ISSN 1731– 3430

Rok 8, numer 1/26

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda

Data wydania 18.02.2010 r.
W tym numerze:
 Środki unijne szansą na
rozwój Gminy
 Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za 2009 rok
 Czy zarzuty
są uprawnione ?

Urząd Miejski
w Czarnej Wodzie
83-262 Czarna Woda
ul Mickiewicza 7
Spis telefonów
Centrala

Fax

58 587 8850
58 587 8855
58 587 8913
58 587 8833
58 587 8801

Numery bezpośrednie
Burmistrz
58 587 8888
Sekretarz
58 587 8800
MZGKIM
58 587 8440
Biblioteka
58 587 8616
Wystawa
58 587 8900
Stadion
58 587 8960
MOPS
58 587 8510
OSP
58 587 8998
Redakcja i skład
Roman Sikora
sekretarz miasta
E-mail: urzad@czarna-woda.pl

www.czarna-woda.pl

Środki unijne szansą na rozwój Gminy Czarna Woda

Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski
i Burmistrz Jan Grzonka podpis ują umowę na
dofinansowanie budowy kanalizacji w Czarnej Wodzie.

Wstąpienie naszego kraju do struktur europejskich dało wymierne korzyści, które są widoczne również w
tak małych społecznościach jak
Gmina Czarna Woda. Kadencja, która rozpoczęła się jesienią 2006 roku
upłynęła w Czarnej Wodzie pod znakiem inwestycji realizowanych przy
udziale środków zewnętrznych. Licząca ok 3,5 tysiąca mieszkańców
gmina, niewątpliwie skorzystała z
szansy jaką dały jej fundusze pozyskiwane w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Ochrona Środowiska w Czarnej Wodzie.
Priorytetowym i największym przedsięwzięciem mijającej kadencji
jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie. Dotychczas udało się uzyskać dofinansowanie na 2 etapy tej inwestycji. Łączna ich wartość to 4,45
mln zł. W 2009 roku Burmistrz Miasta Jan Grzonka podpisał dwie umowy
na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji. Łączna kwota dofinansowań obu
części przedsięwzięcia wyniesie 2 786 790 zł. Środki pochodzić będą z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzięki zadaniom na które zostały już podpisane umowy gmina
Czarna Woda zyska 15,4 km sieci kanalizacyjnej z 3 przepompowniami.
Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy zaplanowane jest na październik 2010 r. zaś etapu drugiego na wrzesień 2011 r.
Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się w 2007 roku, kiedy
to za ok. 600 tys. została zbudowana centralna przepompownia ścieków,
oraz ułożony kolektor ciśnieniowy łączący systemy kanalizacyjne Czarnej
Wody i Czerska. Wykonana została też sieć kanalizacyjna wzdłuż ulic: Mostowej i Okrężnej. Ponadto gmina Czarna Woda w latach 2007-2008
uczestniczyła wspólnie z gminą Czersk w modernizacji oczyszczalni ścieków obsługującej obydwie te gminy. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad
10 mln zł, z czego 5 mln zł pozyskane zostało z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
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Gmina od dwóch lat z powodzeniem realizuje
program usuwania azbestu z pokryć dachowych. Na
ten cel wydano w 2009 roku 57 tys zł, z czego 32 tys
zł, zostało pozyskane ze środków zewnętrznych.
Czarnowodzki samorząd ma również swój
wkład w budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, której całkowita wartość wyniesie ok 115 mln zł. Zakład będzie obsługiwał teren
zamieszkiwany przez 170 tys mieszkańców z 18
gmin.
Budowa ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego w Czarnej Wodzie.
Innym ważnym przedsięwzięciem jakie udało
się zrealizować w roku 2009 była budowa boiska
wielofunkcyjnego. Budowa obiektu o charakterze
ogólnodostępnym została zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 386 720
zł z czego 191 880 zł wyniosła refundacja z FRKF.
Dzięki przedsięwzięciu mieszkańcy Czarnej Wody
otrzymali ogólnodostępny, nowoczesny obiekt o wymiarach 44,00 m x 30,00 m, w którego skład wchodzą 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej
oraz boisko do piłki siatkowej. Nawierzchnia wykonana jest z trawy syntetycznej, zaś całość ogrodzono siatką powlekaną o wysokości 4 m. Boisko
otwarte jest od godzin porannych do zmierzchu i korzystać mogą z niego wszyscy mieszkańcy gminy.
Centrum Kształcenia na odległość na Wsiach
Również Lubiki skorzystały z unijnych programów.
Pod koniec zeszłej kadencji zmodernizowano i doposażono tamtejszą świetlicę wiejską. W roku 2008
powstało tam Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach. Realizowane w partnerstwie z firmą 4system sp. z o.o w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przedsięwzięcie miało na celu upowszechnienie nawyku
kształcenia ustawicznego oraz podnoszenie kwalifikacji wśród mieszkańców terenów wiejskich,
Program GRYF
W roku 2008 Gmina Miejska Czarna Woda
projektem „ Amfiteatr nad rzeką Wdą w Czarnej Wodzie” przystąpiła do organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy programu GRYF.
Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia było wykorzystanie walorów przyrodniczych i
kulturowych w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy
Czarnej Wody zyskali nowe, bardzo malownicze
miejsce spotkań w sezonie wiosenno letnim. Odbyło
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się tam też kilka wydarzeń kulturalnych, które zgromadziły wielu ludzi zarówno młodych jak i tych, którzy pamiętają jak przed laty w tym samym miejscu
odbywały się zabawy taneczne.
Co w najbliższej przyszłości
Ruszyła już procedura przetargowa związana z budową tzw. łącznika między budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i salą
gimnastyczną. Zadanie to będzie zrealizowane do
końca października bieżącego roku. Jego wartość
kosztorysowa przekracza 700 tys zł. Prace przygotowawcze o wartości ok 80 tys zł zostały już wykonane w roku ubiegłym.
