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 I. CHARAKTERYSTYKA GMINY PUCK  
 

1. Wstęp  

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie Gminy Puck wynika z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Puck w roku 2018.  Celem przygotowania 

raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Puck. Zgromadzone                          

w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2018. 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, 

opartej na faktach oceny.  

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy Puck, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu. 

2. Informacje ogólne  

Gmina Puck jest gminą wiejską, położoną w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, we 

wschodniej części powiatu puckiego. Gmina zajmuje powierzchnię 23 790 ha  (237,9 km2), co stanowi 1,3% 

powierzchni województwa pomorskiego oraz 41,5% powierzchni powiatu puckiego. Gmina Puck sąsiaduje 

bezpośrednio z gminą Władysławowo (od północy), z gminą Krokowa (od zachodu), gminami Wejherowo, 

Kosakowo oraz miastami Reda i Rumia (od południa). Po wschodniej części gminy Puck leży miasto Puck, 

będące odrębną jednostką administracyjną. Wschodnia granica gminy przebiega wzdłuż Zatoki Puckiej.                         

W skład gminy wchodzi 27 sołectw: Błądzikowo, 

Brudzewo, Celbowo, Darzlubie, Domatowo, 

Domatówko, Gnieżdżewo, Leśniewo, Łebcz, 

Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, Osłonino, 

Połchowo, Połczyno, Radoszewo, Rekowo Górne, 

Rzucewo, Sławutowo, Smolno, Starzyno, 

Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, 

Zdrada, Żelistrzewo. Sieć osadniczą uzupełniają 

miejscowości niesołeckie: Celbówko, Czarny Młyn, 

Kaczyniec, Mała Piaśnica, Sławutówko, Wielka 

Piaśnica, Widlino. Na terenie gminy wyodrębnione 

zostały 34 miejscowości.  
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Położenie Gminy na tle powiatu puckiego 

  

Zdecydowaną część powierzchni Gminy Puck zajmują użytki rolne zajmujące 61 % terenu gminy, lasy zajmują 

30,1 % powierzchni a pozostałe tereny 7,8 % ogólnej powierzchni gminy.  

Gminami partnerskimi Gminy Puck są Gmina Rytro oraz Niemiecka Gmina Oldendorf Himmelpforten.  

Gmina Puck jest członkiem następujących organizacji: Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot,  

Związek Gmin Pomorskich , Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania Małe 

Morze, Lokalna Organizacja Turystyczna Kaszuby Północne, Związek Międzygminny Zatoki Puckiej. 

3. Demografia  

Na koniec 2018 roku w gminie Puck mieszkało 25 771 osób, co stanowiło około 30% populacji powiatu 

puckiego. Liczba ludności corocznie wzrasta. W porównaniu do roku 2017 zwiększyła się o 321 mieszkańców, 

co stanowi 1,25% wzrostu.  

Do miejscowości z najmniejszą liczbą mieszkańców zameldowanych na pobyt stały należą: Widlino-54 osoby, 

Celbówko-71, Wielka Piaśnica -71, Kaczyniec 81, Zdrada- 119 a do największych: Żelistrzewo- 2714, Mrzezino 

– 2537, Łebcz -1890, Leśniewo – 1713, Połchowo – 1431, Starzyno- 1295 

Liczba mieszkańców gminy na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta – po kilkaset osób 

rocznie. Gmina charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym, a także dodatnim saldem migracji.  

Gmina Puck posiada korzystną strukturę wiekową mieszkańców. Wg danych najliczniejszą grupę 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 16 187 osób (62,8% ogółu). Drugą grupę wiekową stanowią osoby 

w wieku przedprodukcyjnym – 6290 osób (24,4%), a najmniej liczną osoby w wieku poprodukcyjnym – 3294 

osób (12,8% ogółu).  
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4.  Urząd Gminy Puck jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu 

gminy i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe: 

 Strategia Rozwoju Gminy Puck 2016-2020, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puck 2018-2030, przedsięwzięcia 2018-2021, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck, 

 Załozenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię lektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck,  

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puck 2016-2020 z perspektywą 2022, 

 Program opieki nad zabytkami w Gminie Puck 2016-2019, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015-2020, 

 Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

 

 

 

 

 

2013
24460

2014
24773

2015
24955

2016
25211

2017
25450

2018
25771

23500

24000

24500

25000

25500

26000

Lata

Wykaz ilościowy mieszkaców w poszczególnych latach

2013 2014 2015



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

6 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

II. INFORMACJE FINANSOWE  
 

1. DOCHODY ROK 2018 

 

Wykonanie dochodów ogółem: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
DOCHODY OGÓŁEM 143.223.808,89 134.476.319,58 93,9 
Dochody bieżące 130.988.560,50 129.806.227,08 99,1 
Dochody majątkowe 12.235.248,39 4.670.092,50 38,2 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 35,5% : 

Wykonanie dochodów ogółem 134.476.319,58 
Wykonanie dochodów własnych 47.773.128,82 

 

Udział subwencji w dochodach ogółem 27,3%: 

Wykonanie dochodów ogółem 134.476.319,58 
Wykonanie subwencji 36.758.802,00 

 

Udział dotacji w dochodach ogółem 32,7%: 

Wykonanie dochodów ogółem 134.476.319,58 
Wykonanie dotacji 43.898.865,95 

 

Udział dochodów z innych źródeł w dochodach ogółem 4,5%: 

Wykonanie dochodów ogółem 134.476.319,58 
Wykonanie dochodów z innych źródeł 6.045.522,81 
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2. WYDATKI ROK 2018 

Wykonanie wydatków ogółem: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
WYDATKI OGÓŁEM 164.523.523,34 149.036.038,81 90,6 
Wydatki bieżące 128.327.226,90 118.048.501,02 92,0 
Wydatki majątkowe 36.196.296,44 30.987.537,79 85,6 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 20,8% : 

Wykonanie wydatków ogółem 149.036.038,81 
Wykonanie wydatków majątkowych 30.987.537,79 
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3. WYNIK BUDŻETU 2018 

 

Deficyt budżetu - 14.559.719,23 
Różnica między dochodami bieżącymi, a 
wydatkami bieżącymi 

 
11.757.726,06 

 

4. PRZYCHODY BUDŻETU 2018 

 

Kredyty 12.300.000,00 
Nadwyżka z lat ubiegłych 7.999.714,45 

 

5. KWOTA DŁUGU GMINY PUCK NA KONIEC 2018 ROKU 12.300.000,00 

 

 

6. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Grupa 

Stan brutto 

na dzień 

01.01.2018r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan brutto  

na dzień 
31.12.2018r. 

Konto 011 – Środki trwałe  

00 – Grunty  48 073 313,00 1 097 691,00 1 107 108,00 48 063 896,00 

01 – Budynki 57 035 363,48 15 000,01 0,00 57 050 363,49 

02 – Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

140 894 223,83 1 353 384,86 0,00 142 247 608,69 

03- Kotły i maszyny energetyczne 945 832,64 0,00 0,00 945 832,64 

ZADŁUŻENIE GMINY PUCK W LATACH 2014-2018
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Grupa 

Stan brutto 

na dzień 

01.01.2018r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan brutto  

na dzień 
31.12.2018r. 

04 – Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

2 582 816,75 127 455,76 360,00 2 709 912,51 

06 – Urządzenia techniczne 3 507 735,76 0,00 0,00 3 507 735,76 

07 – Środki transportu 699 164,27 0,00 0,00 699 164,27 

08 – Narzędzia, ruchomości, 
wyposażenie 

2 478 609,23 602 575,71 12 186,63 3 068 998,31 

RAZEM: 256 217 058,96 3 196 107,34 1 119 654,63 258 293 511,
67 

 

III. INWESTYCJE I POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE  
 

1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck”   

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Gmina 

Puck otrzymała dofinansowanie na prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. 

W 2017 r. wyremontowano budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, Szkoły Podstawowej                                   

w Połczynie oraz Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 

W roku 2018 poddane termomodernizacji zostały budynki Szkół Podstawowych  w Swarzewie i Mieroszynie 

oraz Wiejski Dom Kultury w Strzelnie. 

Całkowity koszt inwestycji to 6 554 709 zł, dofinansowanie wyniosło 3 865 785 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 
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2.OSP Połczyno 

3. Szkoła Podstawowa w Połczynie 

4. Szkoła Podstawowa w Swarzewie 
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6. WDK Strzelno 

 

2.  „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 

Partnerstwo Gminy Puck” 

Gmina Puck jako lider projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 

Trasa Rowerowa R-9” wybudowała ścieżkę rowerową na trasie Gnieżdżewo – Swarzewo oraz 

zagospodarowała miejsce tzw.  Kaczy Winkiel. Przedsięwzięcia te są jednym  z elementów dużego projektu, 

który ma na celu rozwój gminy pod względem turystycznym. Nowe trasy rowerowe a także miejsca postojowe 

spełniać będą najwyższe europejskie standardy.  

5. Szkoła Podstawowa w Mieroszynie 
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Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 . Całość inwestycji to 14 862 534,45 zł dofinansowanie wynosi 9 336 394,45 zł. Część zadania 

realizowana przez gminę Puck to 6 158 380,33 zł, z czego 3 922 888,27 pochodzić będzie ze środków unijnych. 

Prace na Kaczym Winklu polegały na stworzeniu bezpiecznego  miejsca postojowego zarówno dla 

rowerzystów, jak i osób poruszających się samochodami osobowymi.  Powstała strefa rekreacyjna, gdzie 

można odpocząć i podziwiać  Zatokę Pucką.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo – rowerowy Gnieżdżewo- Swarzewo długości ca 1,1 km, 

szerokość 2,9-3,5 m. Wykonano również sieć wodociągową o długości 876 m.  

 

7. Kaczy Winkiel 

8. Ścieżka Swarzewo- Gnieżdżewo 
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3. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku 

Międzygminnego Zatoki Puckiej”     

W dniu 18 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi 

Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego                             

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Puck jako członek Związku Międzygminnego Zatoki 

Puckiej jest partnerem w tym projekcie. 

Projekt ten zakładał zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP 

Mrzezino, OSP Gnieżdżewo, OSP Starzyno oraz OSP Strzelno. 

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia szkód w mieniu oraz ludziach spowodowanych klęskami 

żywiołowymi. Nowoczesny i sprawny sprzęt umożliwi dostosowanie jednostek OSP do Powiatowego Planu 

Ratowniczego, który zakłada, iż do 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powinny spełniać 

standardy pozwalające podejmować im samodzielne działania w stopniu podstawowym w zakresie 

ratownictwa medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego chemicznego oraz poszukiwawczego. 

Całkowity koszt realizacji projektu dla Gminy Puck  to 547.420 zł,  dofinansowanie  465.307 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sprzęt ratowniczy 
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            10. Sprzęt ratowniczy 

 

4. Projekt „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku 

aktywności zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego 2014-2020. 

Projekt realizowany w okresie 30.06.2017-31.03.2020 r.  

Wartość projektu: 1.112.525,57 zł, z czego wartość dofinansowania: 945.646,73 zł. 

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 400 osób z terenu gminy Puck                         

w wieku aktywności zawodowej i poprawienie ich sytuacji na rynku pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji 

zawodowych w zakresie TIK, języka angielskiego i kwalifikacji przydatnych w branży budowlanej oraz 

transportowo- logistycznej.  W ramach projektu zaplanowano szkolenia z języka angielskiego, szkolenia 

komputerowe, spawania metodą MAG 136, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, SEP do 1 kV, 

montera rusztowań budowlano- montażowych metalowych, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia, 

prawo jazdy kat. C  

5.  „Dziś nauka – jutro praca ! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych 

i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 

Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach RPO Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020.   

Projekt realizowany w okresie 01.09.2016-31.07.2018 r. 

Wartość projektu: 6.550.366,90 zł, z czego wartość dofinansowania: 6.222.848,55 zł 
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W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach umożliwiających pogłębianie wiedzy, 

nabywanie umiejętności, uczących kreatywnego i innowacyjnego myślenia, przy wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi informacyjno- komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych. Wypracowane zaś przez 

nauczycieli metody nauczania, wzmocnione nabytymi podczas szkoleń kompetencjami, na trwałe powinny 

wejść do naszych szkół utrzymując efekt realizacji projektu długo po jego zakończeniu.  

W ramach projektu realizowano zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w formie 

interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych prowadzonych metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem 

narzędzi ICT, zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe,  szkolne kółka programistyczne, zajęcia rozbudzające 

kreatywność i innowacyjność,  interdyscyplinarne zajęcia prowadzone metodą eksperymentu uczące m.in. 

podstawowych zasad mechaniki oraz praw występujących w przyrodzie, zajęcia z doradztwa edukacyjnego-

zawodowego oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szczególności terapia 

logopedyczna oraz psychologiczna. Realizowano także zajęcia z zakresu języka angielskiego oraz integracji 

sensorycznej. Uczniowie brali udział w zajęciach pozaszkolnych w Centrum Hewelianum w Gdańsku oraz 

Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W okresie wakacyjnym (w 2017 i 2018 r.) około 120 uczniów wzięło 

udział w dwutygodniowych obozie - edukacyjnych programach wakacyjnych.  

W ramach projektu wsparcie uzyskali także nauczyciele w formie doskonalenia zawodowego. Odbyły się 

szkolenia z nauczania metodą eksperymentu, komputerowe kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL, 

szkolenie z prowadzenia terapii metodą Biofeedback oraz z zakresu integracji sensorycznej. 

Zakupiono sprzęt komputerowy - laptopy, drukarki 3D, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, 

projektory, drukarki laserowe, pełne wyposażenie szkolnych laboratoriów chemicznych, pracowni 

przyrodniczych, biologicznych, fizycznych i geograficznych, m.in. mikroskopy z kamerą USB, teleskopy, 

tellurium, generatory van Graafa, przyrządy pomiarowe i optyczne. Wyposażono sale integracji sensorycznej 

oraz zakupiono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Biofeedback. Największe zainteresowanie uczniów 

wzbudziły nowoczesne pracownie językowe.  
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6. „Projekt pt. „Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 

dla dzieci z niepełnosprawnościami, na terenie Gminy Puck” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja 

przedszkolna.  

Projekt realizowany w okresie: 03.10.2016 r.- 31.08.2018 r. 

Wartość projektu: 803.646,90 zł, z czego dofinansowanie: 683.099,86 zł.  

11. Projekt "Dziś nauka- jutro praca" 

12. Projekt "Dziś nauka- jutro praca" 
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W ramach projektu utworzono nowe przedszkole w Mieroszynie oraz zaoferowano  30 nowych miejsc dla 

dzieci. W przedszkolu wykonano prace remontowo-budowlane i zakupiono pełne wyposażenie do 

przedszkola. W ramach projektu zakupiono zabawki do przedszkola oraz zapewniono pełne wyżywienie dla 

wszystkich dzieci. Dodatkowo w ramach projektu utworzonych 6 nowych miejsc pracy tj. 4 dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego oraz 2 dla pomocy nauczycieli. Utworzone nowe miejsca dla dzieci mają 

charakter trwały i będą dalej funkcjonować. 

 

 

 

 

 

 

 

        13. Przedszkole w Mieroszynie 

 

7. „Zagospodarowanie stawu w Połchowie” jest to projekt, na który Gmina Puck zdobyła 

dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego 

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Koszty całego przedsięwzięcia to 600 630,38 zł brutto. W ramach dofinansowania udało nam się pozyskać 300 

tys. zł, co stanowi 48% wartości całej operacji. 

Niniejszy projekt obejmował oczyszczenie i odmulenie stawu oraz umocnienie jego brzegów, jak również 

budowę infrastruktury towarzyszącej zwiększającej atrakcyjność tego miejsca : plac zabaw, siłownia 

zewnętrzna, wiata wraz z miejscem na ognisko, oświetlony ciąg pieszy z ławkami, miejsce dla wędkarzy, 

parking w tym dla osób niepełnosprawnych. 

Dzięki tym działaniom na terenie gminy Puck powstało nowe, atrakcyjne miejsce, które podniesie walory 

turystyczne gminy. Można tu organizować zawody wędkarskie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego 

charakteru obszaru na jakim się znajdujemy. W miejscu istnieje  również możliwość organizacji różnego typu 

imprez cyklicznych, jak choćby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Spotkanie Letnie Seniorów. 
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Modernizacja terenu stawu w Połchowie ma również na celu zaangażowanie społeczności w proces rozwoju 

oraz aktywizację grup i środowisk lokalnych. Poprawi się również atrakcyjność osiedleńcza i turystyczna tego 

miejsca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Swarzewie” Gmina Puck otrzymała środki od   

Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej   i placu zabaw na działce 

znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Swarzewie. Szacowany koszt projektu to ok 177 tys. zł, natomiast 

dofinansowanie wynosić ma 50 tys. zł. Siłownia składać się będzie z 6 urządzeń m. in. rower, biegacz, orbitrek. 

Plac zabaw będzie posiadał urządzenia sprawnościowe dla dzieci m.in. ścianka wspinaczkowa. Teren wokół 

zostanie zagospodarowany zielenią , powstanie strefa relaksu  z ławkami i stołami do gier planszowych. 

9. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  Połchowie, Gmina Puck” Gmina Puck 

uzyskała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej przy szkole   w Połchowie w wysokości 1 470 000 zł, 

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju 

Lokalnej Infrastruktury Sportowej.  Całkowity koszt 2 941 786,70. 

 

       15. Sala gimnastyczna w Połchowie 

14. Zagospodarowanie stawu w Połchowie 
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10. „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie nowych miejsc 

przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018-31.08.2019 

Wartość projektu: 2.850.160,92 zł, z czego dofinansowanie: 2.422.636,78 zł 

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc wychowania przedszkolnego o 135 miejsc w stosunku 

do stanu obecnego oraz poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie gminy Puck. W ramach 

projektu zaplanowano utworzenie dwóch nowych przedszkoli w Żelistrzewie i Połchowie oraz zakup 

wyposażenia, w tym m.in. mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, zabawek, narzędzi                          

i pomocy do terapii logopedycznej i terapii integracji sensorycznej. Przewidziano, oprócz zapewnienia 

bezpłatnej 10 godzinnej opieki nad dziećmi i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

także ofertę dodatkowych zajęć podnoszących u dzieci kompetencje kluczowe z języka angielskiego (kółko 

zainteresowań) oraz z kompetencji cyfrowych (zajęcia z interaktywnymi robotami, interaktywnymi 

podłogami). Dzieci z niepełnosprawnościami objęte zostaną kompleksową bogatą ofertą zajęć 

specjalistycznych z nauczycielem wspomagającym, oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem, 

terapeutą integracji sensorycznej. Dzieci ze stwierdzonymi deficytami w różnym zakresie zostaną objęte 

dodatkową opieką  pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty integracji sensorycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Przedszkole w Połchowie 
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11.  „Maluch w żłobku, mama w pracy!- zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck 

opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-

2020. 

Termin realizacji: 03.12.2018 r.- 31.08.2020 r. 

Wartość projektu: 971.904,45 zł, w tym dofinansowanie: 826.118,78 zł 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród tych mieszkańców gminy Puck, którzy przerwali karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przybywają na urlopach wychowawczych. W ramach 

realizowanego projektu planuje się stworzyć rozwiązania ułatwiające powrót tych osób na rynek pracy 

poprzez utworzenie 35 nowych miejsc w nowym samorządowym żłobku w Starzynie. Cel zostanie osiągnięty 

dzięki adaptacji pomieszczeń w budynku starej szkoły w Starzynie na cele żłobka oraz zakupowi wyposażenia: 

tj. mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek. Dzieci będą miały zapewnioną 10 godzinną opiekę przez 5 dni w 

tygodniu sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę oraz pełne wyżywienie złożone z pięciu posiłków. 

12. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”  współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 .  

Koszty całego przedsięwzięcia to 29 670 277 zł. Udało się pozyskać dotację w ramach ww. programu                                              

w wysokości 13 252 477, 00 zł. Dodatkowo też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej udzielił Gminie Puck pożyczki – 6,2 mln zł. Celem przedmiotowej inwestycji jest uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie gminy Puck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu 1994 

mieszkańców gminy przyłączonych zostanie do sieci kanalizacyjnej. Termin realizacji : maj 2018 – październik 

2020. 

W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcami robót na realizację pierwszego zadania pn. „ Budowa 

kanalizacji sanitranej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika                                       

w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck”, która obejmuje:   

 budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dług. ok. 2,4 km,  

 budowę kanalizacji tłocznej o dług. ok. 2,4 km,  

 budowę 2 tłoczni ścieków, 

 przebudowę wodociągu o dług. ok. 0,15 km, 

 budowę kanalizacji deszczowej o dług. ok. 1,4 km, 

 przebudowę drogi powiatowej nr 1440 G tj. ul. Puckiej na odcinku ok. 1,4 km 
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 budowę chodnika na odcinku ok. 770 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze środków własnych wykonano:  

1. Przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Połchowie. 

W ramach zadania wykonano budynek w którym mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne, 3 oddziałowe 

przedszkole z zapleczem, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, szatnie, gabinet dyrektora, 5 sal lekcyjnych, 

biblioteka, zaplecze administracyjne i sanitarne. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 

2 171,6 m 2, kubatura 12 915 m 3. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół budynku: drogi 

pożarowe i miejsca postojowe, ciągi piesze, plac zabaw o nawierzchni syntetyczneje, naziemny zbiornik wody 

dla celów ppoż, tereny zielone.  Łączne wydatki na tą inwestycje wyniosły 9 202 984,85 zł  (w tym w roku 

2018 -  8 343 079,24) 

 

        18. Szkoła w Połchowie 

17. Roboty przy budowie kanalizacji 
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2. Remonty szkół:  

 wykonano remont sali lekcyjnej w Swarzewie,  

 zmodernizowano wejście główne oraz podjazd dla niepełnosprawnych w Darzlubiu,  

 wymieniono stolarkę drzwiową w klasach lekcyjnych wraz z drobnymi robotami malarskimi  w 

Strzelnie,  

 wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku w Gnieżdżewie 

 wykonano remont ogrodzenia boiska szkolnego w Darzlubiu,  

 zamontowano monitoring zewnetrzny w Mrzezinie,  

 dokonano wymiany balustrad wewnętrznych w Starzynie,  

 wykonano remont dachu w Rekowie Górnym,  

3. Drogi z płyt Yomb: 

 Ułożono płyty na drogach w: Celbówku, Domatówku, Łebczu, Mrzezinie, Połchowie, Połczynie, Połczynie 

Bis, Radoszewie, Strzelnie, Żelistrzewie. Łącznie ułożono 13 122 płyty. Koszt wykoania wyniósł 1 083 167 

zł z czego część sołectw dołożyła 77 641 zł, a mieszkańcy 35 750 zł oraz robociznę.  

4. Wykonano sieć wodociągową w Błądzikowie o długości 490 m z podłączeniem do istniejącej sieci 

wodociągowej w Pucku.  

5. Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Łebczu.  

6. Wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Żelistrzewie. 

7. Wykonano remont OSP w Leśniewie oraz wykonano projekt remizy OSP w Swarzewie.  

8. Wykonano oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach: Domatowo 2szt, Gnieżdżewo 

7szt, Leśniewo 16 szt, Mechowo 5 szt, Mrzezino 3 szt, Połczyno Bis 2 szt, Rekowo Górne 5 szt, 

Smolno 6 szt, Strzelno 2 szt.  

9. Udzielono dotacji dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie zadania „rozbudowa drogi powiatowej 

1509 G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Władysławowo -Łebcz etap II” w wysokości 

1 126 572,75 zł.  

Łącznie na zadania inwestycyjne w roku 2018 wydatkowano  kwotę 30 987 537,79 zł  
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IV. INFRASTRUKTURA DROGOWA  
 

1. Obsługę komunikacyjną gminy Puck zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym                                         

i lokalnym. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez teren gminy jest droga 

wojewódzka nr 216 (Reda – Puck – Władysławowo – Hel). Z uwagi na fakt, że jest ona jedyną drogą dojazdową 

na Półwysep Helski, jest bardzo często wykorzystywana nie tylko przez kierowców  

z gminy oraz powiatu, ale także przez turystów z innych części kraju. Stanowi ona również dogodny dojazd 

do głównego szlaku komunikacyjnego północnej Polski – drogi krajowej nr 6 prowadzącej od granicy                                

z Niemcami w Kołbaskowie do Łęgowa k. Pruszcza Gdańskiego. Ważnymi drogami przebiegającymi przez 

gminę Puck są także drogi wojewódzkie: nr 213 (Słupsk – Celbowo) i nr 218 (Wejherowo – Krokowa). 

Przez teren gminy Puck przebiega także linia kolejowa nr 213 łącząca Redę z Helem. Linia jest 

niezelektryfikowana i jednotorowa. Po linii kolejowej jeżdżą pociągi osobowe pomiędzy Gdynią a Helem oraz 

w okresie wakacyjnym pociągi dalekobieżne. 

Infrastruktura drogowa w gminie Puck obejmowała na dzień 1 stycznia 2018r. 110,136 km dróg publicznych 

w tym 800m klasy L i 109,336km klasy D. 

Na dzień 31 grudnia 2018r. długość dróg publicznych wynosiła 117,593 km. (poniżej podano drogi 

wewnętrzne jakie zostały  przekwalifikowane na drogi publiczne) w tym klasy L 800m i 116,793 klasy D. 

Drogi publiczne ze względu na nawierzchnię : 

- drogi asfaltowe 17,469 km 

- drogi nawierzchni betonowej – 100m 

- drogi o nawierzchni z kostki betonowej – 7,0 km 

- drogi o nawierzchni z bruku – 2,80 km 

- drogi o nawierzchni tłuczniowej  - 1,853 km 

- drogi o nawierzchni wzmocnionej kruszywem – 73,70 km 

- drogi o nawierzchni gruntowej – 14,670 km 

Drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy Puck o nieustalonej kategorii, łącznie  491,85 km – drogi 

posiadają zróżnicowaną nawierzchnię – asfaltową, nawierzchnię z kostki betonowej, z płyt yomb, 

nawierzchnie utwardzone kruszywem oraz gruntowe. 

W roku 2018r. nadano kategorię  dróg publicznych następującym drogom wewnętrznym o łącznej długości 

7,457 km:   

 Celbówko dz. nr 204  nr 110061G nawierzchnia gruntowa 

 Gnieżdżewo dz. nr 420/10 ul. Morska  110063G nawierzchnia gruntowa i asfaltowa 
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 Gnieżdżewo dz. nr 542/5, 542/3, 542/2, 542/1 i 542/4 110062G gruntowa / płyty 

 Żelistrzewo ul. Polna dz. nr 178 i 187, 175/5, 175/17 110059G asfalt / gruntowa 

 Żelistrzewo dz. nr 43 i 138 110060G gruntowa 

 Łebcz ul. Sportowa dz. nr 232, 420/1, 415/5,451/3, 451/6 gruntowa 110064G 

 Łebcz ul. Strażacka dz. nr 233/1, 242/1, 241/1, 240/1, 110064G, gruntowa 

 Smolno ul. Klonowa, dz. nr 255/18, 110065G, nawierzchnia gruntowa 

 Smolno, ul. Orzechowa, dz. nr 255/18, 255/26, 110066G, nawierzchnia gruntowa 

 Smolno ul. Topolowa, dz. nr 255/26, 110067G,  nawierzchnia gruntowa 

 Smolno ul. Mahoniowa, dz. nr 255/26, 110068G, , nawierzchnia gruntowa 

 Starzyński Dwór, ul. Krótka, dz. nr 621/4, 110069G,  nawierzchnia gruntowa 

 Żelistrzewo, ul. Pucka, dz. nr 29/4 i 29/5, 110070G, nawierzchnia gruntowa 

 Starzyński Dwór ul. Słoneczna, dz. 641/2, 651 i 678, 110071G , nawierzchnia gruntowa 

 Starzyński Dwór ul. Tęczowa, dz. 641/2, 651 i 678, 110072G, nawierzchnia gruntowa 

 Starzyński Dwór ul. Jagodowa, dz. 678, 110073G, , nawierzchnia gruntowa 

2. Odśnieżanie: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018r. 

Zimowe utrzymanie w gminie Puck podzielone na trzy części i realizowały je  trzy firmy : 

 Część 1 : 

Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe SKOJAN  z siedzibą 84-122 Żelistrzewo ul. Kasztanowa 23 

– Właściciel Janusz Skoczek 

Miejscowości: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino, Rzucewo, Smolno, Sławutowo, 

Sławutówko, Rekowo Górne, Osłonino, Żelistrzewo, Połchowo, Połczyno, Widlino 

Kwota: 134 581.50 zł 

 Część 2 

Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe JAGAN z siedzibą w 84-230Rumia, ul. 

Kilińskiego 58 , - Właściciel Jacek Kalinowski 

Miejscowości: Darzlubie, Domatowo, Domatówko, Mała i Wielka Piaśnica, Mechowo, Leśniewo, 

Zdrada 

Kwota: 174 636.00 zł 
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 Część 3 

Firma Przedsiębiorstwo Transport Handel Produkcja Usługi Dla Rolnictwa z siedzibę 84-103 

Mieroszyno ul. Ogrodowa 43 – Właściciel Ryszard Adrian 

Miejscowości: Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, 

Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia 

Kwota: 117 994.56 zł 

       Razem utrzymanie zimowe dróg wyniosło 427 212,06zł 

3. Zajęcia pasa drogowego w roku 2018r. wydano 327 decyzji tytułem zajęcia pasa drogowego dla 

podmiotów gospodarczych, gestorów sieci elektroenergetycznej, gazowej, światłowodowej                                       

i przyłączy wodno-kanalizacyjnych z tego: 

 Za prowadzenie robót w pasie drogowym naliczono opłaty na kwotę w sumie 132 468,77zł 

 Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naliczono opłaty na kwotę w sumie 16 282,22zł do 

końca roku 2018r. Suma za pełny rok wyniosła 41.227,21zł. 

W roku 2018 wydano na terenie gminy Puck 559 uzgodnień w zakresie udzielania prawa dysponowania 

terenem pasa drogowego na cele budowlane w zakresie uzbrojenia sieci i przyłączy wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej, światłowodowej oraz uzgodnień zjazdów z posesji na 

drogi gminne. 

4. Ścieżki rowerowe: 

Swarzewo ( do przepompowni ul. Rybacka) – 963 mb z kostki betonowej 

Gnieżdżewo – Kaczy Winkiel (do mostu) 1044 mb nawierzchnia asfaltowa   

Swarzewo – Radoszewo (do granicy gminy Puck) 9,470 km nawierzchnia asfaltowa 

W roku 2018 powstała nowa ścieżka rowerowa  ciąg pieszo-jezdny Swarzewo - Gnieżdżewo – długość 1,1km , 

szerokości 2,9-3,5 m o nawierzchni asfaltowej za kwotę 1.291.825.21zł. 

5. Remonty dróg 

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w roku 2018  wykonywała firma GMM Mirosław Gaffka                            

ul. Tartaczna 28, 84-200 Wejherowo, wartość robót wyniosła 137 181,90 zł o łącznej powierzchni: 1339,89 

m2. 

W tym wykonano wjazd z krawężnikami w miejscowości Celbowo za kwotę 6 491,19zł i skrzyżowanie                                   

z krawężnikami ul. Majowej z ul. Lipową w Rekowie Górnym za kwotę 54 399,60zł o pow. 345m2. 
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Remonty dróg gruntowych w 2018 r, podzielono na trzy części miejscowości i realizowały dwie firmy: 

Część 1 Usługi Transportowe Remonty Dróg Prace Ziemne Władysław Ruszewski Glinki 2, 84-110 Krokowa,  

Miejscowości: Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Starzyno, Starzyński Dwór, 

Radoszewo, Werblinia 

Kwota: 413 932,70 zł 

Część 2 Usługi Transportowe Remonty Dróg Prace Ziemne Władysław Ruszewski Glinki 2, 84-110 Krokowa 

Miejscowości: Mieroszyno, Strzelno, Łebcz, Gnieżdżewo, Swarzewo, Połczyno, Zdrada, Brudzewo, Celbowo 

Kwota: 500 849,50 zł 

Część 3 OL-TRANS Sp. z o.o. Mrzezino ul. Lipowa 6 

Miejscowości: Błądzikowo, Żelistrzewo, Rzucewo, Osłonino, Smolno, Mrzezino, Połchowo, Sławutowo, 

Rekowo Górne. 

Kwota: 618 671,86 zł 

6. Oznakowanie dróg w gminie Puck w roku 2018r. 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach w Gminie Puck wykonano i wdrożono organizacje ruchu: 

Zatwierdzono i zaopiniowano 67 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu w tym : 

projekty stałej organizacji ruchu: 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania dróg ul. Kasztanowa, ul. 

Szkolna, ul. Wiejska, ul. Kaszubska i ul. Bałtycka w Strzelnie, w sumie zamontowano 27 znaków 

drogowych. 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Długą                

w Starzynie, w sumie zamontowano 3 znaki drogowe. 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu polegającą na zamontowaniu progu 

zwalniającego w ciągu drogi gminnej nr 110039G ul. Łąkowa w Połchowie, w sumie zamontowano                  

6 znaków drogowych i próg zwalniający. 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania dróg ul. Zielonej                                            

i ul. Ogrodowej w Połczynie, w sumie zamontowano 10 znaków drogowych. 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą zmianę organizację ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1514 G                   

ul. Puckiej w Mrzezinie polegającą na zmianie lokalizacji przystanku autobusowego. 
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 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego w miejscowości Połczyno na                                               

ul. Szkolnej, w sumie zamontowano 8 znaków drogowych. 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania drogi gminnej nr 110063G                     

ul. Morskiej w Gnieżdżewie, w sumie ustawiono 8 znaków drogowych. 

 Zatwierdzono i wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu oznakowania drogi gminnej ul. Leśnej 

w Sławutowie zamontowano dwie tablice informacyjne „ Nie dotyczy poj. służb komunalnych” 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu „ Wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla 

pieszych w ciągu drogi gminnej nr 110035G ul. Szkolna w Żelistrzewie, wprowadzono 2 znaki pionowe 

i oznakowanie poziome. 

 Wprowadzono stałą organizację ruchu polegającą na zamontowaniu progu zwalniającego w ciągu 

drogi gminnej nr 1529G ul. Jana Pawła II w Smolnie, w sumie zamontowano 6 znaków drogowych                     

i próg zwalniający. 

 Wprowadzono stałą organizację ruchu polegającą na oznakowaniu m. Strzelno znakami E-17a i E-18a 

– droga gminna 110013G ul. Rolnicza – zamontowano 2 znaki. 

W ramach bieżącej konserwacji oznakowania wymieniono: 

-  14 luster drogowych, 

- 47 znaków drogowych, 

- 1 próg zwalniający na drodze gminnej nr 1529 G ul. Jana Pawła II w Smolnie, 

- wymalowano przejścia dla pieszych w 9 miejscowościach oraz oznakowanie poziome miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych o pow. 105 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

28 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

Roboty budowlane – przetargi nieograniczone ogłoszone  w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Puck – wartość zawartych umów wynosi – 2 777 167,80zł 

brutto 

2. „Kompleksową modernizacja energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Puck” 

Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Mieroszynie 

Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Swarzewie 

Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie 

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, wartość 

zawartej umowy wynosi 4 038 668,97 zł brutto 

3. Zadanie 1 ; „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Swarzewo” 

Zadanie 2: „Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo – Radoszewo” 

Zadanie 3: „Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla” 

Zadanie 4: Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym 

R10 

Zadanie dofinansowane w ramach programu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” 

Zadanie nr 2 i 4 unieważniono 

Wartość umowy zadanie 1 – 1 767 672,98 zł brutto 

Wartość umowy zadanie 3 – 950 000,00 zł brutto 

4.Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie 

Zadanie dofinansowane w ramach „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”                    

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” 

Wartość zawartej umowy – 600 000,00 zł brutto 

5. Budowa sieci wodociągowej w Błądzikowie. 

Wartość zawartej umowy – 64 000,00 zł brutto 

6. Przebudowa drogi transportu rolnego Celbowo - Celbówko  część dz. nr  200 i 204  obręb Brudzewo”. 

Wartość umowy brutto – 252 396,00 zł 

7.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gnieżdżewo, Leśniewo, Mechowo, Mrzezino, Rekowo 

Górne, Smolno, Strzelno, 
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Wartość zawartych umów – 271 953,00 zł brutto 

 

Roboty budowlane – przetargi nieograniczone ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika                                     

w miejscowości Darzlubie, Gmina Puck. 

Wartość zawartych umów: 

Część 1  - 10 799 400,00 zł brutto 

Część 2 – 4 017 438,74 zł brutto 

2.Budowa kanalizacji sanitarnej, w miejscowościach Mechowo i Mrzezino, Gmina Puck. 

Część 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo. 

Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino. 

Przetarg ogłoszono w roku 2018r.  

 

Usługi – przetargi nieograniczone ogłoszone w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Świadczenie usługi na dostawę szerokopasmowego Internetu w okresie trwałości projektu. 

Wartość zawartej umowy – 157 171,16 zł brutto 

2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck” 

Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Mieroszynie 

Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Swarzewie 

Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie 

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, 

Wartość zawartej umowy – 39 800,00 zł brutto 

3. „Organizacja letniego wypoczynku z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu: „Dziś nauka- jutro praca! Podniesienie jakości 

kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wartość zawartych umów – 185 340,00 zł brutto 

4.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania: 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej                                         

w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino” obejmującą budowę ca 35 km kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, tłoczniami ścieków w aglomeracji Puck, w następujących 

miejscowościach: 
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1. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Darzlubie oraz kanalizacji deszczowej, przebudowy 

drogi i budowy chodnika; 

2. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo; 

3. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo; 

4. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino. 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej                      

w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” dofinansowany  z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS). 

Wartość zawartej umowy – 344 400,00 zł brutto 

5. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: 

Zadanie 1. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej miejscowości Swarzewo” 

Zadanie 2.„Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na teren Kaczego Winkla” 

Zadanie dofinansowane w ramach programu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” 

Wartość zawartej umowy – 8 241,00 zł brutto 

6. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie: Budowa drogi  na trasie Strzelno – Łebcz – 

Swarzewo. 

Wartość zawartej umowy – 120 540,00 zł brutto 

7. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie” 

 Zadanie dofinansowane w ramach „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”                       

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” 

Wartość zawartej umowy – 8 856,00 zł brutto 

8.Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Puck” realizowanego w ramach 

Działania 8,4 Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

wartość zawartej umowy - 49 795,20 zł brutto 

9.Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie „Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie” 

Wartość zawartej umowy – 36 039,00 zł brutto 

10.Usługa przygotowania i  dostarczenia gotowych posiłków dla dzieci  w przedszkolu w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Połchowie.        

Zamówienie jest finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 03.01 Edukacja 

przedszkolna, w ramach projektu: „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez 
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utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie”. Wartość zawartej umowy                   

– 154 575,00 zł brutto 

11. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Puck, wartość zawartych  umów                                  

- 705 571,80 zł brutto 

Usługi – przetargi nieograniczone ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   

1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Puck   

Wartość zawartej umowy – 8 238 456,00 zł brutto 

Dostawy  – przetargi nieograniczone ogłoszone w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    

1.  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelistrzewie                             

ul. Szkolna 1 84-123 Żelistrzewo. 

Wartość zawartych umów – 142 490,55 zł brutto 

2. Zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego  do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Mrzezino, 

Gnieżdżewo, Starzyno, Strzelno Gmina Puck. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nr umowy o dofinansowanie 

RPPM.11.01.00-22-0014/16-00, tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek 

ratownictwa na obszarze gmin związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 

Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wartość zawartych umów – 470 365,50 

3.  Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB 

Wartość zawartych umów – 520 667,00 zł brutto 

4. Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do przedszkoli w miejscowości Żelistrzewo i Połchowo - mebli, 

leżaków, kącików zabaw i oraz pomocy dla grupy najmłodszej. 

Wartość zawartych umów – 335 239,55 zł brutto 

5. Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do przedszkoli w miejscowości Żelistrzewo i Połchowo - mebli, 

leżaków, kącików zabaw i oraz pomocy dla grupy najmłodszej.” 

Wartość zawartych umów – 56 844,33 zł brutto 

Baza konkurencyjności: 

 Ogłoszenie nr 1106681 z dnia 02.05.2018 r. na usługę cateringu dla uczestników kursu spawania                           

w ramach projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku 

aktywności zawodowej”- nierozstrzygnięte (brak ofert); w konsekwencji w trybie art. 4 ust.8 UPZP 

zlecono usługę cateringu w ramach umowy z dnia 15.05.2018 r.  na kwotę 9.800,00 zł brutto 

W trybie rozeznania rynku (oprócz zamówienia na usługę cateringu wymienioną powyżej): 
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Zakup środków czystości dla przedszkola w Połchowie w ramach zlecenia z dnia 20.11.2018 r. na kwotę 

3.760,28 zł brutto (projekt „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez 

utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie”) 

Zakup odkurzaczy dla przedszkola w Połchowie i Żelistrzewie w ramach zlecenia z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 

768,00 zł brutto (projekt „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 

135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie”) 

Zakup środków czystości dla przedszkola w Żelistrzewie w ramach zlecenia z dnia 17.10.2018 r. na kwotę 

3.768,55 zł brutto (projekt „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez 

utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie”) 

 

 Zakupy za pomocą platformy zakupowej 
 
1. Dostawa papieru ksero wartość umowy brutto 15 774,75 zł 
 
2. Dostawa masek gazowych – wartość zamówienia – 1074,00 zł 
 
3. Dostawa materiałów biurowych – wartość umowy – 29 277,04 zł   
 
4. Zakup tuszy i tonerów – wartość umowy – 48 386,97 zł 
 
5. Dostawa pił ratowniczych – wartość umowy – 32 999,67 zł 
 
6. Dostawa prądownic -  wartość umowy - 8 757,60 zł   
 
7 Dostawa plandek i worków przeciwpowodziowych  wartość zamówienia – 2 235,00 zł 
 
8. Dostawa sprzętu p.poż.  Wartość umowy 65 677,00 zł 
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VI. OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

1. OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 
 Jednym z podstawowych aktów prawnych  regulujących wydawanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach  w prawie polskim jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku                               

o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć, określiła                         

w drodze rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 roku: 

1. rodzaje przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I), 

2. rodzaje przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) 

3. przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia  z grupy 

I albo II. 

 

Ocena oddziaływania na środowisko może być niezbędna dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, które polega 

na: budowaniu, przebudowaniu, rozbudowaniu i ujęte jest w grupie I lub II ww. rozporządzenia Rady 

Ministrów. 

W ramach oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: 

 wpływ bezpośredni i pośredni przedsięwzięcia na środowisko, w tym na: 

- środowisko naturalne – stan powietrza oraz gruntów, 

- środowisko przyrodnicze – stan przyrody, fauny i flory, 

- środowisko społeczne – zdrowie i warunki życia, dobra mineralne, zabytki kultury oraz wzajemne 

powiązania między nimi, 

 możliwości i sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko, 

 niezbędny zakres monitoringu, który w przypadku przedsięwzięć, bardziej uciążliwych umożliwi 

określenie rzeczywistych oddziaływań na środowisko już w trakcie realizacji. 

 

W roku 2018, wpłynęło 8 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanych przedsięwzięć na terenie gminy Puck, z tego: 

 3 wnioski nie wymagały uzyskania decyzji środowiskowej, 

 wydano 4 decyzje środowiskowe dla planowanych przedsięwzięć, 

 1 postępowanie zostało umorzone.  
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Ponadto w roku 2018 wydano 7 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszczętych postępowań 

administracyjnych w latach  2016 i 2017.    

 

Gmina Puck zajmuje się m.in. utrzymaniem w należytym porządku placu widokowego dzierżawionego 

nad Zatoką Pucką tzw. „Kaczy Winkiel”. Regularnie porządkujemy plażę w Osłoninie oraz utrzymujemy                         

w należytym stanie gminne tereny zielone (m in. ścieżki rowerowe).  

Corocznie Urząd Gminy bierze udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska z cyklu 

„Zielono Mi”, w roku 2017 i 2018 pracownicy brali udział w seminariach z zakresu ochrony środowiska 

zorganizowanych w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (1 845 zł /seminarium).  

Wspieramy organizowane przez szkoły i sołectwa akcje „Sprzątania Świata” i „Sprzątania Ziemi” 

zapewniając zakup rękawic i worków potrzebnych do zbiórki śmieci oraz opłacając wywóz kontenerów na 

składowisko odpadów. 

 

 Rok 2017  - 9 500zł (szkoły Mieroszyno, Werblinia, Rekowo Górne, Swarzewo, Łebcz, Starzyno, 

Połchowo, Żelistrzewo oraz sołectwa Celbowo, Osłonino, Starzyński Dwór i Sławutowo) 

 Rok 2018- 12 500zł (szkoły Mieroszyno, Werblinia, Rekowo Górne, Swarzewo, Łebcz, Starzyno oraz 

sołectwa Osłonino, Starzyński Dwór, Rzucewoi Błądzikowo) 

 

W ramach akcji „sprzątanie Świata” gmina Puck wspiera również Rezerwat Bekę i Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków , gdzie ostoję ma wiele gatunków ptaków (pokrywamy koszt wywozu odpadów 

zebranych podczas sprzątania tegoż rezerwatu).  

Z zakresu ochrony środowiska w roku 2018 przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie zrzutu ścieków 

do wód Zatoki Puckiej, wezwano 12 mieszkańców w celu udokumentowania sposobu zagospodarowania 

ścieków bytowych w tym 1 sprawę przekazano Komendzie Powiatowej Policji.  

