RAPORT O
STANIE
GMINY
KOLBUDY

Dane za rok 2019

CZYM JEST RAPORT O STANIE GMINY KOLBUDY?
Raport jest zestawieniem najważniejszych danych
o naszym samorządzie. To zbiór informacji o
najważniejszych działaniach podejmowanych
przez Gminę Kolbudy w roku 2019. Dokument ten
jest również sprawozdaniem z pracy tutejszej
administracji. Zadania samorządu są szerokie, od
edukacji, poprzez inwestycje, sport i rekreację do
współpracy międzynarodowej. Suma wszystkich
tych działań składa się na jakość życia
mieszkańców. Celem raportu nie jest ocenianie
czy komentowanie, a jedynie prezentacja
twardych danych oraz przedstawienie
najistotniejszych zdarzeń, które działy się w roku
objętym podsumowaniem. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami Wójt, co roku do 31
maja (w tym roku wyjątkowo do 31 lipca)
przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie
Gminy”.

O GMINIE KOLBUDY










Gmina Kolbudy położona jest we wschodniej części województwa
pomorskiego, a jej obszar (8280 ha) zajmuje południowowschodnią, krawędziową część Pojezierza Kaszubskiego,
sąsiadującego z Żuławami Wiślanymi. Gmina w dniu 31 grudnia
2019 roku liczyła zameldowanych 17 028 mieszkańców. Tworzy ją
15 wsi sołeckich . Administracyjnie wchodzi w skład powiatu
gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Ośrodkiem
administracyjno-usługowym gminy jest wieś Kolbudy.
Niemal cały obszar gminy jest skanalizowany, a ścieki
odprowadzane są do oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Jest też w
dużym stopniu zgazyfikowana.
Charakterystycznym dla całej gminy elementem jest dynamiczny
rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego i zwartego.
Na terenie gminy znajduje się osiem szkół podstawowych, 1 liceum
niepubliczne, Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia. Opiekę
przedszkolną zapewniają zarówno placówki gminne, jak i
niepubliczne przedszkola.
W gminie zarejestrowanych jest blisko 1500 podmiotów
gospodarczych
W 2019 roku w Rankingu Zamożności Pomorskich Gmin nasz
samorząd uplasował się na 5 pozycji w klasyfikacji generalnej i 1
wśród gmin wiejskich (analizowano dochody budżetowe gminy w
przeliczeniu na jednego mieszkańca).

17 028
mieszkańców

15 wsi sołeckich

Obszar
8289 ha

WÓJT GMINY KOLBUDY
ANDRZEJ CHRUŚCICKI


Urodzony w Bydgoszczy w 1974 roku, dzieciństwo spędził w Solcu Kujawskim. W wieku 20 lat wyjechał na studia do Gdańska i
osiadł na stałe w pasie nadmorskim. Od ponad 17 lat mieszka w gminie Kolbudy, a dokładnie w sołectwie Kowale.



Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (magister inżynier).



Pracę zawodową rozpoczął od prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży komputerowej, a następnie
kontynuował ją w największych polskich firmach branży IT. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, wdrażaniu,
projektowaniu i wytwarzaniu systemów zarządzania finansami, firmami i nieruchomościami.



W trakcie kariery zawodowej ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu oraz prestiżowe menadżerskie studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w
Gdańsku certyfikowane przez Northampton University z Wielkiej Brytanii. W trakcie studiów MBA miał okazję poznać od podszewki
procesy produkcyjno-zarządcze w fabryce Jaguara w Birmingham, mechanizmy skutecznego zarządzania obiektami w kolebce
sportów motorowych w Silverstone, jak również zarządzanie procesami logistycznymi w Cygnia Logistics (Delapak Limited) w
Northampton.



W latach 2007-2011 był członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Kowale.



W roku 2010 po raz pierwszy zdobył mandat radnego Gminy Kolbudy, startując z okręgu Kowale – Jankowo Gd. W połowie
kadencji z grupą siedmiu radnych współtworzył Klub Radnych „Radni dla Gminy Kolbudy”.



W roku 2014 ponownie z sukcesem ubiegał się o mandat radnego Gminy Kolbudy, tym razem startując z ramienia komitetu KWW
Jarosława Wittstocka z okręgu nr 13 Kowale. Wspólnie z grupą radnych wywodzących się ze wspomnianego komitetu wyborczego
reaktywował Klub Radnych „Radni dla Gminy Kolbudy”.



Od zawsze bezpartyjny. Przekonany o konieczności budowania ponadpartyjnego etosu w samorządzie oraz polskiej racji stanu.



Zainteresowania: nowe technologie, film i teatr, podróże, sport (koszykówka, szachy)

Kontakt do Biura Rady
Gminy Kolbudy:

Tel. (58) 691 05 68, pokój
nr 105
Urząd Gminy Kolbudy
Ul. Staromłyńska 1, 83-050
Kolbudy

Rada Gminy Kolbudy składa się z 15 radnych.
Funkcję Przewodniczącej pełni Emilia Jóźwik.
Jej zastępcą jest Andrzej Sosiński.
W roku 2019 Rada Gminy Kolbudy podjęła 106
uchwał. Organ uchwałodawczy obradował
podczas 11 sesji.
W raportowanym okresie - od 1 stycznia 2019 do
31 grudnia 2020 roku - złożono 10 interpelacji, 6
zapytań oraz 39 wniosków.
Odnotowano trzy petycje, z czego dwie
skierowano do rozpatrzenia według właściwości
do Wójta Gminy Kolbudy. Rada Gminy Kolbudy
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia jednej z
petycji, uznając ją za bezprzedmiotową.
Do Rady Gminy Kolbudy wpłynęła 1 skarga na
działanie organu wykonawczego gminy Kolbudy
w zakresie zawierania umów na usługę
prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej
progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez
ogłoszeń na stronach BIP Urzędu Gminy Kolbudy.
Rada Gminy Kolbudy podjęła uchwałę o
rozpatrzeniu skargi, uznając ją za bezzasadną.

Komisje Rady Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023


Komisja Rewizyjna



Komisja Finansów, Rozwoju i Gospodarki



Komisja Spraw Obywatelskich



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji



Komisja Doraźna Statutowa

SOŁTYSI NOWEJ KADENCJI
W roku 2019 odbyło się 15 wyborczych
zebrań sołeckich.
Debiutanci:
Bielkówko - Krzysztof Laskowski
Bielkowo - Renata Luśnia
Buszkowy - Jerzy Stachurski
Czapielsk - Wioleta Szwarc-Okrój
Lisewiec - Renata Sałek
Ostróżki - Janusz Kalkowski
Otomin - Krzysztof Jakubiszak
Wybrani na kolejną kadencję:
Bąkowo - Marzena Plichta
Babidół - Andrzej Czubek
Jankowo Gdańskie - Lech Mikla
Kolbudy - Andrzej Sosiński
Kowale - Justyna Połomska
Lublewo Gdańskie - Dorota Repeć
Łapino - Tomasz Kroll
Pręgowo - Marcin Dawidowski

STAN DEMOGRAFICZNY W ROKU 2019

LICZBA MIESZKAŃCÓW
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 ROKU

17 028

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Łącznie

BABIDÓŁ i NOWINY

225

9

234

BĄKOWO

824

16

840

BIELKOWO

294

0

294

BIELKÓWKO

1077

9

1086

BUSZKOWY

576

3

579

CZAPIELSK

382

46

428

JANKOWO GDAŃSKIE 882

10

892

KOLBUDY

3607

60

3667

KOWALE

4308

101

4409

LISEWIEC

332

0

332

LUBLEWO GDAŃSKIE

1536

17

1553

ŁAPINO

626

7

633

OSTRÓŻKI

162

0

162

OTOMIN

978

11

989

PRĘGOWO

927

3

930

OGÓŁEM

16736

292

17028

CO SZCZEGÓLNIE ZAPAMIĘTAMY Z ROKU 2019

FINANSE GMINY KOLBUDY W 2019 ROKU
Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
Zadania te gmina realizuje poprzez wydatki budżetowe finansowane dochodami oraz
przychodami, a wśród nich kredyty, pożyczki lub emisja obligacji powodujących
zadłużenie i konieczność jego spłaty z przyszłych dochodów.
Wśród wydatków gminy przeważającą część stanowią wydatki „sztywne” związane z
zawartymi umowami na wydatki o charakterze obowiązkowym. Do tej kategorii można
zaliczyć wynagrodzenia, wydatki bieżące na oświatę, administrację, ochronę środowiska
czy pomoc społeczną.
Wydatki stymulujące rozwój gminy to głównie wydatki inwestycyjne w infrastrukturę
drogową, społeczną, oświatową, związaną z ochroną zdrowia, kulturą i rekreacją. Wydatki
te finansowane są tzw. nadwyżką operacyjną oraz środkami zewnętrznymi.