Największą inwestycją zaplanowaną na najbliższe lata po zakończeniu rozbudowy kanalizacji,
będzie wykonanie asfaltowych nawierzchni ulic:
Słonecznej, Kwiatowej, Zielonej i Topolowej w
Czarnej Wodzie. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 2,2 mln Ponadto planuje się budowę ul. Wiśniowej, a także Sosnowej.
W roku 2010 rozpoczęło się praktyczne
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla członków
Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. W ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” zostały złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie kotłowni, systemu centralnego ogrzewania i docieplenia ścian budynku świetlicy wiejskiej w Lubikach, oraz pokryciu dachu wiaty
przy budynku OSP w Hucie Kalnej, oraz wyłożenia
jej podłogi płytkami ceramicznymi. Wysokość wnioskowanego dofinansowania to ok. 125 tysięcy złotych.
Gmina Czarna Woda jest partnerem w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej dla Województwa Pomorskiego”, którego
całkowita wartość wynosi 14 mln zł. Ponadto Gmina
uczestniczy we wspólnym projekcie gmin powiatu
starogardzkiego o wartości 1,4 mln zł, którego celem jest stworzenie na obszarze Kociewia sieci
znakowanych szlaków rowerowych. Jako aktywny
uczestnik projektu „Pomorska Sieć Szerokopasmowa” realizowanego przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gmina
upowszechni dostęp do internetu w sołectwach Lubiki i Huta Kalna.
Projekty realizowane przez Zespół
Szkół Publicznych.
W połowie września ubiegłego roku w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie zainau-
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gurowane zostało przedsięwzięcie finansowane przez
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „ Równowaga”,
którego celem jest „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”
Przedsięwzięcie finansowane jest w stu procentach z
dotacji, której całkowita wartość wynosi 143 tys zł. W
ramach tego działania realizowane będą zajęcia wyrównawcze
z
p rzedmiotów
matematycz noprzyrodniczych, języka polskiego, języka angielskiego,
oraz dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W roku 2009 ZSP w Czarnej Wodzie otrzymał
9.268 zł na wyposażenie miejsca zabaw w odpowiednie pomoce dydaktyczne takie jak kolorowe materace,
basen z piłkami itp. Z zakupionych w ramach programu
pomocy korzystać będzie ok 120 dzieci z klas I-III. W
ramach tego samego programu w październiku 2009 r.
złożony został wniosek na dofinansowanie budowy nowoczesnego placu zabaw przy czarnowodzkiej szkole.
Wartość przedsięwzięcia wynosi 101 338 zł zaś wnioskowana kwota to połowa tej sumy czyli 50 669 zł.
Możliwość współfinansowania środkami unijnymi różnego rodzaju przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych,
jak i tych o charakterze społecznym, z roku na rok poprawiać będzie jakość życia w Gminie Czarna Woda.
Powyższy tekst jest przedrukiem artykułu, który
ukazał się w dodatku do Dziennika Bałtyckiego
pt. „Raport z Powiatu” w dniu 29. 01.2010 r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania BUDŻETU za 2009 rok
DOCHODY
Wykonanie dochodów za 2009 rok wynosi 8.520.588zł,
z tego:
4,25% to dochody z podatków od osób fizycznych
(indywidualnych podatników) w kwocie 361.967 zł,
15,74% to dochody z podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych (zakładów pracy) w kwocie 1.341.731zł
42,88% to subwencje ogólne w kwocie 3.653.255 zł,
w tym subwencja oświatowa - 3.277.049 zł.
21,20% to dotacje celowe z budżetu państwa i z
funduszy celowych w łącznej kwocie 1.806.483 zł,
8,84% to udział gminy w dochodach budżetu państwa
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej
kwocie 753.001 zł,
7,09% to pozostałe dochody własne (dzierżawy, opłata
za przedszkole, sprzedaż mienia, usługi, odsetki od
środków na rachunku bankowym, wydawane
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pozwolenia na sprzedaż alkoholi i inne) w
łącznej kwocie 607.149 zł.
WYDATKI
Wykonanie wydatków za 12 miesięcy 2009 roku
wynosi 8.517.762 zł.
Za 2009 rok uzyskano nadwyżkę w wysokości
2.826 zł.
Na OŚWIATĘ I WYCHOWANIE oraz
EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ
wydano 3.824.292 zł, co stanowi 44,90% ogółu
wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę
podstawową wydano 2.157.825 zł, na gimnazjum 673.321 zł, oraz na przedszkole 545.356 zł.
Na POMOC SPOŁECZNĄ
wydatkowano łącznie 1.877.130 zł, co stanowi 22,04% ogółu wydatków budżetu gminy.
Na prowadzenie DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ w 2009 roku wydano 343.255 zł. W bibliotece prowadzone były przez instruktorów zajęcia
dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in w zakresie
hafciarstwa, tańca, muzyki, fotografii, aerobiku
i nordic-walking. W 2009 roku Biblioteka zorganizowała koncert Macieja Zębatego z zespołem
oraz Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore. Całkowity koszt koncertów wyniósł 7.300 zł.
Przy dofinansowaniu z Biura Promocji Unii Europejskiej odbył się koncert Janusza Zbiegieła pt. „
Brel raz jeszcze”. Całkowity koszt koncertu wyniósł 8.600 zł, z czego 2.100 zł pochodziło ze
środków Biblioteki.
W maju zorganizowano
Otwarte Mistrzostwa Kociewia w Tańcu Towarzyskim, natomiast w czerwcu Noc Świętojańską.
Na prowadzenie pozostałej bieżącej działalności
kulturalnej wydatkowano łącznie 125.255 zł.
SPORT
Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu wydatkowano 196.539 zł.
Wykonanie ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
i REMONTOWYCH
W 2009 roku wydano na ten cel łącznie z zakupami środków trwałych i wyposażenia
1.010.095 zł
Kanalizacja:
W roku 2009 na sporządzenie dokumentacji
związanej z przygotowaniem inwestycji i przeprowadzeniem przetargu, wydano
ącznie
ł
11.703 zł.

