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  II..  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  GGMMIINNYY  PPUUCCKK    
 

1. Wstęp  

Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Puck przedstawia raport o stanie 

Gminy Puck w roku 2019. 

 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.  

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 2019 roku w gminie Puck mieszkało 26 089 osób, co stanowiło około 30% populacji powiatu 

puckiego. Liczba ludności corocznie wzrasta. W porównaniu do roku 2018 zwiększyła się o 318 mieszkańców, 

co stanowi 1,22% wzrostu.  
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Do miejscowości z najmniejszą liczbą mieszkańców zameldowanych na pobyt stały należą: Widlino-52 osoby, 

Celbówko-73, Wielka Piaśnica -72, Kaczyniec 86, Zdrada- 118 a do największych: Żelistrzewo- 2741, Mrzezino 

– 2565, Łebcz -1929, Leśniewo – 1724, Połchowo – 1431, Starzyno- 1297 

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 – 16 006 osób (61,4 % ogółu). Drugą grupę wiekową stanowią osoby 

w wieku przedprodukcyjnym – 6350 osób (24,3 %), a najmniej liczną osoby w wieku poprodukcyjnym – 3733 

osób (14,3 % ogółu).  

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, 

• Założenia 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,  

 

IIII..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
 

1. DOCHODY ROK 2019 

Wykonanie dochodów ogółem: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
DOCHODY OGÓŁEM 162.022.191,83 156.735.205,73 96,7 
Dochody bieżące 144.983.489,50 143.510.020,07 99,0 
Dochody majątkowe 17.038.702,33 13.225.185,66 77,6 
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 33,2 % : 

Wykonanie dochodów ogółem 156.735.205,73 
Wykonanie dochodów własnych 52.015.682,80 

 

Udział subwencji w dochodach ogółem 25,9 %: 

Wykonanie dochodów ogółem 156.735.205,73 
Wykonanie subwencji 40.623.608,00 

 

Udział dotacji w dochodach ogółem 31,9 %: 

Wykonanie dochodów ogółem 156.735.205,73 
Wykonanie dotacji 49.984.446,54 

 

 

Udział dochodów z innych źródeł w dochodach ogółem 49,0 %: 

Wykonanie dochodów ogółem 156.735.205,73 
Wykonanie dochodów z innych źródeł 14.111.468,39 

 

 

 

2. WYDATKI ROK 2019 
 

Wykonanie wydatków ogółem: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
WYDATKI OGÓŁEM 173.736.187,05 156.485.466,07 90,1 
Wydatki bieżące 142.671.912,45 132.569.706,53 92,9 
Wydatki majątkowe 31.064.274,60 23.915.759,54 77,0 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 15,30% : 

Wykonanie wydatków ogółem 156.485.466,07 
Wykonanie wydatków majątkowych 23.915.759,54 

 

 

 

 

 

 

3. WYNIK BUDŻETU 2019 

 

Nadwyżka budżetu 249.739,66 
Różnica między dochodami bieżącymi, a 
wydatkami bieżącymi 

 
10.940.313,54 
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4. PRZYCHODY BUDŻETU 2019 

 

Kredyty 8.974.000,00 
Wolne środki  5.739.995,20 

 

5. KWOTA DŁUGU GMINY PUCK NA KONIEC 2019 ROKU 18.274.000,00 
 

 
 

6. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Grupa 
Stan brutto 

na dzień 
01.01.2019r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan brutto  

na dzień 
31.12.2019r. 

Konto 011 – Środki trwałe  

00 – Grunty  48 063 896,00 312 173,50 380 841,50 47 995 228,00 

01 – Budynki 57  050 363,49 9 934 203,14 0,00 66 984 566,63 

02 – Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

142 247 608,69 4 102 499,60 0,00 146 350 108,29 

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

04 – Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania 

2 709 912,51 67 181,93 396 106,44 2 380 988,00 

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 3 068 998,31 420 688,71 61 175,82 3 428 511,20 

RAZEM: 258 293 511,67 14 836 746,88 838 123,76 272 292 134,79 
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IIIIII..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  II  PPOOZZYYSSKKAANNEE  ŚŚRROODDKKII  PPOOZZAABBUUDDŻŻEETTOOWWEE    
 

 

1. Projekt ,,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. 

W czerwcu 2019 r. zakończono realizację pierwszego zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa 

kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck” 

Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł i obejmowała ona: 

- budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej o dług. ok. 6,9 km; tłocznej o dług. ok. 2,4 km; budowę 2 tłoczni 

ścieków; 

- przebudowę drogi powiatowej nr 1140 G tj. ul. Puckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej o dług. 1,4 km, 

- budowę chodnika na odcinku ok. 770 m. 

W styczniu 2019 r. podpisano umowę na zadanie ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Mrzezino”. Roboty zostaną zakończone  w kwietniu 2020 r.  

Koszt inwestycji wynosi ok. 7,6 mln i obejmuje: 

- budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej o dług. ok. 8,3 km; tłocznej o dług. ok. 1,1 km 

- budowę 3 tłoczni ścieków 

W okresie od marca do listopada 2019 r. trwały roboty na zadaniu ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                                 

w miejscowości Mechowo”. 

Koszt inwestycji to ok. 6,9 mln zł i obejmowała ona: 

- budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej o dług. ok. 6,2 km; tłocznej o dług. ok. 1,4 km 

- budowę 2 tłoczni ścieków i 2 przepompowni przydomowych. 

W listopadzie 2019 r. podpisano umowę na zadanie ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Brudzewo”. Roboty zostaną zakończone w październiku 2021 r. 

Koszt inwestycji  wynosi ok. 4,8 mln zł i obejmuje:  

- budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej o dług. ok. 6,4 km; tłocznej o dług. ok.3,2 km 

- budowę 3 tłoczni ścieków i 1 pompowni. 

Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Puck poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej.  
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2. Projekt „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 
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W ramach zadania  utworzono dwa  nowe przedszkola w Żelistrzewie i Połchowie oraz zakupiono 

wyposażenie, w tym m.in. meble, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, zabawki, narzędzia i pomoce 

do terapii logopedycznej oraz terapii integracji sensorycznej. Dzięki inwestycji dzieci mają dostęp do 

bezpłatnej  10 godzinnej opieki oraz zapewnioną realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc wychowania przedszkolnego o 135 

miejsc oraz poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie gminy Puck. 

3.  ,, Maluch w żłobku, mama  w pracy – zwiększenie zatrudnienia mieszkańców gminy Puck opiekujących 

się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Samorządowego w Starzynie”  w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020. Kwota dofinansowania: 826 118,78 zł.  

Maluch +  2019  w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Kwota dofinansowania: 155 060 ,40 zł. Projekt zakończy się w sierpniu 2020r. 

Dzięki dotacji z ww. programów utworzono Samorządowy Żłobek w Starzynie. 

Zadanie polegało na utworzeniu 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  poprzez adaptację pomieszczeń 

w budynku starej  szkoły w Starzynie. Prace obejmowały  wykonanie dwóch sal pobytu dla dzieci, sanitariaty 

dla dzieci i personelu, szatnie, pomieszczenia cateringowe, socjalne oraz gabinet dyrektora. W budynku 

wykonany został  również podjazd dla niepełnosprawnych. Na zewnątrz utworzono plac zabaw. Na potrzeby 

sprawowania opieki nad dziećmi zakupiono niezbędne wyposażenie żłobka m. in. pomoce i zabawki do 

prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, meble, łóżeczka, materace, przewijaki  itp. 

Dzięki inwestycji dzieci mają zapewnioną 10 godzinną opiekę przez 5 dni w tygodniu sprawowaną przez 

wykwalifikowaną  kadrę oraz pełne wyżywienie  złożone z czterech  posiłków. Celem projektu jest zwiększenie 

zatrudnienia wśród tych mieszkańców gminy Puck, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych. W ramach zrealizowanego projektu 

stworzono rozwiązanie ułatwiające powrót tych osób na rynek. 
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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. 
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Projekt realizowany w okresie 30.06.2017 - 31.08.2020 r. Wartość projektu : 1.112.525,57 zł, z czego wartość 

dofinansowania: 945.646,73 zł. 

W ramach zadania zorganizowano kursy i szkolenia: 

▪ kurs języka angielskiego na poziomie A 1 

▪ kurs języka angielskiego na poziomie A 2 

▪ kurs spawania MAG 136   

▪ kurs SEP do 1 kV  

▪ kurs magazyniera z obsługa wózków widłowych  

▪ kurs prawo jazdy kat. C 

▪ kurs komputerowy  

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

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

zawodowych. 

 

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

Partnerstwo Gminy Puck”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Całość inwestycji to 15 503 901,92 zł dofinansowanie wynosi 

9 310 552,58 zł. Część zadania realizowana przez gminę Puck to 6 849 868,18 zł, z czego 3 922 888,27 

pochodzić będzie  ze środków unijnych. 

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów dużego projektu, polegającego na rozbudowie sieci tras 

rowerowych, który ma na celu ukierunkować ruch turystyczny, zwłaszcza w  obszarze turystyki rekreacyjnej, 

w kierunku obszarów nadmorskich, cennych przyrodniczo.  

W ramach projektu Gmina Puck w 2018 roku wybudowała ścieżkę rowerową na trasie Gnieżdżewo – 

Swarzewo oraz zagospodarowała miejsce tzw. Kaczy Winkiel. 

W 2019 roku został  wybudowany  ciąg pieszo  - rowerowy o długości 1574 mb, szer. 3 mb przy drodze 

powiatowej nr 1512G na odcinku  Puck -   Błądzikowo. Koszt zadania to 1,1 mln zł.  

Przeprowadzono demontaż starego oznakowania i zakupiono oraz zamontowano nowe pionowe 

oznakowanie ścieżek. Koszt zadania wyniósł 60 tys. zł 
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6.  ,, Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

Wartość projektu wynosi 1 333 052,84 zł, dofinansowanie wynosi 1 118 219,91 zł Projekt realizowany                                     

w okresie: 1 styczeń 2020 r. – 31 sierpień 2021 r.  Dnia 6 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie  

tego zadania.  
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Inwestycja obejmuje przedłużenie istniejącego pomostu w Rzucewie o 43m, co przyczyni się do podwyższenia 

możliwości cumowania większej liczby  jednostek i zwiększenia znaczenia turystycznego oraz rekreacyjnego 

infrastruktury. Dodatkowo zostaną zakupione trzy łodzie żaglowe. Realizacja inwestycji przyczyni się do 

osiągnięcia celu bezpośredniego jakim jest wzrost potencjału turystycznego Gminy Puck ze szczególnym 

uwzględnieniem turystyki wodnej.  

7.  ,, Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Puck ” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego                                             

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi  788 695,48 zł, dofinansowanie 

wynosi   655 516,15 zł.   Projekt realizowany w okresie grudzień 2019 – sierpień 2021.  Dnia 6 grudnia 2019 r. 

podpisano umowę o dofinansowanie zadania. 

Inwestycja obejmuje budowę przystani końcowej na rzece Reda w miejscowości Moście Błota . 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: budowę pomostu wraz z rynną dla kajaków, umocnienie brzegu rzeki 

Reda, umocnienie nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej, schody terenowe na wale i dojście do pomostu 

oraz utworzenie placu rekreacyjno – socjalnego w skład którego wchodzić będzie wiata, ławostój, stojak na 

kajaki, kosz na śmieci ,tablica informacyjna. W wyniku realizacji inwestycji  utworzy się szlak turystyczny                             

o długości 8,3 km, który przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest wzrost potencjału turystycznego Gminy 

Puck ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kajakowej. 

