pozostałych 1 500 
 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  43 600 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 760 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 23 940 
4300 Zakup usług pozostałych 11 600 

 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 300 

 

852   POMOC  SPOŁECZNA   1 446 745 
85203  Ośrodki wsparcia  180 520 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 300 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 700 
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 360 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 43 280 
4260 Zakup energii 6 500 
4270 Zakup usług remontowych 5 000 
4300 Zakup usług pozostałych 9 260 
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 420 

4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 1 000 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 
4430 RóŜne opłaty i składki 6 100 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

3 300 

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
słuŜby cywilnej 

500 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

 791 000 

3110 Świadczenia społeczne 739 900 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 182 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 360 
4120 Składki na Fundusz Pracy 348 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 700 
4300 Zakup usług pozostałych 4 590 

4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 

720 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 200 

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
słuŜby cywilnej 

1 000 

 

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

 10 750 

 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  10 750  

85214  
Zasiłki i pomoc  naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 93 000 

 3110 Świadczenia społeczne 93 000  
85215  Dodatki mieszkaniowe   2 500 

 3110 Świadczenia społeczne 2 500  
85216  Zasiłki stałe  35 800 

 3110 Świadczenia społeczne 35 800  

 

85219  Ośrodki pomocy społecznej  222 175 
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3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

9 500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 600 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 100 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000 
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 13 350 
4260 Zakup energii 5 000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 
4300 Zakup usług pozostałych 15 700 
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 660 

4370 
Opłaty z tyt.zakupu usług 
telekom.telef.stacjonarnej 

2 400 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 000 
4430 RóŜne opłaty i składki 1 750 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

4 215 

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
słuŜby cywilnej 

2 000 

 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  55 000 
 4300 Zakup usług pozostałych 55 000  

85295  Pozostała działalność  56 000 
3110 Świadczenia społeczne 53 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 500  
4300 Zakup usług pozostałych 2 500 

 

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 

  14 040 

85395  Pozostała działalność  14 040  

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 934    
 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 106   

854   EDUKACYJNA  OPIEKA  
WYCHOWAWCZA 

  66 110 

85401  Świetlice szkolne  54 660 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

2 500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 500 
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 60 

4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksiąŜek     

450 

4260 Zakup energii 340 
4270 Zakup usług remontowych 130 
4280 Zakup usług zdrowotnych 120 
4300 Zakup usług pozostałych 130 

 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

2 630 

 

85415  Pomoc materialna dla uczniów  11 000 

 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  11 000  

85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  450 

 

 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 450  

 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

  245 090 

 90002  Gospodarka odpadami  15 000  
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  4300 Zakup usług pozostałych 15 000   
90003  Oczyszczanie miast i wsi  83 590 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800 
4120 Składki na Fundusz Pracy 650 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 13 000 
4300 Zakup usług pozostałych 40 000 

 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 340 

 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  126 000 

4260 Zakup energii 68 000 
 

4270 Zakup usług remontowych 58 000 
 

90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

 19 000 

 4430 RóŜne opłaty i składki 19 000  

90020  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych 

 1 500 

 

 4300 Zakup usług pozostałych 1 500  

 

921   KULTURA  I  OCHRONA 
DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 

  202 300 

92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  86 500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 7 000 
4260 Zakup energii 3 000 
4300 Zakup usług pozostałych 23 500 

 
 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 51 000  
92116  Biblioteki  115 800 

 

 2480 
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla 
samorządowej instytucji kultury   

115 800  

 

926   KULTURA FIZYCZNA    79 650 

92601  Obiekty sportowe   62 650 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 100  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900  
4120 Składki na Fundusz Pracy 500  
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 14 000 
4260 Zakup energii 14 000 
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 
4430 RóŜne opłaty i składki 4 000 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 1 150 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 5 000 

 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  7 000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 
4120 Składki na Fundusz Pracy 200 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 

 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 

 

92695  Pozostała działalność  10 000 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5 000 

 

 
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 

 

 

RAZEM  WYDATKI:   6 108 602 
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III NNNFFFOOORRRMMM AAACCCJJJAAA   DDDOOOTTTYYYCCCZZZĄĄĄCCCAAA   OOODDDŚŚŚNNNIII EEEśśśAAANNNIII AAA   

 

Lp. Nazwisko i imię 
Rejon do odśnieŜania/sołectwa/ 

i miejscowości 
1. Balewska-Kucharzyk Katarzyna 

tel. 58 582 91 70 
tel. kom. 698 742 191 

Lisówko, Bukowiny, Udzierz 

2. Brzoska Jarosław 
tel. kom. 728 844 850 
tel. kom. 606 494   558 

Osiek, Cisowa Góra, Markocin, 
Skrzynia, Skórzenno, Wycinki, 

Jaszczerz 
3. Brzóska Zenon 

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

Kasparus, Leśnictwo Kasparus, 
Suchobrzeźnica, Pieczyska, Zdrójki, 

Błędno, Łuby 
4. Kazubowski Eugeniusz 

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

Osiek Dobry Brat, Osiek Osiedle Polne, 
Radogoszcz, Trzebiechowo, 

Dębia Góra, 
5. Łobocki Mirosław 

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

Cisowy, Gajówka Frąca, 

6. Szumała  Ireneusz 
tel. kom. 606 791 139 

Karszanek DuŜy i Mały, Głuche, 
Wierzbiny 

7. Wolszlegier Stanisław 
tel. kom. 889 809 763 

JeŜewnica, Jaszczerek, Recice 

 

