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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb!
W tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia naszej Małej
Ojczyzny– Gminy Suchy Dąb. Z tej okazji pragnę Państwu przedstawić bezpłatny biuletyn Urzędu Gminy
Kurier Dębowy. Biuletyn od dziś będzie wydawany cyklicznie, aby przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia i wydarzenia, jakimi żyjemy w Gminie Suchy
Dąb. Kolejne wydania biuletynu rozpoczynają również cykl poświęcony obchodom 30-lecia powstania naszego samorządu lokalnego, w których przybliżymy
najważniejsze wydarzenia i postaci mijających lat z Gminy Suchy Dąb.
Mam nadzieję, że biuletyn będzie dla Państwa przydatnym źródłem informacji.
Z wyrazami szacunku,
Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb

BEZPŁATNY
BIULETYN
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Konferencja prasowa Ministra ds. Samorządów
11 marca odbyła się
w Urzędzie Gminy Suchy
Dąb konferencja prasowa
o założeniach projektu
Samorząd 3.0. Rozwój bez
barier. Gościem specjalnym spotkania był Minister w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Michał
Cieślak.
Na konferencji poruszono
wiele zagadnień związanych ze współpracą samorządu z rządem oraz o planowanych projektach, programach, które są dedykowane samorządom, w tym

realizowany przez Gminę
Suchy
Dąb
program
„Mieszkania dla Rozwoju”.
W spotkaniu stronę rządową reprezentował również
Wicewojewoda Pomorski
Michał Bąkowski, przedstawiciele samorządu teryt o ri a l ne go :
Z w ią z ek
Gmin Pomorskich –
Prezes Zarządu Błażej
Konkol, Wójt Gminy
Cedry Wielkie Janusz
Goliński, Dyrektor Oddziału
KOWR-u
w Pruszczu Gdańskim Krzysztof
Jankowski,
Karol Rabenda – Radny

Miasta Gdańska oraz Przemysław Dymarkowski –
Radny Gminy Suchy Dąb.
Wójtowie Gmin poruszyli tematy szczególnego wsparcia
dla mniej zamożnych samorządów, które mają możliwość
realizacji inwestycji głównie ze
środków rządowych, w związku z obecną ograniczoną możliwością ubiegania się o środki
unijne z nowej perspektywy.

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Suchy Dąb
Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka
Król podpisała umowę z Lokalną
Grupą Działania „Trzy Krajobrazy” na dofinansowanie zadania
polegającego na modernizacji
obiektu rekreacyjno-sportowego
w miejscowości Suchy Dąb. W zakres przedsięwzięcia wchodzi ogrodzenie stadionu w Suchym Dębie
przy ul. Sportowej wraz z budową
miejsc parkingowych, montażem
piłkołapów oraz trybun dla 200
kibiców. „Będzie to pierwsza część

zadania mającego na celu kompleksowo zmodernizować obiekt w Suchym Dębie na potrzeby kulturalne i sportowe. Chcemy, aby
w przyszłości w obiekcie obecnej szatni piłkarskiej powstał Gminny Ośrodek Kultury
z
odpoCałość zadania pn. Modernizacja wiednimi
stadionu sportowego wraz z
salami do
zapleczem w miejscowości Suchy
Dąb oszacowana jest na ponad
milion złotych.

zajęć, a piłkarze zyskali nowe obiekty szatniowe w specjalnie przystoso-

Kampania społeczna – Koperta Życia
Koperta życia to akcja do której
przystąpienia zachęcają lekarze
i pracownicy pogotowia ratunkowego.

macjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu
i zarazem jest łatwo dostępne.

Akcja skierowana jest do osób
przewlekle chorych, starszych,
samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych
informacji o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach
na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym
nr pesel. Pakiet z takimi infor-

Trudnego zadania dostarczenia
kopert do wszystkich seniorów
w naszej gminie podjął się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Sołtysami, którym serdecznie
dziękuję ten trud – mówi Henryka
Król Wójt Gminy Suchy Dąb

wanym do tego zapleczu” – mówi Wójt
Gminy Henryka Król. Całość zadania
oszacowana jest na ponad milion złotych. Tępo jego realizacji będzie zależało
w dużej mierze od pozyskania środków
zewnętrznych.
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Rok 2020 rokiem pozyskanych środków zewnętrznych
Rok 2020 był rokiem, w którym możemy się pochwalić pozyskanymi środkami zewnętrznymi na finansowanie zadań gminnych. Spójrzmy co zrealizowaliśmy i zrealizujemy z pozyskanych środków:

•

Przebudowa drogi na działce 124/4 w Koźlinach—pozyskaliśmy 1 milion złotych w ramach
rządowego Funduszu Przeciwdziałaniu Skutków
COVID-19. Projekt jest również na liście rezerwowej dofinansowania w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

•

Zakończono budowę Przystani Kajakowej we
Wróblewie - środki pozyskane 166 990, 58 zł.
Całość zadania pochłonęła 207 201, 50 zł

•

Wybudowaliśmy zaplecze na boisku w Osicach,
którą w części sfinansowaliśmy ze środków Ministerstwa Sportu - 300 000 zł i Starostwa Powiatowego - 100 000 zł. Całość zadania to prawie
800 000 zł.

•

Pozyskaliśmy 2 038 400 zł w ramach zadania
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym na budowę ścieżki rowerowej ze
Steblewa do Tczewa w partnerstwie z Gminą
Cedry Wielkie.

•

W konkursie Florek udało się wyposażyć w sprzęt OSP w Suchym Dębie o wartości 12 500 zł

•

Przebudowaliśmy pierwszą część ulicy Sportowej w Suchym Dębie ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych—290 206 zł oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa—297 801, 65 zł. W tym roku zakończymy drugą część
inwestycji. Łączny koszt obu etapów pochłonie ponad 1 milion złotych.

Maseczki dla mieszkańców
Urząd Gminy w Suchym Dębie otrzymał środki ochrony medycznej w postaci 17 tysięcy sztuk jednorazowych maseczek ochronnych z Agencji Rezerw Materiałowych. Maseczki można odbierać u Sołtysa wsi, Proboszcza jak również w urzędzie gminy
i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Pobierz aplikację Eco Harmonogram
Gmina Suchy Dąb od kilku lat współpracuje z firmą Eco Harmonogram, która
umożliwia bezpośredni kontakt z mieszkańcami za pomocą pobranej aplikacji.
Dzięki aplikacji będziesz otrzymywać
powiadomienia o terminie wywozu,
o płatnościach oraz wszelkie komunikaty związane z naszą gminą np. o awarii
sieci wodociągowej.

Szczegóły pod adresem
www.eco.suchy-dab.pl
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POMORSKIE TRASY ROWEROWE—BĘDZIE KONTYNUACJA
Projekt Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej przez Gminę Suchy Dąb pojawił się już w 2016 roku. Jednak ze względów finansowych gmina nie zdecydowała się na realizację ścieżki rowerowej z nawierzchnią bitumiczną, a jedynie na
oznakowanie trasy na koronie wału. Po analizie tego zagadnienia w 2020 roku pojawił się pomysł we współpracy z Gminą Cedry Wielkie wykonania brakującego do zakończenia całego projektu odcinka Giemlice-Tczew. Udało się pozyskać
na ten cel wspólnie ponad około 4 milionów złotych. Pomorskie trasy rowerowe to przedsięwzięcie strategiczne, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, zakłada wybudowanie dwóch długodystansowych tras rowerowych EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa – WTR. Ponad 600 km tras turystycznych z dedykowaną infrastrukturą i spójnym oznakowaniem, taką jak tablice informacyjne, miejsca odpoczynku dla rowerzystów czy
kompleksy małej architektury pozwolą poznać urokliwe miejsca regionu a także umożliwią sprawny przejazd turystom
rowerowym długodystansowym.

Gmina CEDRY WIELKIE
Długość: 5,7 km
Miejsce: korona wału
Rodz. nawierzchni: bitumiczna
szacunkowa wartość zadania:
2 500 000 zł

Gmina SUCHY DĄB
Długość: 6,7 km
Miejsce: korona wału
Rodz. nawierzchni: bitumiczna
Szacunkowa wartość
zadania: 3 200 000 zł
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 1 kwietnia w naszej gminie zaczął obowiązywać nowy
system gospodarowania odpadami uchwalony przez Radę
Gminy. Zmienia się dotychczasowa metoda obliczania
opłat. Przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Do kiedy należy złożyć nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Nową deklarację należało złożyć do 9 marca 2021 roku.
Dla spóźnialskich termin został wydłużony do 9 kwietnia.
Przez jaki okres obowiązuje pierwsza złożona deklaracja? Czy trzeba będzie składać deklaracje co
pół roku?