8. ,, Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Starzynie” 

Inwestycja dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w kwocie 50 000,00. Całkowita wartość zadania 149 000 zł. W ramach zadania wykonano: 

sprawnościowy plac zabaw, siłownię plenerową, strefę relaksu, małą architekturę, ścieżki piesze, zieleń 

urządzoną. 
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9. Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Swarzewie 

Inwestycja dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w kwocie 50 000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 180 000 zł. W ramach zadania wykonano: 

sprawnościowy plac zabaw, siłownię plenerową, strefę relaksu, małą architekturę, ścieżki piesze, zieleń 

urządzoną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2019

16  |  Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…

Raport o stanie Gminy Puck za rok 2019 |  

16 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

10. Projekt ,, Zagospodarowanie terenu we wsi Osłonino – Budowa budynku na potrzeby kulturalne                                    

i turystyczne w Osłoninie” dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 

Zadanie obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na cele kulturalne i  turystyczne o 

powierzchni użytkowej 250 m2 , kubatura 1026 m3 .  

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego 

oraz rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru. 

Wartość zadania wynosi ok. 1,5 mln zł. Dofinansowanie 287 500 zł.   Realizacja: od lipca 2019 r. do końca 

sierpnia  2020 r. 

 
 

Ze środków własnych wykonano: 

1. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu 

Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę szkoły w Łebczu. Budynek będzie mieścił m.in.: 2-oddziałowe 

przedszkole z zapleczem, salę gimnastyczną i salę gimnastyki korekcyjnej z zapleczami szatniowo – 

sanitarnymi, pokój nauczycielski, szatnie dla uczniów, sale lekcyjne, pomieszczenia dla nauczycieli, pedagoga, 

bibliotekę oraz pomieszczenia sanitarne, techniczne i magazynowe. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa 

budynku wyniesie ponad 3 tys. m2; kubatura 13,8 tys. m3. Ponadto wykonane zostanie zagospodarowanie 

terenu wokół budynku: drogi pożarowe i miejsca postojowe, ciągi piesze, plac zabaw, naziemny zbiornik wody 

dla celów ppoż., tereny zielone. Rozebrano stary budynek gospodarczy na terenie szkoły. 
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2. Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Strzelnie 

Wykonano koncepcję rozbudowy szkoły podstawowej, obejmującą m.in. dobudowę sali gimnastycznej                                 

i pomieszczeń dydaktycznych. 

3. Remonty szkół 

➢ wykonano przyłącze gazowe wraz wymianą pieca w budynku szkoły podstawowej w Strzelnie, 

➢ wykonano remont pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą  instalacji elektrycznej w szkole w Łebczu, 

➢ wykonano remont pokrycia dachowego na budynku szkoły w Starzynie, 

➢ wykonano remont pracowni komputerowej w szkole Swarzewie, 

➢ wykonano remont oczyszczalni ścieków przy szkole w Leśniewie, 

➢ wykonano remont klatki schodowej oraz korytarza w szkole w Darzlubiu, 

➢ wykonano remont pokrycia dachu w szkole w Leśniewie, 

➢ wykonano instalację wideodomofonową w szkole w Rekowie Górnym, 

➢ zlikwidowano przeciek oraz naprawiono posadzki w szkole w Leśniewie. 

4. Kanalizacja 

➢ przeprowadzono remont odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Darzlubie, ul. Słoneczna – 

wykonano sieć z przyłączami dług. 174 mb, 

➢ wykonano przyłącza kanalizacyjne w Darzlubiu – 79 mb ( 10 szt.) oraz w Połczynie 77 mb  ( 2 szt.), 

➢ wykonano projekt kanalizacji deszczowej  ul. Różanej w Żelistrzewie z wylotem do rzeki  Gizdepki, 

➢ wykonano sieć kanalizacji deszczowej w Łebczu, ( etap I ) o długości 237 mb, 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2019

18  |  Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…

Raport o stanie Gminy Puck za rok 2019 |  

18 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

➢ wykonano sieć kanalizacji deszczowej w Żelistrzewie, ul. Wierzbowa o długości 79 mb, 

➢ wykonano sieć kanalizacji deszczowej w Mrzezinie, ul. Truskawkowa o długości 47 mb, 

 

5. Remonty dróg 

➢ wykonano remont chodnika o dług. ok 300m z kostki betonowej przy ul. Św. Rocha w Werblinii, 

➢ przebudowano część ul. Nowej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki, 

➢ wykonano  remont chodnika w Celbowie, 

➢ wykonano remont drogi na trasie Celbówko – Żelistrzewo. 

6. Drogi z płyt YOMB 

Ułożono płyty na drogach w miejscowościach: Domatówko, Mechowo, Mrzezino, Połczyno, Połczyno BIS, 

Rekowo Górne, Starzyński Dwór, Strzelno, Żelistrzewo.  

Łącznie zakupiono 17 770 szt. płyt. Koszt zakupu płyt wyniósł 759 982,56 zł, w tym 1110 szt. płyt 

pozostawiono w poszczególnych sołectwach do ułożenia w 2020 r.  

Ułożono 16 660 szt. płyt, koszt ułożenia wyniósł  319 628 zł, z czego część sołectw dołożyła 149 719,55zł,  a 

mieszkańcy 74 200 zł. 

7. Zakup wiat przystankowych 

Zakupiono wiaty przystankowe do Smolna i Domatówka. 

8. Prace projektowe w zakresie drogowym  

➢ wykonano projekt  chodnika w Darzlubiu od ul. Pięknej do ul. Lipowej, 

➢ w trakcie opracowania projekt budowy chodnika przy ul. Długiej w Starzyńskim Dworze, 

➢ w trakcie opracowania  projekt budowy drogi na trasie Strzelno–Łebcz–Swarzewo,  

➢ wykonano projekt budowy drogi ul. Żytniej w Mrzezinie,  

➢ wykonano projekt chodnika w Starzynie przy ul. Żarnowieckiej,  

 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej  

Rozbudowano sieć wodociągową w Darzlubiu o długości 170 mb. 

10. Oświetlenie 

Ustawiono 64 lampy w miejscowościach: Celbowo, Połczyno BIS, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, 

Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno i Smolno.  

Koszt ok.  391 026 tys. zł. 
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➢ wykonano sieć kanalizacji deszczowej w Żelistrzewie, ul. Wierzbowa o długości 79 mb, 

➢ wykonano sieć kanalizacji deszczowej w Mrzezinie, ul. Truskawkowa o długości 47 mb, 

 

5. Remonty dróg 

➢ wykonano remont chodnika o dług. ok 300m z kostki betonowej przy ul. Św. Rocha w Werblinii, 

➢ przebudowano część ul. Nowej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki, 

➢ wykonano  remont chodnika w Celbowie, 

➢ wykonano remont drogi na trasie Celbówko – Żelistrzewo. 

6. Drogi z płyt YOMB 

Ułożono płyty na drogach w miejscowościach: Domatówko, Mechowo, Mrzezino, Połczyno, Połczyno BIS, 

Rekowo Górne, Starzyński Dwór, Strzelno, Żelistrzewo.  

Łącznie zakupiono 17 770 szt. płyt. Koszt zakupu płyt wyniósł 759 982,56 zł, w tym 1110 szt. płyt 

pozostawiono w poszczególnych sołectwach do ułożenia w 2020 r.  

Ułożono 16 660 szt. płyt, koszt ułożenia wyniósł  319 628 zł, z czego część sołectw dołożyła 149 719,55zł,  a 

mieszkańcy 74 200 zł. 

7. Zakup wiat przystankowych 

Zakupiono wiaty przystankowe do Smolna i Domatówka. 

8. Prace projektowe w zakresie drogowym  

➢ wykonano projekt  chodnika w Darzlubiu od ul. Pięknej do ul. Lipowej, 

➢ w trakcie opracowania projekt budowy chodnika przy ul. Długiej w Starzyńskim Dworze, 

➢ w trakcie opracowania  projekt budowy drogi na trasie Strzelno–Łebcz–Swarzewo,  

➢ wykonano projekt budowy drogi ul. Żytniej w Mrzezinie,  

➢ wykonano projekt chodnika w Starzynie przy ul. Żarnowieckiej,  

 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej  

Rozbudowano sieć wodociągową w Darzlubiu o długości 170 mb. 

10. Oświetlenie 

Ustawiono 64 lampy w miejscowościach: Celbowo, Połczyno BIS, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, 

Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno i Smolno.  

Koszt ok.  391 026 tys. zł. 
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11. OSP 

➢ przygotowano dokumentację przetargową na budowę remizy OSP w Swarzewie,  

➢ wykonano projekt rozbudowy remizy OSP w Gnieżdżewie, 

➢ wykonano przyłącze gazowe wraz z montażem pieca gazowego w budynku OSP w Mieroszynie, 

12. Remonty obiektów  

Wykonano remont elewacji Wiejskiego Domu Kultury w Połchowie, 

13. Inne 

➢ zakupiono urządzenia na place zabaw w Rekowie Górnym i Łebczu. 

 

Łącznie na zadania inwestycyjne w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.064.274,60 zł 
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IIVV..  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  DDRROOGGOOWWAA    
 

1. Drogi publiczne: 

Infrastruktura drogowa w gminie Puck obejmowała na 1 stycznia 2019r. 126,257 km dróg publicznych                       

w tym 800m klasy L i 125,457km 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 17,878 km 

- drogi o nawierzchni betonowej – 1,488 km 

- 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 – 79,86 km 

- drogi o nawierzchni gruntowej – 14,670 km 

 

Drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy Puck o nieustalonej kategorii : 

Długość 491,85 km – drogi posiadają zróżnicowaną nawierzchnię – asfaltową, nawierzchnię z kostki 

betonowej, z płyt yombo, nawierzchnie utwardzone kruszywem oraz gruntowe. 

Chodniki i ścieżki rowerowe stanowią powierzchnię około 16162 m2. 

W roku 2019r. przyjęto do zasobów dróg publicznych następujące drogi-ulice w Gminie Puck o łącznej 

długości 7,457 km:  

➢ Błądzikowo – ul. Magnoliowa ,dz. nr 238, nr 110074G nawierzchnia gruntowa 

➢ Błądzikowo – Aleja Jarzębinowa, dz. nr 241,  nr 110075G nawierzchnia gruntowa 

➢ Błądzikowo – ul. Akacjowa ,dz. nr 244,  nr 110076G nawierzchnia gruntowa 

➢ Mieroszyno - ul. Spokojna , dz. nr 226, 310, 311, nr 110077G nawierzchnia gruntowa 

➢ Żelistrzewo – ul. Tęczowa, dz. nr 186/36,  nr 110078G nawierzchnia płyty Yombo 

➢ Żelistrzewo -  ul. Lawendowa, dz. nr 186/21, nr 110079G nawierzchnia z płyt Yombo, 

➢ Żelistrzewo – ul. Ogrodowa, dz. nr 229/2, 222, 219/3, 476, 206,481,193/4, nr 110080G, 

nawierzchnia asfaltowa. 

