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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA I RADY GMINY 

Co nam się razem udało?
Szanowni Mieszkańcy Gminy Osina

Przed czterema laty, z Państwa woli, rozpocząłem urzędowanie na stanowisku Wójta Gminy Osina. Nadchodzi czas zakończenia 
obecnej kadencji wójta oraz Rady Gminy i z tej okazji pragnę podsumować ostatnie czterolecie pełnienia przeze mnie wymagają-
cych, lecz zaszczytnych obowiązków.

Powierzone mi zadania starałem się wykonywać jak najrzetelniej. Wiele wysiłku wkładałem w to, aby Nasza Gmina stała się gmi-
ną prorozwojową i dbającą o swoich mieszkańców. Priorytetem było i jest dla mnie podtrzymywanie stałych kontaktów z radnymi, 
sołtysami oraz mieszkańcami Gminy, a co za tym idzie wspólne realizowanie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy unijnych i środków krajowych, a także dzięki wspólnej pracy, wybudowaliśmy 
nową oczyszczalnię ścieków, wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej (w grudniu br. ponad 70% mieszkańców gminy będzie podłą-
czonych do kanalizacji sanitarnej). W prawie wszystkich miejscowościach gminy są wybudowane lub wyremontowane i dobrze 
wyposażone świetlice wiejskie. Powstawały nowe chodniki i drogi. Wspomagaliśmy działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, 
zakupiliśmy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, wyremontowaliśmy remizę w Osinie, sukcesywnie uzupełnialiśmy i wymienia-
liśmy sprzęt ratowniczo - gaśniczy. 

Kluczowe miejsce w działaniach Gminy zajmuje oświata. Uczniowie ZSP im. Bronisława Malinowskiego, dzięki wsparciu gminy 
i pozyskanym funduszom zewnętrznym biorą udział w wielu projektach, które mają na celu rozwijać ich przyszłe kompetencje. 
Zakup nowego wyposażenia, drobne remonty, nowy bus przyczyniły się do poprawy warunków pracy i nauki.

Zdrowie jest wartością, o którą należy dbać, dlatego co roku dotujemy szpital w Nowogardzie, finansowaliśmy badania profilak-
tyczne (rtg klatki piersiowej, mammografia, badania przesiewowe PSA dla mężczyzn, szczepienia przeciw grypie).

Kadencja 2010 - 2014 obfitowała w wiele wydarzeń kulturalno - promocyjnych. Dzięki Funduszowi Sołeckiemu oraz konkursom 
grantowym powstała bogata oferta imprez i uroczystości plenerowych, która skierowana jest do całej społeczności Gminy Osina 
oraz zaproszonych gości. Festyny rodzinne, imprezy integracyjno-sportowe czy tradycyjne święto plonów, to doskonałe okazje do 
zaprezentowania walorów Naszej Gminy.

Składając na Państwa ręce ten swego rodzaju raport z kończącej się kadencji pragnę podziękować wszystkim za wyrozumiałość 
i współpracę. Były to lata niezwykle owocne, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Nie spoczywamy na laurach. Wiele 
jest jeszcze do zrobienia i wierzę w to, że następne lata przyniosą kolejne sukcesy.

Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina

Kadencja wielu inwestycji
Do największych sukcesów ostatniej kadencji można zaliczyć pozyskanie ponad 11 mln zł funduszy zewnętrznych, 
przeznaczonych na działania inwestycyjne podnoszące jakość życia mieszkańców gminy:
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Skład Rady Gminy Osina

Gmina laureatem konkursów

Wójt Gminy
Krzysztof Szwedo

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Za całą pracę i zaangażowanie pragniemy podziękować radnym, sołtysom, pracownikom  
Urzędu Gminy Osina, Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Publicznych, 

przedstawicielom innych instytucji oraz Mieszkańcom Gminy, którzy zawsze starali się nas wspierać  
w podejmowanych działaniach. 

Bardzo dziękujemy za cztery lata współpracy.