��������������������

NIE PAL ŚMIECI W DOMU, TO DROGO KOSZTUJE! 
Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci 

paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, 
wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a moŜe stać się 
przyczyną bardzo powaŜnych i „kosztownych" kłopotów. Temperatura w piecach 
domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają 
wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z 
domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe 
substancje chemiczne, a ich lista jest długa. 
Lekarze alarmują 
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaŜ skutki ich 
oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący 
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. 
Szczególnie dzieci są naraŜone  na choroby związane z układem oddechowym i obniŜoną 
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odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki 
powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podraŜniają płuca, tlenek węgla 
powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany 
proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych 
dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają teŜ koszty 
innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji 
i przewodów kominowych. 
Regulacje prawne 
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. 
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach 
nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co 
naraŜamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Statystycznie kaŜdy z nas 
wyrzuca około 350 kg odpadów rocznie. To duŜo. Problemy z rosnącą ilością odpadów 
dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać 
problemy z odpadami. Chcemy pozbywać się ich w sposób efektywny i co najwaŜniejsze 
bezpieczny. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w 
instalacjach zwanych potocznie spalarniami. 
Bezpieczne spalanie odpadów 
Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który 
podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 
1150 stopni C, co ogranicza moŜliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci 
w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces 
oczyszczania spalin dzięki uŜyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń 
technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły 
monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę. W Europie działa obecnie 
ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób 
moŜe w przyszłości stać się metodą, która pomoŜe rozwiązać takŜe nasze kłopoty z 
rosnącą ilością odpadów. 
Pamiętajmy! 
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy 
złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej 
technologii są dla nas po prostu zagroŜeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych 
piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nie ekologiczne. 

 
przedruk z portalu „NIE PAL ŚMIECI” http://www.niepalsmieci.pl/ 

��������������������

Obowiązki właścicieli psów 
Posiadanie psa wiąŜe się z powaŜnymi obowiązkami jakie nakłada prawo na 

właściciela czworonoga. KaŜdy z nas słyszał o tym, Ŝe psa naleŜy wyprowadzać na 
smyczy, Ŝe wypadałoby mieć równieŜ kaganiec i przede wszystkim pilnować, Ŝeby nikogo 
nie pogryzł. NajwyŜszy więc czas poznać dokładnie do czego zobowiązany jest właściciel  
psa i co mu grozi w razie niewłaściwej opieki nad swoim zwierzęciem. 

Obowiązek smyczy i kagańca 
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Smycz i kaganiec posiada niemal kaŜdy właściciel psa. Ale kiedy ich obowiązkowo 
uŜywać większość  właścicieli juŜ nie wie. Obecna regulacja – skąpa i w wielu miejscach 
niepełna – sprowadza się do dwóch aktów prawnych powszechnie obowiązujących: 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ze zmianami 
- ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń 
Jednak ani Ustawa o ochronie zwierząt ani Kodeks Wykroczeń  nie precyzuje, w 

jakim stopniu musimy kontrolować swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnie 
dostępne. Nie oznacza to jednak, Ŝe właściciel moŜe wypuścić swojego czworonoga jak 
mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostroŜności przy trzymaniu zwierzęcia 
nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:  Art. 77. Kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostroŜności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  Wykroczenia 
tego moŜe dopuścić się kaŜdy, kto trzyma psa – nie tylko właściciel (Wyrok Sądu 
NajwyŜszego - Izba Karna z dnia 29 kwietnia 2003 r. III KK 26/2003). Przez trzymanie 
psa naleŜy rozumieć natomiast zarówno jego chów jak i typowy spacer. Dla przyjęcia 
odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował 
naleŜytej ostroŜności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostroŜność obejmuje 
przeciętne środki ostroŜności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą 
one zróŜnicowane w zaleŜności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia 
niebezpieczeństwa, jakie zwierzę moŜe stwarzać. 

WaŜny obowiązki wprowadza równieŜ  ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1373). Art. 1  zabrania m.in.: utrzymywania zwierząt w 
niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie raŜącego 
zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemoŜliwiających 
im zachowanie naturalnej pozycji oraz trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłuŜej niŜ 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich  uszkodzenie ciała lub 
cierpienie oraz niezapewniający moŜliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie moŜe 
być krótsza niŜ 3 m. Za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów grozi kara aresztu albo 
wysoka grzywna. 

Konkretne środki ostroŜności przy trzymaniu psa mogą wynikać z ustawy jak i 
prawa miejscowego. Dlatego teŜ wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub 
w kagańcu  znajdziemy równieŜ  w stosownej uchwale Rady Gminy Osiek.  

PoniŜej część REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE GMINY OSIEK dot. opieki nad psami. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Osiek Nr XXVIII/175/2006 z dnia 28.09.2006 r. 

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych 
§ 20 

Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W  szczególności są zobowiązani do 
niepozostawiania ich bez dozoru oraz do zapewnienia skutecznych zabezpieczeń 
uniemoŜliwiających samodzielne wydostanie się zwierzęcia z terenu nieruchomości Przy 
większej ilości hodowli zwierząt domowych powinny być zachowane szczególne warunki. 

§ 21 
1. Na tereny uŜytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy. 

Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w  miejscach mało uczęszczanych i 
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pod warunkiem, Ŝe pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma moŜliwość 
sprawowania  bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów uŜytku 
publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeŜeli zakaz taki wynika 
z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki 
lub obiektu). 

§ 22 
1. Właściciele/opiekunowie/ zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia 

dokonanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych 
pomieszczeniach budynków słuŜących do uŜytku publicznego, a takŜe na terenach 
uŜytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń słuŜących do 
zabawy dzieci. 

3. Właściciel psa zobowiązany jest na Ŝądanie Urzędu Gminy okazać dowód 
szczepienia psa przeciw wściekliźnie oraz dowód opłacenia podatku.   

 
Inspektor 

Romuald Popławski 

��������������������
KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAATTT   ZZZIIIMMMOOOWWWYYY   

Przypominam wszystkim mieszkańcom gminy o czynnościach, jakie naleŜy 
wykonać, by zima dla wszystkich była bezpieczna. 