➢ Żelistrzewo - ul. Kwiatowa, dz. nr 240, 100/17, 100/16, nr 110081G, nawierzchnia asfaltowa  
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➢ Połczyno Bis – ul. Słoneczna, dz. nr 571/53, 571/33, 572, 110082G, nawierzchnia gruntowa 

➢ Połczyno Bis – ul. Nowa, dz. nr 569/16, 569/14, 571/33, 569/34, 571/33, 569/53 nr 110083G, 

nawierzchnia gruntowa, 

➢ Połczyno Bis – ul. A. Mickiewicza, dz. nr 569/15, 567/13,569/34,567/38, 569/53, nr 110084G, 

nawierzchnia gruntowa, 

➢ Połczyno Bis – ul. Ziołowa, dz. nr 566/13, 565/21, 565/22, 110085G,  nawierzchnia gruntowa 

➢ Połczyno Bis – ul. Kwiatowa, dz. nr 562/12, 561/4, 561/28, 561/26, 561/24, 110086G, nawierzchnia 

gruntowa 

➢ Połczyno Bis – ul. Zachodnia, dz. nr 560/42, 560/45, 560/47, 110087G , nawierzchnia gruntowa 

➢ Łebcz -  ul. Ogrodowa, dz. 226/11 , 226/22, 110088G, nawierzchnia z płyt Yomb 

➢ Mrzezino – ul. Olchowa, dz. 142/21, 110089G,  nawierzchnia gruntowa 

 

2. Odśnieżanie: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019r. 

Zimowe utrzymanie w Gminie Puck podzielone na trzy części i realizowały to zadanie  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: 142 900,64 zł. 

➢ Część 2 : Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe JAGAN z siedzibą w 84-230 Rumia,                                    

ul. Kilińskiego 58 , - Właściciel Jacek Kalinowski. Miejscowości: Darzlubie, Domatowo, Domatówko, 

Mała i Wielka Piaśnica, Mechowo, Leśniewo, Zdrada. Kwota: 119 206,08 zł. 

➢ 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: 

79 109,20 zł. 

       Razem utrzymanie zimowe dróg wyniosło 341 215,92 zł. 

3. Wiosenno-Letnio-Jesienne utrzymanie dróg w sezonie 2019r. 

Utrzymanie bieżące dróg gruntowych w Gminie Puck podzielone na trzy części i realizowały to trzy firmy : 

➢ Część 1 : Usługi Transportowe Remont Dróg Prace Ziemne Władysław Ruszewski z siedzibą w Glinki 

2,   84-110 Krokowa. Sołectwa: Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Starzyno, 

Starzyński Dwór, Radoszewo, Werblinia.  Kwota: 493 313.64 zł. 
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➢ Część 2: Ol-Trans Sp. z o.o., ul. Lipowa 6, 84-123 Mrzezino. Sołectwa: Mieroszyno, Strzelno, Łebcz, 

Gnieżdżewo, Swarzewo, Połczyno, Zdrada, Brudzewo, Celbowo. Kwota: 541 639,66 zł. 

➢ Część 3 : Firma G.M.M. Mirosław Gaffka, ul. Tartaczna 28, 84-200 Wejherowo. Sołectwa: Błądzikowo, 

Żelistrzewo, Rzucewo, Osłonino, Mrzezino, Połchowo, Sławutowo, Rekowo Górne. Kwota: 

280 106,26 zł 

       Razem remonty nawierzchni gruntowych na terenie Gminy Puck wyniosły 1 315 059, 56 zł.  

Zajęcia pasa drogowego w roku 2019 r.  

Wydano 294 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 101 245,35zł 

➢ Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naliczono opłaty na kwotę w sumie 17 471,49zł do 

końca roku 2019r. Suma za pełny rok wyniosła 44 730,70zł. 

W roku 2019 wydano na terenie gminy Puck 753 uzgodnienia 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. Oznakowanie dróg w Gminie Puck w roku 2019r. 

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

Zatwierdzono i zaopiniowano 66 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu w tym :  

Projekty stałej organizacji ruchu:  

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania dróg w ciągu dróg gminnych 

nr 110022G i nr 110025G w Miejscowości Mała Piaśnica w sumie zamontowano 18 znaków 

drogowych. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla obszaru ul. Wrzosowa, ul. Okrężna,                             

ul. Sosnowa, ul. Nad  Stawem i ul. Gajowa w Domatówku w sumie zamontowano 23 znaki drogowe. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla obszaru ul. Puckiej, ul. Dworcowej oraz linii 

kolejowej w Mrzezinie w sumie zamontowano 28 znaki drogowe. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu w ciągu dróg gminnych nr 110031G                                           

ul. Słoneczna  w Mrzezinie w sumie zamontowano 4 znaki drogowe. 
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➢ Wprowadzono nową stałą organizację ruchu dla zadania „ Uzupełnieni oznakowania ciągu pieszo – 

rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Gnieżdżewo – Swarzewo” w sumie 

zamontowano 12 znaków drogowych. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania w ciągu dróg gminnych nr 

110031G ul. Morskiej i nr 110039G ul. Łąkowej w Mrzezinie w sumie zamontowano 9 znaków 

drogowych. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania w całości ul. Topolowej                          

w Radoszewie   w sumie zamontowano 7 znaków drogowych. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania ul. Pieniężnej w Darzlubiu                    

w sumie zamontowano 2 znaki drogowe. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania polegającego na wyznaczeniu 

przejścia dla pieszych w obrębie ul. Szkolnej w Strzelnie   w sumie zamontowano 4 znaków 

drogowych. 

➢ Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania wyjazdu pojazdów 

uprzywilejowanych w miejscowości Strzelno ul. Wiejska w sumie zamontowano 5 znaków 

drogowych. 

Projekty czasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzane na czas robót w pasie drogowym w sumie 

56. 

W ramach bieżącej konserwacji oznakowania wymieniono: 

-  18 luster drogowych,  

- 12 znaków drogowych, 

 

Gmina Puck w 2019 roku przystąpiła do porozumienia z Gminą Miasta Puck, Gminą Kosakowo oraz Powiatem 

Puckim w przedmiocie organizacji przewozów pasażerskich na linii Puck-Pogórze Górne przez Mrzezino i 

Kosakowo. Linia została uruchomiona w sierpniu 2019 roku.  
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VV..  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEE    
 

Roboty budowlane – przetargi nieograniczone ogłoszone w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Puck – wartość zawartych umów wynosi – 2 634 660,00 zł 

brutto, 

2. Przebudowa drogi transportu rolnego Celbowo – Celbówko  - wartość zawartej umowy wynosi - 109 470,00 

zł brutto, 

3. Wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg asfaltowych w Darzlubiu – wartość zawartej umowy wynosi – 

369 000,00 zł brutto, 

4. Budowa strefy rekreacyjnej  sportowej  w Swarzewie – wartość umowy wynosi 180 000,00 zł brutto, 

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. 

5. Zadanie 1 „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1512G na odcinku Puck - 

Błądzikowo”, 

Zadanie 2: 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”. 

Wartość umowy zadanie 1 wynosi  – 1 073 675,94  zł brutto 

Wartość umowy zadanie 2 wynosi  – 59 919,45 zł brutto 

6. Przebudowa ul. Nowej w Starzynie – wartość zawartej umowy wynosi – 115 704,62 zł brutto, 

7. Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku Szkoły Podstawowej w Starzynie 

- wartość zawartej umowy – 193 190,97 zł brutto, 

Zadanie dofinansowane w ramach programu „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 oraz Rządowego Programu Maluch +. 

8. Budowa  strefy  rekreacyjno-sportowej w Starzynie - wartość umowy wynosi  – 149 000,00 zł brutto, 
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Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. 

9.  Budowa kanalizacji deszczowej w Łebczu – I etap – wartość zawartej umowy wynosi – 220 171,18 zł brutto, 

10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, 

Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno – wartość zawartej umowy wynosi – 226 900,00 zł brutto, 

11.  Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu – wartość zawartej umowy wynosi – 11 192 429,13 zł 

brutto, 

12. Utwardzenie dróg  gminnych płytami YOMB – wartość zawartej umowy wynosi – 264 620,00 zł brutto, 

Roboty budowlane – przetargi nieograniczone ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mechowo i Mrzezino, Gmina Puck ogłoszony w 2018 roku,  

rozstrzygnięty w 2019 roku.  Wartość zawartych umów w 2019 roku : Mrzezino  - 7 584 180,00 zł brutto, 

Mechowo – 6 897 840,00 zł brutto,  

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzewie – wartość zawartej umowy – 4 793 310,00 zł brutto, 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). 

Dostawy – przetargi nieograniczone ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   

1. Dostawa energii elektrycznej do obiektów  oraz oświetlenia ulicznego – wartość zawartych umów  wynosi 

– 630 109,01 zł brutto, 

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 138 o ustawy Pzp. 

1. Organizacja i przeprowadzenie dla 76 osób - dorosłych mieszkańców Gminy Puck- kursu SEP do 1 KV 

(eksploatacja) wraz z egzaminem nadającym uprawnienia – wartość zawartej umowy wynosi – 31 148,00 zł 

brutto, 
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Realizacja w ramach projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w 

wieku aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
 

2.  Organizacja i realizacja  kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych – wartość zawartej umowy 

wynosi – 47 600,00 zł brutto, 

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

wieku aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
 

3.  Organizacja i realizacja kursu prawo jazdy kategorii C – wartość zawartej umowy wynosi – 251 100,00 zł 

brutto, 

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

wieku aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
 

4. Organizacja i realizacja kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach spoinami 

czołowymi metodą MAG 136 (stal konstrukcyjna czarna)  - wartość zawartej umowy wynosi – 58 500,00 zł 

brutto.  

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

wieku aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
 

5. Organizacja i realizacja kursów z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych z zakresu podstaw 

pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych – wartość 

zawartej umowy wynosi – 38 076,00 zł brutto, 

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

w wieku aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
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Usługi – przetargi nieograniczone ogłoszone w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych – wartość zawartej umowy wynosi – 144 008,00 zł brutto, 

2. Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych – wartość zawartej umowy wynosi – 425 400,00 zł brutto, 

3. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Puck. Wartość zawartych  umów  wynosi 

– 706 768,00 zł brutto, 

4. Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych – wartość zawartej umowy wynosi – 855 360,00 zł brutto, 

5. Eksploatacja sieci wodociągowej – wartość zawartej umowy wynosi – 244 177,20 zł brutto, 

6. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck – wartość zawartej umowy wynosi – 

649 530,00 zł brutto, 
 

Dostawy  – przetargi nieograniczone ogłoszone w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    

1.  Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB. Wartość zawartej umowy wynosi – 604 412,16 zł 

brutto, 

2. Zakup i dostawa sprzętu dla jednostek OSP – wartość zawartych umów wynosi – 92 129,99 zł brutto, 
 

 Zakupy za pomocą platformy zakupowej 

1. Dostawa papieru ksero wartość umowy  17 954,31 zł, 

2. Dostawa materiałów biurowych – wartość umowy – 19 140,46  zł , 

3. Zakup tuszy i tonerów – wartość umowy – 46 414,91 zł, 

4. Dostawa płyt drogowych yomb – wartość umowy – 103 526,64 zł, 

5. Dostawa płyt drogowych yomb – wartość umowy – 52 043,76 zł, 

6.  Dostawa sprzętu p.poż. - wartość umowy 67 238,79 zł,  
 

Zapytania ofertowe 

1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczenie robót budowlanych przy realizacji zadania: 

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1512G na odcinku Puck – Błądzikowo” - 

wartość zawartej umowy – 5 811,75 zł brutto, 

Inwestycja współfinansowana w ramach programu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”. 

