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SPRAWOZDANIE 
Z  PRAC WÓJTA MI ĘDZY SESJAMI 

 
 

W okresie od dnia 02 stycznia 2014r. do dnia 26 lutego 2014 r. rozpatrzono 
następujące sprawy: 
 
 
• Zarządzenia Wójta:  
 

1/ wydano cztery zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2014. Zmian dokonano poprzez wprowadzenie dotacji na opiekę                       
w wysokości 67.970,- zł oraz dotacji na wypłatę dodatków 
energetycznych w kwocie 3.323,- zł. 
Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 410.650,- zł z przeznaczeniem na 
realizacje zadań sołeckich oraz kwotę 247.875,- zł na zadania zlecone 
organizacjom pożytku publicznego. Dokonano również przeniesienia               
z rezerwy ogólnej kwoty 13.572,- zł z przeznaczeniem na: 
-   1.000 zł  remont OSP Darzlubie; 
-   2.572 zł  wykonanie gabloty ogłoszeniowej do wsi Brudzewo; 
- 10.000 zł  na działalność kulturalną. 
Pozostałych zmian dokonano na wnioski jednostek, celem prawidłowego  
wykonania  budżetu. 

  
2/ wydano zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu 

Gminy Puck na 2014 rok; 
 
3/ wydano zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań                        

z zakresu administracji rządowej na 2014 rok; 
 
4/ wydano cztery zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu 

Gminy Puck na 2014 rok; 
 
5/ wydano cztery zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego zadań                   

z zakresu administracji rządowej na 2014 rok; 
 
6/ wydano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014 – 
2020; 

 
7/ wydano dwa zarządzenia w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej          

w celu wyboru beneficjentów projektu pn.: 
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a/ „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym – etap II”; 

 

b/ „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy 
Puck”. 

 
8/ wydano zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze 

służbowych telefonów komórkowych; 
 
9/ wydano siedemnaście zarządzeń w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie 
finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi 
finansowanych; 

 
10/ wydano zarządzenie w sprawie odstąpienia od wykonania prawa 

pierwokupu nieruchomości położonej w Leśniewie, oznaczonej                      
w ewidencji gruntów jako działka nr 175 o powierzchni 628 m2; 

 
11/ wydano zarządzenie w sprawie zasad organizacji i zapewnienia działania 

Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego 
Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w Gminie Puck; 

 
12/ wydano dwa zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku; 
 
13/ wydano dwa zarządzenia w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego 

zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku;  
 
14/ wydano dwa zarządzenia w sprawie powołania osobowego składu 

Obwodowej Komisji Wyborczej w Rekowie Górnym w celu 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rekowo 
Górne w dniu 9 lutego 2014 r.; 

 
15/ wydano dwa zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku; 
 
16/ wydano pięć zarządzeń w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

dotyczącej przetargu na: 
 

a/ zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu 
rekreacyjnego w Połczynie; 
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b/ Administratora do spraw technicznych w projekcie pn. „E-szansa dla 
mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym                  
– etap II”; 

 

c/ zarządzanie projektem pn.: „Program wyrównywania szns 
edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu” zadanie 1 
Koordynator projektu, zadanie 2 specjalista ds. wdrażania i obsługi 
finansowej projektu, zadanie 3 pracownik ds. promocji, 
sprawozdawczości i monitoringu; 

 

d/ prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu rozbudowa                         
i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Leśniewo; 

 

e/ szkolenie dla 75 beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi 
komputera oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu; 

 

f/ do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
położonych na terenie gminy Puck. 

 
• RZETARGI:  
 
A) Ogłoszono i wybrano ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: 

"Administrator ds. technicznych w projekcie pn E-szansa dla mieszkańców 
Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - etap II." Wybrano 
ofertę Pana Piotra Kropidłowskiego zam 84-123 Rekowo Górne ul. Lipowa 
3/5 – 30 000,00 zł brutto. Podpisano umowę w dniu 27.01.2014r. – termin 
realizacji do 30.09.2015r 

B) Ogłoszono i wybrano ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie 
usług stałego dostępu do szerokopasmowego internetu." Wybrano ofertę: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RADEX Sulgostów 41, 26-415 
Klwów – 92 988,00 zł brutto. Podpisano umowę w dniu 14.01.2014r. – 
termin realizacji do 31.01.2015r. 