Nadmierny apetyt na inwestycje połączony z brakiem dyscypliny wydatków
bieżących powoduje zadłużenie gminy ograniczające możliwości rozwoju w
latach przyszłych.

KATEGORIE DOCHODÓW i WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY

KATEGORIE WYDATKÓW I WAŻNIEJSZE KIERUNKI WYDATKÓW GMINY

KATEGORIE WYDATKÓW

Wynagrodzenia i pochodne

36,2 mln zł

Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Pozostałe wydatki bieżące

19,4 mln zł
Wydatki majątkowe

24,2 mln zł

27,1 mln zł

Dotacje, wpłaty
Obsługa długu publicznego

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W 2019 ROKU
Rok 2019 był rekordowy pod względem
pozyskanych środków zewnętrznych.
Samorząd sięgnął w sumie po

10,339 mln zł dodatkowych,
pozabudżetowych pieniędzy.

Uzyskane dofinansowanie pochodziło
zarówno ze środków rządowych (które
rozdziela Wojewoda Pomorski), dotacji
unijnych oraz puli samorządowej
(przyznawanej przez Marszałka
Województwa Pomorskiego).
Z uzyskanych dotacji m.in. budowano
drogi, wykonywano instalacje sanitarne
oraz kupowano wyposażenie do
gminnych szkół.

DOFINANSOWANIE UZYSKANE W 2019 ROKU (WNIOSKOWANE W ROKU 2018)

Tytuł projektu

Instytucja/program

Jajko czy kura... przedszkolaki z Gminy
Kolbudy rozwijają swoje
kompetencje

Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego/
RPO WP 201-2020

Budowa drogi gminnej ul.
Fiołkowej i Jezuickiej w
miejscowości Czapielsk,
Gmina Kolbudy

PROW 2014-2020

Budowa ciągu w Jankowie
Gdańskim – Etap II

Fundusz Dróg
Samorządowych

Zakup książek do SP w
Kowalach oraz do ZKiW w
Lublewie Gdańskim

Rządowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

Wnioskowana kwota

Otrzymana kwota

1 789 882,24 zł

1 723 731,18 zł

1 599 968,00 zł

1 557 064,00 zł

846 700,00 zł

756 678,00 zł

14 480,00 zł

14 480,00 zł

DOFINANSOWANIE UZYSKANE W 2019 ROKU (WNIOSKOWANE W ROKU 2019)
Tytuł projektu

Instytucja/program

Wnioskowana kwota

Otrzymana kwota

901 942,00 zł

901 942,00 zł

Przebudowa ul. Przedszkolnej
w Kolbudach

FDS 2019

Budowa ciągu w Jankowie
Gdańskim – Etap III A

FDS 2019

Rozbudowa ul. Konopnickiej
w Ostróżkach

FDS 2019

Aktywna Tablica (monitory
interaktywne do ZKiW
Lublewo, SP Kowale, SP filia
Buszkowy, ZKiW
w Bielkówku)

Pomorski Urząd Wojewódzki

56 000,00 zł

56 000,00 zł

zwiększenie subwencji
oświatowej 0,4%
zakup pomocy
dydaktycznych do SP w
Kowalach
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
z terenu gminy Kolbudy

MEN subwencja oświatowa

28 802,00 zł

28 802,00 zł

WFOŚiGW w Gdańsku

13 540,00 zł

9 545,72 zł

Po przetargu 605 787,00 zł

772 374,00 zł

772 374,00 zł
Po przetargu 613 529,00 zł

424 421,00 zł

424 421,00 zł
Po przetargu 405 911,00 zł

Zgodnie z rozliczeniem końcowym

DOFINANSOWANIE UZYSKANE W 2019 ROKU (WNIOSKOWANE W ROKU 2019)
Budowa ul. Żurawiej w
Otominie
Senior + utworzenie w
Kowalach

FDS 2019

1 336 904,00 zł

1 336 904,00 zł

Pomorski Urząd Wojewódzki

149 688,00 zł

146 677,33 zł

Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych – ul. Potokowa,
Lisewiec
Projekt partnerski z AMW
„Młodzieżowa
akademia
kreatywności”
Program WiFi4EU

Wojewódzkie Biuro Geodezji i
Terenów Rolnych

100 000,00 zł

100 000,00 zł

POWER

969 903,00 zł

842 220,00 zł

Komisja Europejska

15 000 euro

Podpisana umowa

Wyposażenie bieżące
do kuchni w SP w
Kowalach

Kuratorium Oświaty

30 488,00 zł

30 488,00 zł

Senior + funkcjonowanie
w Kolbudach

Pomorski Urząd Wojewódzki

24 000,00 zł

24 000,00 zł

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2019 ROKU OCZEKUJĄCE NA OCENĘ
Tytuł projektu
Przebudowa ul. Tęczowa Polana i Jaśminowy Stok, ul. Górnej,
Kolonia, Polna, Kościelna w Bielkówku, oraz ul. Podgórna w
Jankowie Gdańskim.

Instytucja/program
FDS 2020

Wnioskowana
kwota
4 051 941,50 zł

Etap sprawy
W maju 2020 roku
podpisano umowę

4 051 941,50 zł
Poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW
221 na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę ul. Ważnego
w Kolbudach, budowę ul. Wolska Polskiego i Wrzosowej w
Lublewie Gdańskim, przebudowę ul. Bukowej w Lublewie
Gdańskim i budowę ul. Jagodowej w Otominie

FDS 2020

3 855 620,00 zł

Trwa weryfikacja
wniosku

Poprawa jakości dróg gminnych na terenie gminy Kolbudy
poprzez przebudowę ul. Ogrodowej i ul. Turkusowej w
Jankowie Gdańskim, przebudowę ul. Polnej w Kolbudach oraz
budowę ul. Żurawiej w Otominie. Etap II.

FDS 2020

3 246 186,00 zł

Trwa weryfikacja
wniosku

Poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW
221 w zachodnio - południowej części Gminy Kolbudy przebudowa ul. Malowniczej polegającej na budowie
chodnika w miejscowości Lisewiec. Etap II, przebudowa ul.
Potokowej w Lisewcu, przebudowa ul. Bratek i ul. Jarzębinowej
w Czapielsku , budowa ul. Studziennej w Bielkówku.

FDS 2020

1 974 795,00 zł

Trwa weryfikacja
wniosku

Zakup książek do SP w Pręgowie oraz do ZKiW w Kolbudach i
w Bielkówku.

Rządowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

36 000,00 zł

Trwa weryfikacja

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOLBUDY W 2019 ROKU
Senior + Kowale

Gdańska Fundacja "I Ty
możesz wszystko"

04.11 - 31.12

10 000,00 zł

Senior + Kolbudy

Gdańska Fundacja "I Ty
możesz wszystko"

04.11 - 31.12

10 000,00 zł

Promocja dorobku
kulturalnego

Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki

19.08 - 19.10

10 000,00 zł

Senior + Kolbudy

Gdańska Fundacja "I Ty
możesz wszystko"

01.07 - 31.12

30 000,00 zł

Promocja RP za granicą

Fundacja Rodzina Nadziei

22.05 - 04.06

2 500,00 zł

Promocja RP za granicą

Fundacja Pokaż Dzieciom
Świat

24.05 - 15.06

2 500,00 zł

Promocja lokalnych tradycji
kulturalnych i kulinarnych

Koło Gospodyń Wiejskich
„Lisewianki”

04.04 - 15.12

5 618,22 zł

Uchwalony 21 stycznia 2019 r. budżet zakładał nadwyżkę operacyjną na poziomie 6,4 mln zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13 mln zł, finansowane głównie wolnymi środkami z lat
ubiegłych w kwocie 5,7 mln zł.
Zgodnie z uchwałą budżetową zadłużenie gminy miało zmaleć o 2,2 mln zł do poziomu 32,5
mln zł.
Dzięki pozyskaniu pozabudżetowych środków, głównie na inwestycje, nadwyżka operacyjna
wzrosła do poziomu 24,8 mln zł, przez co wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 19,4 mln zł
oraz udało się zrealizować cel w postaci mniejszego zadłużenia gminy

uchwała budżetowa
dochody bieżące
dochody ze sprzedaży mienia
wydatki bieżące
nadwyżka operacyjna

wydatki majątkowe
pożyczki, emisja obligacji
zadłużenie gminy

108 488 933

wykonanie

123 646 197

502 000

4 994 487

102 567 790

103 851 971

6 423 143

24 788 714

13 023 743

19 410 202

378 100

378 100

32 540 100

32 540 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi odrębny dokument,
gdzie szczegółowo opisane zostały dochody i wydatki oraz pozostałe
wielkości wpływające na wykonanie budżetu.
Najważniejsze pozycje wykonania budżetu przedstawia poniższa tabela:
plan po zmianach
DOCHODY, w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe w tym:
dochody ze sprzedaży majątku
WYDATKI, w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)
Przychody ogółem, w tym
pożyczki
wolne środki
Rozchody ogółem, w tym
spłata pożyczek
wykup obligacji
udzielone pożyczki