 

 Zagospodarowanie plaż oraz gminnych terenów zielonych : 

Wydatkowano następujące środki: 

Plaże (badanie wód i sprzątanie plaży w Osłoninie):   7 000zł  

Gminne tereny zielone (koszenie, sprzątanie):  45 000zł  

Woda Zatoki Puckiej na terenie gminy Puck jest monitorowana w okresie letnim. W roku 2018 

dokonano na zlecenie Urzędu dwóch badań w różnych punktach Zatoki. 

Pracownicy PPIS Puck pobrali próbki wody z czterech punktach, tj: 

 Błądzikowo- plaża przy ścieżce rowerowej 

 Rzucewo- przy Osadzie Łowców Fok 

 Osłonino- przy pomoście 
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 Swarzewo- przy Stanicy 

 

Pobrane próbki oznaczano pod kątem zawartości jtk (jednostek tworzących kolonię) w 100ml wody. Wyniki 

kształtowały się następująco: 

 25.06.2018  - escherichia coli – max 77 jtk przy normie poniżej 1000 jtk 

                                - enterokoki- max 21 jtk przy normie poniżej 400 jtk 

 27.07.2018  - escherichia coli – poniżej 15 jtk przy normie poniżej 1000 jtk 

                                - enterokoki- max 1 jtk przy normie poniżej 400 jtk 

 

Azbest 

W dniu 14 maja 2002 roku został przyjęty do realizacji rządowy program usuwania azbestu jako jedna z form 

wypełniania postanowień o współpracy z Unią Europejską. Program ten zakłada całkowite usunięcie azbestu 

z kraju do 2032 roku.   

Regulamin dofinansowania utylizacji azbestu przyjęto przez Radę Gminy Puck w dniu 16.03.2007 roku.   

W roku 2017  wydatkowano 54 110 zł  ( rozpatrzono 25 wniosków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2018 wydatkowano 33 211 zł  (23 wnioski)  

Dzięki dotacji z budżetu Gminy Puck przekazano do utylizacji z terenu gminy łącznie:  

W roku 2017 – 5 411 m2 (ok.  66 Mg)   
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W roku 2018  3 321 m2 (ok.  42 Mg)   eternitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie około 1200 dachów nadal pokryte jest azbestem. Stanowi to ok. 285tys m2 eternitu. 

2. GOSPODARKA  WODNA 

 

 Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Puck wynosi około 340 km. Obecnie około 99% 

mieszkańców gminy Puck korzysta z systemu wodociągowego. Mieszkańcy zaopatrywani są obecnie w wodę 

z ujęć zlokalizowanych w Mrzezinie, Połczynie, Leśniewie, Darzlubiu, Rekowie Górnym, Sławutowie, 

Sławutówku i Starzynie. Z gminnych ujęć wody pobrano 1 017 000 m3 wody.  

Z tego sprzedano 796 884m3. Różnica (ok. 21%) stanowi dopuszczalne straty eksploatacyjne. 

 

Miejscowości Łebcz, Strzelno, Mieroszyno, Kaczyniec, Czarny Młyn oraz Swarzewo zaopatrywane są w wodę 

przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Władysławowo. 

Przedsiębiorstwo to dzierżawi również ujęcie wody oraz sieć wodociągową w Gnieżdżewie.  Produkcja SUW 

Gnieżdżewo wyniosła 82 720 m3, natomiast produkcja ujęcia Cetniewo dla gminy Puck wyniosła 344 338m3 

wody. Sprzedaż łącznie dla miejscowości gminnych wyniosła 331 497m3. 

 

 Systematycznie rozbudowuje się sieci wodociągowe na terenie gminy, zarówno ze środków 

inwestycyjnych, jak i  przy współudziale mieszkańców.  

W roku 2018 przy współudziale mieszkańców (częściowy zwrot kosztów) gmina Puck (Ref. Komunalny) 

wybudowała  2 784,4 mb sieci wodociągowej za łączną sumę 66 327,00zł. 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

37 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

Ocena obszarowa wodociągów- źródło Sanepid Puck: 

 

Lp. 

 

Nazwa 

wodociągu 

Populacja 

zaopatrywana 

w wodę 

Produkcj

a wody                   

w m3/d 

Liczba 

próbek  

ogółem 

Liczba 

próbek 

złych 

Parametry 

ponadnorm

a-tywne                

Wartość max 

przekroczenia 

NDS* Ocena 

końcowa w 

2018r 

1 Darzlubie  852 161 8 0 - - - dobra woda 

2 Leśniewo 3686 734 

 

15 3 

1 

OLB w 220C 

mangan 

300jtk**/1ml 

75 µg/l 

200jtk/1m

l 

50 µg/l 

dobra woda 

3 Mrzezino  7014 975 17 2 

2 

1 

2 

bakt.gr.coli 

OLB w 220C 

żelazo 

mangan 

1jtk/100ml 

300jtk/1ml 

266 µg/l    143 

µg/l       

0 

itk/100ml 

200jtk/1m

l 

200 µg/l   

50 µg/l    

dobra woda  

4 Połczyno 991 143 7 0 - - - dobra woda 

5 Rekowo Górne 2620 413 8 0 - - - dobra woda  

6 Sławutówko  192 13 5 0 - - - dobra woda  

7 Sławutowo  1001 133 9 0 - - - dobra woda  

8 Starzyno  2434 263 10 0 - - - dobra woda  

 strefa 

zaopatrzenia  z 

Władysławowa 

(Ekowik) 

6216 ok.600 11 0 - - - dobra woda  

 strefa 

zaopatrzenia z 

wodociągu Puck 

360 ok. 41 3 1 mangan 75 µg/l 50 µg/l dobra woda  

*NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia parametru jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia. 
**  jtk – jednostka tworząca kolonie 

W związku z eksploatacją gminnej sieci wodociągowej usunięto 102 awarie (w tym 76 na przyłączach) na 

łączną kwotę 238 000 zł. 

W roku 2018 rozpatrzono 476  wniosków dotyczących zaopatrzenia mieszkańców w wodę (warunki 

techniczne dostawy wody, zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody). 
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Wydano 144 zezwolenia uzgadniające dokumentacje projektowe na wykonanie przyłączy i rozbudowę sieci 

wodociągowej. 

 

GOSPODARKA   ŚCIEKOWA 

 

Obecnie skanalizowanych jest 25 miejscowości gminy Puck: Swarzewo, Gnieżdżewo, Żelistrzewo, 

Rzucewo, Osłonino, Błądzikowo, Smolno, Mrzezino, Łebcz, Strzelno, Celbowo, Celbówko, Połczyno, Zdrada, 

Mieroszyno, Kaczyniec, Rekowo Górne, Połchowo, Widlino, Sławutówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński 

Dwór, Werblinia i Darzlubie. 

Około 75% mieszkańców odprowadza ścieki do gminnych kanalizacji sanitarnych. 

Łącznie na terenie gminy Puck jest około 232 km sieci kanalizacyjnej.  

 

Siecią w miejscowościach Połchowo, Widlino i Rekowo Górne (z wyłączeniem ulicy Nowej i starego 

odcinka kanalizacji w ulicy Różanej, Lipowej i Osiedlowej) zarządza PEWIK Gdynia, natomiast  

w miejscowości Celbówko i Połczyno BIS -Pucka Gospodarka Komunalna. Siecią w Mieroszynie, Czarnym 

Młynie, Kaczyńcu i Swarzewie oraz na podstawie umowy dzierżawy również w Łebczu, Strzelnie i Gnieżdżewie 

zarządza EKOWIK Władysławowo. Odcinkiem sieci kanalizacyjnej odbierającym ścieki z Połczyna                                           

(z wyłączeniem ulicy Krótkiej, Puckiej oraz części Gdańskiej) zarządza Spółka „Swarzewo”. Pozostałą częścią 

kanalizacji sanitarnej zarządza gmina Puck (Referat Komunalny).  

 

Systematycznie rozbudowuje się sieci kanalizacyjne na terenie gminy, zarówno ze środków 

inwestycyjnych, jak i  przy współudziale mieszkańców.  

W roku 2018 przy współudziale mieszkańców (częściowy zwrot kosztów) gmina Puck (Ref. Komunalny) 

wybudowała  912,5 mb sieci kanalizacyjnej za łączną sumę 90 995,83zł. 

 

Ilości ścieków płynących z terytorium gminy w roku 2018 łącznie: 

 Zrzut ścieków do oczyszczalni „Swarzewo”- 667 058 m3   

 Zrzut ścieków do oczyszczalni Kłanino – 61 780 m3 

 Zrzut ścieków do oczyszczalni Dębogórze – 84 008 m3 

 

W miejscowości Darzlubie nadal funkcjonuje lokalna oczyszczalnia ścieków. 

Na ukończeniu są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni 

„Swarzewo”z całego Darzlubia. 

W ramach umowy eksploatacyjnej usunięto 34 awarie na gminnych sieciach kanalizacyjnych.  
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W roku 2018 w Referacie Komunalnym rozpatrzono 335 wniosków dotyczących odbioru nieczystości 

płynnych (uzgodnienia odbioru ścieków). 

Wydano 21 zezwoleń uzgadniających dokumentacje projektowe na wykonanie przyłączy i rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Zakres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

Z dniem 01.07.2013 roku, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

gmina Puck przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na jej terenie.  

 Na terenie administracyjnym gminy Puck systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są 

nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 

roku.  

   Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio z posesji u źródła ich 

powstawania. Odbiór zgromadzonych odpadów odbywa się poprzez wystawienie pojemnika przez właściciela 

poza teren nieruchomości do najbliższej drogi publicznej lub innej stanowiącej własność gminy, w miejsce 

umożliwiające swobodny dojazd. 

 Odpady komunalne gromadzone są przez mieszkańców i odbierane od nich w podziale na następujące 

frakcje: 

- szkło, 

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach), 

- papier i tektura, 

- odpady zielone i ulegające biodegradacji, stanowiące tzw. odpady biodegradowalne miękkie (trawa, 

liście, szczątki roślin), 

- niesegregowane odpady komunalne. 

Wszystkie wymienione odpady mieszkańcy obowiązani są gromadzić w pojemnikach i workach 

odpowiadających kolorystyce określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i uchwałą Rady Gminy Puck, tj.: 

 szkło - w pojemniku lub worku koloru zielonego, 

 metale i tworzywa sztuczne - w pojemniku lub worku koloru żółtego, 

 papier - w pojemniku lub worku koloru niebieskiego, 

 odpady biodegradowalne - w stanie wolnym (bez worków i opakowań) w pojemniku   

 koloru brązowego, 

 zmieszane odpady komunalne - w pojemniku koloru czarnego lub pojemniku metalowym. 
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Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców w każdej ilości, z częstotliwością określoną  

w uchwale Nr XLII/103/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku, a mianowicie: 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane jeden raz na dwa tygodnie, 

- szkło – odbierane jeden raz na dwa tygodnie, 

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – odbierane jeden raz na dwa tygodnie, 

- papier i tektura – odbierane jeden raz na dwa tygodnie, 

- odpady zielone i biodegradowalne: 

- w okresie od 1 marca do 30 listopada – odbierane jeden raz na tydzień, 

- w okresie od 1 grudnia do 28 lutego – odbierane jeden raz na miesiąc. 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

W 2018 roku odpady komunalne odbierane były z nieruchomości objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi przez konsorcjum przedsiębiorców wybranych  

w postępowaniu przetargowym, a mianowicie konsorcjum firm: 

Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno, ul. Trzy Gracki 8 i Janusz Skoczek Przedsiębiorstwo Usługowo 

Transportowe „SKOJAN”, Żelistrzewo, ul. Kasztanowa 23. 

Na realizację zadania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2018 gmina Puck 

wydatkowała kwotę 3 669 369,13 zł brutto.  

 

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji  przekazywane były do 

zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK CHLEWNICA                         

w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo administrowanej przez firmę ELWOZ Sp. z o.o. 

 Frakcje odpadów zbieranych selektywnie czyli szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier także 

transportowane były do RIPOK Chlewnica. 

 

Opłata 

Na terenie gminy Puck opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Do końca kwietnia 2018 roku obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                             

w wysokości ustalonej w 2014 roku: 

 8,00 zł od osoby zamieszkałej, gdy odpady gromadzone były w sposób selektywny, 

 14,00 zł od osoby zamieszkałej, gdy odpady nie były zbierane w sposób selektywny. 
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Dla rodzin wychowujących więcej niż dwoje dzieci w wieku do 18 roku życia i zbierających odpady  

w sposób selektywny obowiązywały zróżnicowane stawki opłaty w wysokości: 

 trzecia i czwarta osoba niepełnoletnia w rodzinie – po 4,00 zł miesięcznie, 

 piąta i każda następna osoba niepełnoletnia w rodzinie – po 1,00 zł miesięcznie. 

 

Z dniem 1 maja 2018 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie. 

Podniesienie stawek opłaty za odpady było podyktowane wzrostem kosztów odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Puck. 

Zgodnie z założeniami art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

ze środków uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym koniecznym 

było dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do kosztów odbierania odpadów. 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w następującej wysokości: 

 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób 

selektywny, 

 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane                        

w sposób selektywny. 

 

Zmienione zostały także ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dla tych właścicieli stawka kształtuje się następująco: 

 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 

rekreacyjne, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny, 

 352,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 

rekreacyjne, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

 

Liczba mieszkańców i złożonych deklaracji  

W ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na dzień 31 grudnia 

2018 roku do Wójta Gminy Puck złożonych zostało 6534 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, z czego: 

 6492 to deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 42 deklaracje złożone przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W składanych deklaracjach właściciele nieruchomości określali sposób gromadzenia odpadów w swoich 

nieruchomościach. Według danych wskazanych w deklaracjach: 
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 87 % mieszkańców gromadzi odpady w sposób selektywny, 

 13 % mieszkańców nie segreguje odpadów. 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku objętych było 

23 377 osób. Ilość ta oszacowana została na podstawie danych wskazanych przez składających deklaracje.  

 

Ilość odpadów 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosła 6 440,970 Mg, z czego 3 789,990 Mg były to zmieszane odpady 

komunalne. Pozostałą masą 2 650,980 Mg były frakcje odpadów zebranych w sposób selektywny. 

W roku 2018 zebrano selektywnie następujące ilości odpadów: 

- opakowania ze szkła – 472,490 Mg, 

- opakowania z papieru i tektury  - 44,680 Mg, 

- zmieszane odpady opakowaniowe – 1 499,180 Mg, 

- odpady ulegające biodegradacji – 496,490 Mg, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 15,840 Mg, 

- odpady wielkogabarytowe – 122,300 Mg. 

Z powyższych wielkości wynika, że statystycznie na 1 mieszkańca objętego systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi przypadło 275,52 kg odpadów komunalnych (113,40 kg selektywnie zebranych 

odpadów i 162,12 kg odpadów niesegregowanych). 

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały ilości odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Puck od 

początku funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Rodzaj  odpadów 

komunalnych 

2 półrocze 

2013 roku 

(w Mg) 

2014 rok 

(w Mg) 

2015 rok 

(w Mg) 

2016 rok 

(w Mg) 

2017 rok 

(w Mg) 

2018 rok 

(w Mg) 

niesegregowane odpady 

komunalne 
1 982,410 3 685,230 2 158,220 2 403,220 2 331,260 3 789,990 

opakowania z papieru 

i tektury 
6,790 10,100 35,870 89,140 59,630 44,680 

zmieszane odpady 

opakowaniowe 
104,270 268,370 745,210 1 159,380 1 268,010 1 499,180 

opakowania ze szkła 130,350 185,510 390,060 630,260 421,640 472,490 
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odpady ulegające 

biodegradacji 
141,130 453,400 873,420 1 668,660 1 150,540 496,490* 

odpady 

wielkogabarytowe 
0,000 86,800 78,200 74,880 106,320 122,300 

zużyte urządzenia 

elektryczne 

i elektroniczne 

0,000 9,520 12,560 4,660 21,860 15,840 

odpady komunalne 

niewymienione w 

innych podgrupach 

0,000 0,000 383,800 55,100 0,000 0,000 

Ogółem: 2 364,950 4 698,930 4 677,340 6 085,300 5 359,260 6 440,970 

       

liczba mieszkańców  

wg deklaracji** 
22 712 22 955 22 719 23 227 23 612 23 377 

nagromadzenie 

odpadów na 1 

mieszkańca  

104 kg 204 kg 206 kg 262 kg 227 kg 276 kg 

*  ilość odpadów biodegradowalnych w 2018 roku zmniejszyła się z powodu zmiany zasad ich odbierania 

    (z posesji zbierane jest tylko bio tzw. miękkie czyli trawa, liście, szczątki roślin, odpadki warzywne i 

owocowe) 

** stan na dzień 31 grudnia  

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Zgodnie z założeniami  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina Puck utworzyła 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla mieszkańców Gminy Puck zlokalizowany jest na terenie bazy Puckiej Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w miejscowości Błądzikowo przy ulicy Puckiej 24. 

Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą 

przekazać do punktu selektywnie zgromadzone odpady. Ogółem w 2018 roku do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych przekazanych zostało 115,127 Mg odpadów. Masa odpadów 

przekazywanych do PSZOK ulega ciągłemu wzrostowi. Względem roku 2017 zwiększyła się o 83,54 %. 

W 2018 roku do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy przekazali 

następujące wielkości odpadów: 

- opakowania z papieru i tektury – 2,139 Mg 

- opakowania z tworzyw sztucznych – 3,592 Mg 
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- opakowania ze szkła – 2,118 Mg 

- zużyte opony – 10,515 Mg 

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 31,084 Mg 

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 0,004 Mg 

- leki  - 0,008 Mg 

- baterie i akumulatory – 0,003 Mg 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 8,040 Mg 

- odpady ulegające biodegradacji – 26,031 Mg 

- odpady wielkogabarytowe – 31,593 Mg 

 

Tabela poniżej zawiera zestawienie ilości odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych od chwili utworzenia punktu. 

Rodzaj  odpadów 

komunalnych 

2 półrocze 

2013 roku 

(w Mg) 

2014 rok 

(w Mg) 

2015 rok 

(w Mg) 

2016 rok 

(w Mg) 

2017 rok 

(w Mg) 

2018 rok 

(w Mg) 

opakowania z papieru 

 i tektury 
0,210 0,911 0,572 0,800 1,703 2,139 

opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,339 2,898 1,780 1,707 1,723 3,592 

opakowania ze szkła 0,250 2,569 1,950 0,972 0,874 2,118 

zużyte opony 
0,750 3,825 2,745 4,680 8,370 10,515 

50 szt. 255 szt. 183 szt. 312 szt. 558 szt. 701 szt. 

odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek 

 i remontów 

0,750 12,834 6,385 7,630 15,689 31,084 

materiały izolacyjne  0,133 0,054 0,003 0,000 0,061 0,000 

lampy fluorescencyjne 

 i inne odpady 

 zawierające rtęć 

0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,004 

leki 0,009 0,037 0,009 0,009 0,121 0,008 
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baterie i akumulatory 0,000 0,011 0,002 0,010 0,000 0,003 

zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

0,705 4,348 2,690 3,377 5,508 8,040 

odpady ulegające 

biodegradacji 
1,187 7,641 3,838 3,872 6,064 26,031 

odpady 

wielkogabarytowe 
1,053 14,801 16,005 16,292 32,018 31,593 

Ogółem: 5,386 49,931 35,980 39,349 72,131 115,127 

 

Na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2018 roku Gmina Puck poniosła 

koszty w wysokości 60 264,00 zł brutto. 

 

Poziomy recyklingu 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek osiągniecia 

określonych poziomów recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych. Wymagane poziomy wskazane 

zostały w rozporządzeniach Ministra Środowiska: 

- w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2167), 

- w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2412). 

 

W roku 2018 gmina Puck uzyskała następujące poziomy: 

 48% - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wymagany poziom 30%), 

 52% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

(wymagany poziom 50%), 

 11% - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania (dopuszczalny maksymalny poziom 40%). 

 

Składowisko odpadów 

Na terenie administracyjnym gminy Puck usytuowane jest składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Położone jest ono w Łebczu przy ulicy Skandynawskiej. Działka, na której 
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zlokalizowane jest składowisko stanowi własność gminy Puck, a jego użytkownikiem wieczystym jest Pucka 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

Składowisko odpadów jest zamknięte i od 1 stycznia 2013 roku nie przyjmuje odpadów. Obecnie trwają na 

nim prace rekultywacyjne. 

 

W roku 2018 nie ujawniono na terenie gminy Puck żadnych dzikich wysypisk odpadów. 

Prowadzone były 3 postępowania administracyjne dotyczące usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych 

do ich składowania lub magazynowania. 

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprzątniętych zostało 8 miejsc (pobocza dróg gminnych), 

gdzie porzucono odpady komunalne. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 365,80 zł brutto. 

Przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych. 

 

ROLNICTWO  

 

W gminie Puck jest zdecydowana większość gruntów o wysokim potencjale plonotwórczym (Płyta 

Pucka) osiem obrębów geodezyjnych naszej gminy zaliczone zostały do obszarów ONW, są to:  

 

 Domatowo-ONW_6 

 Domatówko-ONW_6  

 Leśniewo-ONW_6  

 Mechowo-ONW_5  

 Mieroszyno-ONW_7  

 Moście Błota-ONW_6  

 Mrzezino - ONW_7  

 Zdrada - ONW_7  
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KOD ONW OPIS 

ONW_5 ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I 

ONW_6 ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II 

ONW_7 

ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo – 

turystycznych) 

ONW_8 ONW typ specyficzny strefa II (podgórskie) 

ONW_9 ONW typ górski 

ONW_10 ONW płatność przejściowa (dawna nizinna I) 

ONW_10a ONW płatność przejściowa (dawna nizinna II) 

 

Na terenie gminy występują głównie gleby: 

 bielicowe wytworzone z piasków słabo gliniastych  

 gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych 

 gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych lekkich i średnich 

 gleby bagienne wytworzone z torfów niskich 

 niewiele gleb bielicowych wytworzonych z utworów żwirowych i kamienistych 

W strukturze użytkowania dominują użytki rolne. Większa lesistość występuje w Puszczy Darzlubskiej. Duża 

powierzchnia TUZ na glebach torfowych i torfowo – murszowych tworzy łąki średniej jakości użytkowej. 

Obserwuje się stopniową ich degradacje spowodowaną głównie znacznym ograniczeniem użytkowania ich 

przez rolników. Dotyczy to obiektów „Puckie Błota”, „Moście Błota” i „Bielawskie Błota”. Tutejsze gleby 

mineralne i organiczne charakteryzuje odczyn ph lekko kwaśny i kwaśny. 