 

C) Ogłoszono i wybrano ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: 
"Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego 
w Połczynie." 
Wybrano firmę: Bruk Serwis Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Tartaczna 54, 
84-200 Wejherowo za kwotę – 1 194 330,00 zł brutto. 
Podpisano umowę w dniu 20.02.2014r – termin realizacji do 29.08.2014r. 

 

D) Ogłoszono przetarg nieograniczony pn.: "Rozbudowa i przebudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Leśniewo". Termin składania ofert minął 
w dniu 07.02.2014r. Wpłynęły 4 oferty:  
1) H2 OPTIM Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kwarcowa 2 62 – 002 Suchy Las – 

3 504 060,29 zł brutto 
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2) EUROAQUA Sp. z o. o. ul. Bobrownicka 13 A 61-306 Poznań – 
3 612 045,47 zł brutto  

3) B & W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska ul. Sikorskiego 
2C 83-00 Pruszcz Gdański – 5 589 504,95 zł brutto  

4) KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o. o. ul. Żurawia 
45 00 -680 Warszawa – 4 292 700,- zł brutto 

 W trakcie badanie ofert. 
 

E) Ogłoszono i wybrano ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa 
odcinka sieci wodociągowej na terenie działek obręb Swarzewo-
Gnieżdżewo" 

 Wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kazimierz Okrój                          
i Grzegorz Okrój Sp. J. ul. Lipowa 17, 84-123 Rekowo Górne za kwotę – 
48 954,00 brutto. 

 Podpisano umowę w dniu 24.02.2014r. – termin realizacji do 15.05.2014r. 
 

F) Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz 
drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem. Termin składania ofert 
minął w dniu 14.02.2014r. Wpłynęły 3 oferty:  
1) Cezar Cezary Machnio I Piotr Gąbka Sp. Jawna ul. Kościuszki 1 26-600 

Radom - 152 151,00 zł brutto  
2) PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 6 28-230 Połaniec 

- 166 601,04 zł brutto 
3) Technologie Informatyczne Sp. z o. o. ul. Jagielońska 58/33 A  03-468 

Warszawa - 129 799,44 zł brutto   
 

G) Ogłoszono przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie projektu budowlanego 
i wykonawczego na Zadanie 1 budowę drogi ul. Bursztynowej i kasztanowej 
w Rekowie Górnym, Zadanie 2 budowę drogi ul. Długiej w Łebczu, Zadanie 
3 budowę chodnika Połczyno-Darzlubie. Postępowanie unieważniono 

 

H) Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. "Szkolenia dla 75 BO w zakresie 
obsługi komputera oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu." Termin 
składania ofert minął w dniu 25.02.2014r. Wpłynęło 11 ofert:  
1) Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 

80-837 Gdańsk - 98 990,00 zł brutto 
2) Konsorcjum firm: 

A) Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 
Kraków 

B) Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73, 30-
091 Kraków 

Kwota 97 300,00 zł brutto 
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3) Konsorcjum firm: 
A) Biuro Nieruchomości Elżbieta Sobol oś. Ks. Szumana 11/31, 83-200 

Starogard Gdański 
B) TOMPIECH Tomasz Piechowski ul. Bursztynowa 4, 83-211 

Barchnowy 
Kwota 293 000,00 zł brutto 

4) Alfa Edukacja Michał Grelus ul. Świtezianki 8/53, 91-496 Łódź – 
59 800,00 zł brutto 

5) SOLID Konsulting Łukasz Kotwica ul. Kar. Wyszyńskiego 95, 66-400 
Gorzów Wielkopolski – 104 799,36 zł brutto 

6) O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński ul. Sobieskiego 217, 84-200 
Wejherowo – 76 470,00 zł brutto 

7) Akademia Biznesu Zyta Klownowska ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck – 
71 852,00 zł brutto 

8) VM.PL sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 82, 50-411 Wrocław – 227 493,70 zł 
brutto 

9) Akademia Pro Europa- placówka kształcenia ustawicznego prowadzona 
przez Fundację Gospodarczą Pro Europa ul. Warszawska 4/7, 87-100 
Toruń, Al. Grunwaldzka 345, 80-309 Gdańsk – 92 015,00 

10) DWCom s.c. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, Waldemar Tabaka Aleja 
Wolności 30, 84-300 Lębork – 94 220,00 zł brutto 

11) TYFLOKOM Kamil Kowalczyk ul. Wiejska 62 m. 21, 26-600 Radom – 
111 111,00 zł brutto 

W trakcie badanie ofert. 
 