136 654 040,30
122 897 859,30
13 756 181,00
3 342 836,00
139 025 296,30
114 556 865,30
24 468 431,00
-2 371 256,00
2 503 600,00
5 543 100,00
378 100,00
5 165 000,00
3 039 500,00
379 500,00
2 160 000,00
500 000,00

wykonanie

137 240 011,14
123 646 197,19
13 593 813,95
4 994 487,13
123 262 172,72
103 851 970,73
19 410 201,99
13 977 838,42
3 301 714,00
6 328 512,50
378 100,00
5 950 412,50
3 026 798,50
366 798,50
2 160 000,00
500 000,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, planowane w
kwocie 24.131.351,00 zł, zostały wykonane na łączną kwotę
19.133.832,53, co stanowi 78,3% planu.

W wykonanej wielkości inwestycji mieści się kwota
3.727.827,00 zł wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego i zostaną wykorzystane w roku 2020.

INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2019
INWESTYCJE I REMONTY 2019
22,5 mln zł
Rozbudowa infrastruktury sportoworekreacyjnej, kulturalnej i oświetlenia
ulic
Rozbudowa infrastruktury oświatowej i
komunalnej

10,40 mln zł

9,34 mln zł

Budowy i modernizacje infrastruktury
drogowej
Budowy kanalizacji i wodociągów

KONTYNUACJA BUDOWY BASENU W KOLBUDACH
W roku 2019 wznowiono budowę krytej pływalni. Jest ona
realizowana według zamiennego projektu, który został
dostosowany do realnych możliwości finansowych samorządu.
W raportowanym okresie wykonano płytę fundamentową ze
zbrojonymi elementami, na której posadowiona zostanie
basenowa niecka. Rozpoczęto również budowę pomieszczeń
sanitarnego zaplecza pływalni.
Budowa pływalni w Kolbudach realizowana jest zgodnie z
przyjętym harmonogramem. Stan surowy, zamknięty, według
planu, ma zostać osiągnięty na przełomie lipca i sierpnia 2020 r.
Etap prac wykończeniowych powinien rozpocząć się we
wrześniu 2020 r. Oddanie obiektu do użytku zaplanowano na
wrzesień 2021 roku.
Koszt budowy szacowany jest obecnie na około 16,3 miliona
złotych. Główna niecka basenu składać się będzie z sześciu
torów o długości 25 metrów i głębokości od 1,2 do 1,8 metra..

GMINNE PRZEDSZKOLE W KOWALACH
W Kowalach przy ul. Apollina 1, w budynku
wielorodzinnym, na parterze którego powstają nowe
pomieszczenia Gminnego Przedszkola, przed końcem roku
2019 osiągnięto stan surowy zamknięty. W obiekcie we
wrześniu 2020 roku oddane do użytku zostaną cztery nowe
oddziały dla setki dzieci. Zgodnie z budowlaną tradycją,
na podsumowanie tego etapu inwestycji, zorganizowano
tzw. wiechę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz gminy, a także ekipa realizująca przedsięwzięcie.
Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie około 600 mkw.
Placówka składać się będzie z czterech sal o powierzchni
niemal 70 m2 każda. Do dwóch z nich przylegać będą
salki korekcyjne o powierzchni 30 mkw. każda. Oddzielone
będą od siebie mobilną ścianką, po złożeniu której
zyskamy powierzchnię 100 mkw. Pozostałe pomieszczenia,
które znajdą się w nowej placówce to m. in.: szatnie,
toalety w bezpośrednim sąsiedztwie sal, kuchnia ze
zmywalnią, pokój psychologa/logopedy. Będzie też
gabinet dyrekcji z sekretariatem oraz pomieszczenie dla
personelu.

ODDANIE DO UŻYTKU BUDYNKU „B” SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH
Od 2 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kowalach mogą korzystać z nowej sali gimnastycznej z aulą
widowiskowo-konferencyjną. Koszt budowy sali gimnastycznej
wyniósł ponad 18 mln złotych. Tym samym zakończono drugi
etap budowy placówki realizowanej wspólnie przez trzy
samorządy.
Otwarcie połączono z inauguracją nowego roku szkolnego. W
budynku B - oprócz wspomnianych już pomieszczeń - znajduje
się sala pomocnicza do zajęć wychowania fizycznego, sala do
zajęć korekcyjnych, kuchnia wraz ze stołówką, magazyny na
sprzęt, pokoje dla trenerów oraz szatnie i łazienki.
Z dużej sali gimnastycznej, która ma powierzchnię niemal 1105
m kw. może korzystać 90 osób. Na płycie boiska przewidziano
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m na
40 m, boisko do koszykówki i siatkówki.
Aula konferencyjna zmieści prawie trzysta osób. Znajduje się
ona na parterze wraz ze stołówką. Budynek sali skomunikowany
jest z budynkiem A dzięki przestronnemu holowi.

INFRASTRUKTURA DROGOWA W JANKOWIE GDAŃSKIM
W Jankowie Gdańskim roku 2019 w zrealizowano
pierwszy etap budowy ulicy Podgórnej, na odcinku od ul.
Jankowskiej – poprzez Rzemieślniczą i Straszyńską – do ul.
Chabrowej. Nawierzchnia drogi wykonana została z
kostki brukowej. Wykonano również chodnik, oświetlenie
oraz kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym
(zlokalizowanym na ulicy Straszyńskiej). W ramach
inwestycji przebudowano również sieci wod-kan,
energetyczne i teletechniczne. Całkowity koszt zadania
wyniósł blisko 2,1 mln zł.
W raportowanym okresie Urząd Gminy Kolbudy złożył
również wniosek o dofinansowanie zewnętrzne z Funduszu
Dróg Samorządowych na kolejny etap od ul. Chabrowej
do ul. Tulipanowej. Został on rozpatrzony pozytywnie i
obecnie trwa jego realizacja. Wartość kolejnego etapu
wynosi 1,55 mln zł.

BUDOWA KANALIZACJI W OTOMINIE
W Otominie zrealizowano projekt pod nazwą „Otomin - budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowa, Słoneczna, Polna, Dziewicza,
Konna”
W ramach przedsięwzięcia wybudowano 2 821,4 mb kanalizacji
grawitacyjnej, 890 mb kanalizacji tłocznej oraz 2 sieciowe
przepompownie ścieków.
Realizacja inwestycji pozwoli na likwidacje 35 zbiorników
bezodpływowych na terenie posesji objętych zakresem zadania.
Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu
czystości wód powierzchniowych i głębinowych na terenie całej
gminy.
Łączna kwota inwestycji wyniosła blisko 2,5 mln zł.
Samorząd uzyskał dofinansowanie w kwocie - 1 378 000,00 zł
w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

KONCEPCJA BUDOWY NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W KOLBUDACH
W 2019 roku zlecono wykonanie projektu budowy ośrodka
zdrowia w Kolbudach. Zakupiono również grunt przyległy do
obecnej lecznicy, co umożliwiło zmianę pierwotnych założeń i
realizację zadania poprzez budowę nowego, wolnostojącego
obiektu, zamiast remontu starego budynku. Wykonana została
koncepcja. Zlecono wykonanie projektu i pozyskania pozwolenia
na budowę. Planowane uzyskanie pozwolenia to III kwartał roku
2020.
Koszt realizacji budowy według czterech opracowanych
koncepcji wynosi od 2 998 000 zł + VAT do 4 650 000 zł + VAT.
Najlepiej oceniony przez radnych wariant zakłada budowę
obiektu jednopoziomowego, z możliwością późniejszej rozbudowy
o koleją kondygnację lub dobudowanie skrzydła. W obiekcie
powstałyby osobne strefy dla dzieci zdrowych i dzieci chorych,
gabinety lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, rehabilitantów
a także gabinety RTG i zabiegowy