Stan środków zgromadzonych na koncie Gminy Osina na dzień 30 czerwca 2014 r. to 6 400 000 zł.  
Środki te będą wkładem własnym do projektów realizowanych w następnej kadencji

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osina
Budowa Oczyszczalni Ścieków - wartość inwestycji 2,5 mln  zł - dofinansowanie PROW 928 tys. zł
I etap kanalizacji Osina, Kikorze, Kościuszki - wartość inwestycji 4,5 mln zł - dofinansowanie PROW 3,1 mln zł
Budowa kanalizacji Redostowo – Węgorza – wartość inwestycji 6,4 mln zł - dofinansowanie RPO WZ 3,5 mln zł

Zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy warunków 
życia mieszkańców, a także zostały dostrzeżone przez władze województwa.  
Za wzorową realizację projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych  
z funduszy unijnych trzykrotnie otrzymaliśmy nagrody w konkursie „Przyjazna wieś”. 
Nagrodzone projekty to: 

1) budowa świetlicy w Krzywicach,
2) zakup sceny mobilnej wraz z budową budynku gospodarczego,
3) przebudowa i remont świetlicy w Osinie. 

Za budowę kanalizacji w miejscowościach Osina, Kikorze, Kościuszki, Węgorza 
i Redostowo oraz za budowę nowej oczyszczalni w Osinie otrzymaliśmy tytuł 
„Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014” w kategorii „Efektywność” i otrzymaliśmy 
nagrodę w wysokości 50 tys. zł. 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręczając nagrodę powiedział: „Gmina Osina jest przykładem 
małej gminy, która potrafi skutecznie rywalizować z dużymi samorządami”.

Wspieramy aktywność mieszkańców gminy,  
dbamy o ich zdrowie oraz środowisko naturalne

Konkurs Grantowy, a następnie fundusz sołecki, umożliwił realizację wielu przedsięwzięć, których pomysłodawcami i wykonawcami 
byli mieszkańcy poszczególnych sołectw. Możliwość dysponowania własnymi środkami pobudziła ich aktywność. Powstało szereg 
drobnych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji, m.in. miejsca spotkań, sportu i rekreacji oraz wypoczynku. Odbyło się wiele imprez 
integracyjnych, z których część na stałe wpisała się w kalendarz imprez. Coroczny turniej sołectw oraz cykl imprez organizowanych 
przez LZS pozwala na integrację wszystkich mieszkańców gminy. 

Każdego roku w gminie realizowane są zadania związane z profilaktyką zdrowia. Ma to na celu mobilizację mieszkańców do badań 
profilaktycznych, które pozwolą na wcześniejsze podjęcie leczenia. Corocznie finansujemy szczepienia przeciw grypie dla osób starszych 
i chorych na cukrzycę. Finansowaliśmy badania RTG – prześwietlenie klatki piersiowej, badania mammograficzne kobiet w ramach 
wczesnego wykrywania raka piersi, a także badania wczesnego wykrywania raka prostaty (PSA). W ciągu czterech lat przekazaliśmy 
dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie w kwocie 120 tys. zł. 

Gmina bierze udział w programie usuwania azbestu, finansowanego w 100 % przez 
WFOŚiGW, w ramach którego zutylizowano 47 ton azbestu, głównie w postaci płyt 
eternitowych o łącznej powierzchni 3,6 tys. m2. 

W celu uczynienia naszej gminy piękną, zadbaną, z funkcjonalną i ładną zielenią, 
a także podniesienia standardu życia i pracy na wsi organizowaliśmy konkursy 
„Na najładniejszą wieś w Gminie Osina” i „Na najestetyczniejszą zagrodę w Gminie 
Osina”. W latach 2011, 2012 i 2014 najładniejszą miejscowością okazały się Krzywice, 
a w roku 2013 Kościuszki. 



Budujemy świetlice i dbamy o kulturę

Świetlica w Węgorzy – wartość inwestycji - 
885 tys. zł - dofinansowanie PROW 486 tys. zł

Przebudowa i remont świetlicy w Osinie – 
wartość inwestycji - 388 tys. zł - dofinansowa-
nie PROW 230 tys. zł

Świetlica w Krzywicach – wartość inwestycji - 
835 tys. zł - dofinansowanie PROW 438 tys. zł

Świetlica w Redostowie – wartość inwestycji - 
400 tys. zł - dofinansowanie PROW 220 tys. zł

Chodnik w Osinie  w kierunku Węgorzyc - 112 tys. zł - dofinansowa-
nie Powiat Goleniowski 50 tys. zł