I) Ogłoszono przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług zarządzania 
projektem pn. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu. Zadanie 1 – Koordynator projektu, 
Zadanie 2 – Specjalista ds. wdrażania i obsługi finansowej projektu, Zadanie 
3 – Pracownik ds. promocji, sprawozdawczości i monitoringu.” 
Termin składania ofert minął w dniu 14.02.2014r. Wpłynęło 5 ofert: 
1) Marcin Gawiuk ul. Ostródzka 13, 14-120 Dąbrówno Zadanie 1                           

– 80 000,00, Zadanie 2 – nie występuje, Zadanie 3 – nie występuje 
2) Master Konsulting Sp z o.o. Oddział w Warszawie ul. Hoża 29/31, lok.79, 

00-521 Warszawa Zadanie 1 – 39 000,00, Zadanie 2 – 36 000,00, Zadanie 
3 – 30 000,00 

3) Barbara Miłkowska ul. A. Asnyka 22, 84-100 Puck, Zadanie 1 – nie 
występuje, Zadanie 2 – nie występuje, Zadanie 3 – 34 064,00 

4) MK KASPER doradca Samorządu i Biznesu Marcin Kasperczyk Oś. 
Kaszubskie 11/43, 84-200 Wejherowo, Zadanie 1 – 59 200,00, Zadanie 2 
– 44 800,00, Zadanie 3 – nie występuje 

5) GALYA GRANT Jarosław Galas ul. Agrestowa 3, 84-230 Rumia, 
Zadanie 1 – 41 584,00 Zadanie 2 – 38 384,00, Zadanie 3 – nie występuje 

W trakcie badanie ofert. 
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J) Ogłoszono przetarg nieograniczony pn.: "Prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego przy zadaniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Leśniewo." Termin składania ofert upłynął w dniu 
21.02.2014r. Wpłynęło 8 ofert: 
1) RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard GAD ul. Dreszera 12A/16, 81-

261 Gdynia – 34 194,00 zł brutto 
2) PROJ-BUD Franciszek Gontarz Oś 100 Lecia 3/9, 83-400 Kościerzyna – 

46 740,00 zł brutto 
3) Development Design Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk – 

104 946,00 zł brutto 
4) Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek 

ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia – 38 130,00 zł brutto 
5) Pracownia projektowa WODOKAN Łukasz Ratajczak ul. Wrzosowa 1, 

84-240 Reda – 11 316,00 zł brutto 
6) Zakład Usługowy Inżynieria Sanitarna Andrzej Budzisz ul. Łąkowa 52, 

84-120 Władysławowo – 75 600,00 zł brutto 
7) Usługi Wodociągowe – kanalizacyjne Wacław Kaczmarek ul. Skośna 6, 

84- 100 Swarzewo – 48 800,00 zł brutto 
8) Zakład Projektowanie, nadzory, inwestycje Eleonora Puzo Szczuczarz 21, 

78-630 Człopa – 46 750,00 zł brutto. 
W trakcie badanie ofert. 
 

K) Ogłoszono Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu komputerowego 
zakupionego w ramach projektu pn.: "E-szansa dla mieszkańców Gminy 
Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym." Termin składania ofert 
03.03.2014r. 
 

• Odbyła się kolejna Rada Budowy dot. termomodernizacji szkoły                              
w Żelistrzewie. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.  

 
• Trwają rozmowy ze Spółka Wodna „Swarzewo” oraz WFOŚiGW                             

w Gdańsku dotyczące dofinansowania i realizacji budowy kanalizacji 
sanitarnej w Połczynie i Darzlubiu. 

 
• Gmina Puck wygrała konkurs na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych                       

z języka angielskiego, matematyki i robotyki w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 pn.: Program 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie                          
i Darzlubiu. Kwota przyznanego dofinansowania – 762.621,94 zł .  

 
• Zebrano grupę docelową – 75 osób, do projektu „E-szansa dla mieszkańców 

Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”. W ramach 
tego projektu zakupiono też komputery do szkół podstawowych w ilości 75 
zestawów.  



