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Cały świat domaga się dziś  
coraz więcej 
wraŜliwości na człowieka, 
moŜe dlatego,  
Ŝe ta wraŜliwość zanika. 

(Stefan Kardynał Wyszyński) 
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KaŜdy juŜ czym prędzej bieŜy, by dołączyć do pasterzy, 

a my pięknie się kłaniamy z najlepszymi Ŝyczeniami: 
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Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA Nr XVIII/105/2012  

Rady Gminy Osiek 
z dnia 17.12.2012r. 

w sprawie budŜetu gminy na rok 2013 
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 6.546.754 zł, w tym:  

1) dochody bieŜące  - 6.416.754 zł  
2) dochody majątkowe - 130.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Deficyt budŜetu w wysokości 237.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 

237.668 zł.  

§ 2 
Wydatki budŜetu gminy w wysokości 6.784.422 zł, w tym: 

a) wydatki bieŜące w łącznej wysokości - 6.412.422 zł, 
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b) wydatki majątkowe  w łącznej wysokości -  372.000 zł, 
w tym: 

- zadania inwestycyjne roczne - 33.000zł,  

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej    
-  339.000 zł, 

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 uofp - 228.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3 
Przychody budŜetu w wysokości 371.000 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:  - 15.000 zł, 

- na zarządzanie kryzysowe  - 15.000 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 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 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 760 zł. 
4. W planie dochodów i wydatków budŜetu wyodrębnia się dochody budŜetu gminy z tytułu korzystania 

ze środowiska w wysokości 15.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony 
środowiska w wysokości 20.000 zł.   

5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej 
w kwocie 800 zł. 

§ 7 
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 116.700 zł,  zgodnie z załącznikiem 
nr 5. 

§ 8 
Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 3.500 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  400.000 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 400.000 zł,  
2) dokonywania zmian w planie wydatków: 

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

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  
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§ 11 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 12 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kłos 

 
 Załącznik nr 1  

 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/105/2012 

 z dnia 17.12.2012 

DOCHODY 

  Plan na 2013 r. 

  Kwoty Razem 
rozdział 

Razem 
dział 

Rozdział  Rodzaj dochodów    

   
DZIAŁ  010  -  ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 

  55 000 

01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi  52 000  

1) dochody bieŜące  52 000   

§ 0830 Wpływy z usług  52 000    

opłata za wodę 52 000   

01095 Pozostała działalno ść  3 000  

1) dochody bieŜące  3 000   

§ 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 3 000    

opłaty z dzierŜawy za obwody łowieckie  3 000   

DZIAŁ 600  - TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ   9 000 

60016 Drogi publiczne gminne  9 000  

1) dochody bieŜące  9 000   

§ 0690 Wpływy z róŜnych opłat 9 000    

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 000   

DZIAŁ 700  - GOSPODARKA MIESZKANIOWA   86 601 

70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki  
mieszkaniowej  6 000  

1) dochody bieŜące  6 000   

§ 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 6 000    

czynsz za budynki i mieszkania komunalne  6 000   

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami  80 601  

1) dochody bieŜące  20 601   

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

2 201   

 

§ 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 18 400   
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czynsz z tytułu dzierŜawy ośrodka zdrowia w Osieku, dzierŜawa 
gruntów 18 000   

dzierŜawa gruntów rolnych  400   

2) dochody majątkowe 60 000   

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 60 000   

sprzedaŜ działek gminnych 60 000   

DZIAŁ 710  - DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA   500 

71035 Cmentarze  500  

1) dochody bieŜące  500   

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

500    

dotacja na utrzymanie grobów wojennych 500   

DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   71 500 

75011 Urzędy wojewódzkie  32 000  

1) dochody bieŜące  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   

75023 Urzędy gmin  39 500  

1) dochody bieŜące  39 500   

§ 0830 Wpływy z usług  32 000   

wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero, wynajem 
samochodów) 

32 000   

§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów  5 000   

 

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

2 500   

DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA   440 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa   440  

1) dochody bieŜące  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    

dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 440   

DZIAŁ  754  -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA   20 000 

75412 Ochotnicze Stra Ŝe PoŜarne  20 000  

 2) dochody majątkowe 20 000   
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§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW 
w Gdańsku na zadanie "Odnowienie potencjału ratoweniczego 
jednostek OSP z terenu Gminy Osiek" 

20 000   

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYC ZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

  2 003 733 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny ch  600  

1) dochody bieŜące  600   

 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób  
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 600   

75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 
czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  

 570 500  

1) dochody bieŜące  570 500   

§ 0310 Podatek od nieruchomości  266 000   

§ 0320 Podatek rolny  3 000   
 

§ 0330 Podatek leśny 300 000   

 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500   

75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 
spadków i darowizn podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  

 646 500  

1) dochody bieŜące  646 500   

§ 0310 Podatek od nieruchomości  477 000   

§ 0320 Podatek rolny  35 000   

§ 0330 Podatek leśny 18 000   

§ 0340 Podatek odśrodków transportowych 17 000   

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 11 000   

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000   

§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej  8 000   

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000   

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500   

 

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 
lokalnych (PFRON, WFOŚiGW) 

4 000   

75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 
samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw   66 000  

1) dochody bieŜące  66 000   

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 000   

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych 45 000   

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

12 000   

 

wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości  
nieruchomości (renta planistyczna) 

12 000   
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75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ącym dochód bud Ŝetu 
państwa   720 133  

1) dochody bieŜące  720 133   

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 716 133    

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000   

DZIAŁ  758  -  RÓśNE   ROZLICZENIA   2 991 020 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 
terytorialnego   1 939 951  