Koniecznie pamiętajmy o: 
� odśnieŜaniu budynków z płaskimi dachami; 
� zrzucaniu zwisających sopli lodu (szczególnie niebezpiecznych dla dzieci); 
� oczyszczeniu i uszczelnieniu przewodów kominowych; 
� sprawdzeniu urządzeń i przewodów elektrycznych; 
� ociepleniu zwierzętom(w tym psom) pomieszczeń (budy) i podawaniu im 

bardziej energetycznej karmy; 
� odśnieŜaniu drogi (chodnika) w granicach swojej nieruchomości; 
� właściwym ogumieniu i stanie technicznym uŜytkowanych pojazdów; 
� dostosowaniu prędkości jazdy do obowiązujących przepisów drogowych 

oraz warunków atmosferycznych, w tym do stanu nawierzchni drogi. 
 

………   wwwooolllnnniiieeejjj    jjjeeedddzzziiieeessszzz,,,   dddaaallleeejjj    zzzaaajjjeeedddzzziiieeessszzz………   
 
PONADTO: 

ZAWSZE BĄDŹMY GOTOWI NIEŚĆ POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.  
Inspektor 

Mieczysław Torłop 

��������������������
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Daj Szans ę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych 

dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku 

Gmina Osiek 18 października 2011 roku podpisała umowę na dofinansowanie projektu 
„Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Osieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przewidziana kwota środków na dofinansowanie wynosi 32 637,60 zł. 
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Osieku. 
Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach 
którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Projekt skierowany jest do 72 dzieci klas I-III szkoły podstawowej gminy Osiek, 
u których zdiagnozowano potrzeby i moŜliwości edukacyjne w zakresie specyficznych trudności 
w uczeniu się, wad wymowy lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci. 
Wyniki diagnozy wykazały, iŜ niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych i specjalistycznych 
zajęć, wspomagających rozwój i edukację dzieci. 
 

W ramach projektu prowadzonych będzie 6 rodzajów zajęć: 
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym takŜe 

zagroŜonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia będą odbywać się w formie grupowej 
z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju ucznia oraz nabywanie przez niego umiejętności czytania 
i pisania. 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia 
będą odbywać się w formie grupowej z  wykorzystaniem środków dydaktycznych. Zajęcia 
będą miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz nabywanie 
przez niego umiejętności matematycznych. 

3. Logopedia dla dzieci z wadami wymowy. Zajęcia będą odbywać się w formie grupowej 
z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Zajęcia będą miały na celu korektę wad 
wymowy ucznia. 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w  dziedzinie plastyki. Zajęcia 
będą odbywać się w formie grupowej z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Zajęcia 
będą miały na celu rozwijanie zainteresowań zdolności uczniów.  

5. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Zajęcia będą miały na celu wyeliminowanie 
zaburzeń emocjonalnych. Zajęcia będą odbywać się w formie grupowej 
z wykorzystaniem środków dydaktycznych. 

6. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Zajęcia będą odbywać się w formie grupowej 
z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Zajęcia będą miały na celu wyeliminowania 
dysfunkcji. 

Zajęcia te będą zmierzać do przestrzegania zasady równości płci, m.in. poprzez opracowanie 
scenariuszy zajęć wspierających szacunek i otwartość na inność wśród dzieci, zakup 
materiałów dydaktycznych, gier i zabawek, które będą wykorzystywane do zajęć 
przełamujących bariery stereotypów uprzedzeń i dyskryminacji. 

Koordynator projektu 
Małgorzata Klein 
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Rozstrzygni ęty został etap regionalny konkursu "Przyjazna Wie ś" 

Konkurs zorganizowany był juŜ po raz trzeci z inicjatywy Sekretariatu 
Centralnego KSOW i miał wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne 
zrealizowane na obszarach wiejskich ze środków unijnych. 

W tym roku konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: infrastruktura 
techniczna, społeczna i ekologiczna. Projekty były oceniane m.in. pod kątem 
pomysłowości i innowacyjności, partnerstwa w trakcie realizacji, wpływu na wzrost 

aktywności społecznej 
oraz na rozwój 
gospodarczy regionu. 
Gmina Osiek przystąpiła 
do tego konkursu 
zgłaszając projekt: 
„Remont Świetlic Wiejskich 
w Gminie Osiek w 
miejscowościach 
Karszanek, Kasparus, 
Lisówko i Wycinki", który 
zrealizowany został 
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 
2013, Działanie 4.1/413 
wdraŜanie lokalnych 
strategii rozwoju dla 
operacji, które 
odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w 
ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi". Projekt został 
zgłoszony w kategorii 
Infrastruktura Społeczna i 
zajął III miejsce.  

 
Inspektor 

Małgorzata Klein 
 

��������������������
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SEKCJE POWSTAŁE PRZY KOLE EMERYTÓW  
RENCISTÓW I INWALIDÓW PODJ ĘŁY DZIAŁANIA 

Nordic walking- to sekcja grupy ludzi, która w kaŜdy poniedziałek  
w godzinach popołudniowych zaopatrzona w kijki do marszu przemierza osieckie 
bezdroŜa w intensywnym marszu na odległość od 4 do 6 km. Taki intensywny spacer 
jest wskazany dla organizmu z dwóch względów, po pierwsze jest to ponad godzinne 
przebywanie na świeŜym powietrzu, a po drugie ruch wpływa bardzo pozytywnie na 
funkcjonowanie całego organizmu. 