Wody powierzchniowe: 

 Teren gminy przecinają liczne cieki wodne i rzeki mające zlewnie i ujścia w Zatoce Puckiej  

i Bałtyku. Zalicza się do nich: rzeka Płutnica, Reda, Czarna Wda, Gizdepka oraz kanał Błądzikowski (struga 

Błądzikowska). 
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Szata roślinna: 

 Lasy i zalesienia pokrywają powierzchnię 7557 ha, część tutejszych terenów podlega szczególnej 

ochronie i wchodzi w skład parku krajobrazowego, licznych rezerwatów przyrody, obszarów chronionego 

krajobrazu. Duży kompleks leśny tworzy Puszcza Darzlubska. Głównym składnikiem w strukturze gatunkowej 

nasadzeń drzew jest sosna w mniejszych ilościach buk, dąb, świerk. Liczne łąki torfowe i bielicowe, a także 

strefa przybrzeżna są ostoją dla roślinności trawiastej i bagiennej będącej szczególnie chronioną, gdyż liczne 

gatunki roślin występują jedynie w tych terenach.  

 

Informacja z przebiegu żniw w woj. Pomorskim pow. Pucki w 2018 r.: 

Wyszczególnienie Pow. uprawy 
ha  

Zaawansowanie 
zbiorów w ha 

Zaawansowanie w 
% w stosunku do 
pow. zasianej  

Plon w t/ha Wielkość zbioru w 
tonach  

1. zboża ogółem 13 157,00 13 157,00 100% 3,15 41416 

zboża podstawowe  10 965,00 10 965,00 100% 3,19 349654 

w tym:      

- pszenica ozima 1688,00 1688 100% 3,66 6182 

- pszenica jara 1446,00 1446 100% 2,85 4126 

- żyto 1570,00 1570 100% 3,24 5086 

- jęczmień ozimy 32,00 32 100% 3,50 112 

- jęczmień jary 2089,00 2089 100% 2,83 5911 

- owies 2310,00 2310 100% 2,84 6567 

- pszenżyto ozime 1725,00 11765 100% 3,87 6669 

- pszenżyto jare 105,00 105 100% 2,87 301 

mieszanki 2184,00 2184 100% 2,95 6442 

kukurydza na ziarno 1 1 100% 9,5 9,5 

gryka  7,00 7 100% 1,57 11 

2. groch na ziarno 28,00 28 100% 1,48 41 

3. bobik 4,00 4 100% 1,55 6 

4. łubiny 58,00 58 100% 1,51 87 
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5. kukurydza na kisz. 691,00 670 97% 51,75 34671 

6. rzepak ogółem 1224,00 1224 100% 2,85 3489 

- ozimy 1224,00 1224 100% 2,85 3489 

- jary 0,00 0 0% 0,00 0 

7. ziemniaki  1559,00 1465 94% 19,35 28355 

8. buraki cukrowe 0,00 0 0% 0,00 0 

Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 

 

Plony w Gminie Puck w 2018 r.: 

1.Pszenica: Plon w t/ha Powierzchnia  

- pszenica ozima 3,8 900 

- pszenica jara 2,9 763 

- żyto 3,3 615 

- jęczmień ozimy 3,5 18 

- jęczmień jary 2,9 1060 

- owies 2,9 1050 

- pszenżyto ozime 4,0 900 

- pszenżyto jare 2,9 35 

- mieszanki 3,0 988 

- kukurydza na ziarno 1 9,5 

- gryka  1,6 2 

2. groch na ziarno 1,5 8 

3. bobik 1,6 3 

4. łubiny 1,6 12 

5. kukurydza na kisz. 51 410 

6. rzepak  2,9 640 
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- ozimy 2,9 640 

- jary 0 0 

7. ziemniaki  20 635 

Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 

 

 W  2018 roku ze względu na panujące warunki pogodowe „suszę” 91 rolników złożyło wnioski                       

o powołanie komisji w celu oszacowania strat w swoich gospodarstwach rolnych. Wojewoda Pomorski 

powołał na wniosek Wójta Gminy Puck trzy osobową komisję która dokonała oględzin na łącznie 3143,06 ha 

gruntów ornych i użytków zielonych, gdzie  wyceniono straty na kwotę 6 708 490,34 zł. W gospodarstwach, 

gdzie rolnicy nie mieli ubezpieczone pól otrzymano pomoc 250 zł do 1 ha, a gdzie były ubezpieczone 500 zł 

do 1 ha.  

 

Zboża ozime i rzepak zasiane w 2018 r. w Gminie Puck : 

Wyszczególnienie : Plan : Wykonanie  Procentowo  

Pszenica ozima  980 785 80% 

Żyto 428 333 78% 

Jęczmień ozimy 25 25 100% 

Pszenżyto ozime  950 786 83% 

Rzepak ozimy 480 480 100% 

Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 

 

W ciągu ostatniego okresu, na przestrzeni lat 2006-2019 z ważniejszych inwestycji w zakresie remontu-

modernizacji dróg transportu rolnego przeprowadzono roboty na niżej wymienionych drogach: 

 Droga Sławutówko (działka 167/1 i 167/2) – Smolno (działka 208 i 48) wartość robót 204.925,27 zł, 

otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 40.000 zł. 

 Droga na obiekcie Moście Błota (działka nr 859, 860, 861) wartość robót 181.780,00 zł, dotacja                               

z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 55.000 zł. 

 Droga Starzyński Dwór (działka 374)- Werblinia (działka nr 38) wartość robót 176.250,96 zł, refundacja 

z Urzędu Marszałkowskiego 110.000 zł. 

 Droga w Werblini (działka nr 19 i 64) wartość robót 120.533,56 zł, refundacja z Urzędu 

Marszałkowskiego wyniosła 90.000 zł. 
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 Droga Sławutowo – Brudzewo ( dz. nr 27 i 79) wartość robót 95650,08 zł, refundacja z Urzędu 

Marszałkowskiego wyniosła 70 tys. zł.  

 Droga Mieroszyno – Strzelno – część dz. nr 168 wartość robót 121351,37 zł, refundacja z Urzędu 

Marszałkowskiego wyniosła 50 tys. zł. 

 Droga Brudzewo – Darzlubie – część dz. nr 48, 55, 56, 77, 78, 79, 35 wartość robót 189 420,00 zł, 

refundacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 70 tys. zł. 

 Droga Mechowo – Darzlubie – część dz. nr 413, 195 wartość robót 183 270 zł, refundacja z Urzędu 

Marszałkowskiego wynosi 90 tys. zł.  

 Droga w Werblini – dz. nr 288, 215/17, 475 i część dz. nr 178 i 179 wartość robót 169954, 94 zł, 

refundacja  z Urzędu Marszałkowskiego 60 tys. zł.      

 Droga Mrzezino - Osłonino -  części działek nr 22, 148, 74/7, 74/8, 156, 89 wartość robót 182 148,44 

zł, refundacja z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 56 800 zł.  

 Droga Werblinia – część dz. nr 246 wartość robót 141 450,00,  refundacja z Wojewódzkiego Biura 

Geodezji   i Terenów Rolnych 51 200, 00 zł.  

 Droga Celbowo – Żelistrzewo – część dz. nr 170/1, 170/2, 57,  wartość robót 207870,00 zł, refundacja                                  

z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 33 000, 00 zł.  

 Droga Celbowo – Celbówko – część działki nr 200 , 204, 56 wartość robót 361866,00 zł,  refundacja                                                

z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 59 064,00 zł.  

 

„Czyste Powietrze Gminy Puck”  

 

W 2018r. gmina Puck przystąpiła do konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do 

konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację 

kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą 

(drewno, słoma) lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła). 

W ramach edukacji mieszkańcy gminy zostali poinformowani poprzez stronę internetową, plakaty 

zawieszone na terenie budynku gminy oraz poprzez tablice informacyjne na terenie każdego sołectwa, o tym 

czym jest niska emisja oraz jakie są zagrożenia oraz korzyści i sposoby jej eliminacji.  

Od dnia 19.03.2018 do dnia 20.04.2018 r. można było składać wnioski o dofinansowanie do tut. 

organu. W ramach zadania  złożono 94 wnioski (49 instalacji na gaz, 43 na pellet  oraz 2 pompa ciepła.                           

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z §4 pkt 

3 Regulaminu konkursu unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) w dniu 29.05.2018 r. 
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Na terenie województwa pomorskiego obecnie  program wdrażany jest przez WFOŚiGW w Gdańsku. 

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł,  

a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld 

zł). W zakresie nieobjętym krajowym programem priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW  

w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania. 

 

 „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Puck” 

 

W 2018r. gmina Puck przystąpiła do konkursu pn.  „Wymiana źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych”  organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez 

likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem 

opałowym, biomasą (drewno, słoma) lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii 

(pompy ciepła) w budynkach wielorodzinnych.  

W ramach zadania  złożono 6 wniosków na wymianę kotłów. Zrealizowano 3 wnioski na likwidację 3 pieców 

węglowych i zastąpienie ich 2 kotłami opalanymi gazem ziemnym i 1 kotłem opalanym biomasą. 

W ramach edukacji mieszkańcy gminy zostali poinformowania poprzez stronę internetową, plakaty 

zawieszone na terenie budynku gminy oraz poprzez tablice informacyjne na terenie każdego sołectwa, o tym 

czym jest niska emisja oraz jakie są zagrożenia oraz korzyści i sposoby jej eliminacji.   

W wyniku zrealizowanego zadania udało nam się zredukować emisję dwutlenku węgla  

o 21,577 ton/rok, pyły ogólne o 0,285 ton/rok, dwutlenek siarki o 0,139 ton/rok , tlenek azotu o 0,008 

ton/rok, tlenek węgla o 0,640 ton/rok a emisja równoważna została zredukowana o 1,308 ton/rok. 
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VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE  
 

Zmiany w oświacie rozpoczęły się od września 2017 r., uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej stali 

się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Klasa VIII szkoły podstawowej powstała od września 2018 r.  

Rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów, ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 

2018-2019.  

W roku 2018 w  Gminie Puck funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

1. publiczne szkoły podstawowe – 15 

2. publiczne gimnazjum – 4 

3. publiczne przedszkola - 3 

4. niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych- 1 

5. niepubliczne przedszkola – 10 

6. niepubliczny punkt przedszkolny – 1 

7. żłobki – 2 

1. SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Lp. 

 

          Nazwa i siedziba szkoły 

 

        Zasięg terytorialny 

 (obwód) 

Dodatkowe informacje 

organizacji szkoły:                                         

a) struktura organizacyjna szkoły,            

b)adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana III 

Sobieskiego w Żelistrzewie, ul. Szkolna 1 

( Szkoła znajduje się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Żelistrzewie) 

Sołectwa: Żelistrzewo, 

Sławutowo, Sławutówko, 

Osłonino, Rzucewo, Smolno 

(ulice położone na północ od 

Potoku Gizdepka), 

Błądzikowo, Celbówko 

a) klasy I-VIII, z klasami 

gimnazjalnymi, przedszkole, 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Pawła Góry w 

Mrzezinie, Mrzezino, ul. Dworcowa 54 84-

123 Połchowo 

Sołectwa: Mrzezino, Smolno 

( ulice położone na południe 

od Potoku Gizdepka) 

a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,  z klasami 

gimnazjalnymi,  
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3. Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Konefki w Starzynie 84-107 Starzyno, ul. 

Żarnowiecka 22 

Sołectwa: Starzyno, 

Starzyński Dwór, Radoszewo 

a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi, z klasami 

gimnazjalnymi,  

4. Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana 

Wilandta w Darzlubiu, Darzlubie, ul. 

Pucka 74,    84-100 Puck 

Sołectwa: Darzlubie, 

Mechowo 

a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi, z klasami 

gimnazjalnymi,  

5. Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Noblistów w Łebczu, 84-103 Łebcz, ul. 

Pucka 27 

Sołectwo: Łebcz a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,  

b) oddział przedszkolny - 84-103 

Łebcz, ul. Pucka 18 

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w 

Leśniewie, 84-106 Leśniewo, ul. 

Mechowska 2 

Sołectwa: Leśniewo, 

Domatowo, Domatówko, 

Mała Piaśnica, Wielka 

Piaśnica 

a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,  

7. Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Wierzbickiego w Połchowie ul. Dworcowa 

2 ( Szkoła znajduje się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Połchowie) 

Sołectwa: Połchowo, 

Widlino 

a) klasy I-VIII, przedszkole, 

 

8. Szkoła Podstawowa im. Leona 

Bizewskiego w Gnieżdżewie ul. 

Dworcowa 6,     84-100 Puck 

Sołectwo: Gnieżdżewo a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,   

9. Szkoła Podstawowa im. Alojzego Stenzla 

w Strzelnie, Strzelno, ul. Szkolna 5 

84-103 Łebcz 

Sołectwo: Strzelno a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,                             b)  

klasy I-III z oddziałami 

przedszkolnymi – Strzelno, ul. 

Kasztanowa 4, 84-103 Łebcz 

10. Szkoła Podstawowa im. Wiktora 

Czapiewskiego w Rekowie Górnym,        ul. 

Czapiewskiego 1,  84-123 Połchowo 

Sołectwo: Rekowo Górne a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,   

11. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa 

Konstantyna Dominika w Swarzewie      ul. 

Szkolna 36,     84-100 Puck 

Sołectwo: Swarzewo a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,   
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12. Szkoła Podstawowa im. Antoniego 

Abrahama w Połczynie, ul. Szkolna 21   84-

100 Puck 

Sołectwa: Połczyno, Zdrada a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,   

13. Szkoła Podstawowa w Werblini ,             ul. 

Szkolna 2,      84-107 Starzyno 

Sołectwo: Werblinia a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,   

14. Szkoła Podstawowa im. Augustyna Necla 

w Mieroszynie, ul. Szkolna 2,                  84-

103 Łebcz   ( Szkoła znajduje się w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Mieroszynie) 

Sołectwa: Mieroszyno, 

Kaczyniec, Czarny Młyn 

a) klasy I-VIII,  przedszkole, 

 

15. Szkoła Podstawowa w Celbowie   

Celbowo 6,  84-100 Puck 

Sołectwa: Celbowo, 

Brudzewo 

a) klasy I-VIII, z oddziałami 

przedszkolnymi,   

 

 

2. SIEĆ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 1) Przedszkole w Żelistrzewie z 

siedzibą w Żelistrzewie przy 

ul. Szkolnej 1 

2) Przedszkole w Połchowie z 

siedzibą w Połchowie przy ul. 

Dworcowej 2 

3) Przedszkole w Mieroszynie z 

siedzibą w Mieroszynie przy ul. 

Szkolnej 2 

4) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Pawła Góry 

z siedzibą w Mrzezinie przy ul. 

Dworcowej 54 

5) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Władysława Konefki z siedzibą w  

Starzynie  przy ul. Żarnowieckiej 22 

6) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Maksymiliana Wilandta z 

siedzibą w  Darzlubiu przy ul. 

Puckiej 74 

7) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Polskich 

Noblistów z siedzibą w  

Łebczu  przy ul. Puckiej 27 

8) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Józefa Dambka z siedzibą w  

Leśniewie  przy ul. Mechowskiej 2 

9) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Leona Bizewskiego z siedzibą 

w  Gnieżdżewie  przy ul. 

Dworcowej 6 

10) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Alojzego 

Stenzla z siedzibą w  Strzelnie  

przy ul. Szkolnej 5 

11) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Wiktora Czapiewskiego z siedzibą 

w  Rekowie Górnym  przy ul. 

Czapiewskiego 1 

12) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej 

13) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole 

14) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej z 
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im. Księdza Biskupa Konstantyna 

Dominika z siedzibą w  

Swarzewie  przy ul. Szkolnej 36 

Podstawowej im. Antoniego 

Abrahama z siedzibą w  

Połczynie  przy ul. Szkolnej 21 

siedzibą w Werblini  przy ul. 

Szkolnej 2 

15) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Augustyna Necla z siedzibą w  

Mieroszynie  ul. Szkolna 2 

16) Oddziały przedszkolne w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej  z siedzibą w  

Celbowie 7 

 

 

3. KSZTAŁCENIE SPECJALNE UCZNIÓW: 

Ustawa tzw. „okołobudżetowa” nałożyła na samorządy nowe obowiązki związane z wydatkowaniem środków 

otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej, związanych z kształceniem dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Gminy zostały zobligowane do dostosowania uchwał budżetowych do nowych zapisów. 

Zmiany te wprowadzono z uwagi na oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy twierdzą, że 

środki pochodzące z subwencji oświatowej nie trafiają do ucznia, ale idą na inne cele. Z uzasadnienia projektu 

zmian wynika, że edukacja dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy, w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wymaga odpowiednio wyższych nakładów 

finansowych, co jest uwzględniane w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok 

poprzez system wag. Uzasadnione więc jest , aby jednostki samorządu terytorialnego na te zadania 

przeznaczały środki w wysokości nie niższej niż naliczone w subwencji. 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież: 

1) niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, 

2) niepełnosprawną, przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form 

i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych, 

3) wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w szkole, także o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych wydają publiczne poradnie psychologiczno –pedagogiczne. Posiadanie przez dziecko 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest podstawą do: 

1) otrzymania środków pochodzących z dodatkowych wag z subwencji oświatowej, 

2) zobowiązania do przeznaczenia tych środków na wydatki związane z kształceniem takiego dziecka. 

Na podstawie odpowiednich przepisów przedszkola i  szkoły muszą zapewnić: 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

57 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego / np. konieczność 

prowadzenia zajęć z logopedą, oligofrenopedagogiem, itp./, 

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne / np. 

dostosowanie sal lekcyjnych../, 

3) zajęcia specjalistyczne : zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne…/, 

4) inne zajęcia w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, 

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

Kalkulacja wydatków na kształcenie specjalne za rok 2018 : 

Środki w subwencji 4.299.335 143 uczniów  

Plan wydatków szkół 4.858.228  

 Różnica  558.893  

Wyk. na 31.12.2018 4.751.392  97,80 % 

 

Wykaz placówek oświatowych, w których uczniowie niepełnosprawni realizowali obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki:  

Lp. Szkoły Podstawowe w : 

 

2018 

 

 W klasach ogólnodostępnych  

1. Żelistrzewie 27 

2. Mrzezinie 12 

3. Starzynie 33 

4. Darzlubiu 11 

5. Gnieżdżewie 6 

6. Łebczu 10 

7. Leśniewie 15 

8. Połchowie 4 

9. Strzelnie 4 

10. Rekowie Górnym 4 
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11. Swarzewie 0 

12. Połczynie  8 

13. Werblini 4 

14. Mieroszynie 2 

15. Celbowie 2 

    Razem: 143 

 
  Placówki specjalne:  

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku 36 

2. 
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego-Specjalny 
Ośrodek 

 

 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Wejherowie 24 

3. 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla niesłyszących w 
Wejherowie 

3 

4. 
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczy w 
Gdyni 

1 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni 1 

6. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumii 1 

7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku 4 

8. Liceum Ogólnokształcące w Rumii 1 

   Razem: 71 

     Ogółem: 214 

 

19 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego w warunkach domowych, 

35 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego na terenie szkoły, 

61 uczniów korzystało z zajęć rewalidacji indywidualnej. 

4. FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Na zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, jednostki obsługi 

ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek, udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, 

prowadzeniem świetlic szkolnych Gmina otrzymuje subwencję oświatową. Podział subwencji jest 

dokonywany w szczególności z uwzględnieniem : finansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń 

pracowników wraz z pochodnymi, dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół, finansowania zadań                        

z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, finansowania wydatków związanych                                 

z kształceniem specjalnym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

finansowaniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, finansowania odpisu na zakładowy fundusz 
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świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, finansowania kosztów prac komisji 

egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem 

zawodowym nauczycieli, prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w przedszkolach                        

i szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej, prowadzeniem świetlic szkolnych. Podstawa 

prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 ( Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2395). 

Zestawienie wysokości  otrzymanej przez Gminę subwencji oświatowej oraz zaangażowane środki własne: 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Subwencja 28 117 789 30 123 305 30 127 951 30 246 868 

Środki Gminy 10 005 190 11 418 859 10 752 15 225 165 

Budżet ogółem 38 122 979    41 542 164 40 880790 45 472 033 

Podział środków:     

SP + klasy Gimnazjalne+ Świetl. szkolne 30 420 657 32 751 136 32 612 842 35 734 452 

O. przedszkolne i Przedszkola 1 832 212 2 062 211 2 203 519 1 677 165 

Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli i 

Punktów Przedszkolnych 

2 296 100 3 029 266 3 098 344 3 920 500 

Dotacje do żłobków     84 000 

Dowozy uczniów 2 010 578 2 016 466 2 277 414 2 220 470 

Inne: dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe n-li, ZOPO, realizacja gminnych 

programów „Powszechna nauka pływania”, 

obsługa prawna szkół, , Fundusz Świadczeń 

Socjalnych dla emerytów, zlecenia zajęcia w 

czasie Ferii zimowych, nagrody z okazji DEN, 

jubileusze, stypendia za wyniki w nauce 

1 563 432 1 683 085 1 668 671 1 835 446 

 38 122 979 41 542 164 40 880 790 45 472 033 

 

Dodatkowo na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (  dzieci w wieku do lat 5) gmina otrzymała 

na rok 2018 dotację celową w wysokości : 876.800,-zł ( tj. kwotę: 114,17zł miesięcznie na dziecko). Podstawa 
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prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania 

gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

( Dz. U. 2017 r. poz. 875). 

4a. Wydatki w  przeliczeniu na 1 ucznia za rok 2018: 

 ( ujęto wydatki:  SP + G + świetlica + Przedszkole + Oddz. Przedszkolny + dotacje celowe w szkołach, które 

przystąpiły do realizacji programu) 

Lp. Nazwa Placówki Kwota wydatku 

rocznie* w zł 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie   10 424 

2. Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 10 434 

3. Szkoła Podstawowa w Starzynie  12 244 

4. Szkoła Podstawowa w Darzlubiu  17 467 

5. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 10 777 

6. Szkoła Podstawowa w Łebczu 9 434 

7. Szkoła Podstawowa w Leśniewie 9 086 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie ** 8 340 

9. Szkoła Podstawowa w Strzelnie 15 453 

10. Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 13 077 

11. Szkoła Podstawowa w Swarzewie 13 304 

12. Szkoła Podstawowa w Połczynie 9 941 

13. Szkoła Podstawowa w Werblini 12 544 

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie 9 814 

15. Szkoła Podstawowa w Celbowie 19 869 

16. Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych 1 017 

17. Niepubliczne przedszkola 5 733 

18. Niepubliczny punkt przedszkolny 3 058 

19. Żłobki 2 400 

 

 kwota wydatku nie zawiera środków z funduszy europejskich. 

**  Szkoła w Połchowie z uwagi na rozbudowę szkoły realizowała zajęcia w budynku szkoły w Darzlubiu – 

koszt nie obejmuje wydatków budynku szkoły w Połchowie. 
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4b. Zestawienie otrzymanych dotacji celowych w 2018 r. 