1) dochody bieŜące  1 939 951   
 

§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa  1 939 951   

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   1 040 069  

1) dochody bieŜące  1 040 069   

§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa  1 040 069   

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:     

kwota podstawowa:           571 799 zł    

 

kwota uzupełniająca:         468 270 zł    

75814 RóŜne rozliczenia finansowe   11 000  

1) dochody bieŜące  11 000   

§ 0920 Pozostałe odsetki   11 000    

kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych 11 000   

DZIAŁ  801  -  OŚWIATA   I  WYCHOWANIE   42 000 

80148 Stołówki szkolne  42 000  

1) dochody bieŜące  42 000   
 

§ 0830 Wpływy z usług  42 000   

DZIAŁ  852 – POMOC  SPOŁECZNA   1 136 160 

85203 Ośrodki wsparcia  159 360  

1) dochody bieŜące  159 360   

 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej  oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

159 360   

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

 850 000  

1) dochody bieŜące  850 000   

 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej  oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

850 000   

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia  9 100  

1) dochody bieŜące  9 100    

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej  oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

5 500   
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§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 3 600   

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 
emerytalne i rentowe  18 300  

 1) dochody bieŜące  18 300   

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

18 300   

85216 Zasiłki stałe  29 700  

1) dochody bieŜące  29 700   

 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 29 700   

85219 Ośrodki pomocy społecznej   34 400  

1) dochody bieŜące  34 400   

 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 34 400   

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne   10 300  

1) dochody bieŜące  10 300   
 

§ 0830 Wpływy z usług  10 300   

85295 Pozostała działalno ść  25 000  

1) dochody bieŜące  25 000   

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

25 000   

DZIAŁ 900  –  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   80 800 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    65 000  

1) dochody bieŜące  65 000   
 

§ 0830 Wpływy z usług  65 000   

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska  15 000  

1) dochody bieŜące  15 000   
 

§ 0690 Wpływy z róŜnych opłat 15 000   

90020 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych   800  

1) dochody bieŜące  800   
 

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej  800   

DZIAŁ 921  –  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW EGO   50 000 

Rozdział  Przeznaczenie    wydatków    

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  50 000  

 2) dochody majątkowe 50 000   
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§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - środki 
w ramach PROW refundacja za wydatki na remonty świetlic wiejskich 
poniesione w 2012r. 

50 000   

 Razem dochody bie Ŝące:    6 416 754 

 Razem dochody maj ątkowe:    130 000 

 RAZEM  DOCHODY:   6 546 754 

 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/105/2012 

z dnia  17.12.2012 

  Plan na 2013r. 

W Y D A T K I Kwoty Razem 
rozdział 

Razem 
dział 

Rozdział Przeznaczenie    wydatków    

DZIAŁ  010  -  ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO   251 365 

01008 Melioracje wodne  2 500  

 1) wydatki bieŜące jst: 2 500   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 2 500   

01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi  246 605  

 1) wydatki bieŜące jst 246 605   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 100   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 158 505   

01030 Izby rolnicze  760  

 1) wydatki bieŜące jst 760   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 760   

01095 Pozostała działalno ść  1 500  

 1) wydatki bieŜące jst 1 500   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 1 500   

DZIAŁ  600  -  TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ   237 000 

60004 Lokalny transport zbiorowy  45 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 45 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 45 000   

60016 Drogi gminne publiczne  192 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 172 000   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 650   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 100 350   

 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne  20 000   

   
DZIAŁ  630  -  TURYSTYKA 

  30 600 

63095 Pozostała działalno ść  30 600  



 11 

 1) wydatki bieŜące jst: 30 600   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 30 600   

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA   104 150 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami  14 500  

 1) wydatki bieŜące jst:  14 500   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 14 500   

70095 Pozostała działalno ść  89 650  

 1) wydatki bieŜące jst 79 650   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 450   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 21 200   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000   

 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne  10 000   

DZIAŁ  710  -  DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA   26 500 

71003 Biuro planowania przestrzennego  26 000  

 1) wydatki bieŜące:  26 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 26 000   

71035 Cmentarze  500  

 1) wydatki bieŜące jst: 500   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 500   

DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   994 796 

75011 Urzędy Wojewódzkie  32 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 32 000   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000   

75022 Rady Gmin  36 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 36 000   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000   

75023 Urzędy Gmin  885 836  

 1) wydatki bieŜące jst: 885 836   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 741 300   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 144 536   

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego  2 200  

 1) wydatki bieŜące jst: 2 200   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 2 200   

75095 Pozostała działalno ść  38 760  

 1) wydatki bieŜące jst: 38 760   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 360   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 5 000   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400   

DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA   440 
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75101 Urzędy  naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa  440  

 1) wydatki bieŜące jst:  440   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440   

DZIAŁ  754  -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA   260 200 

75412 Ochotnicze Stra Ŝe PoŜarne  259 400  

 1) wydatki bieŜące jst: 96 400   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 72 000   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000   

 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne  163 000   

75414 Obrona cywilna  800  

 1) wydatki bieŜące jst: 800   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 800   

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   85 000 

75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek  85 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 85 000   

      e) obsługa długu jst 85 000   

DZIAŁ  758  -  RÓśNE   ROZLICZENIA   30 000 

75818 Rezerwy ogólne i celowe  30 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 30 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 30 000   

DZIAŁ  801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE   2 499 641 

80101 Szkoły podstawowe  1 169 027  

 1) wydatki bieŜące jst:  1 169 027   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 038 020   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 90 507   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 500   

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   199 190  

 1) wydatki bieŜące jst: 199 190   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 270   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 17 920   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000   

80104 Przedszkola  17 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 17 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 17 000   