REMONTY W GMINNYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH
W roku 2019 wykonano pierwszy od ponad dwudziestu lat remont
pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na stadionie w Kolbudach.
Ustawiono również nowe specjalistyczne kontenery szatniowosanitarne na obiekcie piłkarskim w Kowalach. Na boisku
treningowym w Kolbudach zamontowano profesjonalne
oświetlenie, co znacznie ułatwia prowadzenie treningów w okresie
jesiennym i zimowym.
W szatniach i pomieszczeniach sanitarnych w Kolbudach skuto stare
tynki i położono nowe. Wymieniono też instalacje wodne oraz
przerobiono kanalizacyjne. Odnowione zostały posadzki, a także
stolarka drzwiowa i okienna. Wymieniono również instalację
elektryczną i zmodernizowano system grzania wody. W gruntownie
wyremontowanych pomieszczeniach pojawiła się nowa armatura
sanitarna i nowoczesne wyposażenie szatni.
Zmiany nastąpiły również na obiekcie w Kowalach, gdzie w
bezpośrednim sąsiedztwie boiska ustawiono cztery specjalistyczne,
połączone ze sobą kontenery szatniowo-sanitarne. Znajdziemy w
nich dwie strefy umożliwiające przebieranie oraz kąpiel, a także
część magazynową i pomieszczenie dla trenerów.

OTWARTO KLUB SENIOR + W KOWALACH
W Kowalach przy ulicy Glazurowej 1 otwarto Klub Senior+. To
druga tego typu placówka w naszej gminie i (do października
2019 roku) … druga w powiecie gdańskim.
Oddany do użytku Klub składa się z przestronnej sali spotkań
z miejscem wydzielonym do zajęć z aktywności ruchowej
oraz klubowej. Posiada również pomieszczenie kuchenne,
które wyposażone zostało w sprzęt AGD oraz niezbędne
naczynia. W budynku wydzielono też miejsce pełniące
funkcję szatni dla seniorów. Wymieniono również ogrzewanie
budynku, w którym zamontowano ekologiczną pompę
ciepła.
Inwestycja została sfinansowana z rządowego programu
Senior + 2015-2020, koordynowanego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Przyznana Gminie Kolbudy
dotacja wyniosła 149 688 złotych. Środki te zostały
przeznaczone na prace budowlano-remontowe i
wyposażenie obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 325
618 zł.

REMONT DACHU I ORYNNOWANIA W STARYM MŁYNIE W KOLBUDACH
Stary młyn w Kolbudach zyskał szczelny dach, który do czasu
znalezienia ewentualnego inwestora, zabezpieczy budynek
przed dalszą dewastacją. Oprócz nowego pokrycia
wzmocniono także nadgryzioną przez ząb czasu konstrukcję
dachu. Pojawiło się też nowe orynnowanie.
Szacuje się, że ożywienie starego młyna będzie wymagało od
potencjalnego inwestora dużych nakładów finansowych, które
mogą wynieść nawet 10 milionów złotych. Władze gminy nie
kryją, że to zbyt duży koszt, aby samorząd mógł samodzielnie
podjąć się gruntownej modernizacji i późniejszego utrzymania
budynku.
MODERNIZACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W PRĘGOWIE
W Pręgowie przeprowadzono gruntowną modernizację zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego w górnej części sołectwa.
Staw został wybagrowany, a jego bezpośrednia okolica
oczyszczona ze zbędnej roślinności. Inwestycja ma duże
znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsi.

NOWY ASFALT, PARKING I CHODNIKI PRZED SZKOŁĄ W BUSZKOWACH
Dotychczasowy plac przed budynkiem pozostawiał wiele do
życzenia. Nierówna nawierzchnia z ułożonej przed wieloma
laty kostki brukowej i prowizoryczne miejsca parkingowe, które
po deszczu pokrywały się grubą warstwą błota irytowały
rodziców dowożących dzieci.
Przed budynkiem szkoły podstawowej w Buszkowach
wybudowano nowe miejsca parkingowe. Położono również
asfaltową nawierzchnię oraz wykonano chodniki, które
połączyły istniejący ciąg pieszy z wejściem do placówki.

INWESTYCJE NA TERENACH SOŁECKICH
Inwestycje realizowane były również na terenach sołeckich.
Przykładem takiego współdziałania może być altana grillowa
w Bielkówku. Warto odnotować, że jest to pierwsza tego typu
konstrukcja z oświetleniem solarnym. O realizację
przedsięwzięcia zabiegał sołtys oraz mieszkańcy wsi. Inwestycję
zrealizowano przy wykorzystaniu środków z Funduszu
Sołeckiego.

BUDOWA ULICY WOŁODYJOWSKIEGO W ŁAPINIE
W sołectwie Łapino ułożono asfaltową nawierzchnię na
części ulicy Wołodyjowskiego. Zmodernizowany fragment
stanowi połączenie ulicy Jana Kazimierza z ulicą
Sienkiewicza
ROZPOCZĘCIE MODERNIZACJI ULICY MARII KONOPNICKIEJ
W OSTRÓŻKACH

Rozpoczęto modernizację ulicy Marii Konopnickiej w
Ostróżkach. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Jej zakończenie miało miejsce już w maju 2020 roku.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 910 200 zł. Wysokość
dofinansowania, to kwota 405 911 zł.

TRZECI ETAP MODERNIZACJI UL. POTOKOWEJ W LISEWCU
W grudniu 2019 roku zakończono trzeci etap prac
modernizacyjnych na ulicy Potokowej w Lisewcu. Gmina Kolbudy
otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy
złotych. Środki pochodziły z budżetu Województwa Pomorskiego.
Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 240 tysięcy złotych.
Ulica Potokowa została pokryta płytami yomb na odcinku 500
metrów. Szerokość drogi wynosi 4,5 metra. Po obu jej stronach
wykonano szutrowe pobocza.
INWESTYCJE W PARKU REKREACYJNYM W KOLBUDACH
W roku 2019 zrealizowano kolejne zadania w parku
rekreacyjnym w Kolbudach. Wykonano utwardzone
dojście od ulicy Wybickiego, które połączono z
chodnikiem prowadzącym do centrum wsi. Na drodze
wojewódzkiej 221 powstało również dodatkowe przejście
dla pieszych, które umożliwia bezpieczne wejście do
parku od jego zachodniej strony. Na placu zamontowano
również dodatkowe zabawki oraz kurtynę wodną.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W 2019 roku wykonano również remonty i modernizacje
pomieszczeń w placówkach oświatowych gminy Kolbudy.
Ich łączny koszt wyniósł ponad 200 tysięcy zł.
W Lublewie Gdańskim przy ZKiW wykonano utwardzenie
nawierzchni parkingu. Zamontowano również tzw.
piłkochwyty na przyszkolnym boisku.
W Bielkówku, w tamtejszym ZKiW wykonano remont dachu
łącznika przy sali gimnastycznej.
W Gminnym Przedszkolu w Kolbudach przeprowadzono
remont zaplecza sanitarnego.
W ZKiW w Kolbudach zlecono wymianę kotła grzewczego,
stary odmówił posłuszeństwa.

PROJEKTY TERENÓW REKREACYJNYCH
W sołectwach: Kowale (ul. Pilotów), Lublewo Gdańskie,
Babidół, Ostróżki - wykonano projekty terenów rekreacyjnych,
które w przyszłości realizowane będą ze środków sołeckich i
gminnych. Na inwestycję w Kowalach stowarzyszenie AP
Kowale pozyskało środki zewnętrzne z LGD „Trzy Krajobrazy”.

MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH
W ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano oświetlenia
dróg gminnych. W Czapielsku lampy pojawiły się na ul.
Kocanki, Bąkowo ul. Rekreacyjna, Buszkowy ul. Leśna Góra,
Kolbudy ul. Przemysłowa (II etap), Czapielsk ul. Jałowcowa,
Kowale DW 221.