L.P. Nazwa Kwota Dotacji Wkład własny 

Gminy 

Razem 

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek 

niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

28 000,00 7 000,00 35 000,00 

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - "Aktywna Tablica" 

112 000,00 28 045,06 140 045,06 

3. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę 

stypendiów i zasiłków szkolnych. 

152 373,00 38 095,00 190 468,00 

4. Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w 2018 roku. 

322 995,00 0,00 322 995,00 

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące w 2018 roku. 

876 800,00 729 711,00 1 606 511,00 

  RAZEM 1 492 168,00  802 851,06 2 295 019,06 

 

5. EDUKACJA 

W roku 2018  obowiązek szkolny w  szkołach podstawowych i gimnazjum realizowało 2913 uczniów.  Do 

oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych uczęszczało 284 dzieci,  do samorządowych przedszkoli – 

220. 

W Niepublicznym Gimnazjum Dla Dorosłych naukę realizowało 15 słuchaczy. 

W szkołach podstawowych i gimnazjach nauczano: 

a) języka angielskiego –  3197 uczniów  

b) języka niemieckiego – 1470 uczniów  

c)  języka kaszubskiego - 434 uczniów 
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5a. Zestawienie ilości uczniów objętych nauką języka kaszubskiego w okresie trzech lat szkolnych: 

Lp.  Szkoła 
Liczba uczniów 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1. Żelistrzewo 0 0   

2. Mrzezino 

79 84 81 

(SP-64, G-15) (SP-73, G-11)   

3. Starzyno 30 32 32 

4. Darzlubie 23 35 27 

5. Gnieżdżewo 20 26 16 

6. Łebcz 34 27 24 

7. Leśniewo 35 33 24 

8. Połchowo 0 0 0 

9. Strzelno 33 36 42 

10. Rekowo Górne 7 0 0 

11. Swarzewo 40 53 57 

12. Połczyno 31 15 15 

13. Werblinia 49 56 66 

14. Mieroszyno 9 8 9 

15. Celbowo 41 42 41 

  Ogółem 431 447 434 

 

Średnia w gminie uczniów na oddział szkoły podstawowej wynosiła 15,6,  na oddział gimnazjum - 18,9 
uczniów. 

Najwyższa  liczba uczniów w klasie w szkołach podstawowych – w Mrzezinie – 23 uczniów , najniższa                       
w szkole w Celbowie – 3 uczniów. 

Najwyższa  liczba uczniów w klasie w gimnazjach –  w Żelistrzewie – 24 uczniów , najniższa  również                           
w Żelistrzewie – 15 uczniów. 

5b. W  szkołach zatrudniano łącznie 441,81 et. nauczycieli, w tym: 

stażystów kontraktowych mianowanych dyplomowanych Razem 
15,28 78,26 115,51 209,34 441,81 
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W okresie 2018 roku w związku z utworzeniem klas VII i klasy VIII szkoły podstawowej zatrudniono w 

poszczególnych szkołach 127 nauczycieli. W związku z procesem likwidacji klas gimnazjalnych zwolniono w 

poszczególnych szkołach 19 nauczycieli. 

5c. Świetlice szkolne i stołówki szkolne: 

L.p. Szkoła Ilość  Ilość uczniów uczęszczających Stołówka 

    uczniów do świetlicy   szkolna 

      "O" Szkoła gimnazjum   

1. Żelistrzewo 627 0 123 10 X 

2. Mrzezino 358 11 21 0 X 

3. Starzyno 404 16 168 14 X 

4. Darzlubie 220 3 41 18 X 

5. Gnieżdżewo 150 4 11     

6. Łebcz 204 0 25     

7. Leśniewo 400 4 47   X 

8. Połchowo 188 9 49     

9. Strzelno 93 0 16     

10. Rekowo Górne 63 0 0     

11. Swarzewo 197 0 24     

12. Połczyno 137 12 47     

13. Werblinia 70 0 15     

14. Mieroszyno 141 0 10     

15. Celbowo 45 0 0     

  Razem 3197 59 597 42   

 

6. LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

Uchwałą Nr LI/51/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 r. przyjęto Lokalny Program Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, którego celem jest m.in. zwiększenie szans edukacyjnych dzieci                       

i młodzieży, tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi i uzdolnień                                               

i zainteresowań uczniów, wsparcie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stawanie 

możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach ( olimpiady, festiwale, 

turnieje, konkursy), promowanie idei konieczności wspomagania rozwoju i talentów uczniów, promowanie 
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młodzieży szczególnie uzdolnionej. W sposobie działania określono m.in. przyznawanie stypendiów 

uzdolnionym uczniom przez Wójta Gminy Puck.          

 Zestawienie ilości uczniów  laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych za rok szkolny 2017/2018  

Lp. Na poziomie: Laureaci i finaliści: 

1.  Szkoły 719 

2.  Powiatu 208 

3.  Wojewódzkim 108 

4.  Ogólnopolskim 66 

 

 w 2018 r. przyznano następujące stypendia dla 729 uczniów , na  kwotę:  227.318,00 zł. 

w ramach pomocy materialnej o charakterze  socjalnym jako: 

stypendium szkolne i zasiłek szkolny  

 za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów  i studentów, 

Lp. Rodzaj stypendium Ilość Razem kwota 
stypendium w zł 

Średnia kwota 
stypendium na 
ucznia 

1. Stypendium szkolne  678 180649,20 zł 266,44 zł 
2. Zasiłek szkolny 16 9818,80 zł 613,68 zł 
3. Stypendium za wyniki w 

nauce dla uzdolnionych 
uczniów i studentów w 
tym: 

 
35 

 
36850,00 zł 

 
1052,86 zł 

a) uczniowie szkół 
podstawowych 

3 1800,00 zł 600,00 zł 

b) uczniowie gimnazjum 15 14600,00 zł 973,33 zł 

c) uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 

8 9200,00 zł 1150,00 zł 

d) studenci 9 11250,00 zł 1250,00 zł 

4. Razem 729 227318,00 zł 311,82  zł 
 

7. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE: 

a) w roku 2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 
dzieci: 

Lp. Placówka Razem Chłopcy  Dziewczynki 

1. Żelistrzewo 102 35 67 

2. Połchowo 78 33 45 
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3. Mieroszyno 42 19 23 

4. Mrzezino 24 7 17 

5. Starzyno 47 26 21 

6. Darzlubie 24 13 11 

7. Gnieżdżewo 26 11 15 

8. Łebcz 20 6 14 

9. Leśniewo 49 32 17 

10. Strzelno 0 0 0 

11. Rekowo G. 19 7 12 

12. Swarzewo 20 5 15 

13. Połczyno 26 11 15 

14. Werblinia 15 4 11 

15. Celbowo 12 6 6 

  Razem: 504 215 289 

 

b) do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego: 

Lp. Rok urodzenia dziewczynki  

chłopcy 

Razem dzieci 

1. 2012 21 29 50 

2. 2013 62 64 126 

3. 2014 75 81 156 

4. 2015 68 67 135 

5. 2016 15 12 27 

 Ogółem: 241 253 484 

 

8. ŻŁOBKI 

W Gminie Puck  funkcjonowały 2 żłobki. Placówki te posiadają 30  miejsc, z czego w roku 2018 wykorzystano 

21 miejsc:  

- rocznik 2016 - 13 dzieci,  rocznik 2017 - 8 dzieci 
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9. BIBLIOTEKI SZKOLNE 

W Gminie Puck w 2018 r. funkcjonowało 15  bibliotek szkolnych, oprócz literatury dla dzieci i młodzieży 

zgromadzono literaturę dla dorosłych, tak aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogli z nich 

korzystać.  

Dla osób niepełnosprawnych wykonano podjazdy, umożliwiając przez to dostęp do bibliotek w: 

- Szkole Podstawowej w Żelistrzewie, 

- Szkole Podstawowej  w Werblini, 

- Szkole Podstawowej w Swarzewie 

Księgozbiór wg stanu na dzień  31 grudnia 2018 r. wynosił: 

Lp. Nazwa Placówki Ilość woluminów Wartość 

1.  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelistrzewie 15.853 201.038,32 

2. Szkoła Podstawowa w Mrzezinie  22.387 165.765,21 

3. Szkoła Podstawowa w Starzynie 16.068 194.854,05 

4. Szkoła Podstawowa w Darzlubiu 9.322 145.633,41 

5. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 6.673 58.080,89 

6. Szkoła Podstawowa w Łebczu 8.999 88.289,10 

7. Szkoła Podstawowa w Leśniewie 14.139 129.908,92 

8. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Połchowie 6.604 60.547,41 

9. Szkoła Podstawowa w Strzelnie 8.638 65.503,95 

10. Szkoła Podstawowa  w Rekowie Górnym 3.510 34.454,53 

11. Szkoła Podstawowa w Swarzewie 6.478 54.865,34 

12. Szkoła Podstawowa w Połczynie 13.200 53.208,70 

13. Szkoła Podstawowa w Werblini 3.591 34.255,33 

14. Zespole Szkolno- Przedszkolny w Mieroszynie 6.847 75.141,94 

15. Szkoła Podstawowa w Celbowie 2.090 30.172,02 

 Razem 144.399 1.391.719,12 

 

W 2018 r. biblioteki w następujących szkołach: 

-  w Szkole Podstawowej  w Mrzezinie,  

- w Szkole Podstawowej w Werblini, 

- w Szkole Podstawowej  w Strzelnie,  

- w Szkole Podstawowej  w Łebczu  
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zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 72 mieszkańców. Zbiory audiowizualne 

w 2018r. zostały wzbogacone o 20 pozycji. 

W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 3415 czytelników, którzy skorzystali łącznie                                

z wypożyczenia 43887 książek. W ciągu roku wzbogacono zbiory bibliotek o:  

- literaturę dla dzieci, 

- lektury obowiązkowe i uzupełniające, 

- słowniki ortograficzne, 

- atlasy, 

- mapy, 

- powieści przygodowe, 

- bajki i baśnie dla dzieci, 

- wydawnictwa informacyjne 

- zestawy podręczników szkolnych, 

- pomoce dydaktyczne dla nauczycieli z płytami cd. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 31 komputerów, w tym z dostępem do szerokopasmowego 

internetu .  

W 2018 r . możliwość zdalnego ( internetowego) składania zamówień zapewniła biblioteka w  Szkole 

Podstawowej  w Żelistrzewie. 

W 2018 r. biblioteki szkolne zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa: 

- spotkania autorskie, 

- organizowanie wystawek tematycznych, 

- organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych, 

- promocja książki i czytania wśród najmłodszych dzieci tj. spotkania czytelnicze z dziećmi klas 

   I-III oraz w wieku przedszkolnym, 

- wystawa książek. 

W wydarzeniach tych wzięto udział 635 mieszkańców.  
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VIII. OPIEKA SPOŁECZNA  
 

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2018 ogółem wyniosły 41.838.862 zł, 

w tym: 

 na zadania własne gminy - 2.263.619 zł; 

 na zadania zlecone - 38.175.133 zł; 

 na zadania własne dotowane ze środków rządowych – 1.352.619 zł; 

 na realizację projektu z UE - 36.431 zł. 

2. Liczba beneficjentów pomocy społecznej – 588 

 w tym: 

 liczba osób poniżej kryterium dochodowego – 426 

 liczba osób powyżej kryterium dochodowego - 162 

 liczba osób w wieku 0-18 lat - 173 

 liczba osób w wieku 19-60 lat - 343 

 liczba osób w wieku 61-65 lat -35 

 liczba osób w wieku 66 lat i więcej - 37 

3. Na terenie gminy Puck nie funkcjonują placówki interwencyjne, zajmujące się opieką nad dziećmi                          

i młodzieżą, w tym placówki całodobowe – jest to zadanie powiatu. Liczba dzieci i młodzieży  

z terenu naszej Gminy oraz koszt ponoszony przez Gminę za pobyt w tych placówkach przedstawiały się 

następująco: 

 placówki opiekuńczo wychowawcze - 9 dzieci – koszt 71.750 zł, 

 rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka - 17 dzieci – koszt 86.952 zł, 

 pogotowie rodzinne - 2 dzieci – koszt 9.347 zł,  

 na terenie Gminy nie ma placówek wsparcia dziennego dla dzieci w rozumieniu zapisów ustawy. 

Natomiast istniejącą formą wsparcia rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

są świetlice szkolne (13), świetlice prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (4) oraz Kluby i Domy Kultury (16). Placówki te podejmują na rzecz 

dzieci działania opiekuńcze, wychowawcze oraz kompensacyjne, których celem jest 

minimalizowanie zaniedbań wychowawczych oraz edukacyjnych.  

4. Na terenie Gminy nie funkcjonują placówki stacjonarnej pomocy społecznej. Zadania w tym zakresie 

realizujemy kierując klientów do placówek poza teren Gminy i ponosząc za to koszty. 

W 2018 r. ta forma pomocy przedstawiała się następująco: 
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 domy pomocy społecznej: 23 mieszkanek i mieszkańców, w tym 2 osoby przewlekle psychicznie 

chore, 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie, 3 osoby niepełnosprawne fizycznie, 0 osób 

bezdomnych, 16 osób w podeszłym wieku, (koszty poniesione przez Gminę 668.851 zł), 

 noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych: 17 osób, które stanowią 61% bezdomnych, za 

których główne miejsce przebywania uznaje się Gminę,  

 rodzinne domy pomocy - 0 osób, 

 środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi - 10 osób, (dofinansowanie w ramach grantów). 

 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 0 osób. 

5. Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci - na dzień 1 stycznia 2018 r. - 1222 rodziny, na koniec 2018 

r. - 1114 rodzin.  

Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłki rodzinne – na dzień 1 stycznia 2018 r. – 2473 dzieci, na 

koniec 2018 r. – 2320 dzieci.  

Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 11 947 914 zł; (plus 9 213 zł – zasiłki dla 

opiekuna i 674 542 – składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). 

6. Rodziny pobierające świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +) - na dzień 1 stycznia 2018 r. - 2228 rodzin, 

na koniec 2018 r. - 2219 rodzin.  Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień  

1 stycznia 2018 r. - 2340 rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. - 2231 rodzin. 

Liczba dzieci na które rodzice otrzymywali świadczenia wychowawcze wynosiła na dzień 1 stycznie 2018 

r. – 3690 dzieci, na koniec 2018 r. – 3623 dzieci.  

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018 r. wyniosła 22 567 096 zł. 

7. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia „Dobry start” w 2018 r. – 2721. Liczba dzieci na które rodzice 

otrzymali świadczenie wyniosła w 2018 r. – 4172. Kwota wypłaconych świadczeń „Dobry start” w 2018 r. 

wyniosła 1 250 700 zł. 

8. W 2018 r. – 126 wierzycieli otrzymało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 190 osób 

uprawnionych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r. wyniosła  

766 392 zł. 

9. Liczba wydanych decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć ogółem – 6832, z tego:  

 w zakresie pomocy społecznej – 850 decyzji, 

 w zakresie świadczeń rodzinnych – 3884 decyzji, 

 w zakresie funduszu alimentacyjnego – 157 decyzji, 

 w zakresie postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych – 39 decyzji, 

 w zakresie świadczeń wychowawczych – 2969 decyzji, 

 w sprawie przyznania świadczeń „Dobry Start” – 2841 rozstrzygnięć. 
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Polityka społeczna 

i praca 

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej: 

- w ramach zadań własnych - 322 

- w ramach zadań zleconych – 14 

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń – 180 

Główne przyczyny udzielania świadczeń: 

 ubóstwo – 242 rodziny – 421 osób, 

 niepełnosprawność – 234 rodziny, 

 bezrobocie – 75 rodzin,  

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 35 rodzin, w tym wielodzietność – 

20 rodzin, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 52 rodziny, 

w tym: 34 rodziny niepełne i 13 wielodzietnych), 

 długotrwała lub ciężka choroba – 51 rodzin, 

 alkoholizm – 19 rodzin, 

 przemoc w rodzinie – 8 rodzin, 

 bezdomność – 15 rodzin, 

 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 

– 6 rodzin, 

 zdarzenie losowe – 4 rodziny, 

 narkomania – 1 rodzina. 

Rodzaje i koszt udzielonych świadczeń: 

1) udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym z terenu gminy - 17 osób bezdomnych - (koszty poniesione 

przez Gminę za pobyt i wyżywienie 98.054 zł), 

2) zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci: 

 posiłki - 29 osób (28 dzieci), kwota 12 248 zł, 

 zasiłki celowe na zakup żywności –  114 rodzin - kwota 94 750 zł, 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych - 197 osób - kwota  994.515 

zł, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - 81 osób - kwota 

111.663 zł (96.572 zł dotacja i 15.090 zł środki własne), 
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5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych - 10 rodzin - kwota 

5.855,86  zł, plus pokrycie kosztów pogrzebu za 1 osobę w wysokości 

3.012 zł, plus 2 zasiłki celowe specjalne – na kwotę 2.000 zł, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 4 rodziny - kwota 4.500 zł. 

7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 7 osób ze względu na wiek 

lub chorobę - kwota 20.144 zł, 4 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze –

kwota 42.430 zł, specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 3 osoby dorosłe oraz 11 dzieci - 155.775 zł, 

8) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za 

pobyt mieszkańca Gminy w tym domu - 23 osoby - kwota 668.851 zł.  

9) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 177 osób – kwota 82.906 

zł, 

10) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – wydano 14 decyzji dla 11 osób 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych przez okres do 90 dni.  

 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 1048 rodzinnych wywiadów 

środowiskowych w celu przyznania lub kontynuacji pomocy.  

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem – 1,63%. 

Stopa bezrobocia: 7,2% dla powiatu puckiego. 

Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku – 513, w tym: 

 316 kobiet, 

 188 osób długotrwale bezrobotnych, 

 107 osoby poniżej 25 roku życia, 

 138 osób pow. 50 r.ż., 

 27 osób niepełnosprawnych. 

 

 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

72 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

IX. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I 
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 

 

W roku 2018 odbyły się 34 posiedzenia Gminnej Komisji. 

Przeprowadzono 59 rozmów rozpoznawczo – motywujących z osobami  zgłoszonymi oraz świadkami 

wszczętych postępowań. Zgłoszeń dokonali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny w Pucku, Komenda Powiatowa Policji w Pucku, kuratorzy, członkowie rodzin z problemem 

alkoholowym. 

Skompletowano dokumentację i skierowano do Sądu Rejonowego w Wejherowie 11 spraw w celu wydania 

postanowienia w temacie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz jedną sprawę o wgląd                             

w sytuację rodziny.  

Komisja wydała 24 pozytywne postanowienia - opinie, dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck, będących podstawą do wydania zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

Przeprowadzono kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 4 placówkach handlowych. Główne zastrzeżenia to brak odpowiednich dokumentów                             

w miejscu sprzedaży oraz brak informacji dla klientów dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu. 

Członkowie Gminnej Komisji uczestniczyli w 148 spotkaniach Grup Roboczych Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Pucku. 

 

2. Punkt Pomocy Rodzinie 

Od lutego 2003 r. działa Punkt Pomocy Rodzinie Gminy Puck. 

Punkt mieści się przy ul. Lipowej 3c w Pucku. 

W 2018 r. liczba przyjęć prezentowała się następująco: 

1. poradnictwo i pomoc psychiatryczna - 135  konsultacji; 
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2. poradnictwo i pomoc psychologiczna – 196 konsultacji (w tym 78 konsultacji z osobami uzależnionymi, 45 

z członkami rodzin z problemem alkoholowym i DDA, 69 z ofiarami przemocy oraz 4 ze sprawcami 

przemocy);  

3. porady prawne (sprawy alimentacyjne, rozwodowe, o separację, opiekuńcze, dotyczące przemocy                             

w rodzinie oraz eksmisji) – 130 porad; 

4. konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy - 102  

5. konsultacje psychologiczne dotyczące środków odurzających - 48  

 

Głównym zadaniem punktu konsultacyjnego było zapewnienie ogólnodostępnego wsparcia w uzyskaniu 

bezpłatnej i profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej osobom uzależnionym od alkoholu, 

rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, ofiarom przemocy domowej i małżeńskiej z terenu Gminy 

Puck, z zachowaniem dyskrecji i anonimowości w zakresie świadczonej pomocy. 

3. Grupa wsparcia 

W czerwcu 2018 r. zakończyła się piąta, natomiast we wrześniu rozpoczęła się szósta edycja grupy wsparcia 

dla kobiet dotkniętych przemocą i borykających się z problemem współuzależnienia z terenu Gminy i Miasta 

Puck.. Zakończenie szóstej edycji planowane jest na czerwiec br.  

Spotkania odbywają się w cyklu tygodniowym i trwają dwie godziny zegarowe.  

Grupa liczy 12 osób. Osoby pracujące w grupie są w wieku 23-56 lat. 

Uczestniczki grupy aktualnie żyją w związkach gdzie partner lub mąż uzależniony jest od alkoholu, borykają 

się z doświadczeniami przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej i ekonomicznej. Część z Pań pochodzi                  

z rodzin, w których jako dzieci doświadczały przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, wyrastały                                     

w rodzinach alkoholowych, gdzie nie było zaspokajanych podstawowych potrzeb emocjonalnych takich jak 

poczucie bezpieczeństwa, bliskości czy ważności. 

4. Świetlice  opiekuńczo - wychowawcze 

 

Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych oparta jest na przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej                    

z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w 

którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.  

W roku 2018 zakończyły działalność cztery świetlice opiekuńczo-wychowawcze: Żelistrzewo, Starzyno, 

Rzucewo i Domatowo. 
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Nadal działają następujące placówki: 

- Łebcz – Szkoła Podstawowa (ok. 15 dzieci), 

- Mrzezino – Szkoła Podstawowa (ok. 15 dzieci), 

- Leśniewo – Szkoła Podstawowa (ok. 15 dzieci), 

- Rekowo Górne – Szkoła Podstawowa (ok.15 dzieci) 

 

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Na dzień 01.01.2018 r. na terenie Gminy działały 54 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary).  

W ciągu roku 2018 zlikwidowano 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (2 bary, 8 sklepów). Powstało 

10 nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych (4 bary, 6 sklepów).    

W roku 2018 wydano 17 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku 2018 w punktach sprzedaży detalicznej gminy Puck 

(punkty gastronomiczne, sklepy): 

1. o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa – 11.999.118,07 zł. 

2. o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1.254.851,65 zł. 

3. o zawartości powyżej 18% alkoholu – 5.634.766,13 zł. 

 

Razem: 18.888.735,85 zł. 