Następna grupa licząca ponad 10 osób, to zwolennicy innej formy ruchu, czyli 
gimnastyki. Zajęcia te prowadzi pani mgr wychowania fizycznego w kaŜdy czwartek 
z kolei. Pół godziny rozgrzewki a następnie pół godziny intensywnych ćwiczeń  pod 
okiem fachowca powoduje, Ŝe uczestnicy po serii takich ćwiczeń czują się lŜejsi 
i sprawniejsi. 

Trzecia grupa, która teŜ juŜ ma za sobą kilka spotkań, to zwolennicy innej 
dyscypliny mniej wysiłkowej ale za to nie mniej przyjemnej. Są to zwolennicy 
śpiewu, którzy na wstępie ćwiczą kolędy, które chcą zaśpiewać na spotkaniu 
opłatkowym jakie odbędzie się dnia 17 grudnia. 

Jak widać i w naszej wsi  moŜna przy uŜyciu tylko inwencji i trochę 
zaangaŜowania walczyć z nudą i stagnacją, wprowadzić odrobinę radości Ŝycia 
ludziom, którzy zakończyli swoje zawodowe zajęcia i dysponują sporą ilością czasu 
wolnego i nie narzekają na brak pomysłów. 

 

 
 
Czas teŜ podsumować zorganizowany przez członków naszego koła wieczorek 

andrzejkowy. Był to strzał w przysłowiową dziesiątkę. Nasi członkowie bawili się  
wspaniale, bo i program zabawy był dostosowany do poziomu uczestników. 
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Odpowiednio dobrana muzyka, konkursy i wróŜby spowodowały to, Ŝe nikt się nie 
nudził, nawet jeśli nie miał partnera, czy partnerki do tańca. W imprezie wzięło 
udział 30 naszych członków. 

 
��������������������

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 Milowymi krokami zbliŜają się święta BoŜego Narodzenia, a z tym związane 
tradycyjne spotkania opłatkowe. 
Koło Emerytów wierne tej tradycji zorganizowało teŜ takie spotkanie 17-ego 
grudnia, w którym uczestniczyły 32 osoby. Honorowym gościem tej uroczystości 
była Pani wójt Stanisława Kurowska, która zawsze wspiera nas w naszych 
zamierzeniach, gdzie moŜe dofinansowuje, a przede wszystkim uczestniczy w 
naszych imprezach. Spotkanie odbyło się w lokalu „U Doroty”. 
 W bardzo miłej, podniosłej i uroczystej atmosferze rozpoczęło się to spotkanie. 
Członkowie zespołu wokalnego przygotowali na tę uroczystość kilka pięknych kolęd. 
Oni teŜ rozpoczęli śpiewanie. Po chwili dołączyła do śpiewania  reszta uczestników 
spotkania. I tak w jednej chwili z niewielkiego zespołu powstał samorzutnie 
trzydziestoosobowy chór. Niektóre partie kolęd śpiewała swoim charakterystycznym 
sopranem - solo Jadwiga Siejka. 

Śpiewy wykonywane były przy akompaniamencie dwóch gitar, na których grali 
panowie: Andrzej Krzywiński i Piotr Bielak. 

Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem Ŝyczenia. 
Zadziwiająca była atmosfera tego spotkania. W jednej chwili wszyscy czuli się jak w 
rodzinie. 

Była teŜ konsumpcja: barszczyk czerwony z uszkami, wspaniała kawa z 
expresu i niemniej smaczne ciasto. 

Nie zabrakło teŜ biesiadnych śpiewów. Atmosfera była wspaniała, aŜ Ŝal było 
wracać do domu. Całe szczęście, Ŝe przerwa będzie krótkotrwała, bo wkrótce 
Sylwester, gdzie planujemy bawić się do białego rana.      
 

Prezes Koła PZERiI w Osieku 

Teresa Wódkowska 

��������������������

WARSZTATY W BIBLIOTECE 
Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku przeprowadzone 

zostały warsztaty twórcze, które prowadziły Panie Anna Franek i Marzena Riegiel z 

pracowni „Błękitne drzewo" z Gdańska. Pierwsze zajęcia z cyklu „Moja pierwsza 

ksiąŜeczka" odbyły się w listopadzie, natomiast drugie zajęcia odbyły się w miniony 

wtorek, na których to dzieci wykonywały świąteczne ozdoby itp. 
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W listopadzie dzieci tworzyły swoje pierwsze ksiąŜeczki w okresie 

przejściowym między zabawą, a lekturą. KsiąŜeczki powstały z nietypowych 

materiałów jak polar, deseczki, folie samoprzylepne, itp. 

Przyjemność czytania nie rodzi się samoistnie! W trakcie warsztatów dzieci 

wykonały aŜ dwie ksiąŜki: „Gdy zamykam oczy" - gdzie uczestnicy poznawali 

znaczenie dotyku, biorąc udział w zabawach typu: co kłuje, co łaskocze, "dotykanie" 

kolorów (z tunelem Klanzy), rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk. Następnie 

sami konstruowali swoje ksiąŜeczki (okładka z polaru, baza ksiąŜki z brystolu). 

Wnętrze ksiąŜeczki komponowali z przeróŜnych materiałów o rozmaitej fakturze, 

przyklejając wszystko za pomocą taśmy dwustronnej. „Miś podróŜnik" - dzieci 

zapoznały się z Ŝądnym przygód miśkiem, który wyruszył w podróŜ swojego Ŝycia. 

Dokąd się wybierze? Jakie przygody go spotkają? O tym zdecydowali autorzy. Miś 

podróŜuje po stronach własnoręcznie wykonanych ksiąŜeczek. Ciekawa konstrukcja 

tej ksiąŜeczki zachęca do wypełnienia jej treścią i rozbudza wyobraźnię. 