2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Przebudowa i rozbudowa 

budynku szkoły w Łebczu” - wartość zawartej umowy wynosi – 65 805,00 zł brutto, 
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VVII..  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA    
 

1. OCHRONA ŚRODOWISKA  
 
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 Gmina bierze udział w działaniach ekologicznych, np. udział w programie szkoleniowym z zakresu 

ochrony środowiska z cyklu „Zielono Mi”, w roku bieżącym zamontowano budki lęgowe dla ptaków na 

obiektach gminnych (koszt łącznie-3600 zł).  

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. 

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 2019 przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie zrzutu ścieków do 

wód zatoki puckiej, wezwano 5 mieszkańców w celu udokumentowania sposobu zagospodarowania ścieków 

bytowych. 

 Zagospodarowanie plaż oraz gminnych terenów zielonych : 

Woda Zatoki Puckiej na terenie Gminy Puck jest monitorowana w okresie letnim. W roku 2019 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, 

➢ Swarzewo- przy Stanicy, 

 

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

kształtowały się następująco: 

➢ 26.06.2019  - escherichia coli – max 77 jtk przy normie poniżej 1000 jtk, - enterokoki- max 8 jtk przy 

normie poniżej 400 jtk, 
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➢ 29.07.2019  - escherichia coli – max 30 jtk przy normie poniżej 1000 jtk, - enterokoki- max 2 jtk przy 

normie poniżej 400 jtk, 
 

Wydatkowano następujące środki: 

Plaże (badanie wód Zatoki Puckiej i sprzątanie plaż):   6 800,00zł  

Gminne tereny zielone (koszenie, sprzątanie):  62 000,00zł  

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 dniu 25.07.2019 został wysłany wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku        

w związku z ogłoszonym konkursem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Woj. Pomorskiego- 

edycja 2019”. W związku z ogłoszeniem możliwości uzyskania większego niż dotąd dofinansowania sprawa 

spotkała się z większym niż dotychczas odzewem mieszkańców. W krótkim czasie złożono dodatkowo ponad 

trzydzieści wniosków. Wniosek zbiorczy wysłany do WFOŚ składał się z 45 wniosków (na kwotę łączną 

dofinansowania 62 640,00 zł). W dniu 08.11.2019 podpisano umowę dotacji na powyższą kwotę. Z pierwszej 

transzy (otrzymanej w grudniu 2019) w kwocie 18 468,00zł wypłacono dotację 17 wnioskodawcom. Pozostała 

część dotacji planowana jest do wypłaty w drugiej połowie roku 2020. 

W roku 2019  wydatkowano 63 052,00 zł  (rozpatrzono 31 wniosków, w tym 17 przy współudziale WFOŚ) 

Dzięki dotacji przekazano do utylizacji z terenu gminy łącznie – 4 475 m2 (ok.  57 Mg)  eternitu. 

Obecnie około 1 170 dachów nadal pokryte jest azbestem. Stanowi to ok. 280 tys 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 gminy zaopatrywani są obecnie w wodę z ujęć 

zlokalizowanych w Mrzezinie, Połczynie, Leśniewie, Darzlubiu, Rekowie Górnym, Sławutowie, Sławutówku i 

Starzynie. Z gminnych ujęć wody pobrano 1 009 700 m3  wody.  

Z tego sprzedano 766 700 m3. Różnica (ok. 25%) stanowi dopuszczalne straty eksploatacyjne. 

Miejscowości Łebcz, Strzelno, Mieroszyno, Kaczyniec, Czarny Młyn, Gnieżdżewo oraz Swarzewo 

zaopatrywane są w wodę przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” 
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Władysławowo. Produkcja ujęcia Cetniewo dla Gminy Puck wyniosła 421 860 m3 wody. Sprzedaż łącznie dla 

miejscowości gminnych wyniosła 585 514 m3. 

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

jak, i  przy współudziale mieszkańców.  

W roku 2019 przy współudziale mieszkańców (częściowy zwrot kosztów) Gmina Puck (Ref. Komunalny) 

wybudowała  3 532,6 mb sieci wodociągowej za łączną sumę 135 356,40 zł. 

Liczba ludności korzystająca z poszczególnych wodociągów realizujących zadania zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę, wielkość produkcji, jakość i ocena wody kształtują się następująco (źródło PPIS Puck):  

 

Lp. 

 

Nazwa wodociągu 

Populacja 

zaopatrywana w 

wodę 

Produkcja 

wody                   

w m3/d 

Liczba 

próbek  

ogółem 

Liczba 

próbek 

złych 

Parametry 

ponadnorma-

tywne                 

Wartość max 

przekroczenia 

NDS* Ocena 

końcowa w 

2019r 

1 Darzlubie  861 109 10 0 - - - dobra woda 

2 Leśniewo 3790 667 

 

142 83 OLM** w 220C 

grupa coli 

300jtk***/1ml 

7jtk/100 ml 

200jtk/1ml 

0 jtk/100 

ml 

warunkowa 

przydatność 

3 Mrzezino  7030 932 11 0 - - - dobra woda  

4 Połczyno 1051 161 8 0 - - - dobra woda 

5 Rekowo Górne 2648 442 10 0 - - - dobra woda  

6 Sławutówko  170 15 5 0 - - - dobra woda  

7 Sławutowo  1003 163 10 2 mangan 334 µg/l 50µg/l dobra woda  

8 Starzyno  2484 277 7 0 - - - dobra woda  

 strefa zaopatrzenia  z 

Władysławowa 

(Ekowik) 

6307 ok.600 10 1 OLM w 220C 300jtk/1ml 

 

200jtk/1ml 

 

dobra woda  

 strefa zaopatrzenia z 

wodociągu Puck 

360 ok. 18 2 0 - - - dobra woda  

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

** - ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72 h. 

***  jtk – jednostka tworząca kolonie 
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W dniu 13.03.2020 na podstawie aktualnych badań Sanepid Pucki wydał już decyzję 

o przydatności wody do spożycia dla wodociągu Leśniewo.  

W związku z eksploatacją gminnej sieci wodociągowej usunięto 98 awarie wodociągowe na łączną kwotę 

269 000 zł. 

W roku 2019 rozpatrzono 538  wniosków dotyczących zaopatrzenia mieszkańców w wodę (warunki 

techniczne dostawy wody, zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody). 

Wydano 181 zezwolenia uzgadniające dokumentacje projektowe na wykonanie przyłączy 

i rozbudowę sieci wodociągowej. 

3. GOSPODARKA   ŚCIEKOWA 

 

Obecnie skanalizowanych jest 26 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, Darzlubie i Mechowo. 

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 2019 przy współudziale mieszkańców (częściowy zwrot kosztów) Gmina Puck (Ref. Komunalny) 

wybudowała  147 mb sieci kanalizacyjnej za łączną sumę 28 480,01 zł. 

Ilości ścieków płynących z terytorium Gminy w roku 2019 łącznie: 

➢ Zrzut ścieków do oczyszczalni „Swarzewo”- 690 272 m3   
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➢ Zrzut ścieków do oczyszczalni Kłanino – 63 420 m3 

➢ Zrzut ścieków do oczyszczalni Dębogórze – 89 335 m3 

W miejscowości Darzlubie nie funkcjonuje już lokalna oczyszczalnia ścieków, w 2019 roku do eksploatacji 

oddana została nowa sieć kanalizacji sanitarnej, odprowadzająca ścieki z Darzlubia do oczyszczalni 

„Swarzewo”.  

W ramach umowy eksploatacyjnej usunięto 25 awarii na gminnych sieciach kanalizacyjnych.  

W roku 2019 w Referacie Komunalnym rozpatrzono 316 wniosków dotyczących odbioru nieczystości 

płynnych (uzgodnienia odbioru ścieków) 

Wydano 11 zezwoleń uzgadniających dokumentacje projektowe na wykonanie przyłączy i rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej. 

 

4. GOSPODARKA ODPADAMI  

ZAKRES FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

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 (kod odpadu 15 01 07), 

➢ metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach (kod 

odpadu 15 01 06), 

➢ papier i tektura (kod odpadu 15 01 01), 

➢ odpady zielone i ulegające biodegradacji, stanowiące tzw. odpady biodegradowalne miękkie czyli 

trawa, liście, szczątki roślin (kod odpadu 20 02 01), 

➢ niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01). 

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.: 
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➢ 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. 

 

W roku 2109 odpady komunalne odbierane były od mieszkańców w każdej ilości, z częstotliwością 

określoną w uchwale Nr XLII/103/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 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 ZAGOSPDOAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W 2019 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 2019 Gmina Puck 

wydatkowała kwotę 4 156 654,18 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.. 

Do RIPOK Chlewnica transportowane były także pozostałe frakcje odpadów zebrane selektywnie czyli szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, papier. 
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OPŁATA 

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

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

W 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy wynosiły: 

➢ 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady były zbierane w 

sposób selektywny, 

➢ 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie były zbierane w 

sposób selektywny. 

 

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

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosiła: 

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

rekreacyjne, jeśli odpady zbierane były w sposób selektywny, 

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

rekreacyjne, jeśli odpady nie były zbierane w sposób selektywny. 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW I ZŁOŻONYCH DEKLARACJI  

W ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na dzień 31 grudnia 2019 

roku do Wójta Gminy Puck złożonych zostało 6829 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, z czego: 

➢ 6776 to deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

➢ 53 deklaracje złożone przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Według danych wskazanych przez składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 24 168 osób. 

 

W składanych deklaracjach właściciele nieruchomości określali sposób gromadzenia odpadów komunalnych 

w swoich nieruchomościach. Na podstawie wskazań w deklaracjach: 

➢ 89 % mieszkańców gromadzi odpady w sposób selektywny, 

➢ 11% mieszkańców nie segreguje odpadów. 
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ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW 

W 2019 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z nieruchomości objętych 

systemem odebrano łącznie 7 073,090 Mg odpadów komunalnych. 4 388,410 Mg stanowiły odpady 

niesegregowane (kod 20 03 01), a 2 684,680 Mg to frakcje odpadów zgromadzonych w sposób selektywny. 

W roku 2019 zebrano selektywnie następujące ilości poszczególnych frakcji odpadów: 

➢ opakowania ze szkła – 481,290 Mg, 

➢ opakowania z papieru i tektury  - 41,640 Mg, 

➢ zmieszane odpady opakowaniowe – 1 469,180 Mg, 

➢ odpady ulegające biodegradacji – 570,350 Mg, 

➢ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,360 Mg, 

➢ odpady wielkogabarytowe – 120,860 Mg. 

Według powyższych danych statystycznie na 1 mieszkańca objętego systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi przypadło 292,66 kg odpadów komunalnych, z czego 111,08 kg selektywnie zebranych 

odpadów i 181,58 kg odpadów niesegregowanych). 

 

Tabela poniżej przedstawia ilości odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Puck w okresie 3 ostatnich 

lat. 

Rodzaj  odpadów komunalnych 
2017 rok 

(w Mg) 

2018 rok 

(w Mg) 

2019 rok 

(w Mg) 

niesegregowane odpady 

komunalne 
2 331,260 3 789,990 

 

4 388,410 

opakowania z papieru 

i tektury 
59,630 44,680 

 

41,640 

zmieszane odpady 

opakowaniowe 
1 268,010 1 499,180 

 

1 469,180 

 

opakowania ze szkła 421,640 472,490 
 

481,290 

odpady ulegające biodegradacji 1 150,540 496,490* 
 

570,350 

odpady wielkogabarytowe 106,320 122,300 
 

120,860 
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zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne 
21,860 15,840 

 

1,360 

Ogółem: 5 359,260 6 440,970 7 073,090 

    

liczba mieszkańców  

wg deklaracji** 
23 612 23 377 24 168 

nagromadzenie odpadów na 1 

mieszkańca  
227 kg 276 kg 293 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 w miejscowości Błądzikowo przy ulicy Puckiej 

24. Operatorem PSZOK jest Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.. 

Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą 

przekazać do punktu selektywnie zgromadzone odpady.  