Zestawienie wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Puck w latach 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

do 4,5% 9.113.041,22 9.396.590,92 10.224.897,78 9.870.510,89 11.999.118,07 

4,5-18% 1.017.514,08 1.063.424,80 1.173.169,53 1.199.704,04 1.254.851,65 

pow. 18% 3.971.878,86 4.311.527,24 4.883.847,50 5.105.535,32 5.634.766,13 

RAZEM 14.102.434,16 14.771.542,96 16.281.914,81 16.175.750,25 18.888.735,85 
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6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku 

W 2018 r. odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Do przewodniczącego Gminnego Zespołu wpłynęło 39 Niebieskich Kart, z następujących instytucji: 

 Komenda Powiatowa Policji w Pucku – 24  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku - 11 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku - 1 

 Szkoły z terenu Gminy Puck – 3 

 

Powołano Grupy Robocze w skład których wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Pucku, dzielnicowi, kuratorzy zawodowi i społeczni, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni, asystenci rodzin oraz pracownicy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Odbyło się 150 spotkań Grup Roboczych. 

W 39 przypadkach zakończono prace, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania zostały 

zrealizowane. Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze działania pomocowe. 

Natomiast bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie 

usprawniały pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu. 

Gminny Zespół dwukrotnie wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Pucku z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie znęcania.  
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X. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA  
 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck administruje 17 placówkami kultury, 21 boiskami, 

2 orlikami ( Żelistrzewo, Starzyno), 4 miejscami turystycznymi ( Groty Mechowskie, Stanica Wodna                                            

w Swarzewie, Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie, Kaczy Winkel), 5 miejscami postojowymi na 

ścieżkach rowerowych gminy Puck. 

Na działalność merytoryczną Ośrodka składa się: 

-działalność kulturalna  

-działalność sportowa  

-działalność promocyjno- turystyczna  

W 2018 r.  Ośrodek Kultury uzyskał przychody w łącznej wysokości: 3.518.213,50 zł, na które składa 

się: 

-dotacja podmiotowa: 2.983.800,00 zł 

- dotacja celowa: 12.919,00 zł 

-przychody z tyt. sprzedaży usług w zakresie turystyki i promocji: 365.504,56 zł 

-pozostałe przychody: 155.989,94 zł  

 

 oraz  poniósł wydatki w łącznej wysokości : 3.469.600,24 na które składa się: 

- administracja : 1.536.653,07 zł  

-działalność kulturalna: 1.067.597,18 zł 

-działalność sportowa: 484.797,44 zł 

-działalność promocyjno- turystyczna: 380.552,55 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck w roku 2018 zatrudniał 31 osób  tj. 21 ½ etatów, 2 

osoby przebywają na urlopach wychowawczych. Na wynagrodzenia  wraz z obowiązkowymi obciążeniami (US 

i ZUS) dla w/w została w 2018 r. wydana kwota: 1.306.304,90 zł. 
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1. Kultura  

Dział „kultura” OKSiT w Gminie Puck zajmuje się: organizowaniem imprez gminnych, obsługą 

uczestnictwa mieszkańców gminy w imprezach „wyższego szczebla”, działalnością placówek kultury                                  

w gminie, współpracą z sołectwami pozbawionymi placówek kultury i organizacjami społecznymi w zakresie 

organizowania imprez  kulturalno-rekreacyjnych oraz rozwijaniem amatorskiego  ruchu artystycznego. 

W omawianym roku dział „kultura” zorganizował (lub współorganizował) 43 imprezy szczebla 

gminnego (lub ponadlokalnego).  Z tego tytułu wydano 263.059 zł. Do najpopularniejszych imprez można 

zaliczyć: Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminne Obchody Święta Ludowego, Sobótki Gminne, 

Festiwal Pieśni Kaszubskiej, Festyn „Figle Gnieżdżewskich Gburów”, Święto Chleba, Dożynki Gminne, Dni 

Dziedzictwa Kulturowego, „Brëmzowani”, Spotkanie Rodzin Muzycznych czy Gminny Wieczór 

Bożonarodzeniowy. W ramach współpracy ze środowiskiem szkolnym zorganizowano: przeglądy kolędnicze, 

teatralne, muzyczne, czy konkursy recytatorskie i  literackie (zarówno polskie jak i kaszubskie). Nie obyło się  

bez konkursów wystawienniczych jak: malarstwo, fotografika czy twórczość ludowa. Znacząco owocuje więź 

ze środowiskiem KGW. m.in. panie z okazji Dnia Kobiet spotkały się na „Babsczim Zindzeniu”,  w okresie 

owocowania „Dniu Brzädë”, czy „Grzybobraniu”. Tradycyjnie wydarzeniem roku jest Turniej Kół Gospodyń 

Wiejskich (najstarszy w Polsce). Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się akcja… „wykopki jak za dawnych 

lat” z podsumowaniem podczas Dnia Ziemniaka. Integracyjne znaczenie miał Jubileusz 50.lecia KGW 

Domatowo a przede wszystkim Uroczystość Wręczenia Sztandaru Radzie Gminnej KGW i Dzień Patronki kół 

gospodyń wiejskich św. Marty. W poczet tradycyjnych działań w gminie można zaliczyć akcje o charakterze 

patriotycznym i regionalnym. W roku ubiegłym należały do nich:  95. Rocznica śmierci Antoniego Abrahama, 

Obchody Święta Niepodległości, wystawa „100.lecie Niepodległości” czy Konferencja Naukowa „Europa, 

Rzeczpospolita, Prusy Królewskie”. 

W strukturze OKSiT w Gminie Puck funkcjonuje 18 placówek kultury: wiejskie domy kultury                                   

w Żelistrzewie i Strzelnie, wiejskie kluby kultury w Błądzikowie, Celbowie, Darzlubiu, Domatówku, 

Gnieżdżewie, Leśniewie, Mechowie, Osłoninie, Mieroszynie,  Połchowie i Połczynie, „Dom Kaszubski”                                

w Swarzewie, świetlica wiejska w Rekowie Górnym, klub „Kuźnia” w Radoszewie oraz Park Kulturowy Osada 

Łowców Fok w Rzucewie.  Do ich zadań należy m.in.: animowanie i stymulowanie aktywności społeczno-

kulturalnej, integrowanie środowiska lokalnego poprzez rozwijanie więzi międzyludzkich,  dokumentowanie                              

i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego swojej wsi, promocja sztuki i kultury artystycznej, kultywowanie 

tradycji środowiskowych, organizowanie kulturalnego wypoczynku mieszkańcom. Koszt działalności 

merytorycznej placówek wyniósł 26.459 zł. W ramach struktur OKSiT (zarówno placówki kultury jak i szczebel 

gminny) zorganizowano 774 imprez kulturalnych, w których wzięło udział około 34.000 osób. W tym: 13 

seansów filmowych (około 680 osób), 14 wystaw (około 760 osób), festiwali i przeglądów artystycznych                          

7 (około 1.050 osób), koncertów 6 (około 950 osób), prelekcji, wykładów i spotkań edukacyjnych 123 (około 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

78 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

2.650 osób), imprez turystycznych i rekreacyjnych 200 (około 7.450 osób), konkursów 25 (około 490 osób), 

pokazów teatralnych 17 (około 1.300  osób), konferencji 5 (około 260 osób), warsztatów 163 (około 2.450 

osób), imprez interdyscyplinarnych 33 (około 4.850 osób), pozostałych imprez (plenerowe, biesiadne, 

okolicznościowe) 168 (około 11.000 osób). Warto zwrócić uwagę, iż w ramach podnoszenie poziomu jakości 

pracy placówek, OKSiT co roku organizuje konkurs „O Klubowy Bursztynowy Laur”. Przez ostatnie 13 lat 

laureatem rankingu jest Wiejski Klub Kultury w Leśniewie. 

 

     19. Festyn w Gnieżdżewie 

 

       20. Dożynki 

W ramach amatorskiego ruchu artystycznego przy OKSiT działają: Teatr Lalkowy „Lalkowe Bractwo” 

w Starzynie, Kaszubski Zespół Dziecięcy „Sztrądowè Òste” w Żelistrzewie, Zespół Folklorystyczny „Bursztynki” 
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w Mieroszynie, Orkiestra Dęta w Strzelnie oraz Pracownia Plastyczna w Żelistrzewie. Koszt funkcjonowania 

powyższych grup artystycznych 79.333 zł. 

Lokalnie działa 9 grup artystycznych, skupiających 136 osób. W tym: 2 grupy teatralne (28 osób), 1 zespół 

muzyczno-instrumentalny (15 osób), 2 zespoły wokalne (22 osoby), 2 zespoły folklorystyczne (32 osoby) oraz 

2 inne zespoły (kabaret kaszubski i aerobik – 39 osób). 

W placówkach kultury funkcjonuje 52 kół zainteresowań z udziałem około 1.020 osób). W tym: 13 kół 

plastycznych i technicznych (153 osoby), 1 koło taneczne (15 osób), 9 kół sportowo-rekreacyjnych (146 osób), 

3 koła seniora i uniwersytety „każdego wieku” (60 osób), 13 kół gospodyń wiejskich (226 osób), oraz 13 innych 

kół (kulinarne, uniwersytet ludowy, krawiecki, kolekcjonerski, honorowych dawców krwi, kaszubskie – 420 

osób). 

 

W ramach programu edukacyjnego zorganizowano lokalnie w placówkach 19 kursów, w których 

wzięło udział 254 osoby. W tym: 12 kursów języka obcego (168 osób), 5 kursów komputerowych (60 osób) 

oraz 2 kursy inne (samoobrona – 26 osób). 

OKSiT współpracuje ściśle ze środowiskami lokalnymi, w których nie ma placówek kultury. W ramach 

relacji z „innymi środowiskami” OKSiT otwierał się na placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe (np. 

straż pożarna, PCK czy stowarzyszenia wiejskie). Dotyczy to wsparcia finansowego jak i (o ile zaistniała 

potrzeba) pomocy merytorycznej czy techniczno-organizacyjnej. Głównie związane z organizacją festynów 

plenerowych, balów seniora czy różnych turniejów i  konkursów. W omawianym okresie wydano na ten cel 

13.464 zł. 

W ramach promocji kultury gminnej, OKSiT zabezpiecza wyjazdy na imprezy wyższego szczebla, 

chociażby: Wojewódzki Turniej KGW czy rejonowe i wojewódzkie przeglądy teatrów szkolnych. Warto 
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podkreślić, iż piękny sukces odniósł teatr szkolny z Rekowa Górnego zdobywając pierwszą nagrodę spośród 

wszystkich szkolnych zespołów teatralnych województwa pomorskiego.  

2. Sport  

I. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 

Na  2018  rok został opracowany i przyjęty do realizacji kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie 

gminy Puck. Realizacja tego kalendarza przebiegała zgodnie  z przyjętym harmonogramem odnośnie 

terminów i lokalizacji poszczególnych zadań. 

Do najważniejszych imprez przeprowadzonych w 2018 roku w poszczególnych dyscyplinach sportowo-

rekreacyjnych należy zaliczyć: 

-   gminne turnieje klasyfikacyjne w tenisie  stołowym organizowane odrębnie dla   mężczyzn, kobiet, 

kategoria oldboy, kategoria szkół podstawowych i   gimnazjalnych. Turnieje te przeprowadzane były                                

w Starzynie, Żelistrzewie, Pucku, a łącznie zorganizowanych zostało 30 imprez w tenisie stołowym. 

-   gminne turnieje klasyfikacyjne w piłce siatkowej organizowane 6 razy, 

-   mistrzostwa Gminy Puck w badmintonie, szachach, warcabach, unihokeju , 

-   halowe turnieje piłki nożnej  - przeprowadzone w Pucku, 

-   międzygminny turniej piłki nożnej oldboy organizowany w Pucku, 

-   mistrzostwa Gminy Puck w pływaniu, które odbyły się w Cetniewie, 

-   liga kręglarska zorganizowana 4 razy , 

-   mistrzostwa Gminy Puck w strzelaniu zorganizowanych w  Pucku, 

-   otwarte mistrzostwa Gminy Puck w lekkiej atletyce weteranów zorganizowanych  w Połczynie , 

-   mistrzostwa Gminy Puck w lekkiej atletyce zorganizowanych w Pucku, 

-   otwarte mistrzostwa Gminy Puck w czwórboju rzutowym zorganizowanych w  Pucku , 

-   mistrzostwa Gminy Puck w piłce ręcznej przeprowadzone w Pucku, 

-   turnieje piłki nożnej „Piłkarska Kadra czeka” organizowane w  Żelistrzewie, 

-   mistrzostwa Gminy Puck w koszykówce 3 osobowej zorganizowane w  Gnieżdżewie, 

-   mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie zorganizowanych w Swarzewie, 

-   turniej piłki nożnej im. L. Dettlaffa zorganizowany w Starzynie, 

-   mistrzostwa Gminy Puck w tenisie ziemnym zorganizowanych w Rekowie  Górnym, 

-   mistrzostwa Gminy Puck w piłce siatkowej plażowej zorganizowanych w Pucku, 

-   turniej piłki nożnej młodzieżowej w Żelistrzewie, 

-   IV Bieg Ziemi Puckiej na 10 km Kąpino - Połczyno , 

-   III Mistrzostwa Gminy Puck w Żeglarstwie zorganizowane w Swarzewie, 

-   XXIII bieg przełajowy Leśniewo – Piaśnica upamiętniający pamięć   pomordowanych w Piaśnicy, 
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Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck był współorganizatorem imprez sportowych 

organizowanych w Powiecie Puckim takich jak: 

-   V Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, 

-   wiosenne i jesienne biegi przełajowe organizowane w Pucku, 

-   cykl zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych  organizowanych  w Pucku 

-   X Półmaraton Ziemi Puckiej, 

-   MTB Pomerania Festiwal, 

-   XIII Zawody Kulturystyczne Ziemi Puckiej w Żelistrzewie, 

-   IV Bieg Zaślubin Polski z Morzem „Od HalIera do Hallera”, 

-   turniej skata sportowego z okazji Święta Niepodległości, 

-   indywidualne i drużynowe Mistrzostwa LZS Województwa Pomorskiego w Kręglach, 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

82 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

 

 

W 2018 roku zespoły piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach klasy okręgowej,  wojewódzkiej „A” i „B”, oraz 

w klasach młodzieżowych rozegrały ok. 450 spotkań. 

W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 zespoły z Gminy Puck grały: 

Klasa A: 

Kaszubia Starzyno –    7 miejsce 

Kaszuby Połchowo – 10 miejsce 

Start Mrzezino –     12 miejsce 

Klasa B: 

Huragan Smolno –       5 miejsce 

Sokół Strzelno –           7 miejsce 

Relaks Mechowo –      8 miejsce 

Ajax Leśniewo –         10 miejsce 

Puma Darzlubie –      12 miejsce 
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II. Obiekty sportowe 

W okresie sprawozdawczym działał „Orlik” w Żelistrzewie oraz  „Orlik” w Starzynie. 

Kontynuowane były prace przy modernizacji boisk sportowych, a na wszystkich obiektach sportowych 

prowadzona była bieżąca naprawa, konserwacja, renowacja.  

 

Najważniejszymi były: 

 zakończono remont szatni oraz pomieszczeń sanitarnych na obiekcie sportowym w Mrzezinie 

 przeprowadzono naprawę oraz wzmocniono dotychczasowe ogrodzenie na obiekcie sportowym                    

w Żelistrzewie 

 renowacja murawy na boiskach w Żelistrzewie 

 wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej w Domatówku 

 zakupiono ławkowieszaki do szatni na boisku sportowym w Starzynie 

 renowacja murawy na boisku w Leśniewie 

 

III. Różne 

 Na terenie gminy Puck prowadzona była Sportowa Liga Gminy Puck obejmująca  23 imprezy 

sportowe. Wzięło w niej udział 26 sołectw. Pierwsze miejsce zajęło Strzelno ( 331 pkt. ) przed Łebczem (274 

pkt. ) oraz Połczynem ( 266,5 pkt. ).  

 Przeprowadzony został konkurs-plebiscyt na najlepszych sportowców gminy Puck za osiągnięcia 

sportowe w 2018 roku o nagrodę Wójta Gminy Puck, który połączony był z balem sportowca zorganizowanym 

w Żelistrzewie. Wyróżnieni zostali także przewodniczący LZS, działacze z poszczególnych miejscowości, którzy 

byli najbardziej zaangażowani w rozpowszechnianie sportu w gminie Puck w 2018 roku  

Wspomagano finansowo oraz organizacyjnie imprezy sportowe, festyny organizowane w środowisku 

wiejskim przez sołectwa oraz szkoły. 

 

IV. Sprawy finansowe 

W 2018 roku poszczególne miejscowości Gminy Puck wykorzystały następujące środki na kulturę fizyczną: 

Błądzikowo 1800 

Celbowo 1846.00 

Darzlubie 6918.00   

Domatowo 6284.00  ( bramki młodzieżowe  4058) 

Domatówko   5805.00  (wykonanie boiska do plażówki 4305) 

Gnieżdżewo  5222.00  (piłkochwyt 2667)  

Leśniewo   16240.00  (ziemia 2718, renowacja boiska 52140 ) 

Łebcz   2595.00   
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W/w środki zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie obiektów sportowych(naprawa, konserwacja, 

koszt energii), budowa, modernizacja i doposażenie  obiektów sportowych,  zakup sprzętu sportowego, koszt 

udziału w imprezach sportowych, koszt organizacji własnych imprez sportowo-rekreacyjnych.  

3. Turystyka i promocja  

Plan działania Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck na rok 2018 przedstawił kompleksowe formy 

inicjowane na rzecz promocji gminy w oparciu o wypracowany system działania. Utrzymujemy w materiałach 

promocyjnych proponowane hasło Gminy Puck: Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy… uznając takie 

sformułowanie za komunikatywną wizję medialną. Nadal oczywiście w użyciu pozostanie określenie Gmina 

Puck na cysterskim szlaku… potwierdzając w ten sposób wartość funkcjonowania na niezwykle ważnym                             

i cennym europejskim szlak kulturowym oraz Gmina Puck nad morzem… Promocją szlaku zajmujemy się 

wydając materiały tematyczne, związane z informacją kulturową o naszej ziemi oraz organizując koncerty 

muzyki dawnej…, tzw. cysterskie. 

Wprowadzona formuła Dni Gminy Puck opiera się na określonych zadaniach z kalendarza imprez we 

wskazanych terminach. Skupiamy się na promocji kaszubszczyzny za pośrednictwem naszych zespołów 

regionalnych. Zapraszamy oczywiście również zewnętrzne formacje, zwłaszcza do współtworzenia 

określonych działań, szczególnie Festiwalu Pieśni Kaszubskich w Swarzewie… z honorowym Bursztynowym 

Skowronkiem, który w  2018 roku  odbył się 8 lipca.  

Mechowo  7304.00     

Mieroszyno 1435.00    

Mrzezino  32764.00  ( prąd 7962, remont szatni 18500 ) 

Osłonino   875.00   

Połchowo 23707.00  ( montaż kamer 2677, koszenia i nawożenie 3670,prąd 7509 )   

Połczyno 5710.00 

Rekowo Górne 1592.00 

Sławutowo 300.00   

Smolno 6274.00   

Starzyno  47336.00  (prąd + gaz 8716,sędziowanie 6574,    koszenie i nawożenie 

6565, ławkowieszaki 7257 ) 

Starzyński Dwór 2973.00   

Strzelno 10751.00    

Swarzewo  7705.00 (instalacja kamer 2400, malowanie boiska 1230) 

Werblinia 3385.00 

Żelistrzewo    59 441.00  (prąd 8197,remont ogrodzenia i renowacja boiska po   

dzikach 23996 ) 
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          21. Festiwal Pieśni Kaszubskich 

Blok imprezowy „Kwartały Sztuki” o charakterze muzycznym i teatralnym, w rytmie kwartalnym obejmuje 

kilka koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej, również przedstawień teatralnych, wzbogacając gminną 

propozycję artystyczną. Współpraca koncertowa z Anną Asmus (i solistami Cappelli Gedanensis) oraz 

Weroniką Korthals, artystkami wywodzącymi się z Gminy Puck, a także Puckimi Warsztatami Muzyki 

Klasycznej z uroczystym koncertem 2 maja 2018 w sali żelistrzewskiego WDK, stały się istotną propozycją                               

o wysokich walorach artystycznych. 

27 maja 2018 roku w imieniu OKSiT dyrektor podpisał w Gorey (Irlandia) List Intencyjny partnerstwa 

kulturowego. Stronę irlandzką reprezentował Joe Sullivan, Gorey Municipal District. Nawiązaliśmy wzajemne 

relacje promocyjne pomiędzy gminą Gorey w Irlandii a Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 

Pośrednikiem w tych relacjach zostało polonijne stowarzyszenie kulturalne gorey.pl. Porozumienia między 

gminne rozwijają się. 

Stałym, tradycyjnie ważnym akcentem promocji Gminy Puck były główne imprezy plenerowe, takie jak: 

Święto Ludowe /20 maja/ w Domatowie z tematem wiodącym „DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR", widowisko 

muzyczne w stylu RETRO zespołu wokalno-instrumentalnego Artes Ensemble.  

26 sierpnia 2018 - Dożynki Gminy Puck, główne wydarzenie dla wiejskiej gminy, kreujemy kulturowy wymiar 

kaszubski imprezy, ale z akcentami występów artystów uznanych; w tym roku uświetnił dożynki zespół 

K.A.S.A., natomiast wieczór przeżyliśmy z muzyką disco-polo zespołu Kordian. 

Podkreślaliśmy podczas naszych imprez rocznicowy charakter zdarzeń odzyskania Niepodległości…  

17 czerwca w Zdradzie przy pomniku Antoniego Abrahama, Trybuna naszej wolności, uczciliśmy Jego 95. 

rocznicę śmierci… a 11 listopada Święto Niepodległości, w 100.lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.. 
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Lipcowe i sierpniowe festyny ludowe: „Łowisko” w Rzucewie, „Topienie Węgorza” w Gnieżdżewie i „Święto 

Chleba” w Sławutowie sprawdziły się jako ciekawe sezonowe propozycje rekreacyjne. Zaproponowaliśmy na 

sierpień dwie nowe imprezy: „Dzień Bursztynu” z warsztatami w Rzucewie oraz „Dzień Osłonina”  

 

      22. Łowisko w Rzucewie 

Zasadnicze zadania wykonane w roku 2018 to: 

1. Kreując strategię Promocji Gminy Puck uwzględniamy wartości kulturowe i przyrodnicze, które 

stanowią motyw przewodni informacji o gminie, takie jak: Park Archeologiczny Łowców Fok w Rzucewie                                 

i informacja o badaniach archeologicznych na Cyplu Rzucewskim oraz Klifie Osłonińskim, kurhan                                           

w Mieroszynie, Pomorski Szlak Cysterski i zabytki sakralne, etnograficzne, również zespoły pałacowo-

parkowe, Grota Mechowska, rezerwaty przyrody - w publikacjach i na stronach internetowych. Interesującym 

zjawiskiem promocyjnym stała się zbudowana „Osada Średniowieczna” w Sławutowie oraz Park Ewolucji                    

w Sławutówku. Propozycje inwestycyjne i gospodarcze mają również swoje stałe miejsce w serwisie 

informacyjnym. 