Warsztaty prowadziły: Anna Franek i Marzena Riegel - autorki edukacyjnych 

ksiąŜek dla dzieci, wystawy zabawek szydełkowych, które wielokrotnie gościły 

między innymi w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, a takŜe autorki ciekawych 

rozwojowych warsztatów, które prowadzą w bibliotekach na terenie woj. 

pomorskiego. Prowadzą Pracownię pod Błękitnym Drzewem.. Z zajęć Anny Franek i 

Marzeny Riegel dzieci najczęściej nie chcą wychodzić. Autorki warsztatów 

przygotowały moc atrakcji dla dzieci. Nuda nie wchodzi w grę. Tak samo było i u nas. 

Chciałybyśmy bardzo podziękować uczniom klas II i III szkoły podstawowej oraz 

Paniom wychowawczyniom Irenie Bobkowskiej i Danucie Dąbrowskiej za tak liczny 

udział w zajęciach oraz zapał i zaangaŜowanie w wykonywane prace twórcze. 

Biblioteka Osiek 
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Nie inaczeNie inaczeNie inaczeNie inaczej jest w szkole, chociaj jest w szkole, chociaj jest w szkole, chociaj jest w szkole, chociaŜ tutaj cz tutaj cz tutaj cz tutaj część przedsi przedsi przedsi przedsięwziwziwziwzięć liczymy „od  liczymy „od  liczymy „od  liczymy „od 

sierpnia do sierpnia”sierpnia do sierpnia”sierpnia do sierpnia”sierpnia do sierpnia”,,,, czyli wed czyli wed czyli wed czyli według kalendarza szkolnego, warto przedstawiug kalendarza szkolnego, warto przedstawiug kalendarza szkolnego, warto przedstawiug kalendarza szkolnego, warto przedstawić    
kilka najwakilka najwakilka najwakilka najwaŜniejszych zestawieniejszych zestawieniejszych zestawieniejszych zestawień z ostatniego okresu. z ostatniego okresu. z ostatniego okresu. z ostatniego okresu.    
    

EFEKTY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W OSIEKU 

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ: 
wyniki sprawdzianu 

Porównanie wyników sprawdzianów zewnętrznych klas szóstych szkoły podstawowej 
Zespołu Szkół Publicznych w Osieku w latach 2003 - 2011 

Zestawienie średnich wyników 

Rok 
Gmina 
Osiek % RóŜnica % Powiat % RóŜnica % Województwo 

2003 27,07 97,44 -2,56 27,78 94,09 -5,91 28,77 

2004 22,89 94,98 -5,02 24,10 90,01 -9,99 25,43 

2005 27,54 98,71 -1,29 27,90 94,09 -5,91 29,27 
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2006 23,97 100,38 0,38 23,88 97,32 -2,68 24,63 

2007 24,65 97,47 -2,53 25,29 94,23 -5,77 26,16 

2008 22,82 93,64 -6,36 24,37 89,91 -10,09 25,38 

2009 21,54 103,76 3,76 20,76 96,64 -3,36 22,29 

2010 22,97 99,61 -0,39 23,06 95,19 -4,81 24,13 

2011 25,95 110,47 10,47 23,49 104,30 4,30 24,88 

 
STYPENDIA UG za osiągnięcia w nauce  

(średnia min. 5.0 oraz bardzo dobre zachowanie) 
Rok szk. 2009/10: I okres – 18     

 II okres – 23 
Rok szk. 2010/11: I okres – 17 + 3 za osiągnięcia sportowe ( min. 3 miejsce w powiecie)  

 II okres – 19 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWA Ń UCZNIÓW: 
• zajęcia dodatkowe – wyrównawcze, logopedia, terapia pedagogiczna, koła 

przedmiotowe, koła zainteresowań  
• udział uczniów i ich wyniki w konkursach – najwaŜniejsze osiągnięcia 

Etap rejonowy 

nazwa konkursu 
opiekun/ 
organizator 

uczestnicy 

Konkurs Matematyki z Przyrodą K. Eggert 
Jakub Noga 
Patrycja Steinborn 

Turniej Wiedzy PoŜarniczej M. Torłop Martyna Szuta 

Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej 
E. Walisiak 
J. Komosińska 

Olga Wrzałkowska 

 
UDZIAŁ UCZNIÓW I ICH WYNIKI W ZAWODACH SPORTOWYCH 
Marsze na orientację rok szkolny 2010/2011 

1. MnO „Lato nad Wdą” w Tleniu  
I m kat TD – Olga Wrzałkowska,  
IIm kat TD – A. Noga, J. Brzoska, M. Szuta 

2. MnO „Wormsak” w Zblewie 
3. MnO „Szago” 

TD – II i III m zespoły z Osieka  
4. MnO „Błędzino” w Błędnie 

TD – Im – K. Zaborowski, K. Rocławski 

Zawody sportowe rok szkolny 2010/2011 

1. Rejonowe Biegi Przełajowe w Skórczu: Awans do powiatu uzyskali: K. Rzoska, M. 
Marcinkowska, M. Partyka, M. Sarnowski 
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2. Powiatowe zawody w biegu na Orientacje w Osieku W kat. SP wszystkie miejsca 
na podium Osiek 

3. Wojewódzkie zawody w Biegu na Orientacje w Wejherowie DruŜynowo SP chł.: K. 
Zaborowski i M. Sarnowski zajęli IIm 

4. Biegi Przełajowe Św. Floriana J. Engler – IIIm, Ł. Zaborny – II, F. Pater – IIIm, K. 
Rzoska – IIm, M. Marcinkowska – IIIm,  

• organizacja stałych i doraźnych uroczystości szkolnych 
• wycieczki, wyjazdy do kina i teatru  

POSZERZENIE DZIAŁALNO ŚCI SZKOŁY: 
• realizacja programów : 

• „Przyjaciele Zippiego”  (Program profilaktyki zdrowia psychicznego małych 
dzieci) – oddział przedszkolny 