Wydatki i zakupy inwestycyjne:
• projekt zagospodarowania terenu wiejskiego w Bielkówku

5300,00 zł

• projekt zagospodarowania terenu rekre. przy świetlicy w Ostróżkach

6800,00 zł

• budowa wiaty rekreacyjnej oraz miejsca do grillowania w Bielkówku

54366,00 zł

• ogrodzenie placu zabaw na terenie dz.264/93 Sarnia Dolina w Bąkowie

10173,33 zł

• 6 szt. plandek z montażem Lisewiec dz. 66/2, wiata rekreacyjna

4846,80 zł

• wykonanie mebli do szatni piłkarskich w bud. Polna 55, Kolbudy

9630,90 zł

• prace remontowe w budynku przy stadionie ul. Polna 55
• dostawa i montaż zaplecza szatniowo- sanitarnego w Kowalach
• stacja energetyczna Perfect Combo wraz z oświetleniem wiaty na telenie Bielkowa
• wykonanie robót ziemnych dz. 223/3 w Buszkowych

75645,00 zł
128535,00 zł
9963,00 zł
15000,00 zł

REALIZACJA PROJEKTÓW MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lublewo Gdańskie – budowa ul. Krótkiej i Kościelnej
Lublewo Gdańskie – budowa ul. Bukowej
Lublewo Gdańskie- budowa ul. Wojska Polskiego
Lublewo Gdańskie – rozbudowa ul. Polnej
Lublewo Gdańskie – przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z DW 221
Bielkówko – budowa ul. Okrężnej
Bielkówko – budowa ul . Studziennej
Bielkówko – przebudowa ul. Okrężnej
Bielkówko – budowa ul. Polnej
Bąkowo – budowa ul. Wilczej i Wiśniowy Sad – dojazd do oś. Sarnia
Dolina
Bąkowo – modernizacja ul. Sowiej z DW 221
Pręgowo – modernizacja ul. Grzybowej, Rydzowej, Pieczarkowej
Kowale – modernizacja ul. Apollina
Kolbudy – przebudowa ul. Adama Ważnego
Kolbudy – przebudowa ul. Polnej
Kolbudy – modernizacja ulic Leśnej i Raduńskiej
Kolbudy – modernizacja ul. Tysiąclecia (dojazd do parku
rekreacyjnego)
Jankowo Gdańskie – budowa ul. Turkusowej wraz z oświetleniem
Jankowo Gdanskie – budowa ul. Ogrodowej
Otomin – budowa ul. Jagodowej i Mandarynkowej
Otomin – odwodnienie ul. Konnej

KULTURA, SPORT i REKREACJA
Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
wyniosły w roku 2019 około 1,3 mln zł.
W 2019r. w Gminie Kolbudy odbyło się kilkadziesiąt różnorodnych imprez
kulturalnych, warsztatów i spotkań mieszkańców realizowanych przez Urząd
Gminy Kolbudy bądź organizacje pozarządowe.
Mieszkańcy Kolbudy mieli okazję zobaczyć na żywo zarówno artystów
lokalnych jak i zagranicznych.
Łącznie na organizację imprez kulturalnych przeznaczono ok. 300.000 zł z
czego ok. 150.000zł kosztowała organizacja Dni Gminy Kolbudy.

PIERWSZE W HISTORII DNI GMINY KOLBUDY
W 2019 roku po raz pierwszy zorganizowano Dni Gminy Kolbudy.
Trzydniowe wydarzenie z okazji inauguracji sezonu letniego rozpoczął
wspólny przemarsz mieszkańców ulicami gminy. Uczestnicy
barwnego, pierwszego korowodu prześcigali się w oryginalnych
pomysłach na stroje czy udekorowane środki transportu. Zwyczaj ten
od dawna z powodzeniem praktykowany jest m.in. w naszym
partnerskim mieście Uffenheim w Bawarii. To właśnie burmistrz tego
miasta Wolfgang Lampe szedł z wójtem Andrzejem Chruścickim na
czele historycznego pochodu.
Na głównej scenie publiczności zaprezentowali się m.in. zespół Future
Folk z wokalistą Stanisławem Karpielem-Bułecką oraz aktor Cezary
Pazura, który bawił publiczność swoimi monologami. Mieszkańcy
oklaskiwali dodatkowo występy młodych grup kabaretowych
oraz programy artystyczne przygotowane przez lokalną młodzież.
Podczas trzydniowej imprezy nie zabrakło też pokazów sportowych w
wykonaniu młodzieży trenującej w gminnych klubach. Do rywalizacji
w konkurencjach zręcznościowych przystąpili również przedstawiciele
poszczególnych sołectw. Przygotowano też szereg atrakcji dla
najmłodszych.

Mieszkańcy mogli uczestniczyć w różnorodnej ofercie zajęć
kulturalnych organizowanych w różnych miejscowościach na terenie
Gminy Kolbudy. Na ten cel przeznaczono niemal 250.000 zł.
Jak co roku niemałą kwotę przeznaczono też na ochronę zabytków.
Przyznano dotację dla parafii w Czapielsku, Lublewie Gdańskim i
Pręgowie, na łączną kwotę 145.000 zł.
Część zadań w zakresie kultury było realizowane przez
stowarzyszenia i fundacje. Łączna kwota dotacji wyniosła ponad
50.000 zł.
Niemal ok. 375.000 zł wyniosła dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.
Instytucja ta pozyskała w roku ubiegłym ok. 11.000 zł

Organizacja wypoczynku i czasu wolnego podczas
ferii zimowych i letnich:
• „Ferie na stoku”, „Ferie z rakietą”, zajęcia sportowe w
okresie ferii zimowych – ok. 110.000zł
• Obozy i półkolonie żeglarskie, półkolonie tenisowe w
okresie wakacji letnich ok. 50.000zł

Największe imprezy sportowe:

Dotacje – 209.300 zł

Radunka Run – 5000zł
Garmin MTB Series 2019 – 10.000zł
„Harpuś” – 6.000zł
MTB Pomerania Kolbudy – 15.000zł
Kolbudzka 10 – 17.000zł
Turniej Tańca Sportowego XIII OTTS
Latino Cafe – 10.000 zł

UKS Bryza – 70.000zł
GKS Kolbudy – 70.000zł
Klub Sportowy Taekwon – 35.000zł
UKS Zawisza Kolbudy – 19.300zl
AP GKS Kowale – 10.000zł
Fundacja „Endorfina” – 5000zł

POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁANIA PRORODZINNE
W 2019 roku pomocą finansową i usługową GOPS (z zakresu pomocy społecznej) objęto 198 rodzin –
435 osoby w rodzinach, co stanowi 2,55 % ogólnej liczby osób zameldowanych na terenie Gminy
Kolbudy (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku – liczba mieszkańców 17 028). Ponadto 169 rodzin (369
osób w tych rodzinach) skorzystało z pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - w 2019 roku 83 rodziny korzystały
z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych oraz 19 osób (19 rodzin) skorzystało pomocy w formie dodatku
energetycznego.
Świadczenia rodzinne – w 2019 roku do GOPS wpłynęło łącznie
808 wniosków osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny - w 2019 r. wypłacono 1 028 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenie wychowawcze (500+) - w 2019 roku do GOPS wpłynęło 3 054 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, programem objęto 4 394 dzieci.
Świadczenie Dobry start (300+) - w 2019 roku wpłynęło 2 005 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia Dobry start.
Stypendia szkolne - w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. (dotyczyło to roku szkolnego 2018/2019) stypendia
szkolne wypłacono 58 uczniom, natomiast w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. (rok szkolny 2019/2020)
stypendia szkolne zostały wypłacone 39 uczniom.
Wspieranie rodziny – zadanie polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 roku pomocą w tej formie objęto 20 rodzin.
Współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej - współfinansowanie pobytu dziecka
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 roku współfinansowano
pobyt 36 dzieci.

KARTA DUŻEJ RODZINY STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Liczba rodzin posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę, stan
na dzień 31 grudnia 2019 roku:
• Karta tradycyjna 905
• Karta elektroniczna 266
Liczba osób, którym przyznano Kartę, stan na dzień 31 grudnia 2019
roku:
• Karta tradycyjna 1198
• Karta elektroniczna 482

Liczba wprowadzonych do systemu KDR wniosków o wydanie Karty
Dużej Rodziny - 664
W związku ze zmianą przepisów Ustawy o Karcie Dużej Rodziny i
możliwości uzyskania karty dla rodziców, którzy mają lub w przeszłości
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek gwałtownie wzrosła liczba składanych wniosków.

W Gminie Kolbudy
tradycyjną Kartę Dużej
Rodziny uprawniającą do
korzystania z przywilejów
Programu posiada ponad
3,6 tysiąca osób

KARTA MIESZKAŃCA GMINY KOLBUDY
W grudniu 2019 roku Rada Gminy Kolbudy przyjęła
uchwałę wprowadzającą Program „Karta Mieszkańca
Gminy Kolbudy”.
Wśród gwarantowanych przez samorząd przywilejów
wynikających z posiadania Karty należy wymienić m.in.
łatwiejszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej,
jak sale gimnastyczne czy świetlice wiejskie, a także do
różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej czy
kulturalnej.
Do projektu zaproszeni zostali również przedsiębiorcy,
instytucje kultury czy organizacje pozarządowe.
O Kartę mogą się ubiegać osoby fizyczne zameldowane
na terenie Gminy Kolbudy oraz mieszkańcy, którzy
rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim i
oświadczają, że miejscem ich zamieszkania jest Gmina
Kolbudy.