Planowym działaniem promocyjnym jest współpraca z mediami min. Dziennikiem Bałtyckim, Radiem 

Kaszëbë, telewizją TTM, gdańskim Radiem Plus, w ramach kalendarza imprez, ze szczególnym 

uwzględnieniem Parku Kulturowego Łowców Fok w Rzucewie oraz szerokiej promocji gminnych walorów 

turystycznych, kulturowych… 

2. Promocyjnemu zadaniu służy odnawiana edycja katalogów i folderów Gminy Puck wydawanych 

sukcesywnie przez OKSiT /min. Groty Mechowskie, Osada Łowców Fok, Ścieżki i trasy rowerowe Gminy Puck/. 

3. Jak co roku, sukcesywne przygotowanie upominków promocyjnych, w tym książkowych.  

4. Współdziałania promocyjne Gminy w ramach Stowarzyszenia Norda; wpisy informacyjne na 

wydawanych zewnętrznie mapach, katalogach /Magazyn Gdański, Pomeranka, Forum Pomorskie, Express 

Biznesu, Przegląd Samorzadowy, Negatyw, Dziecko w podróży itd./  
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5. W związku z kolejną rocznicą Zaślubin Polski z Morzem OKSiT z Towarzystwem UMP stał się 

organizatorem 9 lutego tradycyjnej już konferencji Zaślubiny Polski z Morzem...’2018 pod patronatem JE 

Metropolity Gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia oraz JM Komendanta Rektora Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni kadm. prof. dr inż. Tomasza Szubrychta. Tegoroczną inicjatywę sformatowaliśmy na  

bezpieczeństwo żeglugi i zmiany klimatyczne oraz pamięć o ks. dziekanie Zygmuncie Janie Rydlewskim CSSp 

i Antonim Miotku uczestnikach Zaślubin Polski  z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku...  

6. 27 maja 2018 roku w imieniu OKSiT dyrektor podpisał w Gorey (Irlandia) List Intencyjny partnerstwa 

kulturowego. Wyjazd nastąpił na zaproszenie Stowarzyszenia Gorey.pl i powiązany był z prezentacją wystawy 

fotograficznej „Moje Kaszuby” (fot. Jan P. Dettlaff), ukazującej wartości artystyczne ziemi puckiej, na 

Festiwalu polonijnym w Gorey, przy udziale Ambasadora RP. Po wernisażu odbył się wykład dr Danuty 

Dettlaff: Wartości kulturowe kaszubskiej Nordy w kontekście tradycji Prus Królewskich. (Wyjazd 

sponsorowała strona irlandzka). 

7. Przygotowywana w tym roku czerwcowa konferencja kulturowa w Pucku i Parku Kulturowym                              

w Rzucewie okazała się niezwykle interesująca. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka i Ośrodek Kultury 

Sportu i Turystyki w Gminie Puck we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddział Gdański, 

Katedrą Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedrą 

Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków Uniwersytetu Opolskiego zorganizowali w dniach 21-23 czerwca 2018 r. 

w Pucku konferencję interdyscyplinarną pt. EUROPA, RZECZPOSPOLITA, PRUSY KRÓLEWSKIE. 

NOWOŻYTNOŚĆ. Celem sesji była prezentacja badań naukowych nad zagadnieniami z dziedziny historii sztuki, 

historii i antropologii kultury obejmującymi szeroko pojęte powiązania artystyczne i historyczne Pomorza 

Gdańskiego z Rzeczpospolitą i Europą w okresie nowożytnym. Szczególnie zagadnienia dotyczące sztuki                          

i wydarzeń prowincjonalnych o charakterze uniwersalnym, pozostające dotychczas poza głównym nurtem 

badań, wydają się być warte refleksji. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w tradycyjnej formie 

publikacji zbiorowej, recenzowanej naukowo. 

8. Wydane w tym roku Zeszyty Gminy Puck obejmują ważne tematy zarówno samorządowe jak                                 

i kulturalno-społeczne, i tak Zeszyt nr 11 zawiera publikację dra Pawła Bykowskiego, Bilans i podsumowanie 

25.lecia Samorządności Gminy Puck. Zeszyt nr 12 poświęcony Kołom Gospodyń Wiejskich z okazji 

Uroczystości wręczenia Sztandaru pt. Pamięć smaków… Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej, 

obejmuje krótką informację o historii KGW w Gminie Puck i propozycje kulinarne przywołujące tradycyjne 

smaki… 

9. OKSiT wydał (2017) publikację promocyjną pt.: W duchu przemian i tradycji… Kościoły cysterskie                      

w Starzynie i Mechowie /dr Jan P. Dettlaff/ oraz jest partnerem przyszłorocznego (2019) wydania książki 

Morska fara Rzeczypospolitej /dr Danuta Dettlaff/ Wsparcie przyznanym grantem Grupy Rybackiej. Obie te 

pozycje są cenną propozycją opisania Europy Ojczyzn, wypełniają dotkliwą lukę w piśmiennictwie o Pomorzu. 
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Wprowadzają w krąg twórców gdańskich oraz w walory artystyczne i ikonograficzne sztuki doby baroku 

północnych Kaszub. Prezentują obecną Gminę Puck na tle europejskiej historii kultury… 

10. Przygotowana książka Waldemara Płomienia o 70.letniej historii kultury fizycznej północnych Kaszub 

i Gminy Puck również uzyskała wsparcie grantem z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, 

wnioskowanym przez Gminne Zespoły Sportowe Gminy Puck. Finał wydawniczy prowadzony przez OKSiT w 

2019. 

11. We współpracy z TUMP kontynuowaliśmy wakacyjny program dla młodzieży i dorosłych: Wolontariat 

dla zabytków kaszubskiej Nordy oraz drugi: Inwentaryzacja Skarbca Klasztoru Benedykytnek w Żarnowcu. 

Wnioski złożone do Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Urzędu Marszałkowskiego, zostały zakwalifikowane 

najwyższą i wysoką punktacją. Realizacja nastąpiła w sierpniu i wrześniu. 

12. Promocyjnie traktujemy wsparcie merytoryczne i plastyczne różnorodnych działań sołectw, OSP                                    

i KGW Gminy Puck. Są to festyny wiejskie, dni seniora, imprezy cykliczne Kół Gospodyń… 

13. W maju, w okołorocznicową datę urodzin Jana Drzeżdżona wybitnego pisarza kaszubskiego (20 maja), 

OKSiT tradycyjnie przeprowadzi w Domatowie w czasie Święta Ludowego podsumowanie Kaszubskiego 

Konkursu Małych Form Literackich Bielawa ’2018. 

14. Akcja wolnostojących planów sołeckich miejscowości Gminy Puck oraz wymiana wyblakłych plansz 

to działania stałe… 

15. Renowacje znaków szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Puck. Między innymi 

działanie gdańskiego PTTK na nasze zlecenie 

16. Promocja ścieżek i tras rowerowych a także narciarstwa śladowego /biegowego/ w surowym 

plenerze. Leśne przesieki i leśne drogi wewnętrzne Puszczy Darzlubskiej posiadają znakomite warunki 

rekreacji /o ile oczywiście dopisuje śnieg, a wszystko w ramach hasła „sezon na cały rok…” 

17. Realizacja projektu „Monitoring” i oświetlenie stref spoczynkowych przy ścieżce rowerowej 

Swarzewo-Krokowa zakłada stałą opiekę z założenia realizowaną przez OKSiT, utrudnioną przez występujące 

akty wandalizmu. 

18. Promocja walorów turystycznych, agroturystycznych i regionalnych Gminy Puck na Targach 

Turystycznych w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Warszawie, Poznaniu, Berlinie - w ramach działań Nordy. 

Współpraca z Wydawnictwem Targowym Targów Turystycznych w Poznaniu, Magazynem Gdańskim, 

Pomeranką, Forum Pomorskim, portalem turystycznym Polska Niezwykła.pl - obecność na targach krajowych 

i zagranicznych (w Berlinie, Brnie).  

19. Przygotowanie z portalami: 24.Kaszëbë, TV Półwysep prezentacji multimedialnych z imprez i zdarzeń 

kulturalno-społecznych… 

20. Internet w Gminie Puck. Stała opieka merytoryczna nad stronami internetowymi gminy i OKSiT.  

21. Dnia 14 października 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się Inauguracja Roku 

Kulturalnego 2018/19 w Gminie Puck. Tradycyjnie – w ramach uroczystości – odbyło się podsumowanie 
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konkursu o „Klubowy Bursztynowy Laur” na najlepiej działającą placówkę kultury w gminie. Wśród obecnych 

byli samorządowcy, pracownicy i działacze kultury, twórcy ludowi, przedstawiciele stowarzyszeń. Atrakcją                 

w tym roku była wizyta delegacji Samorządu Gorey, irlandzkiego miasta North Wexford, z którym OKSiT                       

w Gminie Puck podpisał umowę partnerskiej współpracy, oraz przedstawicieli polonijnego Stowarzyszenia 

Kulturalnego Gorey.pl, będącego inicjatorem tego porozumienia. W ramach kulturowej wymiany 

zaprezentowano podczas uroczystości wystawę fotograficzną Josepha Dixona pn. „Mój dom Waszym 

domem”. Fotografik irlandzki przedstawił swoją otwartość wobec Polaków artysta wyraził w tytule wystawy. 

To piękno mojej Małej Ojczyzny, to mój dom a ten dom jest też waszym domem – skomentował fotografik. 

22. Inauguracja roku kulturalnego 2018/2019 odbyła się koncertem Weroniki Korthals (Kwartały Sztuki) 

oraz muzyki ludowej w wykonaniu regionalnych zespołów „Bursztynki” z Mieroszyna i „Plësta” Józefa 

Roszmana. 

23. Współtworzenie z Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka – 15. Puckiego Salonu Artystycznego                   

w Pucku. Temat wiodący: …dla Niepodległej. Prezentacja w kontekście sztuki profesjonalnej naszego 

potencjału twórców sztuki ludowej i nieprofesjonalnej - 10 listopada 2017 r. z wernisażem w Muzeum Ziemi 

Puckiej. Uczestnikiem Salonu była uznana polonijna artystka z Irlandii Kate Kos, w ramach wymiany 

artystycznej. 

24. Przygotowanie kolejnego, 13 numeru Zeszytów Gminy Puck z opracowaniem Marcina Plińskiego                 

pt.: Kaszubskie losy, na podstawie wspomnień Franciszka Potrykusa z Łebcza.  

25. Wieczór Bożonarodzeniowy integrujący środowiska kreatywne Gminy Puck w klimacie kolędowym                

w wykonaniu Grupy muzycznej Dwa Plus Jeden, odbył się 16 grudnia 2018 roku w WDK Żelistrzewo. 

26. Utrzymanie w sprawności technicznej pomostów pływających w Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie 

oraz otoczenia ich baz cumujących.  

27. Wszystkie wydarzenia z gminnego kalendarza imprez są działaniami promującymi Gminę Puck na 

wielu szczeblach i w różnych sektorach, zawsze z pełną akceptacją walorów kulturowych miejsca.  
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XI.  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

1. Na początku 2018r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 6,19% 

powierzchni gminy, a na koniec roku – 6,25%.  

2. W 2018 r. wydano 45 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły sieci uzbrojenia terenów w media. 

3. W 2018 roku wydano 512 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 decyzję dotyczącą zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 481 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

8 decyzji dotyczących zabudowy usługowej. 

 

Ponadto w roku 2018.. : 

1. Wydano 75 decyzji przenoszących warunki zabudowy, 

2. Sporządzono 85 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

3. Wydano 615 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania , 

4. Wydano 618 zaświadczeń o rewitalizacji (do aktów notarialnych), 

5. Uchwalono 2 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Błądzikowo, Werblinia),                             

4 zmiany  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (P1, P2, P3, P4 gazociąg), 

uchwalono 1 zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).  

6. Sporządzono 67 umów w sprawie dzierżawy nieruchomości , 

7. Dokonano 1279 wpisów do CEiDG, 

8. Przygotowano i podpisano 24 akty notarialne, 

9. Wydano 8 decyzji w sprawie pierwokupu gruntu. 
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XII. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 
 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON 309 nowych przedsiębiorców.        

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był przemysł i  budownictwo - 109, pozostała 

działalność - 198, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 2. 

W roku 2018 w gminie zarejestrowanych było 1999 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

oraz 343 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą. 

W 2018 r. wyrejestrowano 188 przedsiębiorców, w tym 161 osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych działalności były przemysł i budownictwo 65, 

pozostała działalność - 117, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 6. 

 
Grupa: NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2018 r. 
 
Podgrupa: Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 (Wymiary: Rodzaj 
działalności) 

 

ogółem 

 

309 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 
przemysł i budownictwo 109 
pozostała działalność 198 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2018 |  

92 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

Podgrupa: Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych            (Wymiary: 
Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej) 2018 r. 

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 

 

309 
sektor publiczny - ogółem 4 
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 4 
sektor prywatny - ogółem 295 
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 286 
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 4 
 
 

Grupa: WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2018 r. 

 
Podgrupa: Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2007               (Wymiary: 
Rodzaj działalności) 

 

ogółem 

 

188 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 
przemysł i budownictwo 65 
pozostała działalność 117 
 
 
Podgrupa: Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych (Wymiary: 
Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej) 

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 

 

188 
sektor prywatny - ogółem 188 
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 161 
sektor prywatny - spółki handlowe 17 
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 8 
sektor prywatny - spółdzielnie 6 
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 2 
 

Dane wg stanu na 2019.04.26  – pobrano ze strony systemu statystyki publicznej poprzez  GUS-owski Bank Danych 
Lokalnych
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XIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  
 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 w miejscowości Domatowo przy ul. Wiejskiej w budynku nr 13 znajdują się cztery mieszkania                          

o powierzchni: 49,16 m2, 60,61 m2, 77,80 m2, 86,33 m2, o liczbie izb odpowiednio: 3, 2, 4, 2, budynek 

wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Leśniewo przy ul. Kościelnej w budynku nr 12 znajdują się trzy mieszkania                                 

o powierzchni: 23,00 m2, 41,20 m2, 55,18 m2, o liczbie izb odpowiednio: 2, 2, 3, budynek wraz z zajętą 

działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Starzyno przy ul. Żarnowieckiej w budynku nr 22A znajdują się trzy mieszkania                       

o powierzchni: 73,04 m2, 73,75 m2, 73,84 m2, wszystkie o liczbie izb: 4, budynek wraz z zajętą działką 

stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Starzyno przy ul. Żarnowieckiej w budynku nr 16 znajdują się dwa mieszkania                          

o powierzchni: 55,24 m2, 55,96 m2, oba o liczbie izb: 4, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność 

Gminy Puck, 

 w miejscowości Połczyno przy ul. Gdańskiej w budynku nr 10 znajdują się dwa mieszkania                                   

o powierzchni: 54,00 m2 i 87,00 m2, o liczbie izb odpowiednio: 3, 4, budynek wraz z zajętą działką 

stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Żelistrzewo przy ul. Stolarskiej w budynku nr 33 znajdują się dwa mieszkania                             

o powierzchni: 29,57 m2 i 41,27 m2, o liczbie izb odpowiednio: 2, 3, budynek wraz z zajętą działką 

stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Połchowo przy ul. Św. Agaty w budynku nr 23 znajdują się dwa mieszkanie                                

o powierzchni 42,00 m2 i 63 m2, o liczbie izb: 3, 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność 

Gminy Puck, 

 w miejscowości Sławutowo przy ul. Szkolnej w budynku nr 59 znajdują się dwa mieszkanie                               

o powierzchni 36,82 m2 i 52,72 m2, o liczbie izb odpowiednio: 2, 3,  budynek wraz z zajętą działką 

stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Łebcz przy ul. Puckiej w budynku nr 27 znajdują się dwa mieszkania, oba                                   

o powierzchni 51 m2 oraz liczbie izb: 4, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Łebcz przy ul. Puckiej w budynku nr 18 znajdują się dwa mieszkania o powierzchni: 

80,00 m2 i 76,60 m2, oba o liczbie izb: 4, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Mechowo przy ul. Cystersów nr 6 w budynku jednorodzinnym  znajduje się 

mieszkanie o powierzchni 77,79 m2, o liczbie izb: 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność 

Gminy Puck, 
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 w miejscowości Połchowo przy ul. Żytniej nr 14 w budynku jednorodzinnym  znajduje się 

mieszkanie o powierzchni 67,03 m2, o liczbie izb: 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność 

Gminy Puck 

 w miejscowości Łebcz przy ul. Swarzewskiej nr 17 w budynku jednorodzinnym znajduje się 

mieszkanie o powierzchni 44,70 m2, o liczbie izb: 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność 

Gminy Puck, 

 w miejscowości Gnieżdżewo przy ul. Ks. Bp K. Dominika w budynku jednorodzinnym nr 35 znajduje 

się mieszkanie o powierzchni 39,82 m2, o liczbie izb: 2, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność 

Gminy Puck, 

 w miejscowości Gnieżdżewo przy ul. Dworcowej w budynku nr 6 znajduje się mieszkanie                                    

o powierzchni 118,00 m2, o liczbie izb: 5, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Gnieżdżewo przy ul. Puckiej w budynku nr 6 znajduje się mieszkanie o powierzchni 

47,50 m2, o liczbie izb: 2, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Mieroszyno przy ul. Szkolnej w budynku nr 2 znajduje się mieszkanie o powierzchni 

93,00 m2, o liczbie izb: 4, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Połczyno przy ul. Szkolnej w budynku nr 21 znajduje się mieszkanie o powierzchni 

35,00 m2, o liczbie izb: 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Swarzewo przy ul. Pronobisa w budynku nr 11 znajduje się mieszkanie                                            

o powierzchni 70,91 m2, o liczbie izb: 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Werblinia przy ul. Żarnowieckiej w budynku nr 18 znajduje się mieszkanie                                 

o powierzchni 48,30 m2, o liczbie izb: 3, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Żelistrzewo przy ul. Puckiej w budynku nr 17 znajduje się mieszkanie o powierzchni 

61,45 m2, o liczbie izb: 4, budynek wraz z zajętą działką stanowi własność Gminy Puck, 

 w miejscowości Żelistrzewo przy ul. Lipowej w budynku nr 23 znajduje się lokal mieszkalny                                  

o powierzchni 39,50 m2, o liczbie izb: 2, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje 

się budynek oraz części wspólnych budynku wynosi 114/608, 

 w miejscowości Strzelno przy ul. Szkolnej w budynku nr 12 znajduje się lokal mieszkalny                                      

o powierzchni 40,00 m2, o liczbie izb: 2, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje 

się budynek oraz części wspólnych budynku wynosi 56/200, 

 w miejscowości Rzucewo w budynku nr 22 znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 53,20 m2,                       

o liczbie izb: 3, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje się budynek oraz części 

wspólnych budynku wynosi 74/973, 

 w miejscowości Rzucewo w budynku nr 3 znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 71,00 m2,                   

o liczbie izb: 4, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje się budynek oraz części 

wspólnych budynku wynosi 710/6660, 
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 w miejscowości Rekowo Górne przy ul. Osiedlowej w budynku nr 2 znajduje się lokal mieszkalny                   

o powierzchni 29,00 m2, o liczbie izb: 2, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje 

się budynek oraz części wspólnych budynku wynosi 29/756, 

 w miejscowości Osłonino przy ul. Kasztanowej w budynku nr 6 znajduje się lokal mieszkalny                             

o powierzchni 22,20 m2, o liczbie izb: 2, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje 

się budynek oraz części wspólnych budynku wynosi 96/1189, 

 w miejscowości Celbowo w budynku nr 2 znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 48,60 m2,                        

o liczbie izb: 2, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje się budynek oraz części 

wspólnych budynku wynosi 58/397, 

 

Łącznie w zasobie gminy na dzień 1 stycznia 2018 r. znajdowały się 42 mieszkania. Ilość ta nie uległa 

zmianie do końca roku. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39 m2. 

W 2018 r. nie oddano do użytkowania żadnych nowych mieszkań, ani też powstałych w skutek 

adaptacji  pomieszczeń o innym przeznaczeniu.  

W 2018 r. nie doszło do sprzedaży mieszkania z lokalowego zasobu gminy Puck. 

W 2018 r. wszczęto jedno postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu mieszkalnego, 

będącego w zasobie gminy. W tymże roku nie zakończyło się żadne z takich postępowań. Powodem 

wszczęcia postępowania było występowanie zaległości w zapłacie czynszu oraz innych opłat za 

używanie lokalu, znacznie przekraczającej trzy pełne okresy płatności. 

 

W 2018 r. dokonano remontu 4 mieszkań. Przedmiotem remontów było: 

 wymiana stolarki budowlanej w lokalu nr 2 przy ul. Szkolnej w Sławutowie,    

 odnowienie pozostawionego przez zmarłego najemcę lokalu nr 2, znajdującego się w budynku 

przy ulicy Lipowej 23 w Żelistrzewie, obejmujące m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z wymianą pieca i pojemnościowego ogrzewacza ciepłej wody użytkowej, montaż wkładu 

kominowego oraz drzwi wewnętrznych, 

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji c.w.u wraz z wymianą 

pojemnościowego ogrzewacza ciepłej wody użytkowej w lokalu nr 1 w budynku położonym                                        

w Leśniewie przy ul. Kościelnej nr 12, 

 wymiana elementów instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 w budynku położonym                                                                

w Żelistrzewie przy ul. Stolarskiej nr 33,  

  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. wszystkie mieszkania będące w zasobie gminy Puck posiadały toalety. 
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W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 55 292,28 zł, których beneficjentami było 

38 osób. Podstawą ich przyznania była decyzja Wójta Gminy Puck. Kwota najniższego dodatku wynosiła 

32,49 zł miesięcznie, zaś kwota najwyższego dodatku – 508.29 zł miesięcznie. 

 

W zasobie gminy Puck w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: szkoły, 

niezagospodarowany budynek po zlikwidowanej szkole w Leśniewie, remizy OSP, domy kultury/kluby, 

budynek starej kuźni w Radoszewie, Chata kaszubska w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie, budynek 

stanicy żeglarskiej w Swarzewie, kaplica grobowa w Mieroszynie-Kaczyńcu, budynki zaplecza 

szatniowo-sanitarnego przy boisku w Starzynie, Żelistrzewie, Połchowie, budynki hydroforni, budynki 

gospodarcze, siedziba Urzędu, siedziba GOPS. 

 

W 2018 r. wnioski o przyznanie mieszkania z zasobu gminy złożyło 9 osób, spośród których 3 nie 

spełniało warunków przyznania lokalu, jedna lokal otrzymała.  
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XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

1. Otwarte konkursy ofert  
 
Gmina nie ogłaszała konkursów w ramach budżetu obywatelskiego. 

Gmina przeprowadziła konsultacje w formie zamieszczenia na bip projektu uchwały w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Puck na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                          

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie. W ramach tych konsultacji wpłynął wniosek od jednej organizacji pozarządowej. 