• „Przesiewowe badanie słuchu” – kl. I 
• „Klub bezpiecznego Puchatka” (bezpieczeństwo na drodze) – kl. I 
• „Korekcja wad postawy”  (gimnastyka korekcyjna) – kl. II – III 
• „Owoce w szkole” (kolejny rok, w którym uczniowie otrzymują bezpłatnie owoce, 

warzywa, soki) - kl. I – III 
• „5 porcji warzyw, owoców lub soku” (popularyzacja zdrowego Ŝywienia)– kl. I – 

III 
• „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w klasach I – III”  (program 

finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzone są z 
uczniami dodatkowe zajęcia terapeutyczne i rozwijające zainteresowania oraz 
doposaŜono pracownie w niezbędne pomoce) 

- udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” (na terenie gminy) 
- udostępnienie pomieszczeń i sprzętu na realizację Programu z Kapitału Ludzkiego – 
zajęcia komputerowe oraz język angielski dla dorosłych 
- coroczna organizacja „Biegów przełajowych Św. Floriana”, które gromadziły 
uczestników z terenu gmin powiatu starogardzkiego i świeckiego. 
 
OPIEKA I WYCHOWANIE: 
• na szczęście na terenie szkoły nie dochodziło do powaŜniejszych wypadków 
• pozyskanie środków oraz instalacja monitoringu (kamery wewnętrzne i zewnętrzne)  
• nie odnotowaliśmy powaŜniejszych wypadków na terenie szkoły a pomoc w sprawach 

„drobnych” dzięki współpracy z rodzicami i personelem Ośrodka Zdrowia udzielana 
jest na bieŜąco. 

• dyŜury pedagoga i comiesięczne psychologa 
• Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego 
• udział uczniów poszczególnych grup wiekowych (3) w przedstawieniach 

profilaktycznych realizowanych przez Teatr z Krakowa a finansowanych ze środków 
GKRPA w Osieku  

• opieka medyczna w szkole (przeglądy, akcje profilaktyczne, interwencje) – dyŜur 
pielęgniarki szkolnej 2x w tygodniu 

 
EFEKTY PRACY GIMNAZJUM W OSIEKU 

 
W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ: 

wyniki egzaminu 
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Porównanie wyników egzaminów klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół 
Publicznych w Osieku w latach 2003 – 2011 (część humanistyczna) 

Zestawienie średnich wyników 

Rok Gmina Osiek % 
RóŜnica 

% Powiat % RóŜnica % Województwo 

2003 28,60 99,34 -0,66 28,79 94,48 -5,52 30,27 

2004 25,30 105,24 5,24 24,04 99,65 -0,35 25,39 

2005 30,39 98,13 -1,87 30,97 92,57 -7,43 32,83 

2006 27,67 99,14 -0,86 27,91 92,23 -7,77 30,00 

2007 27,09 93,25 -6,75 29,05 89,67 -10,33 30,21 

2008 30,46 106,54 6,54 28,59 103,82 3,82 29,34 

2009 29,14 97,62 -2,38 29,85 94,86 -5,14 30,72 

2010 27,94 100,07 0,07 27,92 95,78 -4,22 29,17 

2011 25,09 115,46 15,46 21,73 107,13 7,13 23,42 
 

Porównanie wyników egzaminów klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół 
Publicznych w Osieku w latach 2003 – 2011 (część matematyczno - przyrodnicza) 

Zestawienie średnich wyników 

Rok Gmina Osiek % RóŜnica % Powiat % RóŜnica % Województwo 

2003 22,98 95,47 -4,53 24,07 90,69 -9,31 25,34 

2004 22,53 98,90 -1,10 22,78 92,11 -7,89 24,46 

2005 26,41 115,33 15,33 22,90 108,19 8,19 24,41 

2006 27,49 120,89 20,89 22,74 113,97 13,97 24,12 

2007 23,12 97,27 -2,73 23,77 92,26 -7,74 25,06 

2008 26,67 105,08 5,08 25,38 99,85 -0,15 26,71 

2009 26,72 109,24 9,24 24,46 104,38 4,38 25,60 

2010 26,72 109,24 9,24 24,46 104,38 4,38 25,60 

2011 24,06 110,93 10,93 21,69 105,07 5,07 22,90 
 

Porównanie wyników egzaminów klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół 
Publicznych w Osieku w latach 2003 - 2011 (język angielski) 

Zestawienie średnich wyników 

Rok Gmina % RóŜnica Powiat % RóŜnica % Województwo 
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Osiek % 

        

2009 29,28 108,00 8,00 27,11 94,97 -5,03 30,83 

2010 26,03 98,79 -1,21 26,35 86,22 -13,78 30,19 

2011 28,96 114,47 14,47 25,30 102,51 2,51 28,25 

 
STYPENDIA UG za osiągnięcia w nauce (średnia min. 5.0 oraz bardzo dobre 
zachowanie) 
Rok szk. 2009/10: I okres – 12 

 II okres – 15 + 6 za osiągnięcia sportowe ( min. 3 miejsce w powiecie) 
Rok szk. 2010/11: I okres – 9 + 2 za osiągnięcia sportowe  

 II okres – 16 + 4 za osiągnięcia sportowe  

STYPENDIA z Urzędu Marszałkowskiego: 
2007 r. – 4 
2008/09 – 4 
2009/10 – 4 
2010/11 – 2 
2011/12 – 5 

 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

rok 
Liceum 

Ogólnokształcące 
Technikum Szkoła Zawodowa 

2009 6 13 7 

2010 8 11 11 

2011 13 6 10 

 
ROZWIJANIE ZAINTERESOWA Ń UCZNIÓW: 
• zajęcia dodatkowe – wyrównawcze, terapia pedagogiczna, koła przedmiotowe, koła 

zainteresowań  
• udział uczniów i ich wyniki w konkursach  
2010/11 

nazwa konkursu opiekun/ organizator uczestnicy 

ETAP WOJEWÓDZKI 

Konkurs Języka Polskiego J. Komosińska Dominika Piór 

ETAP REJONOWY 

Konkurs Języka Polskiego J. Komosińska 
Dominika Piór 
Natalia Buławska 
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Konkurs Geograficzny E. Grabowska 
Paulina Grabowska 
Natalia Buławska 