Celem Programu jest umacnianie
poczucia tożsamości lokalnej
mieszkańców i zachęcanie do
osiedlania się na terenie Gminy
Kolbudy.

WITAJ W GMINIE KOLBUDY
W 2019 roku, wspólnie z Partnerem, firmą Ziaja, prowadzona
była akcja „Witaj w Gminie Kolbudy”. Wszystkim nowo
narodzonym mieszkańcom pocztą wysyłane były kocyki, listy
gratulacyjne oraz zestawy kosmetyków wyprodukowane przez
sponsora.
Łącznie do rodziców noworodków wysłano w ubiegłym roku
224 pamiątkowe zestawy.
Warunkiem otrzymania prezentu było zameldowanie dziecka w
naszej gminie. Był to już trzeci rok akcji, która jest
kontynuowana również w roku bieżącym.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W 2019 r. weszły w życie dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (1 z 2):

1. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
zachodniej części
miejscowości
Bąkowo, gm.
Kolbudy, przyjęty
uchwałą Rady
Gminy Kolbudy Nr
IV/16/18 z dnia 18
grudnia 2018 r.

Opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego z 2019 r., poz.
805 - ogłoszony dnia 14
lutego 2019 r.

Jest to pierwsze opracowanie
planistyczne sporządzone dla
terenów bezpośrednio
sąsiadujących
z planowanym przebiegiem
Obwodnicy Metropolitalnej
[OM]

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W 2019 r. weszły w życie dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (2 z 2):

2. Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenów położonych
w sąsiedztwie ujęcia
wody "Straszyn" w
gminie Kolbudy,
przyjęty uchwałą
Rady Gminy Kolbudy
Nr VII/66/19 z dnia 16
kwietnia 2019 r.

Opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego z 2019 r., poz.
2559 - ogłoszony dnia 28
maja 2019 r.

Przedmiotowe opracowanie
planistyczne sporządzono dla
terenów ujęcia wody „Straszyn”,
będącego własnością Gdańskiej
Infrastruktury Wodociagowo –
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w celu
umożliwienia jego modernizacji
oraz w celu uporządkowania i
polepszenia parametrów terenu
należącego do Gminy o pow.
ok. 10ha

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ZAKUPY NIERUCHOMOŚCI
W 2019 r. Gmina Kolbudy stała się właścicielem kilkunastu nieruchomości gruntowych
za kwotę ok. 1 mln złotych, które m.in.:
- zostały zakupione w celu niezbędnego poszerzenia pasów drogowych
- zostały przeznaczone w mpzp na drogi o znaczeniu lokalnym
- przeszły odpłatnie na własność gminy z mocy prawa

Ponadto jedna działka została
zakupiona dzięki skorzystaniu przez
Wójta ustawowego prawa pierwokupu
w celu umożliwienia rozbudowania
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w miejscowości Kolbudy
przy Placu Kaszubskim.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2019 w drodze przetargu ograniczonego Gmina Kolbudy zbyła nieruchomość gruntową w
celu poprawy zagospodarowania terenów przemysłowych położonych na granicy dwóch
miejscowości: Kolbud i Łapina
NIERUCHOMOŚĆ ZOSTAŁA SPRZEDANA ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3,8 mln zł brutto

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ZAKUP MIESZKANIA KOMUNALNEGO W BIELKOWIE
W 2019 Gmina Kolbudy stała
się właścicielem mieszkania
zakupionego z rynku wtórnego,
(po raz pierwszy od wielu lat ),
w celu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych naszych
mieszkańców w ramach celu
komunalnego za ok 140 tys. zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi:
Liczba mieszkańców objętych systemem na dzień 31 grudnia 2019 roku
17 595 osób (na podstawie złożonych deklaracji).
Liczba osób zameldowanych na dzień 31 grudnia 2019 roku
17 028 osób.
Koszty poniesione z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych wyniosły łącznie 3 669 346 zł
• koszt usługi realizowanej przez GZUKK wyniósł 3 576 000 zł
• koszt Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
wyniosły 93 346 zł)

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kolbudy wyniosła 6526,827 Mg
z podziałem na:
• odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 6160,480 Mg
• odpady odebrane przez PSZOK - 366,347 Mg
z ogólnej masy 6 526,827 Mg stanowiły:
• odpady zmieszane – 2905,92 Mg
• odpady biodegradowalne – 2033,900 Mg
• odpady zbierane w sposób selektywny: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne –
1105,600 Mg
• odpady budowlane – 195,760 Mg
Usunięto nielegalnie podrzucone odpady w 31 miejscach.

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP - 75 660 zł:
• OSP Kolbudy – 18 380 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 020 zł)
• OSP Pręgowo – 29 600 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 7420 zł)
• OSP Lublewo Gdańskie – 27 680 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 13 020 zł)
Dotacja na usuwanie azbestu:
• Liczba wniosków – 23
• Ilość odebranego azbestu w tonach – 71 086 kg
• Wartość dotacji – łączna wartość dotacji wyniosła 29 489,74 zł
(14 899,15 zł Gmina, 14 590,59 zł WFOŚiGW)
Program Zielone Kolbudy – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu
odnawialnych źródeł energii:
32 osoby otrzymały dotację (kwota dofinansowania wyniosła 155 000 zł)

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt:
• Program opieki weterynaryjnej i dokarmiania kotów wolno
żyjących
• odławianie bezdomnych zwierząt
• całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
• znakowanie, kastracja i sterylizacja zwierząt domowych
• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
koszt realizacji programu - 130 635,67 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W zakresie Zarządzania Kryzysowego:
• uaktualniono Plan Zarządzania Kryzysowego wg. nowych
wytycznych; FV 2826/OPO/2019 z dnia 21.05.2019 roku
• dokonano zakupu sprzętu na wyposażenie gminnych jednostek OSP
za kwotę
12 359,02 zł (motopompa szlamowa, wąż tłoczący, smok ssawny,
klucz uniwersalny, wąż ssawny)
• dokonano zakupu sprzętu systemu łączności za kwotę 6 563,99 zł.

W zakresie obrony cywilnej:
• zreorganizowano drużynę wykrywania i alarmowania działającą w
Systemie Wykrywania i Alarmowania Wojewody Pomorskiego

W zakresie spraw obronnych:
• zaplanowano i przeprowadzono w dniu 29 listopada 2019 gminne ćwiczenie obronne pk.
„RADUNIA 2019”

• przeprowadzono kwalifikację wojskową dla osób zameldowanych na ternie Gminy
Kolbudy:
z rocznika 2000 na 94 mężczyzn wezwanych stawiło się 89 osób; kobiet posiadających
lub uczących się w specjalnościach przydatnych w wojsku na 2 wezwane stawiły się 2
osoby; osób ze starszych roczników, którzy z różnych przyczyn nie dopełnili tego
obowiązku na 14 wezwanych stawiło się 5 osób.
• nałożono świadczenia osobiste oraz rzeczowe w ramach przeprowadzonych postępowań
administracyjnych z wniosku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdańsku, na
mieszkańców gminy Kolbudy w celu zaspokojenia potrzeb siła zbrojnych oraz zadań
realizowanych przez gminę na rzecz Sił Zbrojnych.