Chodnik do cmentarza w Osinie - 578 tys. zł - dofinansowanie Powiat 
Goleniowski 50 tys. zł

Budujemy drogi i chodniki

Wspieramy i dbamy o zabytki na terenie gminy
1) Odbudowa kościoła  
w Węgorzycach. 
Dotacja gminna 50 000 zł

2) Remont dachu 
kościoła w Redle. 
Dotacja gminna 20 000 
zł

3) Odwodnienie 
kościoła w Węgorzy.
Dotacja gminna 10 000 zł

Droga w Kikorzu „do bloków” 560 tys. zł - dofinansowa-
nie ANR 245 tys. zł

Droga w Kikorzu - 340 tys. zł - dofinansowa-
nie FOGR 194 tys. zł

Droga w Kościuszkach 322 tys. zł

Plac rekreacyjny w Osinie 55 tys. zł - dofinan-
sowanie PROW 25 tys. zł

Zakup sceny mobilnej wraz z budową 
budynku gospodarczego - 287  tys. zł - 
dofinansowanie PROW 170 tys. zł

Dodatkowo:  
wyremontowano i wyposażono  
świetlice: 
- w Kikorzu – 22 tys. zł - dof. PROW  
11 tys. zł 
- w Przypólsku – 19 tys. zł 
- w Bodzęcinie – 21 tys. zł
- w Redle - 11 tys. zł. - dof. PROW 6 tys zł.
oraz wybudowano miejsce  
rekreacyjne w Redostowie - 36 tys. zł 
- dof. PROW 24 tys. zł

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za-

chodniopomorskiego (RPO WZ),
3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej (WFOŚiGW),
4) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

5) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR),
6) Lokalnej Grupy Działania „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego”,
7) Agencji Nieruchomości Rolnych,
8) Powiatu Goleniowskiego,
9) Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji władze 
gminy kierowały się zasadą: wykonujemy takie inwestycje i przedsięwzięcia na 
które można uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W mijającej 
kadencji pozyskaliśmy dofinansowanie m.in. z:

Skąd pozyskujemy środki?

Przywróciliśmy tradycję Święta Plonów 
Dożynki gminne stały się sztandarową imprezą w roku na terenie Gminy Osina. Bogaty i urozmaicony 
program, znani i lubieni artyści, bardzo duże zaangażowanie mieszkańców – gospodarzy dożynek oraz 
zawsze słoneczna i piękna pogoda przyciąga co roku liczną rzeszę uczestników z całego regionu. 

Słowa uznania należą się dotychczasowym gospodarzom dożynek – sołectwom Krzywice, Kościuszki, 
Węgorza i Redło za wspaniałe przygotowanie miejscowości.

Dbamy o edukację najmłodszych i bezpieczeństwo mieszkańców
Za ponad 100 tys. zł zakupiliśmy nowego szkolnego busa, z POKL uzyskaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 110 tys. zł na doposażenie oddziałów przedszkolnych, 
dowozimy uczniów niepełnosprawnych, wypłacamy zasiłki i stypendia szkolne, dotujemy 
pobyt naszych dzieci w przedszkolach w innych gminach, przeprowadziliśmy remonty 
bieżące w szkole. ZSP im. Bronisława Malinowskiego za 41 tys. zł realizował projekt POKL 
„Bawić się i uczyć ….”.  Nasza szkoła otrzymała certyfikat MEN „Szkoła w Ruchu” i nadany 
przez Wojewódzką Komendę Policji certyfikat „Bezpieczna szkoła”. Uczniowie z licznymi 
sukcesami uczestniczą w turniejach sportowych, olimpiadach przedmiotowych oraz 
konkursach wiedzy. Szkoła aktywnie uczestniczy w programie ARR  „Owoce w szkole” 
oraz projekcie sanepidu w Goleniowie „Trzymaj formę”. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy zakupiono średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Osinie. Wyremontowano remizę 
strażacką w Osinie za 140 tys. zł. Jednostki OSP w Osinie, Węgorzy i Redle otrzymały 
nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy na łączną kwotę 238 tys. zł. 

Samochód ratowniczo-gaśniczy 648 tys. zł - dofinansowanie WFOŚiGW -  
100 tys. zł; dofinansowanie Komendant Państwowej Straży Pożarnej - 250 tys. zł