80110 Gimnazja  778 539  
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 1) wydatki bieŜące jst: 778 539   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 651 540   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 99 399   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 600   

80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół  211 025  

 1) wydatki bieŜące jst: 211 025   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 950   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 204 075   

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  7 650  

 1) wydatki bieŜące jst: 7 650   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 7 650   

80148 Stołówki szkolne  107 110  

 1) wydatki bieŜące jst: 107 110   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 980   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 49 130   

80195 Pozostała działalno ść  10 100  

 1) wydatki bieŜące jst: 10 100   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 10 100   

DZIAŁ  851 -  OCHRONA  ZDROWIA   48 500 

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej   3 500  

 1) wydatki bieŜące jst: 3 500   

     d) dotacje na zadania bieŜące  3 500   

85153 Zwalczanie narkomanii   2 000  

 1) wydatki bieŜące jst:  2 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 2 000   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  43 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 43 000   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 700   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 35 300   

DZIAŁ  852 – POMOC  SPOŁECZNA   1 535 850 

85202 Domy pomocy społecznej  60 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 60 000   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000   

85203 Ośrodki wsparcia  184 360  

 1) wydatki bieŜące jst:  184 360   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 050   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 74 310   

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  1 800   

 1) wydatki bieŜące jst:  1 800   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 1 800   
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85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  emer ytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 851 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 851 000   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 615   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 7 885   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 794 500   

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobiera jące 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

 9 100  

 1) wydatki bieŜące jst:    

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 100   

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 
emerytalne i rentowe  28 300  

 1) wydatki bieŜące jst: 28 300   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 300   

85215 Dodatki mieszkaniowe  2 500  

 1) wydatki bieŜące jst: 2 500   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500   

85216 Zasiłki stałe   29 700  

 1) wydatki bieŜące jst: 29 700   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 700   

85219 Ośrodki pomocy społecznej  234 090  

 1) wydatki bieŜące jst: 234 090   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174 580   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 51 510   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000   

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze  60 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 60 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 60 000   

85295 Pozostała działalno ść  75 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 75 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 3 000   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 000   

DZIAŁ 854  –  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA     62 580 

85401 Świetlice szkolne  52 120  

 1) wydatki bieŜące jst: 52 120   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 150   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 7 370   

     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600   

85415 Pomoc materialna dla uczniów  10 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 10 000   
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     c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000   

85446 Dokształcania i doskonalenie nauczycieli  460  

 1) wydatki bieŜące jst: 460   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 460   

DZIAŁ 900  –  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   208 200 

90002 Gospodarka odpadami  29 400  

 1) wydatki bieŜące jst: 29 400   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 29 400   

90003 Oczyszczanie miast i wsi  29 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 29 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 29 000   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  129 000  

 1) wydatki bieŜące  129 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 129 000   

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska  20 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 20 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 20 000   

90020 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych  800  

 1) wydatki bieŜące jst: 800   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 800   

DZIAŁ 921  –  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW EGO   297 200 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  180 500  

 1) wydatki bieŜące jst: 51 500   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 48 500   

 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne  129 000   

92116 Biblioteki  116 700  

 1) wydatki bieŜące jst: 116 700   

      d) dotacje na zadania bieŜące  116 700   

DZIAŁ 926  –  KULTURA FIZYCZNA   112 400 

92601 Obiekty sportowe   53 900  

 1) wydatki bieŜące jst: 53 900   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 800   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 27 100   

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   51 500  

 1) wydatki bieŜące jst: 1 500   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 800   
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 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne  50 000   

92695 Pozostała działalno ść  7 000  

 1) wydatki bieŜące jst: 7 000   

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500   

     b) wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych 5 500   

Razem wydatki bie Ŝące:  6 412 422  

Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  3 370 655  

Razem wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych  1 685 467  

Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 151 100  

Razem wydatki na obsługę długu jst  85 000  

Razem dotacje na zadania bieŜące   120 200  

Razem wydatki maj ątkowe i inwestycyjne:  372 000  

RAZEM  WYDATKI:    6 784 422 

 

 

PÓŁMETEK KADENCJI ZA NAMI 
I. PROJEKTY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE, KONTYNUOWANE  I BIEśĄCE W LATACH 2011-
2012:  

1. Remont i przebudowa ul. Wyzwolenia i Dobry Brat w O sieku  – wartość zadania 1.147.143,99 
zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 70.000 zł  

2. Termomodernizacja dachu na budynku O środka Zdrowia w Osieku  – wartość zadania 
40.000 zł (środki własne)  

3. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego w si Osiek  – wartość zadania 61.500 
zł (środki własne)  

4. Termomodernizacja dobudowanej cz ęści budynku remizy OSP w Osieku – wartość zadania 
30.505,85 zł (środki własne)  

5. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczym w Wycinka ch  – 
wartość zadania 59.000 zł (środki własne)  

6. Budowa sali gimnastycznej w Osieku – wartość zadania 2.276.337,19 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków unijnych RPO 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1.624.486,43 zł   

7. Modernizacja mostu na rzece Kał ębnica  – wartość zadania 12.920,17zł (środki własne)  

II. PROJEKTY  SPOŁECZNE  KONTYNUOWANE  I  BIE śĄCE: 

1. Program "Nasze jezioro - nasza sprawa"  - środki z WFOŚiGW w Gdańsku – wartość zadania 
7.000 zł  

2. Program profilaktyki wad postaw u dzieci  – wartość zadania 1.825,50 zł (środki własne).   
3. Zajęcia dla dzieci i młodzie Ŝy w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych  – 

wartość zadania 11.136,96 zł (środki własne).  
4. "Daj Szans ę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci  klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Osieku"  – dofinansowanie ze środków unijnych POKL 32.637,60 zł   
5. "Gotowi na nowe wyzwania"  - dofinansowanie ze środków unijnych POKL 49.969,66 zł  
6. Remonty bie Ŝące i wyposa Ŝenie świetlic wiejskich  – w Suchobrzeźnicy, Bukowinach, 