 7 

 
• Trwa nabór beneficjentów do projektu „Wykluczenie cyfrowe nie jest 

problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w ramach programu 
Innowacyjna Gospodarka. Grupa docelowa to 75 osób. W ramach tego 
programu zakupionych zostanie 44 komputery dla gimnazjów. 

 
• Dnia 28 stycznia w Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się konferencja 

podsumowująca projekt „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” . W spotkaniu udział wzięło 130 
beneficjentów końcowych projektu -  mieszkańców Gminy Puck oraz 
opiekunowie klubów kultury dla których również zakupiono sprzęt                            
i zapewniono dostęp do Internetu. Beneficjenci, którzy otrzymali zestawy 
komputerowe wyrażali ogromne zadowolenie z efektów i rezultatów 
przedmiotowego projektu.  

 
• W piątek 14 lutego o godz. 11 w Dworze Artusa w Gdańsku podpisano 

Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Dokument ten 
określa zasady współpracy między 36 samorządami, które są stronami 
Porozumienia i jest niezbędny do uzyskania dodatkowego dofinansowania 
inwestycji w latach 2014-2020.  Kwota, którą w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych otrzyma nasz Obszar Metropolitalny, wynosi 
według obecnych założeń 1,06 miliarda zł. 

 
 

• Akty Notarialne: 
 

- LEŚNIEWO -  nabycie w drodze darowizny działek Nr 5/23;  
   5/33 i 5/43 o łącznej pow. 7 471 m2 (droga)   
   – wartość 14.942,- zł; 

 

- POŁCZYNO -  nabycie nieruchomości działek Nr 445/16, 445/31 
       i 445/29 o łącznej powierzchni 3 555 m2 w ramach  

   rozliczenia opłaty adiacenckiej (droga)   
   – wartość 188.954,- zł; 

 

- MIEROSZYNO -  nabycie nieruchomości działki Nr 670/1  
    o pow. 788 m2 (drogi) – wartość 8.668,- zł; 
 

• Podpisano umowy dzierżawy : 
 

- REKOWO GÓRNE - dzierżawa części działki Nr 362/4 o pow. 60,84 m2  
   zawarta na okres 3 lat od 01.01.2014r. (ogródek); 
 

- REKOWO GÓRNE - dzierżawa części działki Nr 362/4 o pow. 85,80 m2  
   zawarta na okres 3 lat od 01.01.2014r. (ogródek); 
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- REKOWO GÓRNE - dzierżawa części działki Nr 362/4 o pow. 18 m2  
   zawarta na okres 3 lat od 01.01.2014r. (pod garaż); 
 

- REKOWO GÓRNE - dzierżawa części działki Nr 22/33 o pow. 454,30 m2  
   zawarta na okres jednego roku od 01.01.2014r. 
   (działalność gospodarcza); 
 

- REKOWO GÓRNE - dzierżawa budynku użytkowego o pow. 156,14 m2  
   zawarta na okres jednego roku od 01.01.2014r.; 
 

- RZUCEWO   - dzierżawa działki Nr 173/5 o pow. 7.31 ha (rola) 
   na okres 3 lat od 01.01.2014r. ;     
 

 - RZUCEWO    - dzierżawa części działki Nr 167/9 o pow. 48 m2 
   na okres 3 lat od 01.01.2014r. (ogródek);    
  

- RZUCEWO   - dzierżawa działki Nr 167/6 o pow. 62 m2 
   na okres 3 lat od 01.01.2014r. (garaż);  
   

- RZUCEWO   - dzierżawa części działki Nr 167/9 o pow. 247 m2 
    na okres 3 lat od 01.01.2014r. (ogródek); 
 

- RZUCEWO   - dzierżawa części działki Nr 166/15 o pow. 10 m2  
   zawarta na okres 3 lat od 01.01.2014r. 
   (działalność gospodarcza); 
 

- ZDRADA   - dzierżawa części działki Nr 31 o pow. 190 m2  
   zawarta na okres 3 lat od 01.01.2014r. 
   (pod parking); 
 

- ŁEBCZ    - dzierżawa części działki Nr 427/14 i 427/91  
   o pow. 10 m2 151,40 m2 na czas określony  
   od 01.01.2014 do 31.12.2016 
   (działalność gospodarcza/pawilon handlowy); 
 