Drogi, chodniki:
1. Za 41.480 zł przygotowano dokumentację kosztorysowo- budowlaną budowy ulic Słonecznej, Kwiatowej, Zielonej, Topolowej i Wiśniowej w Czarnej Wodzie.
2. Za 55.226 zł wykonano odwodnienie i utwardzono
polbrukiem plac przed budynkiem remizy OSP w
Czarnej Wodzie.
3. Za 23.050 zł utwardzono kruszywem ul.
Szyszkowiec na długości 170 m.
4. W Hucie Kalnej za 18.004 zł utwardzono
polbrukiem chodnik i miejsca postojowe przy drodze
powiatowej.
5. Za 26.330 zł wykonano inne prace związane z
utrzymaniem dróg oraz przeprowadzono remont
chodnika do dworca PKP.
Budynki i mienie komunalne:
1. Boisko wielofunkcyjne: Koszt przedsięwzięcia to
386.720 zł, z czego refundacja z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej wynosiła 191.880zł
2. Za 54.686 zł przebudowano sieć zewnętrzną
kanalizacji burzowej i instalacji centralnego
ogrzewania w celu usunięcia kolizji pod budowę
łącznika.
3. Za 40.149 zł przeprowadzono remont siłowni.
4. W szkole wykonano remont pomieszczeń kuchni.
Do stołówki zakupiono również zmywarkę oraz
szafki i stoły. Łącznie wartość wykonanych prac i zakupów wynosi 62.580 zł. Dodatkowo za 67.072 zł
przeprowadzono inne prace remontowe, zakupiono
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.
5. W przedszkolu wykonano prace remontowe za
40.280 zł – wymieniono 17 okien oraz zewnętrzne
drzwi ewakuacyjne, przeprowadzono remont sali 6
latków oraz szatni z umywalnią,. Za 11.792 zł zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do przedszkola.
6. Za 19.500 zł wykonano remont ogrodzenia
wzdłuż stadionu.
7. Przy ul. Wiśniowej ogrodzono plac zabaw
za 7.697 zł.
8. Zagospodarowanie przestrzenne - za 15.555 zł
sporządzono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu Szyszkowiec w Czarnej Wodzie.
9. Za 37.880 zł wykonano prace remontowe budynków i pomieszczeń komunalnych.
10. Przekazano 54.500 zł Gminie Czersk jako kolejną ratę na współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków.
11. Na usuwanie azbestu oraz zakup koszy na śmieci wydano łącznie 35.889 zł