Wycinkach, Lisówku i Karszanku -  razem wydatki 31.800 zł  (środki własne).  
7. Koła Gospody ń Wiejskich  – wsparcie działalności (środki własne).  
8. Dzień Dziecka w sołectwach  – wsparcie finansowe (środki własne).  
9. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych:  „Powitanie Lata”, „Na Jagody”, „Sylwester pod 

Gwiazdami”.   
10. Wsparcie finansowe imprez kulturalno-sportowo-integ racyjnych:     
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- „Biegi Św. Floriana",     

- „Razem Raźniej", 

- Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy,  

- Turniej Piłki Siatkowej w Kasparusie,  

- "Badania terenowe na Kociewiu" (Studenckie Koło Naukowe "Mozaika"),  

- obozy MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych w Skrzyni,   

- Plenery Twórców Ludowych w Wycinkach,    

- zajęcia sportowe w sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieŜy.   
11. Wsparcie finansowe działa ń organizacji społecznych i pozarz ądowych:  

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

- Uczniowski Klub Sportowy „Kałębie”,  

- Uczniowski Klub Sportowy „Włóczykij”,  

- Osieckie Towarzystwo Sportowe,  

- dwoje lekkoatletów z terenu gminy.    
12. Informator Osiecki  – informacyjne pismo Urzędu Gminy.  

III. OFERTA INWESTYCYJNA I WYPOCZYNKOWA :  

1. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek i Wycinki. 
2. Teren rekreacyjny ogólnodostępny - ul. Za Jeziorem w Osieku (przewidziany pod budowę 

przystani Ŝeglarskiej nad jeziorem Kałębie).  
3. Cztery rezerwaty przyrody („Czapli Wierch”, Krzywe Koło”, „Jezioro Udzierz”, „Zdrójno”).  
4. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, konne.  
5. Jeziora, w tym Kałębie – „Morze Kociewskie” –wędkowanie, sporty wodne (windsurfing, bojery, 

Ŝeglarstwo). 
6. Rozwój budownictwa mieszkalnego i letniskowego. 
7. Rozwój inwestycji pod kątem turystyki i rekreacji. 
8. Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjne „Dobry Brat” w Osieku (oferta dla mieszkańców naszego 

kraju i gości z zagranicy).  
9. Gospodarstwa agroturystyczne. 
10. Podatki i opłaty lokalne jedne z najniŜszych w regionie i kraju. 

IV. PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI DO KO ŃCA KADENCJI:  

1. Remont świetlicy wiejskiej w Osieku – wartość zadania 175.000 zł, dofinansowanie ze środków 
unijnych PROW - 80% kosztów kwalifikowanych (podpisana umowa z Urzędem 
Marszałkowskim).  

2. Remont świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – wartość zadania 115.000 zł, dofinansowanie ze 
środków unijnych PROW - 80% kosztów kwalifikowanych (wniosek złoŜony do „Chaty Kociewia”).  

3. Budowa placów zabaw w Karszanku, Wycinkach i Osieku – wartość zadania 50.000 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków unijnych PROW - 25.000 zł (wniosek w I etapie rozpatrzony 
pozytywnie).  

4. Termomodernizacja starej części budynku remizy OSP w Osieku – wartość zadania 140.000 zł 
(środki własne)  

5. Rozpoczęcie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Osieku -  wartość zadania ok. 
490.160 zł z dofinansowaniem ze środków unijnych 340.160 zł, w tym 150.000 zł środki własne  

6. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego 
terenu – ok. 100.000 zł (środki własne) 

V. WAśNIEJSZE PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI NA DALSZE LATA:  

1. Rozbudowa (łącznik z salą sportową) i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych 
w Osieku  

2. Budowa przystani Ŝeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku  
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3. Budowa Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji w Osieku  

4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerzu.  

VI. ZADŁUśENIE GMINY:  

ZadłuŜenie gminy Osiek na koniec III kwartału 2012r. wynosi 1.816.669,00 zł, co stanowi 27,3% 
dochodów budŜetowych gminy, które wynoszą 6.652.543,00 zł 

JAK ZAPAMI ĘTAM PIERWSZĄ POŁOWĘ KADENCJI?  

Zapamiętam TRĄBĘ POWIETRZNĄ, która przeszła przez teren naszej gminy w sobotę 14 lipca 2012r. 
kilka minut po godz. 17. 

Wójt 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   NNNAAAUUUKKKIII   OOOBBBSSSŁŁŁUUUGGGIII   KKKOOOMMMPPPUUUTTTEEERRRAAA   
DDDLLLAAA   OOOSSSÓÓÓBBB   TTTRRRZZZEEECCCIIIEEEGGGOOO   WWWIIIEEEKKKUUU   555000+++   

RUSZY PO NOWYM ROKU W NASZEJ GMINIE 
JEŚLI ZNAJDĄ SIĘ CHĘTNI 

WWWOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIUUUSSSZZZEEE***   
(nauczyciele, studenci, maturzyści i in.) 

DO NAUCZANIA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
(niejednokrotnie swoich BABĆ, DZIADKÓW czy RODZICÓW) 

ZATEM BARDZO PROSZĘ  
WSZYSTKICH MŁODYCH I CHĘTNYCH „INSTRUKTORÓW”  

o zgłaszanie się do 20 stycznia 2013 roku. 