W 2019 roku do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przekazanych zostało 221,357 Mg 

odpadów. Masa odpadów przekazywanych do PSZOK ulega ciągłemu wzrostowi.  

W 2019 roku do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjął od mieszkańców Gminy Puck 

następujące wielkości odpadów: 

➢ opakowania z papieru i tektury – 4,644 Mg, 

➢ opakowania z tworzyw sztucznych – 7,770 Mg, 

➢ opakowania ze szkła – 2,939 Mg, 

➢ zużyte opony – 20,200 Mg, 

➢ odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 53,358 Mg, 

➢ lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 0,008 Mg, 

➢ leki  - 0,031 Mg, 

➢ baterie i akumulatory – 0,008 Mg, 

➢ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,466 Mg, 

➢ odpady ulegające biodegradacji – 48,384 Mg, 

➢ odpady wielkogabarytowe – 69,551 Mg, 
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Na prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2019 roku Gmina Puck poniosła 

koszty w wysokości 60 264,00 zł brutto. 

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

Komunalnych w okresie 3 lat. 

 

Rodzaj  odpadów komunalnych 
2017 rok 

(w Mg) 

2018 rok 

(w Mg) 

2019 rok 

(w Mg) 

opakowania z papieru 

 i tektury 
1,703 2,139 

 

4,644 

opakowania z tworzyw 

sztucznych 
1,723 3,592 

 

7,770 

opakowania ze szkła 0,874 2,118 
 

2,939 

zużyte opony 
8,370 10,515 

 

22,200 

 

558 szt. 701 szt. 1 480 szt. 

odpady betonu oraz gruz 

betonowy  

z rozbiórek i remontów 

15,689 31,084 

 

53,358 

materiały izolacyjne  0,061 0,000 
 

0,000 

lampy fluorescencyjne 

 i inne odpady zawierające rtęć 
0,000 0,004 

 

0,008 

 

leki 0,121 0,008 
 

0,031 

baterie i akumulatory 0,000 0,003 
 

0,008 

zużyte urządzenia elektryczne 

 i elektroniczne 
5,508 8,040 

 

12,466 

odpady ulegające biodegradacji 6,064 26,031 
 

48,384 
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odpady wielkogabarytowe 32,018 31,593 
 

69,551 

Ogółem: 72,131 115,127 221,357 

 

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 zlokalizowane jest 

składowisko stanowi własność Gminy Puck, a jego użytkownikiem wieczystym jest Pucka Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o.. 

Od dnia 1 stycznia 2013 roku składowisko odpadów jest zamknięte. Trwają na nim prace rekultywacyjne. 

W roku 2019 nie ujawniono na terenie Gminy Puck żadnych dzikich wysypisk odpadów. 

Przeprowadzono 3 postępowania administracyjne dotyczące usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych 

do ich składowania lub magazynowania. 

Ponadto Gmina Puck uprzątnęła 4 miejsca, nieprzeznaczonych do magazynowania  i składowania odpadów. 

Były to pobocza dróg gminnych. Na ten cel Gmina Puck wydatkowała kwotę w wysokości 8 220,00zł. 

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku Gmina Puck zleciła usunięcie odpadów komunalnych porzuconych 

przy nieczynnym składowisku odpadów w Łebczu. 

W drodze udzielonego zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca 

zadania. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 89 000,00 zł. 

 

5. 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  

KOD ONW OPIS 

ONW_5 ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I 

ONW_6 ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II 
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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). 

Szata roślinna: 

Lasy i zalesienia pokrywają powierzchnię 7557 ha, część tutejszych terenów podlega szczególniej 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.  
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Informacja z przebiegu żniw w woj. Pomorskim pow. Pucki w 2019 r.: 

Wyszczególnienie Pow. uprawy 

ha  

Zaawansowa

nie zbiorów w 

ha 

Zaawansowanie 

w % w stosunku 

do pow. zasianej  

Plon w t/ha Wielkość zbioru 

w tonach  

1. zboża ogółem 13 231,00 13 231,00 100% 4,39 58084 

zboża podstawowe  11 246,00 11 246,00 100% 4,44 49946 

w tym:      

- pszenica ozima 2371,00 2371,00 100% 4,76 11288 

- pszenica jara 1140,00 1140,00 100% 3,96 4520 

- żyto 1548,00 1548,00 100% 3,85 5963 

- jęczmień ozimy 62 62 100% 4,60 285 

- jęczmień jary 1601,00 1601,00 100% 4,34 6955 

- owies 2271,00 2271,00 100% 4,23 9602 

- pszenżyto ozime 2200,00 2200,00 100% 5,06 11128 

- pszenżyto jare 53,00 53,00 100% 3,86 205 

mieszanki 1977,00 1977,00 100% 4,11 8122 

kukurydza na ziarno 0,00 0,00 100% 0,00 0 

gryka  8,00 8,00 100% 1,96 16 

2. groch na ziarno 20,00 20,00 100% 3,02 60 

3. bobik 8,00 8,00 100% 3,24 26 

4. łubiny 59,00 59,00 100% 2,54 150 

5. kukurydza na kisz. 672,00 672,00 97% 57,08 1541 

6. rzepak ogółem 921,00 921,00 100% 3,38 3115 

- ozimy 921,00 921,00 100% 3,38 3115 

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

7. ziemniaki  1834 1834 94% 25,62 19730 

8. buraki cukrowe 0,00 0 0% 0,00 0 
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Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 

Plony w Gminie Puck w 2019 r.: 

Pszenica: Plon w t/ha Powierzchnia  

- pszenica ozima 4,9 1150 

- pszenica jara 4,1 515 

- żyto 4 710 

- jęczmień ozimy 4,7 25 

- jęczmień jary 4,5 733 

- owies 4,4 1005 

- pszenżyto ozime 5,2 1050 

- pszenżyto jare 4,0 20 

- mieszanki 4,2 915 

- kukurydza na ziarno 0 0 

- gryka  0 0 

2. groch na ziarno 3,2 6 

3. bobik 3,3 5 

4. łubiny 2,7 15 

5. kukurydza na kisz. 388 58 

6. rzepak  3,4 480 

- ozimy 3,4 480 

- jary 0 0 

7. ziemniaki  28 660 

Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 

W roku bieżącym  wnioski o zwrot akcyzy za paliwo złożyło 523  rolników. 

W ciągu ostatniego okresu z ważniejszej inwestycji w zakresie remontu-modernizacji dróg transportu rolnego 

przeprowadzono roboty na niżej wymienionych drogach: 

Droga Celbowo – Celbówko – część działki nr 200 , 204, 56 wartość robót 361 866,00 zł.  refundacja z 

Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 59 064,00 zł.  
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W 2019 roku zostało wykonane w sołectwach: 

➢ Remont 13 przepustów przy drogach gminnych. 

➢ Odwodnienia: 

1. ul. Tulipanowej w Łebczu. 

2. ul. Ks. Dominika w Gnieżdżewie. 

3. ul. Szkolnej w Swarzewie.  

4. Wykonanie studni chłonnej w Mieroszynie przy ul. Słonecznej. 

➢ Odmulono 5661 mb rowów oraz wykonano odmulenia stawu w Leśniewie. 

➢ Wycięto 34 szt drzew, 17546 mb zakrzaczeń i dokonano zabiegów korekcyjno pielęgnacyjnych przy 

121 szt. drzewach. 

➢ Zostało nasadzonych 65 szt. krzewów oraz 52 szt. drzew.  

 

Konkurs „Piękna Wieś 2019”.   

Organizatorami Konkursu „Piękna Wieś 2019” byli: 

➢ Województwo  Pomorskie - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Województwa Pomorskiego 

➢ Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

Współorganizatorami na szczeblu gminnym : Urząd Gminy Puck, na szczeblu powiatowym : Starostwo 

Powiatowe w Pucku. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach : „Wieś”, „Zagroda”. 

Do udziału w kategorii  „Wieś” zgłosiło się 10 wsi sołeckich: Gnieżdżewo, Starzyno, Żelistrzewo, Osłonino, 

Rzucewo, Darzlubie, Zdrada, Werblinia, Połczyno, Strzelno . 

W konkursie „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Wieś” komisja przyznała: 

➢ 1 miejsce sołectwo Żelistrzewo 

➢ 2 miejsce sołectwo Darzlubie 

➢ 3 miejsce sołectwo Strzelno   

wyróżnienia:  sołectwo Osłonino, Zdrada, Połczyno  

Do udziału w kategorii ” Zagroda ” zgłosiły się 2 gospodarstwa  rolne:  

➢ Pan Karol Marzejon  - Strzelno,  

➢ Pan Zenon Konkol  - Żelistrzewo,  

W tej kategorii komisja konkursowa przyznała : 1 miejsce dla Pana Zenona Konkola, 2 miejsce dla Pana 

Karola Marzejon,  
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Laureaci pierwszych miejsc zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach „Konkursu Piękna Wieś 2019” na 

szczeblu powiatowym.  Sołectwo Żelistrzewo zajęło 1 miejsce również na szczeblu powiatowym oraz 2 miejsce 

na szczeblu wojewódzkim. 

VVIIII..  OOŚŚWWIIAATTAA  II  WWYYCCHHOOWWAANNIIEE    
 

W gminie w roku 2019  funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

1. publiczne szkoły podstawowe – 14        

2. klasy publicznego gimnazjum – 4 szkoły – do 31 sierpnia 2019 r. 

3. publiczne samorządowe przedszkola - 3 

4. niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych – do 31 sierpnia 2019 r. 

5. publiczne prywatne przedszkole – 1  

6. niepubliczne przedszkola – 9 

7. niepubliczny punkt przedszkolny – 1 

8. samorządowy żłobek – 1  

9. żłobki prowadzone przez osobę fizyczną – 2  

 

1. Szkoły Podstawowe  

W roku 2019 Rada Gminy Puck podjęła uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie i Szkoły 

Podstawowej w Werblini oraz o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym  i Szkoły 

Podstawowej w Połczynie z 8-klasowych w szkoły o strukturze organizacyjnej klas I-III.                                                                                              

Ostatecznie Pomorski Kurator Oświaty pozytywną opinię wyraził w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Celbowie.                                                                                               

Uchwałą nr VII/47/19 Rady Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej                    

w Celbowie, Celbowo 6, 84-100 Puck, z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Podstawowa w Celbowie została 

zlikwidowana. 

➢ Od 1 września 2019 r. funkcjonowało w Gminie 14 Szkół Podstawowych 8-klasowych wraz z oddziałami 

przedszkolnymi. 

➢ Zorganizowano łącznie 16 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczało 294 uczniów  Szkół 

Podstawowych w: Żelistrzewie - 5 oddziałów, Starzynie -  7 oddziałów, Leśniewie – 1 oddział, Połczynie – 

3 oddziały. 