Konkurs Matematyczny K. Eggert 
Natalia Buławska 
Paulina Grabowska 

XI Powiatowy Przegląd 
Piosenki Niemieckiej i 
Angielskiej 

W. Jasińska Karolina Stolz 

Turniej Wiedzy PoŜarniczej M. Torłop Adrian Mielewski 

Konkurs Recytatorski Prozy 
i Poezji Polskiej 

E. Walisiak 
J. Komosińska 

Krystyna Sarnowska 
Kamila Kukieła 

 
UDZIAŁ UCZNIÓW I ICH WYNIKI W ZAWODACH SPORTOWYCH 
 

1. MnO „Wormsak” w Zblewie 
2. MnO „Bielowszczak” w RadodzieŜu 

TM – IIIm N. Buławska, K. Wrzałkowski 
3. MnO „Szago” 

TJ – Im N.Buławska, K. Wrzałkowski 
4. IV MnO „Wygoniec” w Kaliskach 

TJ – Im N. Buławska 
5. MnO „Błędzino” w Błędnie 

 
ZAWODY SPORTOWE ROK SZKOLNY 2010/2011 

1. Rejonowe Biegi Przełajowe w Skórczu: 
Awans do powiatu uzyskali: K. Sarnowska, P. Rzoska, M. Garboś, N. Buławska, D. 
Felski, O. Kurek 

2. Biegi Przełajowe w Osiu: K. Sarnowska – Im, M. Garboś – IIm, O. Kurek – IIm 
DruŜynowo Osiek zajął IIm 

3. Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Skórczu 
Udział brali: Garboś, Sarnowska, Marcinkowska, Rzoska, Felski 

4. Powiatowe zawody w biegu na Orientacje w Osieku 
W kat. SP i Gimnazjum wszystkie miejsca na podium Osiek 

5. Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Biegu na Orientacje w Kwidzynie 
IIm – M. Garboś 

6. Biegi Przełajowe Św. Floriana 
K. Sarnowska – IIIm 

7. Rejonowa Gimnazjada LA w Skórczu – 11 uczniów zakwalikowało się do 
powiatu 

8. Powiatowa Gimnazjada LA w Skórczu 
M. Garboś – Im dysk, W. Piłczyński – IIm dysk, K. Wrzałkowski – IIm młot i kula, 
A. Mielewski – IIm kula 

9. Wojewódzka Gimnazjada LA w Chojnicach 
K. Wrzałkowski – IIm młot, Vm kula, M. Garboś XIIm dysk 
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- organizacja stałych i doraźnych uroczystości szkolnych 
- wycieczki, wyjazdy do kina i teatru 
- wyjazdy edukacyjne (Warszawa- wychowanie patriotyczne, Grudziądz „Noc 

muzeów” – zajęcia artystyczne) 
- warsztaty plastyczne (z udziałem artystów) plener w Wycinkach – kl. II gimnazjum 

 
POSZERZENIE DZIAŁALNO ŚCI SZKOŁY: 
- realizacja programów dla uczniów gimnazjum: 

• „Za r ękę z Einsteinem. Edycja II” program finansowany ze środków Unii 
Europejskiej – zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych, warsztaty, wycieczki 
edukacyjne – ostatnio 2-dniowa do Warszawy ze zwiedzaniem Centrum Nauki 
Kopernik  

• „Wyrównywanie szans edukacyjnych” – równieŜ finansowany ze środków 
unijnych: w ostatnim roku realizowaliśmy dla gimnazjalistów zajęcia wyrównawcze 
ze wszystkich przedmiotów, zajęcia sportowe oraz konsultacje pedagogiczne 

• „Nasze jezioro – nasza sprawa” – projekt konkursowy, finansowany przez Urząd 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach którego uczniowie zajęli się 
sprzątnięciem brzegów jeziora Kałębie, oznakowaniem fauny i flory, wydali 
broszury informacyjne, przeprowadzili debatę otwartą, piknik ekologiczny oraz 
pozyskali urządzenia multimedialne (laptop, urządzenie wielofunkcyjne) 

 
Ponadto tak jak u uczniów szkoły podstawowej: 

- udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” 
- udostępnienie pomieszczeń i sprzętu na realizację Programu z Kapitału Ludzkiego – 

zajęcia komputerowe oraz język angielski dla dorosłych 
- coroczna organizacja „Biegów przełajowych Św. Floriana” 

 
OPIEKA I WYCHOWANIE:  na zasadach określonych przy szkole podstawowej 
 
BAZA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSIEKU – POPRAWA 
WARUNKÓW PRACY I NAUKI: 
BAZA SZKOŁY – POPRAWA WARUNKÓW PRACY I NAUKI: 
(z wykorzystaniem środków pozabudŜetowych) 
- remonty (w ostatnich 2 latach): 

• remont kapitalny klatki schodowej w duŜym budynku szkolnym oraz znacznej 
części w starym budynku (gładzie, malowanie, tynk mozaikowy) 

• remont korytarzy (ułoŜenie terakoty na podłogach) 
• remont podłóg drewnianych w salach 
• wymiana wykładzin dywanowych w oddziale przedszkolnym 
• kapitalny remont pomieszczenia świetlicy (tarkiet na podłodze, panele na ścianach, 

wymiana oświetlenia) 
• remont instalacji elektrycznej z sukcesywną wymianę wszystkich lamp 
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku 
• montaŜ wyłączników p.poŜ. 
• wycinka drzew przed szkołą 
• modernizacja kotłowni wraz z remontem pieca 
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• kapitalny remont pomieszczeń administracyjnych (instalacja grzewcza, wodna, 
elektryczna, docieplenie ścian) 