* * * * * * * * * * * * * * *  

UUUCCCZZZNNNIIIÓÓÓWWW   555000+++   
CHĘTNYCH DO NAUKI OBSŁUGI KOMPUTERA 

PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ DO 1 LUTEGO 2013 ROKU. 
 

Jeśli będą chętni zarówno „INSTRUKTORZY” jak i „UCZNIOWIE 50+” – realizację 
PROGRAMU rozpoczniemy 4 lutego 2013 roku 

Zapisy przyjmuje 
harmonogram zajęć opracowuje 

realizację harmonogramu nadzoruje 
i całość programu realizuje: 

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – PANI LUCYNA KOSECKA 
TEL. 58 582 10 00 

DO REALIZACJI PROGRAMU PRZEKAZANY ZOSTAŁ SPRZĘT 
KOMPUTEROWY NAJWYśSZEJ JAKOŚCI. 
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Szanowni Państwo! 
Bez WOLONTARIUSZY naszym seniorom nie pomoŜemy, dlatego 
proszę MŁODSZYCH: Uczyńcie ciekawszym Ŝycie STARSZYCH. 

*dla wolontariuszy zaświadczenia 

Wójt 

 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    
PPPPPPPPPPPPssssssssssssyyyyyyyyyyyycccccccccccchhhhhhhhhhhhoooooooooooolllllllllllloooooooooooogggggggggggg            SSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzkkkkkkkkkkkkoooooooooooollllllllllllnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyy            ------------            PPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii            JJJJJJJJJJJJooooooooooooaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            MMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiłłłłłłłłłłłłaaaaaaaaaaaa------------MMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrroooooooooooowwwwwwwwwwwwsssssssssssskkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaa            

udziela porad wszystkim mieszkańcom gminyudziela porad wszystkim mieszkańcom gminyudziela porad wszystkim mieszkańcom gminyudziela porad wszystkim mieszkańcom gminy    

w każdy Iw każdy Iw każdy Iw każdy I----szy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.30 szy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.30 szy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.30 szy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.30 –––– 17.30 17.30 17.30 17.30    

w (starym) budynku szkoływ (starym) budynku szkoływ (starym) budynku szkoływ (starym) budynku szkoły, pokój nr 12 

Zapraszamy 

 

ZZZIIIMMMOOOWWWEEE   UUUTTTRRRZZZYYYMMMAAANNNIIIEEE   DDDRRRÓÓÓGGG   GGGMMMIIINNNNNNYYYCCCHHH   
WWW   OOOKKKRRREEESSSIIIEEE   ZZZIIIMMMYYY   222000111222///222000111333   

 
Lp. Nazwisko i Imię Rejon  do  odśnieŜania 

1. 
Balewska-Kucharzyk Katarzyna 
tel.  58 582 91 70 

tel. kom. 698 742 191   

Lisówko, Bukowiny, Udzierz 

2. 
Brzóska Zenon 
tel. 58 582 12 94 

tel. kom. 692 705 986 

Kasparus, Leśnictwo Kasparus, 
Błędno, Gęby, Pieczyska, 
Suchobrzeźnica, Łuby, Zdrójki  

3. 
Brzoska Jarosław 
tel. kom. 728 844 850 

tel. kom. 606 494 558 

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

4. 
Kazubowski Eugeniusz 
tel. 58 582 12 27 

tel. kom. 662 208 148 

Osiek Dobry Brat, Osiek Osiedle 
Polne, Radogoszcz, Dębia Góra 
Trzebiechowo, Leśnictwo Kałębnica  

5. 
Łobocki  Mirosław 
tel. 58 560 96 56 

tel. kom. 662 038 733 

Cisowy, Gajówka Frąca 
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6. Szumała Ireneusz 
tel. kom. 606 792 139 

Karszanek DuŜy I Mały, Głuche, 
Wierzbiny, Leśnictwo Karcznia 

7. Wolszlegier Stanisław 
tel. kom. 889 809 763 

JeŜewnica, Jaszczerek, Recice 

Inspektor 

Torłop Mieczysław  

tel. kom. 504 -173 -103 

 

K O M U N I K A T  

Z uwagi na okres zimowy i trudne warunki atmosferyczne proszę 
mieszkańców gminy o: 

1. zwracanie uwagi na zagroŜenia oraz pomoc, gdy zajdzie potrzeba, innym 
ludziom; 

2. zabezpieczenie dzieci przed nadmiernym wychłodzeniem i przeziębieniem; 
3. wchodzenie dzieci na zamarznięte wody, gdy lód jest odpowiedniej grubości 

(min. 30 cm) oraz w towarzystwie osób dorosłych; 
4. zwiększenie troski o ludzi starszych, którzy w czasie silnych mrozów nie 

powinni wychodzić z domów; 
5. informowanie o potrzebie udzielenia pomocy osobom chorym i samotnym lub 

niedołęŜnym (zaopatrzenie w Ŝywność, leki itp.) zwłaszcza w  miejscach 
odciętych od komunikacji zewnętrznej; 

6. informowanie rodziny bądź policji o osobach nietrzeźwych w sytuacji zagroŜenia 
zdrowia i Ŝycia w obecnych warunkach meteorologicznych; 

7. ostroŜne poruszanie się pieszych zapobiegając upadkom, wypadkom, urazom; 
8. posiadanie przez pieszych na wierzchnich okryciach po zmroku elementów 

odblaskowych, zaś rowerzystów - świateł przy rowerach; 
9. usuwanie z dachów zalegającego śniegu i lodu, by eliminować zagroŜenia  

katastrofami budowlanymi; 
10. dostosowanie prędkości pojazdów przez kierujących do trudnych warunków 

drogowych oraz załoŜenie opon zimowych; 
11. odśnieŜanie chodników przy posesjach w granicach swoich nieruchomości; 
12. odśnieŜanie prywatnych dróg dojazdowych do swoich posesji; 
13. szczególne przestrzegania przepisów p. poŜ (szczelność przewodów 

kominowych, itp.). 