STRAŻ GMINNA W 2019 ROKU

LICZBA INTERWENCJI Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI ORAZ LICZBA UCZNIÓW/DZIECI
(wg stanu na 30 września 2019)
Szkoły prowadzone przez Gminę Kolbudy
•

Szkoła Podstawowa w Kowalach z klasami I - VIII – 1037 uczniów

•

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach:
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach klasy I- VIII, z oddziałami przedszkolnymi - 716 uczniów
Gminne Przedszkole w Kolbudach – 169 dzieci

•

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach , Szkoła Filialna w Buszkowach – 46 uczniów

•

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku:
Szkoła Podstawowa im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku klasy I- VIII, z oddziałami przedszkolnymi – 187 uczniów
Gminne Przedszkole w Bielkówku – 25 dzieci

•

Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim:
Szkoła Podstawowa w Lublewie Gdańskim, z oddziałami przedszkolnymi (szkoła o strukturze organizacyjnej I – III) – 129 uczniów
Gminne Przedszkole w Lublewie Gdańskim – 25 dzieci

•

Szkoła Podstawowa w Pręgowie z oddziałami przedszkolnymi – 228 uczniów

Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kowalach, Kowale 80-180, ul. Sadowa 21 – 194 uczniów
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa CET, Kowale 80-180, ul. Gruszkowa 3 – 301 uczniów
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori, Kowale 80-180, ul. Siostry Faustyny 14 – 97 uczniów

Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego:
• Przedszkole Niepubliczne, Bąkowo 83-050, ul. Wybickiego 1 – 42 dzieci
• Niepubliczne Przedszkole "Skrawek Nieba", Kowale 80-180, ul. Siostry Faustyny 14 – 119 dzieci
• Przedszkole Dwujęzyczne CET, Kowale 80-180, ul. Gruszkowa 3 – 147 dzieci
• Niepubliczne Przedszkole JESTEM, Jankowo Gdańskie 80-180, ul. Mokra 4 – 25 dzieci
• Przedszkole-Magiczny Kuferek, Anna Narazińska, ul. Wrzosowa 16, Lublewo – 19 dzieci
• Przedszkole "SKRZATY", Bielkówko 83-050, ul. Polna 26 - 24 dzieci
• Niepubliczne przedszkole "Akademia Przedszkolaka w Kolbudach" Anna Rampalska, 83-050 Kolbudy, ul. Dworcowa 4 – 50 dzieci

Publiczne przedszkola prowadzone przez inną osobę niż Gmina Kolbudy:
• Przedszkole "Stumilowy Las", Pręgowo 83-050, ul. Bukowskiego – 56 dzieci

Żłobki
• Żłobek "Skrzaty", Bielkówko 83-050, ul. Polna 26.- 20 dzieci

Kluby dziecięce
• Klub dziecięcy Żabki Łapki, Lublewo Gdańskie -18 dzieci
• Klub Malucha "U Cioci Kloci" Bąkowo – 20 dzieci

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2019 ROKU
WYDATKI OŚWIATOWE GMINY KOLBUDY (WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ) WYNIOSŁY 54

872 337,31 zł
DOCHODY OŚWIATOWE (WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ) WYNIOSŁY 40 098 620,11 zł
Udział finansowania wydatków oświatowych w 2019 roku
(w tym wydatki inwestycyjne 8 680 097,73 zl)

Udział wydatków na oświatę w stosunku do wydatków ogółem
Gminy Kolbudy w 2019 roku

Inwestycje w jednostkach oświatowych w roku 2019
Jednostka
Szkoła Podstawowa w
Kowalach

Data odbioru
21.08.2019r.

Kwota brutto
12 592 821,91 zł
(z tego udział Gminy
Kolbudy 35,19% - 4 431 414
zł)

Zakres prac
budowa budynku sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kowalach

12 592 821,91 zł

Razem:

Remonty w jednostkach oświatowych w roku 2019
Jednostka

Data odbioru

Kwota brutto

ZKPiG w Kolbudach Przedszkole Gminne

03.09.2019r.

57 007,47 zł

ZKiW w Bielkówku

19.09.2019r.

16 627,94 zł

73 635,41 zł

Razem:

Zakres prac
remont toalety w
przedszkolu gminnym w
Kolbudach
remont łącznika przy sali
gimnastycznej (roboty
wewnątrz oraz na dachu)

Modernizacje w jednostkach oświatowych w roku 2019
Jednostka
ZKiW Lublewo
Razem:

Data odbioru
13.09.2019r.

Kwota brutto

Zakres prac

20 418,00 zł

dostawa i montaż
piłkochwytów na boisko
przy szkole

30 405,60 zł

Działania w ramach lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

W 2019 r. przyznano stypendia Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w
nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Kolbudy.

• Łączna kwota przyznanych stypendiów za wyniki i osiągniecia w nauce dla
dzieci i młodzieży wyniosła 98 000 zł, z czego 32 uczniom przyznano
miesięczne stypendium na okres 10 miesięcy po 200,00 zł
• 17 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum otrzymało jednorazowe
stypendium w wysokości 2000 zł.
W dniu 22 listopada 2019 roku, zostały wręczone stypendia za wybitne osiągnięcia
artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2018/2019

• Przyznano 100 stypendiów na łączną kwotę 39 700 zł, z tego 19 artystycznych i
81 sportowych.

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2019 ROKU
Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

2019

Liczba
uczniów

Część
humanistyczn
a (j. polski)

Część
humanistyczna
(historia)

Część
matematycznoprzyrodnicza
(matematyka)

Część
matematycznoprzyrodnicza
(przyroda)

Gimnazjum
im. M.
Zaruskiego
w Kolbudach

129 66,10%

57,40%

41,50%

46,80%

Niepubliczne
Gimnazjum
im. Wandy
Błeńskiej w
Kowalach

25 80,20%

80,5%

75,10%

75,40%

58%

42%

48%

Średni wynik
w
województwi
e pomorskim

21787

62%

Język obcy
Język obcy
Język obcy
Język obcy
nowożytny
nowożytny
nowożytny
nowożytny
(j. angielski – (j. angielski – (j. niemiecki – (j. niemiecki
poziom
poziom
poziom
– poziom
podstawowy) rozszerzony) podstawowy) rozszerzony)

67,30 51,60
%
%
96% 86,4%

68%

53%

83%

50%-

49%

38%

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

2019

Liczba
uczniów

Język angielski

matematyka)

Język polski

46

56%

40%

60%

109

62%

42%

62%

Szkoła Podstawowa w Pręgowie

16

58%

48%

65%

Szkoła Podstawowa w Bielkówku

16

78%

59%

71%

Szkoła Podstawowa im. Wandy
Błeńskiej w Kowalach

42

86%

76%

80%

24011

58

44

62

Szkoła Podstawowa w Kowalach

Szkoła Podstawowa im. M.
Zaruskiego
w Kolbudach

Średni wynik
w województwie pomorskim

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
IV KAZIUCZEK NIEMENCZYŃSKI W KOLBUDACH
W dniach 12 i 13 kwietnia 2019 roku już po raz czwarty
w Kolbudach odbył się Kaziuczek Niemenczyński. Do
naszej gminy ponownie zawitali przyjaciele z
Wileńszczyzny. Jak co roku nie zabrakło specjałów
litewskiej kuchni oraz przepięknych wielkanocnych
palm. W programie tradycyjnie ujęto również występy
artystów. Na scenie Urzędu Gminy Kolbudy mogliśmy
podziwiać występy zespołów „Perła” oraz „Kapela
Podwileńska”.

WSPÓŁPRACA Z PARTNERSKIM MIASTEM UFFENHEIM

Gmina Kolbudy kontynuowała w 2019 roku,
usankcjonowaną aktem partnerstwa z 2007 roku, bliską
współpracę z niemieckim miastem Uffenheim. Goście z
Bawarii kilkukrotnie odwiedzali Gminę Kolbudy. Również
przedstawiciele naszego samorządu mieli okazję gościć
u naszych zachodnich sąsiadów.
Burmistrz Miasta Uffenheim Wolfgang Lampe poszedł też
na czele pierwszej, historycznej parady mieszkańców
ulicami Kolbud. Przemarsz (podpatrzony u naszych
Przyjaciół z Bawarii) zorganizowano w ramach
odchodów „Dni Gminy Kolbudy”.
Wójt Andrzej Chruścicki, wraz z kilkuosobową
delegacją, miał natomiast okazję uczestniczyć w
Święcie Walpurgii, któremu każdego roku towarzyszy
barwny korowód oraz wybory Królowej Maja. To mocno
zakorzenione w tradycji bawarskiego miasta
wydarzenie, do którego mieszkańcy przywiązują
ogromną wagę.