➢ W  przeliczeniu na 1 ucznia średni roczny koszt w gminie wyniósł 12.808 zł .                                                 
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Wydatki na ucznia w poszczególnych szkołach: 

Lp. Nazwa Placówki Kwota wydatku 
rocznie w zł 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie 10 579 
2. Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 10 458 
3. Szkoła Podstawowa w Starzynie  12 494 
4. Szkoła Podstawowa w Darzlubiu  14 009 
5. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 12 123 
6. Szkoła Podstawowa w Łebczu 10 043 
7. Szkoła Podstawowa w Leśniewie 10 052 
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie  10 555 
9. Szkoła Podstawowa w Strzelnie ( brak naboru do oddziału 

przedszkolnego) 
18 542 

10. Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 16 235 
11. Szkoła Podstawowa w Swarzewie 15 374 
12. Szkoła Podstawowa w Połczynie 12 163 
13. Szkoła Podstawowa w Werblini 15 211 
14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie 11 474 

 

➢ Ogółem wydatki na oświatę wynosiły 47.512.649,26 zł, z czego  32.412.732 ,00zł tj. 68,217% pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, 1.120.225,16 z dotacji na zadania 

oświatowe, 824.804,82 stanowiły wydatki programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz 

771.244,28 inwestycje.  

➢ We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 2655 uczniów, wychowanie 

przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowało 493 

dzieci. 

Zestawienie z podziałem na szkoły ilości uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Placówka O O O     I O     II O      III O    IV O     V O    VI O VII O VIII Raz śr. 
1. Żelistrzewo   SP 24   3 65 3 54 3 72 1 20 4 85 4 90 3 49 3 56 491 20,5  
  Przedszkole 6 128                                 128 21,3  
          RAZEM 30 128   65   54   72   20   85   90   49   56 619 20,6  
2. Mrzezino        SP 15   2 34 2 34 2 28 1 15 3 62 2 46 1 24 2 35 278 18,5  
                       "O" 1 25                                 25 25,0  
         RAZEM 16 25   34   34   28   15   62   46   24   35 303 18,9  
3. Starzyno  SP 16   2 27 2 40 1 11 1 20 2 41 4 64 2 41 2 38 282 17,6  
                       "O" 2 42                                 42 21,0  
        RAZEM  18 42   27   40   11   20   41   64   41   38 324 18,0  
4. Darzlubie  SP 10   1 23 1 23 1 23 1 9 2 38 1 14 1 23 2 26 179 17,9  
                       "O" 2 27                                 27 13,5  
         RAZEM 12 27   23   23   23   9   38   14   23   26 206 17,2  
5. Gnieżdżewo  SP 9   1 22 1 20 1 8 1 8 1 20 2 33 1 17 1 13 141 15,7  
                       "O" 1 19                                 19 19,0  
        RAZEM  10 19   22   20   8   8   20   33   17   13 160 16,0  
6.  Łebcz           SP 12   2 32 2 31 1 20 1 7 2 35 2 36 1 22 1 19 202 16,8  
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Wydatki na ucznia w poszczególnych szkołach: 

Lp. Nazwa Placówki Kwota wydatku 
rocznie w zł 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie 10 579 
2. Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 10 458 
3. Szkoła Podstawowa w Starzynie  12 494 
4. Szkoła Podstawowa w Darzlubiu  14 009 
5. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 12 123 
6. Szkoła Podstawowa w Łebczu 10 043 
7. Szkoła Podstawowa w Leśniewie 10 052 
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie  10 555 
9. Szkoła Podstawowa w Strzelnie ( brak naboru do oddziału 

przedszkolnego) 
18 542 

10. Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 16 235 
11. Szkoła Podstawowa w Swarzewie 15 374 
12. Szkoła Podstawowa w Połczynie 12 163 
13. Szkoła Podstawowa w Werblini 15 211 
14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie 11 474 

 

➢ Ogółem wydatki na oświatę wynosiły 47.512.649,26 zł, z czego  32.412.732 ,00zł tj. 68,217% pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, 1.120.225,16 z dotacji na zadania 

oświatowe, 824.804,82 stanowiły wydatki programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz 

771.244,28 inwestycje.  

➢ We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 2655 uczniów, wychowanie 

przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowało 493 

dzieci. 

Zestawienie z podziałem na szkoły ilości uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Placówka O O O     I O     II O      III O    IV O     V O    VI O VII O VIII Raz śr. 
1. Żelistrzewo   SP 24   3 65 3 54 3 72 1 20 4 85 4 90 3 49 3 56 491 20,5  
  Przedszkole 6 128                                 128 21,3  
          RAZEM 30 128   65   54   72   20   85   90   49   56 619 20,6  
2. Mrzezino        SP 15   2 34 2 34 2 28 1 15 3 62 2 46 1 24 2 35 278 18,5  
                       "O" 1 25                                 25 25,0  
         RAZEM 16 25   34   34   28   15   62   46   24   35 303 18,9  
3. Starzyno  SP 16   2 27 2 40 1 11 1 20 2 41 4 64 2 41 2 38 282 17,6  
                       "O" 2 42                                 42 21,0  
        RAZEM  18 42   27   40   11   20   41   64   41   38 324 18,0  
4. Darzlubie  SP 10   1 23 1 23 1 23 1 9 2 38 1 14 1 23 2 26 179 17,9  
                       "O" 2 27                                 27 13,5  
         RAZEM 12 27   23   23   23   9   38   14   23   26 206 17,2  
5. Gnieżdżewo  SP 9   1 22 1 20 1 8 1 8 1 20 2 33 1 17 1 13 141 15,7  
                       "O" 1 19                                 19 19,0  
        RAZEM  10 19   22   20   8   8   20   33   17   13 160 16,0  
6.  Łebcz           SP 12   2 32 2 31 1 20 1 7 2 35 2 36 1 22 1 19 202 16,8  
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                       "O" 1 20                                 20 20,0  
         RAZEM 13 20   32   31   20   7   35   36   22   19 222 17,1  
7.  Leśniewo      SP 20   3 52 2 43 3 50 2 27 2 47 3 55 2 30 3 53 357 17,9  
                       "O" 2 48                                 48 24,0  
         RAZEM 22 48   52   43   50   27   47   55   30   53 405 18,4  
8. Połchowo      SP 11   2 32 1 15 2 31 1 15 1 18 2 32 1 21 1 19 183 16,6  
  Przedszkole 4 71                                 71 17,8  
          RAZEM 15 71   32   15   31   15   18   32   21   19 254 16,9  
9.  Strzelno       SP 9   1 13 1 10 1 2 1 8 2 26 1 15 1 4 1 11 89 9,9  
                       "O" 0 0                                 0   
          RAZEM 9     13   10   2   8   26   15   4   11 89 9,9  
10. Rekowo G.    SP 7   1 8 1 12 0 0 1 8 1 9 1 10 1 2 1 8 57 8,1  
                       "O" 1 17                                 17 17,0  
          RAZEM  8 17   8   12   0   8   9   10   2   8 74 9,3  
11. Swarzewo      SP 8   1 15 1 9 1 10 1 10 1 8 1 12 1 12 1 11 87 10,9  
                       "O" 1 15                                 15 15,0  
          RAZEM  9 15   15   9   10   10   8   12   12   11 102 11,3  
12. Połczyno       SP 8   1 15 1 17 1 10 1 17 1 20 1 16 1 14 1 12 121 15,1  
                       "O" 1 24                                 24 24,0  
         RAZEM 9 24   15   17   10   17   20   16   14   12 145 16,1  
13. Werblinia       SP 7   1 3 1 9 1 7 0 0 1 15 1 11 1 8 1 4 57 8,1  
                       "O" 1 21                                 21 21,0  
        RAZEM 8 21   3   9   7   0   15   11   8   4 78 9,8  
14. Mieroszyno    SP 9   1 18 1 11 1 10 1 14 2 29 1 16 1 15 1 18 131 14,6  
  Przedszkole 3 36                                 36 12,0  
         RAZEM 12 36   18   11   10   14   29   16   15   18 167 13,9  
  OGÓŁEM       SP  165   22 359 20 328 19 282 14 178 25 453 26 450 18 282 21 323 2655 16,1  
  O + Przedszkole 26 493                                 493 19,0  
   RAZEM 191 493 22 359 20 328 19 282 14 178 25 453 26 450 18 282 21 323 3148 16,5  

 

➢ W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego: 

- języka angielskiego uczyło się 2655 uczniów 

- języka niemieckiego uczyło się 1132 uczniów 

oraz dodatkowo nauką języka kaszubskiego objętych było 529 uczniów.  

➢ Do jednej klasy (oddziału) szkoły podstawowej średnio w gminie uczęszczało 16 uczniów.  

➢ Najwyższa  liczba uczniów w oddziale wystąpiła w Szkole Podstawowej  w Żelistrzewie – 21 uczniów , 

najniższa liczba uczniów w oddziale - 8 uczniów w Szkole Podstawowej w Rekowie Górnym i Werblini. 

Łączna liczba oddziałów: 

 szkoły 
podst. 

gimnazja oddziały 
przedszkolne 

ogółem 

2018/2019 167 16 26 209 
2019/2020 165  26 191 
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➢ W  szkołach zatrudniano łącznie 290,65 et. nauczycieli, w tym: 

 stażystów kontraktowych mianowanych dyplomowanych Ogółem 
2018/2019 15,28 78,26 115,51 209,34 441,81 
2019/2020 13,14 66,54 106,29 204,68 390,65 
 

 

2. PRZEDSZKOLA I OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

 

➢ W roku 2019 do publicznych samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Puck uczęszczało 493 dzieci, w tym 240 dzieci objętych 

obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Zorganizowano 26 oddziałów wychowania 

przedszkolnego. 

➢ Na terenie gminy funkcjonują przedszkola, których organem prowadzącym jest osoba prawna lub 

osoba fizyczna. W ewidencji niepublicznych placówek oświatowych znajduje się:  9 niepublicznych 

przedszkoli, jedno publiczne przedszkole prowadzone przez osobę prawną oraz jeden punkt 

przedszkolny. Do tych przedszkoli uczęszczało 558 dzieci. 

➢ Poza gminą do 35 przedszkoli zorganizowanych w 8 gminach uczęszczało 146 dzieci. 

➢ Łącznie wychowaniem przedszkolnym objętych było 1197 dzieci. 

 

3. ŻŁOBKI  

➢ W rejestrze żłobków znajdują się 2 niepubliczne żłobki prowadzone przez osobę fizyczną oraz 
samorządowy żłobek prowadzony przez Gminę Puck. 