 
• W okresie od 3 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. są wyłożone do 

publicznego wglądu: 
 

1/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Osłonino (część północna) Gmina Puck. Obszar objęty 
zmianą planu obejmuje teren położony w miejscowości Osłonino, 
pomiędzy ul. Kasztanową i Młyńską; 

 

2/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego              
dz. 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 143 w Żelistrzewie Gmina Puck. Obszar 
objęty zmianą planu położony jest w północno-wschodniej części wsi 
Żelistrzewo, po zachodniej stronie ul. Rzucewskiej.  
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3/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Rekowo Górne w gminie Puck (dla terenu położonego po południowo                   
-wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216). 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów 
rozwiązaniami, odbyła się 26 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Puck.  

 
• 16 stycznia 2014 roku kierownictwo Zakładu Dr Oetker zorganizowało 

spotkanie i przedstawiło decyzję o rozbudowie zakładu. Inwestycja 
planowana na lata 2014 – 2016 umożliwi poszerzenie asortymentu oraz 
zwiększenie o połowę dotychczasowego zatrudnienia. 

 
• Dnia 17 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie z sołtysami 

podsumowujące rok ubiegły. Na spotkaniu ustalono między innymi 
terminarz Zebrań Wiejskich, które rozpoczęły się od dnia 3 lutego 2014 r. 
Zebrania dobiegają końca. Dzisiaj odbędzie się Zebranie Wiejskie                       
w Rekowie Górnym, a ostatnie jutro, tj. dnia 28 lutego odbędzie się                      
w Radoszowie.  

 
• Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne: 
 

Wybory zarządzone na dzień 12 września 2013 r. nie odbyły się z uwagi na 
brak zgłoszeń kandydatów. 
Ponowny termin wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne 
zarządzono na dzień 9 lutego br.    
Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta, w określonym terminie do Sekretariatu 
wpłynęło 1 oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa. 
Sołtysem została wybrana Pani Szlas Małgorzata. 
Na liczbę uprawnionych do głosowania 876, wydano wyborcom 223 kart, co 
stanowi 25,5 % frekwencji. 

 
• Podpisano umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt 

OTOZ „Animals” Gdynia w sprawie wyłapywania i zapewnienia właściwej 
opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 
Schronisko Dąbrówka Młyn. 
Koszt odłowienia zwierzęcia przez „Animals” wynosi 1.200,- zł, zaś koszt 
odłowionego zwierzęcia przez Przychodnię Weterynaryjną Adam Lipski                 
i odebranego przez „Animals” to kwota 950,- zł, a koszt odłowionego 
zwierzęcia przez Przychodnię Weterynaryjna wynosi 700.- zł.  

 
 



 10 

• W dniu 20 lutego 2014 r. w Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się debata 
pt: „Wybrane aspekty polityki oświatowej w Gminie Puck”, na której 
poruszano  tematy związane z prowadzeniem szkół w gminie. 

W części I poświęconej – „Celom i funkcji edukacji a ocenianie                            
i rankingowanie szkół „głos zabrali: prof. Tomasz Szkudlarek                                  
z Uniwersytetu Gdańskiego, Gabriela Albertin – Pomorski Wicekurator 
Oświaty, Barbara Przychodzeń z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Gdańsku. 

W części II poświęconej „Problemom finansowania edukacji w kontekście 
prognozy demograficznej” – liczbę uczniów, oddziałów, liczbę pomieszczeń, 
koszt kształcenia ucznia w poszczególnych szkołach oraz o potrzeby 
inwestycyjne w oświacie – przedstawił Wójt Gminy Puck. Prawne 
możliwości zmiany organu prowadzącego szkołę, do której uczęszcza nie 
więcej niż 70 uczniów – omówił mec. Krzysztof Sadowski. 

W debacie głos zabrali Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele Rodziców Szkół 
Podstawowych, V-ce Prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Strzelno, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy 
Puck, Sołtysi oraz radni.           

 
• Gmina otrzymała środki finansowe na rok 2014 w wysokości: 1.001.407,- zł  

na dofinansowanie zadań  z zakresu wychowania przedszkolnego. 
 
 

   Wójt  Gminy  Puck 
         Tadeusz Puszkarczuk 
 
             

 
 

 
Puck, dnia 26 luty 2014 r. 