- w planach na najbliŜszy czas: 
• modernizacja instalacji grzewczej dla zapewnienia ciepłej wody 
• całkowity remont ostatniej toalety (na parterze starego budynku) 
• dokończenie remontu ostatniej klatki schodowej (wejście do części 

administracyjnej) 
- doposaŜenie: 

• meble - stoliki, krzesła, szafki (równieŜ do oddziału przedszkolnego) 
• zabawki i sprzęt sportowy w ramach „Radosnej szkoły” (środki ministerialne) 
• pomoce dydaktyczne – mapy, plansze, preparaty mikroskopowe 
• przepływowy ogrzewacz wody, elektryczne suszarki do rąk w łazienkach 
• sprzęt sportowy – równieŜ ze środków Unii Europejskiej (w ramach realizowanych 

programów) 
• sprzęt komputerowy: 3 laptopy, 2 monitory, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, 3 

zestawy komputerowe dla kl. I-III – zakupione ze środków zgromadzonych przez 
Radę Rodziców, 

• sprzęt audio – video: 3 telewizory dla klas I-III (środki Rady Rodziców), 3 wieŜe 
Sony, 4DVD, przenośny radiomagnetofon, instalacja 2 tablic multimedialnych i 2 
projektorów multimedialnych - pomoce pozyskane dzięki realizacji programów 
unijnych 

• wyposaŜenie: tablice szkolne, rolety, wymiana baterii umywalkowych, zgrzewarka 
folii, kosze, wyposaŜenie kuchni 

 
Z OSTATNIEJ CHWILI…. 

• Rozpoczęły się eliminacje rejonowe tzw. Konkursów Kuratoryjnych, w których 
udział biorą równieŜ nasi uczniowie 

• ZłoŜyliśmy kolejne wnioski konkursowe o dofinansowanie projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
- „Na sportowo”  – wniosek o dofinansowanie zajęć sportowych 
- „Gotowi na nowe wyzwania” – dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. 
- W ramach tego samego konkursu wniosek „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 

złoŜył teŜ Uczniowski Klub Sportowy „Włóczykij”. 
Wszystkie trzy wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zarejestrowane w 
Krajowym Systemie Informatycznym. Czekamy na ocenę merytoryczną. 
• Uczniowski Klub Sportowy „Włóczykij” złoŜył ponadto wniosek do Ministerstwa 

Sportu w ramach programu „Sport po 16- stej”  
• W dniach 7,8 i 9 grudnia uczniowie gimnazjum pisali próbny egzamin, natomiast 

uczniowie szkoły podstawowej próbny sprawdzian pisać będą 19 grudnia 
• W związku z obchodami roku Czesława Miłosza w szkole podstawowej i gimnazjum 

odbył się konkurs recytatorski jego poezji. Oto jego wyniki: 
Szkoła podstawowa:  

I miejsce – Julia Lipke 
WyróŜnienia: Julia Brzoska, Szymon Mania 

Gimnazjum:  
I miejsce – Magdalena Garboś 
WyróŜnienia: Wiktoria Szyca, Konrad Zaborowski, Maja Marcinkowska, 
Monika Łepacka, Karolina Siegmuller 
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Nagroda Publiczności:  
I miejsce – Konrad Zaborowski 
II miejsce – Magdalena Garboś 
III miejsce – Julia Lipke 
IV miejsce – Karolina Siegmuller 

• W czwartek 22 grudnia zapraszamy na JASEŁKA! 
Dyrektor ZSP 
ElŜbieta Lipke 

��������������������
DOBRY KURS NA EDUKACJDOBRY KURS NA EDUKACJDOBRY KURS NA EDUKACJDOBRY KURS NA EDUKACJĘ    

JuŜ kolejny rok nasi gimnazjaliści są wśród uczniów wyróŜnionych przez Urząd 
Marszałkowski w ramach programu: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. 
Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru 

województwa pomorskiego” roku szkolnego 2010/2011. 

Przez cały rok szkolny będą realizować Indywidualny Program oraz otrzymywać 
na jego realizację stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie. 

Gratulujemy!Gratulujemy!Gratulujemy!Gratulujemy!    

 
Na zdjęciu stypendystki podczas uroczystości wręczania dyplomów laureata: 

Patrycja Rzoska, Patrycja Steinborn, Martyna Motykowska, Patrycja Mania, Dominika Piór 

Jolanta Główczewska 
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Zapraszam na zabiegi: 

� przedłuŜania rzęs 

� depilacji ciała 

� pielęgnacji twarzy i ciała 

� masaŜ 

� mikrodermabrazję 

� kolczykowanie ciała 

ZRÓB KOMUŚ PREZENT  

– PODARUJ WIZYTĘ W GABINECIE 

��������������������
KKuucchhnniiaa  ssttaarrooppoollsskkaa  rreeggiioonnaallnnaa  ddoobbrraa  ii  ttaanniiaa  

 
Zajmujemy się organizacją przyjęć weselnych oraz imprez 
okolicznościowych: komunie, chrzty, imieniny, rocznice, 
osiemnastki, urodziny, studniówki, stypy… 
Nasze usługi prowadzimy w salach wynajętych przez Klienta, 
Domu StraŜaka w Osieku, mieszkaniach i domach na terenie 
Gminy Osiek i okolic.  
 
Zapewniamy kompleksową 
obsługę kucharską i kelnerską.  

Menu komponowane indywidualnie, według Ŝyczenia 
klienta. Ciasto tradycyjne, własnego wypieku. 
 

 Marzena Chyła   TTEELL::669933  666699  992244 
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