➢ Rejestr żłobków i klubów dziecięcych jest publikowany na Portalu Informacyjno - Usługowym       
Emp@tia pod adresem : 
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-
klubow   

➢ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło również na Portalu Informacyjno - 
Usługowym Emp@tia MAPĘ żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku 
do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej oprócz wskazania 
miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji - w 
tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, 
informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających 
szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci. 
Mapę żłobków i klubów dziecięcych można znaleźć pod 
adresem:     https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych 
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4. STYPENDIA WÓJTA GMINY PUCK 

➢ W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przyznano: 
a) stypendia szkolne socjalne – 310 uczniom 
b) zasiłki szkolne – 0 
c) stypendia za wyniki w nauce 21 uczniom 

➢ W okresie od września do grudnia 2019 r. przyznano: 
a) stypendia szkolne socjalne – 259 uczniom 
b) zasiłki szkolne – 51 uczniom 
c) stypendia za wyniki w nauce – 20 uczniom 
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VVIIIIII..  OOPPIIEEKKAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA    
1. Wykonanie zadaniowego budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2019 

przedstawiało się następująco: 

Zadania Wykonanie 

       Zadania własne gminy 2.624.982,30 zł 

finansowane z budżetu gminy 1.145.919,50 zł 

− na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40.649,80 zł 

− na dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych 17.079,26 zł 

− za realizację zasiłków celowych i celowych specjalnych 12.904,26 zł 

− na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

na 2019 rok” 
91.290,82 zł 

− na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 106.171,48 zł 

− za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej i Domu 

Senior Plus 
736.587,48 zł 

− za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i w schroniskach z usługami 

opiekuńczymi  
137.190,00 zł 

− na realizację prac społecznie użytecznych (z PUP) 4.046,40 zł 

dofinansowane dotacją z budżetu państwa 1.479.062,80 zł 

− na realizację zasiłków stałych 1.055.161,39 zł 

− na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
159.956,00 zł 

− na dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych 75.000,00 zł 

− na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne 87.814,85 zł 

− na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 60.000,00 zł 

− na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

na 2019 rok” 
35.060,96 zł 

− na realizację prac społecznie użytecznych (z PUP) 6.069,60 zł 

Zadania zlecone gminie 44.500.574,58 zł 

− na realizację świadczeń wychowawczych 29.563.938,27 zł 

− na realizację świadczeń rodzinnych 12.951.760,05 zł 

− na realizację świadczeń  „Za życiem” 12.000,00 zł 

− na realizację świadczeń „Dobry start” 1.294.650,00 zł 

− na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 678.226,26 zł 

Razem środki własne, własne z dotacją z budżetu państwa i na zadania zlecone 

gminie 
47.125.556,88 zł 
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2. W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 

946 osób w 441 rodzinach. 

3. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku organizuje powiat, a gmina ponosi częściowe koszty pobytu dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. Liczba dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy oraz koszt ponoszony przez Gminę za pobyt w 

tych placówkach przedstawiały się następująco: 

➢➢ placówki opiekuńczo wychowawcze - 11 dzieci – koszt 106.429 zł, 

➢➢ rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka - 17 dzieci – koszt 96.913 zł, 

➢➢ pogotowie rodzinne - 1 dziecko – koszt 3.613 zł,  

4. Gmina Puck nie prowadzi placówek wsparcia dziennego dla dzieci w rozumieniu zapisów ustawy                               

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast istniejącą formą wsparcia dla rodzin  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej są świetlice szkolne (14), świetlice prowadzone przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4) oraz Kluby i Domy Kultury (17). Placówki 

te podejmują na rzecz dzieci i rodzin działania opiekuńcze, wychowawcze oraz kompensacyjne.  

5. Sytuacja dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych jest na bieżąco monitorowana przez asystentów rodziny, którzy wspierają 

te rodziny i pomagają im w rozwiązywaniu problemów.  Współpracują w tym zakresie z pracownikami 

socjalnymi, pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia, Policją, kuratorami sądowymi                                     

i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Pucku i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Puck. Ze wsparcia asystentów rodziny korzystało 35 rodzin.  

6. Gmina Puck nie prowadzi placówek stacjonarnej pomocy społecznej. Zadania w tym zakresie realizujemy 

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

W 2019 r. ta forma pomocy przedstawiała się następująco: 

➢ w domach pomocy społecznej przebywało 26 osób. Koszty poniesione przez Gminę na ten cel to 

714.765 zł, 

➢ w schroniskach dla bezdomnych przebywało 16 osób, w tym 12 osób w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Koszty pobytu i wyżywienia osób bezdomnych  

w schroniskach łącznie wyniosły 137.190 zł. 

➢ w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebywało – 12 

osób, w Klubie Samopomocy przy ŚDS - 8 osób, w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 

– 21 osób (prowadzone przez Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne 

Umysłowo RAZEM – dofinansowane przez Gminę w ramach grantów). 
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7. Wsparcie dla osób starszych w formie pobytu w dziennym domu Senior-Plus w Pucku odbywa się na 

podstawie porozumienia Wójta Gminy Puck ze Starostą Powiatu Puckiego. Dom działa w formie ośrodka 

wsparcia, a zadania w nim są realizowane przez Kaszubską Spółdzielnię Socjalną „Przystań”. W roku 2019 

do ośrodka wsparcia łącznie skierowano 15 osób, z których umieszczono 12 osób. Koszt dofinansowania 

do pobytu ze środków Gminy wyniósł 21.823 zł.  

8. Teleopieka dla osób niesamodzielnych odbywa się w ramach partnerskiego projektu "Aktywator – system 

aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim”, którego liderem jest Fundacja Pozytywne 

Inicjatywy, 6 niepełnosprawnych seniorów z terenu Gminy Puck zostało objętych usługami teleopieki oraz 

rehabilitacją usprawniającą ruchowo.  

9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych ze względu 

na wiek lub chorobę w miejscu zamieszkania w roku 2019 było pełnione u 18 osób. Ośrodek wydatkował 

na ten cel kwotę 29.821 zł. Ponadto u  4 osób świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – w tym 

u 3 w zakresie rehabilitacji fizycznej. Koszt świadczenia tych usług wyniósł 76.350 zł. Ośrodek realizował 

również wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Tą formą usług objęto 2 osoby dorosłe oraz 12 dzieci. Świadczenia te są zadaniem zleconym gminie i są 

finansowane ze środków zleconych. W roku 2019 na ten cel wydatkowano 159.956 zł.  

10. W roku 2019 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 177 osób należących do 

następujących grup: 163 osoby pobierające zasiłki stałe; 14 osób objętych indywidualnym programem 

zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Pucku. Opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne jest zadaniem własnym, na które Gmina otrzymuje dotację. Ośrodek łącznie wydatkował na 

powyższy cel 87.815 zł. 

11. Na podstawie odpowiednich przepisów Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy, na podstawie 

przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych wydał w roku sprawozdawczym 17 decyzji 

dla 15 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez okres do 90 dni.  

12. Główne powody przyznawania pomocy klientom Ośrodka w roku 2019: 

➢ ubóstwo – 245 rodzin, 

➢ niepełnosprawność – 220 rodzin, 

➢ bezrobocie – 61 rodzin,  

➢ potrzeba ochrony macierzyństwa – 24 rodziny, w tym wielodzietność – 18 rodzin, 

➢ bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 36 rodzin, w tym: 21 rodzin niepełnych i 10 

wielodzietnych, 

➢ długotrwała lub ciężka choroba – 59 rodzin, 

➢ alkoholizm – 14 rodzin, 
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➢ przemoc w rodzinie – 5 rodzin, 

➢ bezdomność – 14 rodzin, 

➢ trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 10 rodzin, 

➢ zdarzenie losowe – 4 rodziny. 

13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 

osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny                                              

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb udzielając następującego wsparcia: 

➢ zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci, tę formę wsparcia Ośrodek realizował w ramach 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Na realizację programu 

wydatkowano ogółem 100.650 zł, z czego środki własne gminy wyniosły 40.650 zł, a dotacja z budżetu 

państwa 60.000 zł, 

➢ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, świadczeń przysługujących osobom całkowicie 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryteria ustawowe, 

stanowiących dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób. W roku 2019 zasiłki stałe otrzymywało 

195 osób. Łączna kwota poniesiona na ten cel to 1.055.161 zł, którą gmina otrzymała w formie dotacji 

z budżetu państwa, 

➢ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub 

o dochodach niższych niż ustawowe kryteria oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie lub brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. W roku 2019 Ośrodek objął tą formą pomocy 179 osób w 80 

rodzinach, przyznając 234 świadczenia na łączną kwotę 92.079 zł (75.000 zł dotacja i 17.079 zł środki 

własne). 

➢ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych - świadczeń skierowanych na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby życiowej, przyznanych w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów 

pogrzebu. W roku 2019 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 19 rodzinom, na łączną kwotę 4.823 zł. W 

szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach, rodzinom których dochód przekracza kryterium 

dochodowe przyznawane są zasiłki celowe specjalne. Z tej formy pomocy w roku sprawozdawczym 

skorzystały 4 rodziny –  na łączną kwotę 3.782 zł, 

➢ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, to świadczenie, które może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w 
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wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu 

i może nie podlegać zwrotowi. W roku sprawozdawczym 4 rodziny otrzymały tę formę pomocy                         

w łącznej wysokości 4.300 zł. Były to rodziny które doznały strat w wyniku pożarów, 

➢ praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom                                       

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi. Praca socjalna, ukierunkowana jest na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących osób 

lub rodzin, powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia 

społecznego. Pracą socjalną w roku sprawozdawczym objęto 385 rodzin, w tym 131 rodzin tylko 

pracą socjalną.  

14. Udzielenie wsparcia dla klientów GOPS odbywa się w oparciu o rodzinne wywiady środowiskowe, które 

wykonywane są na każdorazowy wniosek o pomoc, nie rzadziej niż co pół roku. W roku sprawozdawczym 

pracownicy socjalni przeprowadzili 1029 rodzinnych wywiadów środowiskowych. 

15. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 – Podprogram 2018 współfinansowany                                      

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym był realizowany przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pucku. Dostawy żywności odbywały się w cyklach miesięcznych. W ramach 

Podprogramu 2018 żywność otrzymało 500 osób. Każda osoba z zakwalifikowanych rodzin otrzymała 21 

produktów żywnościowych o łącznej wadze 45,60 kg. Wydano osobom potrzebującym 22.801,5 kg 

żywności.  

16. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Od 1 stycznia 2019 r. 

weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, która przyznała prawo do ubiegania się o w/w 

kartę rodzicom i małżonkom rodziców którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez 

względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. W roku sprawozdawczym Wójt Gminy Puck, w 

imieniu którego dyrektor GOPS realizował zadania wynikające z Programu, wydał 1.607 Kart Dużej 

Rodziny w 679 rodzinach.  

17. Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez udział tych osób w wykonywaniu prac społecznie użytecznych. 

Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Ośrodka,                                 

a następnie refundowane w 60% przez  Powiatowy Urząd Pracy w Pucku. Prace te pełniły 4 osoby, za 

które otrzymały świadczenia w łącznej kwocie 10.116 zł (4.046 zł ze środków Gminy i 6.070 zł ze środków 

PUP).  

18. W celu aktywizacji zawodowej klientów, Ośrodek kontynuował partnerski projekt Aktywny Powiat Pucki, 

który był realizowany w latach 2016 – 2018, a 2 etap 2018 - 2020. Projekt był współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP 2014 – 2020. Z terenu 

Gminy Puck do udziału w projekcie w roku 2019 skierowano 50 osób, z których 36 osób zakwalifikowano 
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do projektu i które ukończyły zaplanowane w nim działania.  Łącznie od początku trwania projektu 

skierowano do udziału w nim 147 osób. Za część uczestników Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

19. Dane liczbowe dotyczące wypłaconych świadczeń rodzinnych: 

Wyszczególnienie 

Liczba 

uprawnionych 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

Zasiłek rodzinny 1372 28007 3.155.868,25 zł 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: x x 1.594.214,05 zł 

urodzenia dziecka 145 147 134.738,16 zł 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego 
97 751 287.153,01 zł 

samotnego wychowywania dziecka 71 796 151.047,03 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
149 1603 168.546,44 zł 

rozpoczęcia roku szkolnego 928 1570 148.559,78 zł 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
437 3522 234.155,91 zł 

na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem  

w miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły 

9 53 5.989,00 zł 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 371 5057 464.024,72 zł  

Świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne: x x 6.035.462,00 zł  

zasiłki pielęgnacyjne 899 9911 1.877.870,10 zł 

świadczenia pielęgnacyjne 232 2538 3.987.526,90 zł  

specjalny zasiłek opiekuńczy 26 266 163.245,00 zł  

zasiłek dla opiekuna 1 11 6.820,00 zł  

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 159 1839 678.226,26 zł  

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 263 269 269.000,00 zł  

świadczenie rodzicielskie 205 1344 1.231.800,78 zł  

RAZEM X 57684 12.964.571,34 zł  
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20. Rodziny pobierające świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +). Ogółem w 2019 roku świadczenia 

wychowawcze przyznano i wypłacano 3.997 rodzinom na 6.306 dzieci. Łączny koszt realizacji świadczeń 

wychowawczych wyniósł: 29.930.431 zł. 