ZAWSZE BĄDŹMY GOTOWI NIEŚĆ POMOC  
DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI  
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O WSZELKICH ZAGRO śENIACH WYNIKAJ ĄCYCH Z 
WARUNKÓW POGODOWYCH PROSZ Ę INFORMOWA Ć: 

Inspektor d/s zarządzania kryzysowego 
Mieczysław Torłop 

Urząd Gminy: tel. słuŜb: 58 582 12 82 wew.16 
tel. kom. 504 -173 -103 

 

IIIGGGŁŁŁĄĄĄ,,,   SSSZZZYYYDDDEEEŁŁŁKKKIIIEEEMMM,,,   NNNAAA   DDDRRRUUUTTTAAACCCHHH!!!   
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby miło spędzać zimowe 
popołudnia i wieczory, a jednocześnie zdobyć nowe 
umiejętności - zapraszamy na: 

kkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrssssssssssss            hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaffffffffffffttttttttttttuuuuuuuuuuuu,,,,,,,,,,,,            sssssssssssszzzzzzzzzzzzyyyyyyyyyyyyddddddddddddeeeeeeeeeeeełłłłłłłłłłłłkkkkkkkkkkkkoooooooooooowwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaa            iiiiiiiiiiii            rrrrrrrrrrrroooooooooooobbbbbbbbbbbbóóóóóóóóóóóótttttttttttteeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkk            nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            ddddddddddddrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuttttttttttttaaaaaaaaaaaacccccccccccchhhhhhhhhhhh            
organizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku.  

Zainteresowanych prosimy o zapisy do dnia 15.01.2013r.  

WWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            SSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ!!!!!!!!!!!!            
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

Lucyna Kosecka 

 

WIECZOREK ANDRZEJKOWY 
Staropolska tradycja nakazuje wieczór „Andrzejkowy”  spędzić w gronie przyjaciół 
i najbliŜszych, oddając się  uciechom i zabawom, nie zapominając takŜe o suto 
zastawionym stole i przeróŜnych wspaniałych trunkach przysparzających wspaniałego 
humoru a takŜe chęci do zabawy. My tradycji tej dochowaliśmy wierności i w sobotni 
wieczór spotkaliśmy się uczestnicząc we wspaniałej zabawie. 

Wieczór „Andrzejkowy” to czas na wróŜby, kabały i tańce. Tego nie zabrakło w trakcie 
naszej zabawy. Lano wosk i z przedziwnych figur starano się wywnioskować, co czeka co 
niektórych w najbliŜszym czasie, wróŜono z losowo wybranych obrazków i jeszcze parę 
innych zabaw przygotowano na ten wspaniały wieczór. 
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Najwięcej jednak było tańców, nie zabrakło śpiewu, tudzieŜ dowcipów w postaci 
monologów prezentowanych w naszej gwarze. Na sali nikt się nie nudził, było wesoło, 
szczególnie kiedy do grona bawiących się dołączyli przebierańcy chcący urozmaicić 
swoim uczestnictwem wspaniałą zabawę. 

Nasze dzieci i wnuki zazdroszczą nam pomysłów, wigoru i częstotliwości spotkań. Tego 
pierwszego nam nie brakuje i chyba nie zabraknie, oby tylko zdrowie dopisało. 

JuŜ niedługo, bo za 14 dni spotkamy się znowu, na dorocznym spotkaniu opłatkowym, 
a 31 grudnia na zabawie sylwestrowej. 

* * * * * * * * * * * * * * *  

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
15 grudnia o godzinie 1000  w sali posiedzeń w Osieku spotkali się członkowie naszego 
koła na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Udział w spotkaniu wzięli prawie wszyscy 
członkowie naszego koła. Gościem honorowym była Wójt Gminy Pani inŜ. Stanisława 
Kurowska. 

Atmosfera panowała wspaniała, moŜna powiedzieć iście rodzinna, bo tak to juŜ jest, Ŝe 
czujemy się razem jak jedna rodzina.  

Otwarcia i powitania członków i dostojnego gościa dokonała nasza Prezes Teresa, a 
następnie przed zebranymi wystąpił nasz zespół wokalny, który na powitanie zaśpiewał 
wiązankę naszych polskich kolęd, wprowadzając w świąteczny nastrój.  

Głos zabrała teŜ Pani Wójt, gratulując nam tego co osiągnęliśmy w naszej działalności 
oraz Ŝyczyła dalszego zaangaŜowania w działanie na rzecz osób starszych, a tym samym 
na rzecz naszej gminy.  

śyczyła wszystkim wiele zdrowia i niespoŜytej energii w działaniu. 

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło dzielenie się opłatkiem.  

 
Był to najwaŜniejszy punkt naszego spotkania, a następnie pogawędki przy kawie i 
wspólne śpiewanie kolęd. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 
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MIKOŁAJKI W SKÓRZENNIE 
Mikołajki dla dzieci w Skórzennie, odbyły się dnia 08.12.2012 o godzinie 14:00 
w Świetlicy wiejskiej 
w remizie OSP 
w Skórzennie. Na spotkanie 
przyszły dzieci i ich mamy. 
Uśmiechnięte i zadowolone 
chętnie brały udział we 
wspólnej zabawie oraz 
robieniu ozdób 
choinkowych. 

Podczas spotkania 
najmłodszych odwiedził św. 
Mikołaj. 