CZY ZARZUTY SĄ UPRAWNIONE ?
W ostatnim liście Pana Ostoi-Lniskiego do
mieszkańców zostało zamieszczone oświadczenie,
pod którym podpisało się czterech radnych związanych z autorem tego listu. Oświadczenie to nie ma
nic wspólnego z rzetelną informacją na temat
spraw w nim poruszanych, a przywołane tam wybiórcze, cząstkowe i zmanipulowane dane prowadzą do nieuprawnionych ocen i fałszywych wniosków. Czuję się w obowiązku podać Państwu, a
radnym podpisanym pod oświadczeniem przypomnieć, rzeczywiste dane wynikające z oficjalnych
sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata
2006-2009, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku (organ nadzoru finansowego i kontroli Gmin).
Gmina Czarna Woda wydała w minionych
czterech latach w sumie 4.126.337 zł na realizację
zadań inwestycyjnych i remontowych łącznie z zakupami środków trwałych. Daje to 1280 zł na jednego mieszkańca Gminy. W kolejnych latach mijającej kadencji wydatki te wynosiły:
– w roku 2006: 1.238.734 zł, to jest 385 zł na jednego mieszkańca,
– w roku 2007: 1.098.560 zł, to jest 341 zł na jednego mieszkańca,
– w roku 2008: 772.948 zł, to jest 240 zł na jednego mieszkańca,
– w roku 2009: 1.010.095 zł, to jest 314 zł na jednego mieszkańca.
Podane wyżej wydatki wynikają wprost z faktur, a
oparte na nich roczne sprawozdania z wykonania
budżetu były każdorazowo przedmiotem obrad Rady Miasta. Ponadto obszerne dane ze sprawozdań
publikowane były w poprzednich numerach Biuletynów Informacyjnych Gminy Czarna Woda.
W mijającej kadencji z dochodów własnych
Gminy została wypracowana nadwyżka budżetowa
łącznie ze środkami wolnymi w kwocie około 1,5
mln zł, z przeznaczeniem jej na pokrycie udziałów
własnych Gminy w realizacji priorytetowych inwestycji jakie będą wykonywane w bieżącym i przyszłym roku. Taka nadwyżka pozwoli na wykonanie
rozpoczętych oraz zaplanowanych inwestycji bez
ryzyka nadmiernego zadłużenia gminy w najbliższych latach. Jak już szczegółowo informowaliśmy
w poprzednim biuletynie, w uchwalonym na ten rok
budżecie poza zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Gminy zostały zapisane środki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na kwotę 4,56 mln zł. Obok zadań priorytetowych zostały
również uwzględnione prawie wszystkie wnioski
zgłoszone do budżetu przez Radnych, Sołtysów,
Dyrektorów Szkół, Przedszkola i Biblioteki oraz Kierowników MOPS-u i MZGKiM.
Burmistrz Jan Grzonka