Zgodnie z przyjętą metodą obliczenia zużycia wody, do obliczeń
przyjmuje się wskazania licznika głównego, a odliczeniu podlegać mogą jedynie ilości wody bezpowrotnie zużytej, ustalone
w oparciu o wskazanie dodatkowego wodomierza.
Co z naliczaniem opłat dla lokali użytkowych?
Lokale użytkowe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami i ich właściciele powinni samodzielnie podpisać umowy na wywóz odpadów z firmą odbierającą je z terenu
Gminy Suchy Dąb.
Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Deklaracja obowiązuje do czasu zaistnienia zmiany ilości
zużytej wody. Jeżeli średnia obliczona w okresie wrzesień
- marzec jest taka sama, jak w poprzednim roku nie ma
obowiązku składania korekty.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, a mają dostarczaną wodę mogą instalować własne
wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary
z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy wskazania dodatkowego licznika odjąć od wskazań licznika głównego.

Co w przypadku braku złożenia deklaracji?

Czy jak kompostuję bioodpady, to zapłacę mniej?

Pracownicy urzędu wydadzą decyzję o wysokości opłaty
(jako podstawa przyjęta zostanie wartość zużycia wody
z faktur za okres wrzesień-marzec, a dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty odsetek podatkowych za okres braku wpłat; opłata może zostać naliczona w poczwórnej wysokości, jeżeli stwierdzony zostanie brak prawidłowej segregacji odpadów),

Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych i kompostują
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym zapłacą 2 zł mniej miesięcznie.

Co w przypadku, gdy nie posiadam wodomierza na
swojej działce?
Jeżeli nie ma wodomierza, to należy złożyć deklarację
w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na
jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która
wynosi 2,8 m3.
Na nieruchomości znajduje się basen, generujący
duże zużycie wody. Czy wodę zużywaną na ten cel
można odliczyć od wskazań wodomierza głównego?

Dlaczego akurat 8,60 zł za m3 zużytej wody?
Wysokość stawki opłaty jest związana z kosztami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w latach 2018 - 2020
wzrosły kilkukrotnie w stosunku do kosztów ponoszonych przez
gminę w latach 2013-2017. Koszty systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pokrywane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Co jeszcze zmieni się w systemie gospodarowania odpadami?
Zwiększy się częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych,
papieru oraz szkła w stosunku do lat poprzednich. Dodatkowo
osoby, które posiadają palenisko domowe otrzymają metalowy
pojemnik na popiół,
a gospodarstwa będą
mogły w odebranym
wcześniej w gminie
worek typu BIG BAG
wywieźć 1 tonę czystego gruzu wprost
sprzed posesji.
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PIERWSZA SEKCJA UNIHOKEJA DZIEWCZĄT W POWIECIE GDAŃSKIM
Na początku tego roku UKS Motława utworzył nową
sekcję sportową. Powstała jedna z nielicznych w Województwie Pomorskim sekcji unihokeja dla dziewcząt. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Suchy Dąb udało
się rozpocząć treningi, które odbywają się pod okiem
niezawodnego trenera Krzysztofa Zyszczaka dwa razy
w tygodniu. Ponadto w okazało się, że jedna z najlepszych unihokejowych zawodniczek drużynie – Nadia
Cysza zakwalifikowała się do udziału w rocznym programie szkoleń prowadzonych przez najlepszych trenerów unihokeja w Polsce. Szkolenia potrwają przez
cały rok 2021. Serdecznie gratulujemy i życzymy całej
drużynie samych sukcesów.

Czy wiesz, że?
SEKCJA UNIHOKEJA DZIEWCZĄT

Kolejny Sukces
KS Osiczanka Osice
Prężnie rozwija się największy klub sportowy na terenie naszej gminy—KS Osiczanka Osice. Stowarzyszenie, które zrzesza już ponad 100 członków tworzy kolejne sekcje młodzieżowe i dziecięce, zatrudnia nowych trenerów, a także bierze
udział w wielu turniejach na terenie całej Polski. W tym roku
obserwowaliśmy kolejny sukces KS Osiczanki Osice, która
podpisała umowę partnerską z drużyną Ekstraklasy Rakowem Częstochowa. Dzięki umowie zawodnicy klubu mają
szanse na testy w drużynie z Ekstraklasy, a trenerzy zyskują
niepowtarzalną możliwość uczestniczenia i przyglądania się w
pracy z młodzieżą w Akademii Rakowa. Umowa partnerska
stwarza niepowtarzalne szanse dla młodzieży z terenu naszej
gminy na osiągnięcie sukcesu w profesjonalnej piłce młodzieżowej na poziomie kraju, a nawet zagranicy. Zarządowi Klubu
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !

Na dzień koniec grudnia ubiegłego roku na terenie gminy było:
1.

Zameldowanych 4156 osób (Mężczyźni
2102, Kobiety 2054)

2.

W 2020 roku w naszej gminie przyszło na
świat 38 dzieci. 15 dziewczynek i 23 chłopców

3.

Najchętniej wybierane imię dla dziewczynek to Maria.

4.

Najchętniej wybierane imię dla dla chłopców Adam i Tymon.

NAJWAŻNIESŻE
TELEFONY
1.

Telefon alarmowy

112

2.

Pogotowie ratunkowe

999

3.

Straż Pożarna

998

4.

Policja

997

5.

Komisariat Policji w Cedrach
Wielkich
47 742 43 11

6.

Przychodnia Medical
rejestracja
58 682 86 16

7.

Filia Urzędu Pocztowego
w Suchym Dębie
887 331 062

8.

Ecol-Unicon zgłoszenie awarii
wody
798 55 66 88

9.

Urząd Gminy w Suchym Dębie
58 355 68 00

10. PKS Gdańsk

58 302 15 32

ROZLICZ PIT W
GMINIE SUCHY DĄB
Początek roku to okres składania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu
Skarbowego.
Niezależnie od formy rozliczenia, którą
Państwo wybierzecie wypełniając
w odpowiedni sposób swoją deklarację
podatkową możecie wesprzeć swoją
lokalną wspólnotę. Dalszy rozwój Gminy Suchy Dąb jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym jej los
leży na sercu, jednak przede wszystkim
jej Mieszkańców. Największym, corocznym wpływem do budżetu gminy są
dochody z PIT, które Skarb Państwa
przekazuje gminom według wypełnionych ze względu na miejsce zamieszkania deklaracji podatkowych.
Dzięki nim gmina może rozwijać się,
tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego, inwestować w drogi, oświetlenia, kanalizację, czy zaciągać zobowiązania długoterminowe.
Zwracam się do Państwa, Mieszkańców
z ogromną prośbą o wypełnienie deklaracji podatkowej z podaniem miejsca
zamieszkania w Gminie Suchy Dąb.
Takie wypełnienie deklaracji nie niesie

za sobą żadnych zmian w kwestii zameldowania, a będzie ogromnym
wsparciem dla dalszego rozwoju Gminy
Suchy Dąb. Z całego serca wierzę, że
Wspólnie będziemy
budować
piękną i bogatą
Gminę.
Wójt Gminy Suchy
Dąb
Henryka Król

Od 25 stycznia gmina Suchy Dąb podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie programu priorytetowego Czyste
Powietrze. W ramach programu wspieramy mieszkańców przy wymianie starych nieekologicznych źródeł ciepła na nowe mniej emisyjne. W ten sposób poprawiamy jakość powietrza w naszej gminie co przyczynia się bezpośrednio do poprawy zdrowia naszych mieszkańców. Po szeregu wielostronnych konsultacji i analiz, w maju 2020 r. program

Ile?
Dotacja może wynosić do
30 000 zł dla podstawowego
poziomu
dofinansowania
i
37
000
zł
dla
podwyższonego
poziomu
dofinansowania.

„Czyste Powietrze” został przebudowany m.in. uproszczone zostały zasady przyznawania dotacji oraz wniosku o dotację. Niemniej jednak nawet najprostsze wnioski mogą
stanowić barierę w ubieganiu się o dotacje przez np. osoby starsze. Dlatego przez realizowaną kampanię, chcemy inspirować do niesienia pomocy innym. Współpraca,
wsparcie i pomoc sąsiedzka to elementy, które wyróżniają tą kampanię od poprzednich, dlatego wniosek w programie „Czyste Powietrze” możecie składać w Urzędzie Gminy, gdzie uzyskacie specjalistyczną pomoc od inspektora—
Szymona Benedyka. Szczegóły na naszej ulotce, która zamieszczamy poniżej.

Dla kogo program?
Dla
właścicieli
lub
współwłaścicieli
jednorodzinnych
budynków
mieszkalnych, lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych
lokali
mieszkalnych
z
wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie
wymiany
starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne
źródła
ciepła
spełniające najwyższe normy,
oraz
przeprowadzenia
niezbędnych
prac
termomodernizacyjnych
budynku.