Serdeczne podziękowania 
dla tych, którzy przyczynili 
się do zorganizowania 
spotkania mikołajkowego 
oraz wzięli w nim udział. 

Sołtys 

Izabela Szumała 

 

MIKOŁAJKI W  RADOGOSZCZY 
Z okazji Mikołajek, sołtys z Radą Sołecką odwiedził seniorów z Dębiej Góry, 
Trzebiechowa i Radogoszczy. 

W trakcie tych krótkich spotkań obdarowaliśmy naszych seniorów drobnymi upominkami. 

Naszym następnym zadaniem jest organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci z naszego 
sołectwa. 

Sołtys i Rada Sołecka 

Radogoszcz 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W KARSZANKU 
Spotkanie opłatkowe, jak 
co roku, odbyło się w 
świetlicy wiejskiej w 
Karszanku w dniu 
15 grudnia 2012 roku. 
Zaproszeni zostali 
mieszkańcy sołectwa 
Karszanek, szkoda tylko Ŝe 
nie wszyscy mogli być z 
nami. 

ZłoŜyliśmy sobie Ŝyczenia i 
w świątecznym nastroju 
spędziliśmy miłe chwile. 

Dziękuję paniom z Koła 
Gospodyń za nieocenioną 
pomoc przy 
zorganizowaniu spotkania i 
poczęstunku. 

 

zdjęcia na stronie www.osiek.gda.pl 

Sołtys 

Alicja Ciarkowska 

 

KONKURS „PRZYJAZNA WIE Ś” 

Konkurs „Przyjazna Wieś” organizowany jest z inicjatywy Sekretariatu Centralnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Plebiscyt promuje najlepsze projekty zrealizowane 
na obszarach wiejskich ze środków unijnych. Konkurs rozgrywany jest w trzech 
kategoriach: infrastruktura techniczna, społeczna i ekologiczna. 

Gmina Osiek zgłosiła do konkursu projekt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w 
Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek w 
kategorii Infrastruktura społeczna, za który komisja przyznała II miejsce. 

W dniu 17 grudnia odbyła się uroczysta Konferencja podsumowująca etap regionalny 
konkursu „Przyjazna Wieś”  na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany 
na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijny, gdzie wręczone zostały 
pamiątkowe dyplomy.  

Za zajęcie II miejsca Gmina Osiek otrzyma równieŜ nagrodę w wysokości do 4 500 zł.  
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Inspektor 

Małgorzata Klein 
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ZADUSZKI STRAśACKIE  
Jak co roku w trzecią niedzielę miesiąca listopada odbywają się w Suminie Zaduszki 
StraŜackie  za zmarłych stra Ŝaków . Mszę św. za zmarłych straŜaków sprawował kapelan 
stra Ŝaków ks. Stefan Rogowski . W Zaduszkach uczestniczyli Wójt Gminy - Stanisława 
Kurowska , Prezes ZOG ZOSP RP - Piotr Sumczy ński , Komendant Gminny OSP - 
Mieczysław Torłop , poczet sztandarowy z OSP Osiek tj. Henryk Jaszczerski , Kurt Lenser , 
Jan Cherek  oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek: OSP Kasparus - Jarosław 
Graban , OSP Radogoszcz - Janusz Strehlau , OSP Skórzenno - Jan Rulaf , OSP Osiek - 
Wojciech Cherek .  

W czasie trwania mszy św. modliliśmy się w intencji zmarłych straŜaków z naszego powiatu.  

Z naszej gminy na „drugą stronę ognia” odeszli:  

Ryszard Szumała  - OSP Bukowiny,  

Piotr Siegmuller  - OSP Skórzenno,  

Feliks Dagga  - OSP Osiek.  

Komendant Gminny OSP 

Mieczysław Torłop 

 

PROJEKT ”MAKRO EDUKACJA DO MIKRO PRZEDSIĘBIORCY” 
Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu 
Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechnika Gdańska,  
koordynator: 

dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka prof. nadzw. PG 
e-mail:egrze@zie.pg.gda.pl 
tel.: 58 347 24 46 (sekretariat); 58 347 28 75 (pokój 510 WZIE) 

Planowane finansowanie projektu  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 8.1.1. 

Termin realizacja projektu 
Marzec 2013 – Grudzień 2014 

Cel ogólny projektu  
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności osób pracujących do potrzeb 
gospodarki na terenie województwa pomorskiego. 

Grupa docelowa  
Projekt jest skierowany do mikro przedsiębiorstw z obszaru województwa 
pomorskiego oraz ich pracowników, posiadających siedzibę poza Trójmiastem na 
obszarach słabych strukturalnie.  
Działania 

Szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników mikro przedsiębiorstw, w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej ich 
moŜliwościom organizacyjno–technicznym. 
Projekt obejmie: 
• wykłady i warsztaty; 
• nauczanie z wykorzystaniem metody e-learning; 
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• przygotowanie materiałów szkoleniowych;  
Projekt zakłada realizację szkoleń, które prowadzą do zdobycia przez uczestników 
konkretnych kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz kończących 
się egzaminem przeprowadzanym przez podmiot zewnętrzny w stosunku do PG, 
weryfikującym zdobyte podczas projektu umiejętności i kompetencje. 