Z WIZYTĄ W WILNIE
W maju 2019 roku zastępca wójta Wojciech Sosnowski,
w towarzystwie uczniów Zespołu Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, udał się
natomiast do Wilna, aby wziąć udział w Paradzie
Polskości.
W marszu, który w sobotę 4 maja przeszedł ulicami
Wilna uczestniczyło około 10 tysięcy obywateli
litewskich polskiego pochodzenia, którzy manifestowali
swoje przywiązanie do języka, kultury i wielowiekowego
dziedzictwa tych ziem.
Podczas wizyty na Litwie wicewójt Wojciech Sosnowski
spotkał się ze starostą zaprzyjaźnionego Niemenczyna,
Arturem Komarowskim. Panowie poruszyli m.in. kwestię
rozszerzenia partnerskiej współpracy pomiędzy
gminami.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z WŁOSKIM PRATOVECCHIO
W roku 2019 Gmina Kolbudy nawiązała współpracę z miastem
Pratovecchio z Toskanii we Włoszech. Samorząd ze słonecznej Italii
od 1981 roku łączą partnerskie relacje z niemieckim miastem
Uffenheim. To właśnie ubiegłoroczna, majowa wizyta wójta Andrzeja
Chruścicikiego w Bawarii zaowocowała nawiązaniem kontaktów
z przedstawicielami tego pięknego regionu w Toskanii. We wrześniu
ubiegłego roku we Włoszech gościła delegacja z Gminy Kolbudy,
która na zaproszenie tamtejszych władz lokalnych wzięła udział
w dorocznych obchodach organizowanych przez Stowarzyszenie
Pratovecchio-Uffenheim. Uroczystość poprzedziła oficjalna
konferencja poświęcona najważniejszym dla współczesnej Europy
wartościom, jak: pokój, wolność i demokracja. Podczas spotkania
omawiano kwestie dotyczące zacieśniania współpracy między
Gminą Kolbudy i miastem Pratovecchio. Jednym z jej efektów ma
być wymiana młodzieży, na której skorzystają młodzi mieszkańcy
naszej gminy.

MŁODZIEŻ Z BIAŁORUSI I LITEWSKIEGO NIEMENCZYNA
Gminę Kolbudy odwiedziła młodzież ze Szkoły Polskiej w
Wołkowysku na Białorusi. Grupa nastolatków, wraz z opiekunami,
przyjechała na kilka dni do Gdańska, aby zwiedzić miasto i okolice.
Wizyty w Polsce są dla młodzieży nagrodą za bardzo dobre wyniki w
nauce i sukcesy osiągane w olimpiadach przedmiotowych. Co roku,
podczas pobytu w Trójmieście goście chętnie odwiedzają również
naszą gminę, wysoce ceniąc sobie ofertę Gminnej Przystani
Żeglarskiej. Wołkowysk leży w obwodzie grodzieńskim. Miasto
oddalone jest od granicy z Polską o około 45 kilometrów.
Urząd Gminy Kolbudy gościł w minionym roku również grupę
młodzieży z litewskiego Niemenczyna. Uczniowie, wraz z
opiekunami spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych.
PRZEDSTAWICIELE GMINY W JAWOROWIE
Jak co roku przedstawiciele Gminy Kolbudy uczestniczyli też w
uroczystych obchodach Dni Miasta Jaworów na Ukrainie. Naszych
wschodnich Partnerów odwiedziła delegacja złożona z
przedstawicieli Urzędu Gminy Kolbudy oraz Rady Gminy Kolbudy.

Zdarzenia z zakresu rejestracji stanu
cywilnego

21%

11%
urodzenia
małżeństwa
zgony

68%

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Kolbudach zarejestrowano 176 ślubów.
Z czego liczba małżeństw zawartych przed
duchownym wynosiła 64, a liczba małżeństw
zawartych przed kierownikiem lub zastępcą
Urzędu Stanu Cywilnego to 102. W tym 68
ślubów zostało udzielonych w plenerze,
33 w urzędzie, a jeden w trybie szczególnym,
w domu. Urząd Stanu Cywilnego dokonał 9
transkrypcji aktów małżeństw, które miały
miejsce poza granicami Polski oraz jednej
rejestracji.
Zarejestrowano 53 zgony oraz dokonano 1
transkrypcji aktu zgonu z Niemiec.
W urzędzie zarejestrowano 27 aktów urodzeń,
z czego tylko jedno urodzenie nastąpiło na
terenie gminy.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1 STYCZNIA 2019 – 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Wnioski o wpis do CEIDG (założenie dział. gosp.) - 103
Wnioski o zmianę wpisu w CEIDG - 446
Wnioski o wykreślenie wpisu z CEIDG (likwidacja) - 75
Wnioski o zawieszenie dział. gosp. - 107
Wnioski o wznowienie dział. gosp. - 59

Łącznie: 790 wnioski CEIDG-1
Liczba aktywnych wpisów w CEIDG (dla miejsca zamieszkania)

1442

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
REKNICA sp. z o.o.
Adres: ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy
Telefony:
(058) 682-74-11
(058) 682-74-12 (centrala)

Rejestracja zleceń wywozu ścieków tel. wew. 34
Obsługa Klienta tel. wew. 37
Windykacja tel. wew. 21
Fax:
(058) 682-66-40
Strona internetowa firmy: http://www.reknica.pl
E-mail: reknica@reknica.pl

UDZIAŁ GMINY 99,6 PROCENT

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY Sp. z o.o.
Adres: Przemysłowa 4,
83-050 Kolbudy
Telefony:
(058) 301 80 14
(058) 691 00 18
Strona internetowa firmy: www.gzuk.kolbudy.pl
E-mail: bok@gzuk.kolbudy.pl

UDZIAŁ GMINY 100 PROCENT

POMKOL sp. z o.o.
Adres: Przemysłowa 4
83-050 Kolbudy
Telefon:
(058) 682-66-71
Faks: 0-58 682-66-72

Strona internetowa firmy: www.pomkol.com
E-mail: biuro@pomkol.com

UDZIAŁ GMINY 100 PROCENT

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ROKU 2019
Styczeń
• Finał WOŚP w Gminie Kolbudy
• Opublikowano Road Map, plan 74 inwestycji drogowych na lata 2018-2028
Luty
• „Ferie na stoku” , dofinansowany wypoczynek dla 200 dzieci
• Wybory nowych sołtysów i rad sołeckich
Marzec
• Wiosenne sprzątanie świata w sołectwach Gminy Kolbudy
Kwiecień
• Dofinansowanie budowy ul. Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku. Kwota 1,6 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
• Zorganizowano zawody Radunka Run oraz Garmin MTB Series
• Kaziuczek Niemenczyński w Kolbudach
Maj
• Wizyta delegacji z Gminy Kolbudy w partnerskim mieście Uffenheim w Bawarii
• Przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego
• Zawody rowerowe MTB Pomerania Maraton

Sierpień
• W Urzędzie Gminy Kolbudy wdrożono elektroniczny obieg dokumentów i uruchomiono nową,
bardziej czytelną dla mieszkańców witrynę Biuletynu Informacji Publicznej
• Odbył się bieg Kolbudzka „10”, w którym wystartowało kilkuset biegaczy z całej Polski
• Zakończono remont dachu starego młyna w Kolbudach, aby zabezpieczyć obiekt przed dalszą
dewastacją

Czerwiec
• Umowa na dofinansowanie II etapu budowy infrastruktury drogowej w Jankowie Gdańskim, kwota 756 678 zł z
Funduszu Dróg samorządowych
• W Kolbudach samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie reaktywacji linii kolejowej 229
• Odbyły się „Dni Gminy Kolbudy”
• Rada Gminy Kolbudy udzieliła wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kolbudy Andrzeja
Chruścickiego

Wrzesień
• Inauguracja roku szkolnego i otwarcie budynku „B” w Szkole Podstawowej w Kowalach
• Wizyta delegacji Gminy Kolbudy w Toskanii we Włoszech, w celu nawiązania współpracy
• Podpisano umowę na kwotę 2 098 737 zł w ramach FDS, pieniądze na remonty dróg w
Kolbudach, Ostróżkach i Jankowie Gdańskim

Lipiec
• Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na udzielenie dotacji 1,7 mln zł
w ramach programu „Jajko czy kura-przedszkolaki z Gminy Kolbudy doskonalą swoje kompetencje”.
• Podpisano umowę z firmą „Budros” na wykonanie pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Kowalach przy ul.
Apollina 1
• Odbyły się, dofinansowane przez samorząda, półkolonie żeglarskie oraz obóz na jeziorach mazurskich

Październik
• Radni Gminy Kolbudy zostali zapoznani z koncepcją rozbudowy ośrodka zdrowia w Kolbudach,
dokument trafił do dalszych prac
• Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu RP
• Otwarto Klub Senior + w Kowalach
• Zorganizowano Bal Seniora w Kowalach dla kilkuset starszych mieszkańców gminy
Listopad
• Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie III etapu
budowy ul. Potokowej w Lisewcu
• Zorganizowano Turniej Tańca Sportowego XIII OTTS Latino Cafe w Kowalach

Grudzień
• Umowa na dofinansowanie budowy II etapu ul. Żurawiej kwotą blisko 1,3 mln zł z Funduszu Dróg
Samorządowych.

URZĄD GMINY KOLBUDY