Wniosek został uwzględniony w programie współpracy. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono 

wykonanie następujących zadań publicznych: 

zadanie I Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć                             

w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie zawodników klubów sportowych oraz 

stowarzyszeń działających w zakresie sportu do rywalizacji.  

 – wpłynęło 15 ofert, z których 11 otrzymało dofinansowanie na łączna kwotę 176 600,00 zł 

zadanie II Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 

mieszkańców Gminy Puck, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów  

– wpłynęło 27 ofert, z których 20 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 54 100,00 zł 

zadnie III Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych, kulturalnych promujących Gminę Puck, jako 

ośrodek turystyczny oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego.  

 – wpłynęło 9 ofert, z których 6 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 18 400,00 zł 

zadanie IV Ponadpodstawowa pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych                                     

z terenu gminy Puck w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych  

 – wpłynęła 1 oferta która otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł 

zadanie V Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży eksponujące szkodliwość alkoholu i narkotyków  

 – wpłynęła 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł 

zadanie VI Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów zdrowia  

 – wpłynęła 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł 

zadanie VII Wspieranie działań na rzecz demokracji lokalnej – nie wpłynęła żadna oferta. 

zadanie VIII Edukacja ekologiczna – wpłynęła 1 oferta która została odrzucona. 

zadanie IX Ochrona zdrowia obejmująca zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja wolontariatu  
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 – wpłynęło 7 ofert, z których 4 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 42 900,00 zł 

zadanie X Pomoc społeczna na świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Puck 

– wpłynęła 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł 

zadanie XI Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć 

żeglarskich  

 – wpłynęły 3 oferty, z których 2 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 5 000,00 zł 

zadanie XII Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami – wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona. 

 

2. Sołectwa 

W 2018 roku odbyło się 27 zebrań wiejskich dotyczących sprawozdania z działalności sołtysa i rady 

sołeckiej oraz zaplanowania wydatkowania środków sołeckich, a także 27 zebrań w sprawie ustalenia 

miejsc sprzedaży alkoholu, nazewnictwa ulic. Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja 

kształtowała się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Sołectwo frekwencja

1. Błądzikowo 207 31 14,98%
2. Brudzewo 193 31 16,06%
3. Celbowo 422 40 9,48%
4. Darzlubie 659 72 10,93%
5. Domatowo 586 41 7,00%
6. Domatówko 538 35 6,51%
7. Gnieżdżewo 930 93 10,00%
8. Leśniewo 1241 47 3,79%
9. Łebcz 1417 94 6,63%
10. Mechowo 323 48 14,86%
11. Mieroszyno 715 59 8,25%
12. Mrzezino 1948 80 4,11%
13. Osłonino 259 30 11,58%
14. Połchowo 1054 36 3,42%
15. Połczyno 949 47 4,95%
16. Radoszewo 132 24 18,18%
17. Rekowo Górne 937 50 5,34%
18. Rzucewo 241 35 14,52%
19. Sławutowo 341 35 10,26%
20. Smolno 692 49 7,08%
21. Starzyno 977 52 5,32%
22. Starzyński Dwór 297 35 11,78%
23. Strzelno 840 91 10,83%
24. Swarzewo 813 72 8,86%
25. Werblinia 446 30 6,73%
26. Zdrada 92 24 26,09%
27. Żelistrzewo 2058 140 6,80%

Razem 19307 1421 7,36%

Liczba osób 
uprawnionych

Liczba osób 
obecnych na 

zebraniu
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W roku 2018 sołectwa miały do dyspozycji środki finansowe w wysokości 858 387,58 zł, na zadania 

sołeckie została wydana kwota 588 348,96 zł w tym na poszczególne sołectwa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Sołectwo

1. Błądzikowo 982,91

2. Brudzewo

3. Celbowo 52,40

4. Darzlubie

5. Domatowo

6. Domatówko

7. Gnieżdżewo

8. Leśniewo 216,95

9. Łebcz

10. Mechowo 981,25

11. Mieroszyno

12. Mrzezino

13. Osłonino

14. Połchowo

15. Połczyno

16. Radoszewo

17. Rekowo Górne

18. Rzucewo

19. Sławutowo

20. Smolno

21. Starzyno

22. Starzyński Dwór

23. Strzelno 107,05

24. Swarzewo

25. Werblinia

26. Zdrada

27. Żelistrzewo

RAZEM

Środki wydane 
w 2018r.

Środki pozostałe 
z 2018 r.

8 365,09

3 733,25 8 784,28

14 813,35

22 242,80 10 662,97

21 095,07 1 309,37

20 624,74 3 246,97

31 217,52 4 773,47

41 352,53

20 941,48 67 618,35

10 674,09

23 962,27 5 751,00

40 990,61 63 216,40

8 524,44 2 502,01

40 045,32 18 776,38

19 939,46 18 920,05

4 637,47 5 882,37

30 599,24 4 168,88

5 314,34 3 588,33

11 693,31 1 260,23

22 499,84 6 557,00

27 040,19 5 192,81

10 970,44 7 195,11

26 295,29

30 048,94 6 964,63

11 978,81 9 855,04

4 840,88 3 403,67

73 908,19 8 068,74

588 348,96 270 038,62
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XV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

OSP Połczyno - wydatki bieżące 26.406,90 
W remizie znajduje się garaż, świetlica OSP, biblioteka szkolna, siłownia i świetlica wiejska 
prowadzona przez OKSiT. 
 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 - 1 6 1 
 

OSP Gnieżdżewo - wydatki bieżące 28.429,27 
W świetlicy znajduje się garaż, świetlica OSP i Wiejski Klub Kultury powadzony przez OKSiT, mieszkanie. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 4 1 2 4 1 
 
OSP Mrzezino - wydatki bieżące 60.948,01 
W remizie znajduje się garaż i świetlica OSP. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 1 2 4 1 
 
OSP Strzelno - wydatki bieżące 36.656,87 
W remizie znajduje się garaż i świetlica OSP. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

2 7 2 2 6 2 
 
OSP Smolno - wydatki bieżące 19.998,46 
W remizie znajduje się garaż i świetlica OSP, świetlica wiejska. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 4 - 1 2 1 
 
OSP Werblinia - wydatki bieżące 22.575,94 
W remizie znajduje się garaż i świetlica OSP, mieszkanie. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 
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1 3 - 2 4 1 
 
OSP Darzlubie - wydatki bieżące 32.673,90 
W remizie znajduje się garaż. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 4 1 1 4 1 
 
OSP Domatowo - wydatki bieżące 20.437,47 
W remizie znajduje się garaż, świetlica OSP, salka LZS. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 - 1 2 1 
 
OSP Żelistrzewo - wydatki bieżące 21.541,83 
W remizie znajduje się garaż, sala OSP. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 - 1 4 1 
 
OSP Łebcz - wydatki bieżące 41.095,87 
W remizie znajduje się garaż, sala OSP, świetlica wiejska. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

2 4 1 1 5 1 
 
OSP Mieroszyno - wydatki bieżące 13.467,60 
W remizie znajduje się garaż, świetlica OSP. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 1 1 4 2 
 
OSP Swarzewo - wydatki bieżące 22.032,03 
W remizie znajduje się garaż. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

2 4 1 1 4 1 
 
OSP Leśniewo - wydatki bieżące 36.689,56 
W remizie znajduje się garaż, sala OSP, świetlica prowadzona przez OKSiT 
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Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 1 2 4 1 
 
OSP Starzyno - wydatki bieżące 44.645,64 
W remizie znajduje się garaż, sala OSP, świetlica, zakład usługowy, mieszkanie.  

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 1 1 4 1 
 
OSP Mechowo - wydatki bieżące 11.140,06 
W remizie znajduje się garaż. 

Podstawowe wyposażenie  
Samochody Pompy do 

wody 
Narzędzia 

hydrauliczne 
Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 4 - 1 4 1 
 
 
Członkowie OSP 

 Członkowie Strażacy MDP 
Darzlubie 82 19 15 
Domatowo 43 10 6 
Gnieżdżewo 79 22 41 
Leśniewo 40 18 8 
Łebcz 69 14 13 
Mechowo 23 10 20 
Mieroszyno 41 13 47 
Mrzezino 52 13 14 
Połczyno 55 13 11 
Smolno 53 15 19 
Starzyno 57 20 21 
Strzelno 73 18 32 
Swarzewo 37 19 22 
Werblinia 55 12 20 
Żelistrzewo 40 10 9 
 779 226 298 

 
 
 
Udział poszczególnych jednostek w zdarzeniach w 2018r. 

 Pożary Miejscowe 
zdarzenia 

Alarm  
fałszywy 

Razem W tym wyjazd  
poza Gminę Puck 

Zabezpieczenie 
rejonu 

Darzlubie 9 5 0 14 0 0 
Domatowo 6 1 0 7 0 0 
Gnieżdżewo 8 17 2 27 8 1 
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Leśniewo 12 17 2 31 3 0 
Łebcz 7 12 0 19 0 0 
Mechowo 3 1 0 4 0 0 
Mieroszyno 1 2 0 3 0 0 
Mrzezino 18 17 1 36 3 0 
Połczyno 10 3 0 13 1 0 
Smolno 10 5 2 17 0 0 
Starzyno 6 16 0 22 7 19 
Strzelno 5 5 0 10 3 0 
Swarzewo 3 10 1 14 0 0 
Werblinia 3 5 0 8 0 0 
Żelistrzewo 7 8 1 16 0 0 
       

         

 Łącznie w 2018 było w gminie Puck 76 pożarów, 126 miejscowych zdarzeń w tym 29 

wypadków komunikacyjnych i 9 alarmów fałszywych. Podczas zdarzeń uległo wypadkom 69 osób                         

w tym 5 przypadków śmiertelnych. Czas dojazdu do zdarzenia to 90 % do 15 minut i 10 % powyżej 15 

minut.  

 Wszystkie jednostki posiadają system powiadamiania indywidualnego o zdarzeniach poprzez 

sms, oraz radiowe włączanie syreny alarmowej przez Komendę Powiatową PSP w Pucku. Gęsta sieć 

jednostek w zupełności zabezpiecza nasze potrzeby i często nasi strażacy pomagają sąsiednim gminom. 

Wyposażenie jednostek umożliwia działanie we wszystkich rodzajach zdarzeń od pożarów poprzez 

wypadki drogowe, udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej, powodzie i poszukiwanie 

zaginionych.  

Strażacy systematycznie biorą udział w organizowanych kursach i  szkoleniach strażackich oraz 

udzielania pierwszej pomocy organizowanych przez PSP i Urząd Gminy.  

 Ochrona Przeciwpożarowa Gminy Puck bardzo ściśle współpracuje z Komendą Powiatową PSP                             

w Pucku, Zarządami Gminnymi, Powiatowym i Wojewódzkim OSP RP, oraz sąsiednimi Gminami 

naszego Powiatu. Poszczególne Jednostki OSP występują z wnioskami do różnych podmiotów 

wspierających poprzez dofinansowania do zakupu sprzętu i remontów remiz.  

Jednym z większych problemów to wiek taboru samochodowego służącego w Jednostkach OSP 

naszej Gminy – jednostki systemu krajowego to średnio 23 lata a w pozostałych to 27 lat. 

 

2. Obrona cywilna 

I.  W dziedzinie spraw obronnych -  działania zostały oparte na następujących dokumentach: 

1) „Plan szkolenia obronnego w gminie Puck na 2018 r. 

2) „Plan realizacji zadań obronnych  w gminie Puck w 2018 r.” 
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3 ) „Plan kontroli wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

przez jednostki organizacyjne gminy Puck w 2018 r.” 

 Przeprowadzono  szkolenia   nt : 

1) „Rola i miejsce Stałego Dyżuru podczas podwyższania gotowości obronnej państwa”; 

2) „Prowadzenie Akcji Kurierskiej na terenie gminy Puck (obowiązujące akty prawne, dokumenty, 

obowiązki organizacja doręczania dokumentów powołania); 

3)„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja przedsięwzięć 

wynikających z zadań operacyjnych”. 

    W szkoleniach uczestniczyło 26 osób 

 Wójt gminy nałożył cztery decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń 

rzeczowych na rzecz obrony oraz dwie decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania  

świadczeń osobistych na rzecz obrony ; 

 Przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obronnych w Szkole Podstawowej  

w Leśniewie;  

II. W dziedzinie zarządzania kryzysowego  

 Opracowano nowy „Plan zarządzania kryzysowego Gminy Puck” 

 Przeprowadzono kontrole realizacji nałożonych zadań zarządzania kryzysowego  

 w Szkole Podstawowej w Leśniewie  i Celbowie. 

 Przeprowadzono inwentaryzację  sprzętu w gminnym magazynie      

przeciwpowodziowym w m. Połczyno; 

 Zakupiono: 

a) 3000 worków przeciwpowodziowych ; 

b) 3 szt. wzmacnianych plandek ochronnych: 

 

III. W dziedzinie Obrony Cywilnej – działania zostały oparte  na : 

„Planie działania Szefa Obrony Cywilnej gminy Puck w dziedzinie  Obrony Cywilnej w 2018 r.” 

 Przeprowadzono : 

1) Dwa treningi systemu wykrywania i alarmowania z udziałem członków (FOC) Formacji Obrony 

Cywilnej Urzędu Gminy Puck. W treningach uczestniczyło łącznie 26 członków   FOC; 

2) Przeprowadzono dodatkowe szkolenie z  członkami  (FZO) Formacji do Zadań Ogólnych.                              

W szkoleniu wzięło udział 7 członków FZO; 

3) Przeprowadzono kontrolę związaną z  realizacją  zadań zawartych w Zarządzeniu Nr 26/16 

Wójta Gminy Puck – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Puck z dnia 30 stycznia  2016 r. w sprawie 

organizacji i zapewnienia działania gminnego Systemu Wykrawania i Alarmowania (SWA) oraz 
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gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w Gminie Puck  w Szkole Podstawowej w 

Leśniewie  i Celbowie. 

 Zakupiono  -  na wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej  gminy Puck: 

  maski przeciwgazowe,  

 pochłaniacze  i pokrowce do masek, 

 środki opatrunkowe do wyposażenia  apteczek pierwszej pomocy 

 Przeprowadzono inwentaryzację  sprzętu Obrony Cywilnej w gminnym magazynie  

w m. Połczyno 

 

3. Przestępczość w Gminie  

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2018 r. na terenie Gminy i Miasta Puck łącznie wszczęto 682 

postępowania, a w roku 2017 – 656. Jest to wzrost – 103,96 %.  

 

Dynamika wszczętych postępowań  

 
Procentowy wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w Gminie i Mieście Puck w 2018 roku                  

wyniósł 74,16 %, a w roku 2017 – 82,78 %. 
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Wskaźnik wykrywalności (%) 

przestępstwa ogółem 

 
Wszczęte postępowania w podstawowych kategoriach 17 x 7 na terenie gminy Puck 

Program 17x7 to program policyjny mówiący o siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw 

najbardziej uciążliwych dla mieszkańców gminy. Są to: 

- uszkodzenie ciała 

- bójka i pobicie 

- kradzież mienia 

- kradzież z włamaniem 

- rozboje 

- uszkodzenie mienia 

- kradzież pojazdów – brak danych. 

 

Wszczęte postępowania w podstawowych kategoriach 17 x 7 na terenie gminy Puck, przedstawione w 

tabeli. 
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Wszczęte przestępstwa z podstawowych kategorii na terenie Gminy Puck

Podstawowe kategorie
Gmina Puck 

2017
Gmina Puck

2018
KPP Puck 

2017
KPP Puck 

2018

Uszkodzenie ciała 21 21 24 30

Bójka i pobicie 6 3 9 4

Kradzież mienia 27 22 77 62

Kradzież z włamaniem 33 25 51 39

Rozboje 1 1 2 8

Uszkodzenie mienia 11 15 20 23

Razem 99 87 183 166

Ogół zdarzeń 365 360 656 682

 
 

 

24,1%

3,4%

25,3%
28,7%

1,1%

17,2%

uszkodzenie ciała

bójka i pobicie

kradzież mienia

kradzież z włamaniem

rozboje

uszkodzenie mienia

DYNAMIKA WSZCZĘĆ W PODSTAWOWYCH KATEGORIACH 17X7 
Na terenie Gminy Puck

21,2%

6,1%

27,3%
33,3%

1,0%
11,1%

uszkodzenie ciała

bójka i pobicie

kradzież mienia
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Najbardziej zagrożone miejscowości gminy Puck  
w kategoriach przestępstw 17 x 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
17x17 

                                           
2017 

                                            
2018 

Łebcz 13 14 

Mrzezino 12 8 

Starzyno 0 7 

Żelistrzewo 7 6 

Darzlubie 3 6 

Leśniewo 2 4 

   Rekowo Górne 8 4 

Gnieżdżewo 3 4 

Celbowo 3 4 

    Połchowo 9 2 

Strzelno 7 3 

Połczyno 6 3 
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Najbardziej zagrożone miejscowości gminy Puck 
w kategoriach przestępstw 17/7

2017 2018

Ł
eb

cz

Uszkodzenie mienia 0 1
Kradzież z 
włamaniem 6 8

Kradzież mienia 2 4

Uszkodzenie ciała 5 1

M
rzezino

Uszkodzenie mienia 1 1
Kradzież z 
włamaniem 4 3

Kradzież mienia 0 4

Uszkodzenie ciała 3 4

Starzyno

Uszkodzenie mienia 0 1
Kradzież z 
włamaniem 0 3

Rozbój 0 1

Uszkodzenie ciała 0 2

2017 2018

Ż
elistrzew

o

Uszkodzenie mienia 2 1
Kradzież z 
włamaniem 0 1

Kradzież mienia 3 1
Uszkodzenie ciała 0 3

Rozbój 1 0
Bójka i pobicie 1 0

D
arżlubie

Uszkodzenie mienia 1 3
Kradzież z 
włamaniem 1 0

Kradzież mienia 1 0

Uszkodzenie ciała 0 2
Bójka i pobicie 0 1

R
ekow

o G
órne

Uszkodzenie mienia 1 0
Kradzież z 
włamaniem 2 2

Kradzież mienia 2 0

Uszkodzenie ciała 2 1
Bójka i Pobicie 1 1

 

 

Najbardziej zagrożone miejscowości gminy Puck 
w kategoriach przestępstw 17/7

2017 2018

L
eśniew

o

Kradzież 
mienia 0 3

Uszkodzenie
ciała 2 1

G
nieżd

żew
o

Kradzież z 
włamaniem 1 0

Kradzież 
mienia 1 3

Uszkodzenie
ciała 1 1

C
elb

ow
o

Uszkodzenie 
mienia 1 2

Kradzież z 
włamaniem 1 0

Kradzież 
mienia 0 2

Uszkodzenie
ciała 1 0

2017 2018

P
ołchow

o

Uszkodzenie mienia 1 0
Kradzież z 
włamaniem 5 0

Kradzież mienia 1 2
Uszkodzenie ciała 2 0

S
trzelno

Uszkodzenie mienia 1 0
Kradzież z 
włamaniem 1 0

Kradzież mienia 3 4

Bójka i pobicie 2 0

P
ołczyno

Uszkodzenie mienia 0 2
Kradzież z 
włamaniem 5 0

Kradzież mienia 1 0

Bójka i Pobicie 0 1
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Przemoc w rodzinie oraz nie alimentacja jest przedstawiona w poniższej tabeli. 

                                                           

Gmina  Puck 
Wszczęcia przestępstw 

2017 2018 

Art. 207 - Znęcanie 27 18 

Art. 209 - Niealimentacja 82 86 

RAZEM 109 104 

 

Gmina Puck wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pucku w 2018 roku po raz V zorganizowała bieg 

o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku w miejscowości Rzucewo.  

Prowadzone są działania profilaktyczne w szkołach pod nazwą „Uczę się bezpieczeństwa”  w klasach 

pierwszych szkół podstawowych, których celem jest edukacja w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

obejmującym obszary: bezpieczny w drodze do szkoły, bezpieczny w domu, bezpieczny w czasie ferii                             

i wakacji, bezpieczny w sieci. W naszej Gminie w powyższych działaniach profilaktycznych brała udział 

Szkoła Podstawowa w Strzelnie. W 2018 roku Komenda Powiatowa Policji również kontynuowała 

projekt „Z prawem na TY”, skierowany do młodzieży, dzięki któremu uczy  się  młodzież pozytywnych 

zachowań, jak uniknąć zagrożeń. 

Samorząd Gminy Puck przekazał 1,5 tys. zł na zakup elementów odblaskowych i ulotek informacyjnych. 
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XVI. UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA  
 

Rada Gminy Puck w roku 2018 podjęła 172 uchwał z czego: 

- 54  objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

-  118 objętych było nadzorem Wojewody Pomorskiego  

- 57 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

- 14 przekazano do Urzędu Statystycznego w Słupsku  

 

Organy nadzoru tj. Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły żadnego postępowania 

nadzorczego wobec podjętych przez Radę Gminy Puck i nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały.  

 

Wójt Gminy Puck w roku 2018 wydał 252 zarządzenia, z czego: 

- 33  objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
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XVII. PODSUMOWANIE  
 

Ostatnie lata to szereg zadań i inwestycji, które mają wpłynąć na rozwój gminy oraz 

polepszenie życia mieszkańców. W roku 2018 priorytetowo potraktowana została gospodarka wodno-

kanalizacyjna. Rozpoczęto budowę kanalizacji w miejscowości Darzlubie.  Na bieżąco prowadzone są 

remonty dróg i chodników. Powstają nowe nawierzchnie oraz systematycznie rozwijamy sieć 

oświetlenia ulic we wszystkich sołectwach.  Rok 2018 to również rok efektywnego pozyskania środków 

unijnych na wsparcie inwestycji.  Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia.  

Mając na uwadze lepsze perspektywy dla mieszkańców gminy dużą wagę przykładamy do rozwoju 

oświaty, kształcenia i zdobywania nowych umiejętności. Tu dużą rolę odegrał projekt „Dziś nauka – 

jutro praca!” finansowany ze środków Unii Europejskiej.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 zdobyliśmy dofinansowanie na utworzenie nowego przedszkola w Mieroszynie, żłobka                                      

w Starzynie i przedszkoli w Żelistrzewie i Połchowie.  

Przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy szkołę  w Połchowie oraz dokonaliśmy remontów w pozostałych 

szkołach gminnych. 

Jako nowoczesna Gmina patrzymy szeroko w przyszłość, dlatego dbamy o środowisko przeprowadzając 

termomodernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.  

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców modernizujemy jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP. 

Przed nami ciągle wiele wyzwań i nowych projektów, które już czekają na realizację.  Staramy się                       

w sposób strategiczny i przemyślany dążyć do ich realizacji .  

Informacje zawarte w raporcie powinny  posłużyć mieszkańcom Gminy Puck do zwiększenia wiedzy na 

temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także powinny stać  się podstawą do prowadzenia 

dialogu na temat przyszłości gminy.  