Analiza potrzeb szkoleniowych  
PG przygotuje analizy potrzeb szkoleniowych mikro przedsiębiorstw. Przeprowadzi testy 
wiedzy/kompetencji dla wszystkich pracowników będących uczestnikami projektu.  
Analiza będzie realizowana w listopadzie i grudniu, w przed złoŜeniem wniosku o 
dofinansowanie i zostanie zaktualizowana na etapie rekrutacji uczestników projektu 
(marzec 2013). Celem analizy będzie dobór tematyki, metodyki szkoleń i form wsparcia. 
Przedsiębiorco, weź udział w szkoleniach dotyczących wszelkich zagadnień 
związanych z prowadzeniem firmy.  
Szkolenia będą realizowane w roku 2013, finansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Warunkiem udziału w szkoleniach jest wypełnienie ankiety, badającej 
potrzeby edukacyjne przedsiębiorcy.  
Ankietę pobierz ze strony internetowej gminy Osiek www.osiek.gda.pl lub zgłoś 
swój udział wysyłając e-mail na adres: ankieta.projekt2012@gmail.com 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
 Pełna wdzięczności za okazaną pomoc w trudnych dla mnie chwilach, po przejściu 

trąby powietrznej w dniu 14 lipca br., chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, 

którzy mnie wsparli. 

 Pragnę, z całego serca podziękować władzom samorządowym Gminy Osiek z 

podległymi jednostkami, administracji rządowej (służby Wojewody Pomorskiego), 

powiatowym władzom samorządowym (Starostwo Powiatu Starogardzkiego), 

samorządowi Gminy Miejskiej Starogard Gd., kościołowi rzymsko-katolickiemu z 

Caritasem, w tym przede wszystkim parafii pw. św. Rocha w Osieku oraz parafii z Brus, 

organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, fundacjom, firmom, osobom prywatnym 

oraz wszystkim tym, którzy zechcieli pozostać anonimowi. 

 Remont zniszczeń, które spowodował żywioł nie byłby możliwy bez Państwa 

pomocy. To dzięki otrzymanym środkom i materiałom, mogę spokojniej i bez obaw 

odbudowywać zniszczenia i pomimo swojego wieku, z nadzieją patrzeć w przyszłość, 

chociaż pewnie jeszcze minie dużo czasu, zanim otrząsnę się z tego, co mnie spotkało. 

 Jeszcze raz dziękuję za pomoc, którą traktuję jako wyraz Państwa wrażliwości, 

solidarności  i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Anna Zakrocka 
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UWAGA – WAśNE DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie w terminie do 18.01.2013r. do godz. 
15.30 Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17 lub przekazanie 
pocztą (data wpływu do urzędu: 18.01.2013r.) oferty zgodnej ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wraz z właściwymi załącznikami. 

Więcej informacji oraz załączniki do pobrania na stronie www.powiatstarogard.pl 
w zakładce: organizacje pozarządowe. 

 

ZOSTAŃ MIKOŁAJEM DLA ZWIERZ ĄT 
Zima to najcięŜszy okres dla zwierząt w schronisku. Czasem wystarczy nawet mały gest 
dobroci, Ŝeby ulŜyć ich doli. Jak co roku, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ 
Animals w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Hermanowskiej 24, zaprasza w okresie 
przedświątecznym do siebie.  

KaŜde stworzenie zasługuje na 
współczucie i dobro. W imieniu 
naszych podopiecznych prosimy 
o suchą karmę, puszki dla psów 
i kotów oraz koce, które bardzo się 
przydadzą teraz zimą. MoŜna je 
przynosić do naszego schroniska we 
wszystkie dni tygodnia w godzinach 
otwarcia.  

Najpiękniejszym prezentem, jaki 
moŜna podarować bezdomnemu zwierzęciu jest oczywiście nowy dom. Pamiętajmy jednak, 
Ŝe adopcja powinna być przemyślana, przedyskutowana ze wszystkimi członkami rodziny.  
W Ŝadnym wypadku nie kupujmy jednak zwierzęcia na gwiazdkowy prezent – w ten 
sposób zamiast pomóc, moŜemy bardzo skrzywdzić Ŝywą istotę. 
 

http://schroniskostarogard.pl/ 
ul. Hermanowska 24,  

83-200 Starogard Gdański 
tel. 58 560 99 31 

e-mail: psykoty@wp.pl 
Pon - Pt.: 08:00 - 16:00 

Sob. - Niedz.: 10:00 - 14:00 
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Oferty pracy 

Nazwa zawodu Nazwa stanowiska Data zgłoszenia 
oferty do CBOP 

Miejsce 
pracy w 
kraju 

Kierowca operator wózków 
jezdniowych 

Kierowca operator wózków 
jezdniowych 

2012-12-20 Osówek  

Mechanik samochodów 
osobowych 

Mechanik samochodów 
osobowych 

2012-12-20 
Starogard 
Gdański  

Fryzjer* Fryzjer* 2012-12-20 
Starogard 
Gdański  

Stolarz meblowy Stolarz meblowy 2012-12-20 
Starogard 
Gdański  

Prezenter muzyczny 
(discjockey) 

Prezenter muzyczny 
(discjockey) 

2012-12-19 Janowo  

Tapicer* Tapicer* 2012-12-18 
Starogard 
Gdański  

Mechanik pojazdów 
samochodowych* 

Mechanik lub 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

2012-12-18 Okole  

Robotnik gospodarczy 
Pracownik fizyczny w 
zakładzie ślusarskim 

2012-12-18 Janin  

Ślusarz* 
Lider Produkcji Specjalnej 
(Wydział Produkcji 
Metalowej) 

2012-12-18 
Starogard 
Gdański  

Przedstawiciel handlowy Handlowiec 2012-12-18 
Czarna 
Woda  

Kucharz* Kucharz 2012-12-17 
Starogard 
Gdański  

Sprzedawca* Sprzedawca 2012-12-17 
Starogard 
Gdański  

Fryzjer* Fryzjer damsko-męski 2012-12-14 Tczew  

Fryzjer* Fryzjer 2012-12-14 
Starogard 
Gdański  

Robotnik budowlany Pracownik budowlany 2012-12-14 
Starogard 
Gdański  
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