21. Świadczenia „Dobry start” przyznano i wypłacano na 4.318 dzieci. Łączny koszt realizacji świadczeń 

„Dobry start” w roku 2019  wyniósł: 1.327.110 zł. 

22. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w 2019 roku wypłacono 3 jednorazowe świadczenia z 

tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną 

chorobą zagrażającą życiu na łączną kwotę 12.000 zł 

23. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. otrzymało – 110 wierzycieli dla 164 osób 

uprawnionych. Ogółem w roku sprawozdawczym wypłacono 1654 świadczenia alimentacyjne na kwotę 

688.530 zł. Kwota odzyskanych środków w toku prowadzonych postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych wyniosła 343.539 zł z funduszu alimentacyjnego i 6.650 zł z zaliczki alimentacyjnej. W 

2019 r. liczba dłużników alimentacyjnych ogółem wynosiła  162 osoby, w tym:  

➢ 34 dłużników mieszkających na terenie gminy Puck,  

➢ 66 dłużników mieszkających na terenie naszej gminy, a zadłużonych w innych gminach wobec których 

prowadzimy postępowania, 

➢ 52 dłużników spoza gminy zadłużonych na rzecz naszej gminy, 

➢ 10 dłużników przebywających w zakładach karnych lub u których nie można ustalić adresu zamieszkania.  

24. Liczba wydanych decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć ogółem – 10761, z tego:  

➢ w zakresie pomocy społecznej – 736 decyzji, 

➢ w zakresie świadczeń rodzinnych – 2751 decyzji, 

➢ w zakresie funduszu alimentacyjnego – 119 decyzji, 

➢ w zakresie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych – 157 decyzji, 

➢ w zakresie świadczeń wychowawczych –  414 decyzji i 3680 rozstrzygnięć, 

➢ w sprawie przyznania świadczeń „Dobry Start” – 2904 rozstrzygnięć. 
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IIXX..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  ZZAADDAAŃŃ  GGMMIINNNNEEGGOO  PPRROOGGRRAAMMUU  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  
PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  AALLKKOOHHOOLLOOWWYYCCHH,,  PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIEE  NNAARRKKOOMMAANNIIII  II  
PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIEE  PPRRZZEEMMOOCCYY  WW  RROODDZZIINNIIEE    
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 
 

W roku 2019 odbyło się 35 posiedzenia Gminnej Komisji. 

Do Komisji zgłoszono 24 osoby mające problem z nadużywaniem napojów alkoholowych.  

Przeprowadzono 76 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 4 sprawy w celu wydania 

postanowienia w temacie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.   

Komisja wydała 21 pozytywnych postanowień - opinii, dotyczących 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 3 placówkach handlowych. Kontrole przebiegły sprawnie i bez zastrzeżeń. Przeprowadzono 

również dwie kontrole prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 r. 

Obie kontrole potwierdziły zgodność danych wykazanych w oświadczeniu z danymi zawartymi w 

dokumentach księgowych. 

Gminna Komisja wszczęła procedurę "Niebieskie Karty" w dwóch rodzinach. Członkowie Gminnej Komisji 

uczestniczyli w 141 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 2019 r. liczba przyjęć prezentowała się następująco: 

1. poradnictwo i pomoc psychiatryczna - 120  konsultacji; 
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2. poradnictwo i pomoc psychologiczna – 178 konsultacji (w tym 72 konsultacji z osobami uzależnionymi, 64 

z członkami rodzin z problemem alkoholowym i DDA, 27 z ofiarami przemocy oraz 15 ze sprawcami 

przemocy);  

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

rodzinie oraz eksmisji) – 124 porad; 

4. konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy – 138; 

5. konsultacje psychologiczne dotyczące środków odurzających - 107 . 

 

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 2019 r. zakończyła się szósta, natomiast we wrześniu rozpoczęła się ósma edycja grupy wsparcia 

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

Puck. Zakończenie ósmej edycji planowane jest na czerwiec br.  

Spotkania odbywały się w cyklu tygodniowym i trwały 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 2019 zakończyła działalność świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łebczu. 

Nadal działają następujące placówki: 

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

- Rekowo Górne – Szkoła Podstawowa (ok.15 dzieci) 
 

5. Pozostałe działania 
 
Do najważniejszych działań (poza wymienionymi powyżej) dotyczących problematyki uzależnień, 

realizowanych w ramach Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. zrealizowanych na terenie Gminy, należą: 

➢ Konkursy w tematyce uzależnień, na terenie szkół gminnych, 

➢ Obozy i kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy, 

➢ Szkolenie (organizacja) pt.: "Analiza rozporządzenia wprowadzającego Niebieskie Karty w kontekście 

skutecznego działania Zespołu Interdyscyplinarnego" dla przedstawicieli wszystkich instytucji 

działających w tematyce przemocy w rodzinie (GKRPA, GOPS, Policja, Prokuratura, Sąd, PCPR, 

oświata, służba zdrowia), 

➢ Szkoła dla rodziców (dwa cykle - wiosenny i jesienny), 

➢ Kampanie ogólnopolskie (udział), realizowane na terenie szkół gminnych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, 

Alkohol niszczy, Przemoc boli, Smart? To znaczy mądrze, Narkotyki? To mnie nie kręci!, Stop przemocy 

fizycznej, Stop przemocy w rodzinie - Projekt organizowany przez Stowarzyszenie Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu, 

➢ Przedstawienia profilaktyczne na terenie szkół oraz świetlic wiejskich, 

➢ Ferie i wakacje z programem profilaktycznym na terenie Gminy - współpraca z Ośrodkiem Kultury, 

Sportu i Turystyki w Gminie Puck, 

➢ Szkolenia Gminnej Komisji RPA ("Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie 

przemocy domowej jako zadanie własne gmin - perspektywa prawna, psychologiczna i praktyczna", 

"Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych - aspekty prawne i praktyczne. Diagnoza, psychoterapia, 

interwencja wobec sprawców przemocy w rodzinie jako element systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie"), 

➢ Programy ("Program fantastycznych możliwości", NIEĆPA 2019, "Dzień Profilaktyki" - zajęcia                                

z dziećmi, radami pedagogicznymi i rodzicami), warsztaty ("Odlot - Dokąd?", "Skutki prawne                                 

i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych" - zajęcia z dziećmi, radami pedagogicznymi                        

i rodzicami, "Profilaktyka uzależnień", "Profilaktyka przemocy") i zajęcie socjoterapeutyczne 

prowadzone przez psychologów i pedagogów szkolnych - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, 
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➢ Wsparcie działań podejmowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Wejherowie (GRANTY), 

➢ Działania podejmowane w ramach projektu "3xD. Dostrzeż ... Dociekaj .... Działaj!" skierowanego do 

psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli, realizowanego w porozumieniu ze Szkoła 

Podstawową im. M. Wilandta w Darzlubiu oraz firmą profilaktyczną PROKLIENT Leszek Dowgiałło z 

Braniewa (Seminarium: "Szkolne procedury postępowania w sytuacja kryzysowych", II Konferencja 

3xD - poruszająca takie tematy jak autoagresja, hejt, kryzys suicydalny u nastolatków, III Konferencja 

3xD - poruszająca takie tematy jak psychologiczny aspekt traumy, relacje, dziecko w traumie, rodzic 

z traumą, 

6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie Gminy działały 52 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 2019 zlikwidowano 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (3 bary, 6 sklepów). Powstało 

5 nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych (1 bar, 4 sklepy).    

W roku 2019 wydano 20 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku 2019 w punktach sprzedaży detalicznej gminy Puck 

(punkty gastronomiczne, sklepy): 

1. o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa – 12.040.291,10 zł. 

2. o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1.313.927,18 zł. 

3. o zawartości powyżej 18% alkoholu – 5.873.873,08 zł. 

 

Razem: 19.228.091,36 zł. 
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Zestawienie wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Puck w latach 2014-2019 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

do 4,5% 9 113 041,22 9 396 590,92 10 224 897,78 9 870 510,89 11 999 118,07 12 404 291,10 

4,5-18% 1 017 514,08 1 063 424,80 1 173 169,53 1 199 704,04 1 254 851,65 1 313 927,18 

pow. 18% 3 971 878,86 4 311 527,24 4 883 847,50 5 105 535,32 5 634 766,13 5 873 873,08 

RAZEM 14 102 434,16 14 771 542,96 16 281 914,81 16 175 750,25 18 888 735,85 19 228 091,36 

 

 

 

 

7. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku 

W 2019 r. odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Do przewodniczącego Gminnego Zespołu wpłynęło 36 Niebieskich Kart, z następujących instytucji: 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Pucku – 25  

➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku - 4 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku - 1 

➢ Szkoły z terenu Gminy Puck – 4 
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➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck - 2 

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. 

Odbyły się 143 spotkania Grup Roboczych. 

W 35 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 czterokrotnie wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Pucku z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie znęcania.  
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XX..  KKUULLTTUURRAA,,  SSPPOORRTT,,  TTUURRYYSSTTYYKKAA    
 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck administruje 18 placówkami kultury, 21 boiskami, 2 

orlikami (Żelistrzewo, Starzyno), 4 miejscami turystycznymi (Grota Mechowska, 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 2019 r. Ośrodek Kultury uzyskał przychody w łącznej wysokości: 4.647.936,28 zł, na które składa się:  

➢ dotacja podmiotowa: 3.167.512,82 zł; 

➢ przychody z tyt. sprzedaży usług w zakresie turystyki i promocji: 338.071,09 zł; 

➢  przychody ze sprzedaży towarów handlowych: 7.667,68 zł; 

➢  przychody finansowe: 10.237,68 zł; 

➢ pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, wynajem sprzętu wodnego, sprzedaż biletów  

wstępu) : 134.970,82 zł; 

➢  dotacja celowa: 989.476,19 zł; 
 

oraz  poniósł wydatki w łącznej wysokości : 4.563.023,18 zł,  na które składa się: 

➢  administracja : 1.601.038,76 zł;  

➢ działalność kulturalna: 1.132.735,68 zł; 

➢ działalność sportowa: 456.258,49 zł; 

➢ działalność promocyjno- turystyczna: 356.723,56 zł; 

➢ wydatki inwestycyjne: 1.016.266,69 zł  
 

Wydatki inwestycyjne: 

➢ zagospodarowanie terenu wsi Osłonino- Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne                                   

w  

Osłoninie: 892.381,89 zł; 

➢ kocioł gazowy wraz z niezbędna infrastrukturą  WKK Domatówko: 33.000,00 zł, 

➢ kocioł gazowy wraz z niezbędna infrastrukturą  WDK Żelistrzewo: 60.147,00 zł, 

➢ sprzęt sportowo-wodny do stanicy Swarzewo (2 rowerki wodne): 15.000,00 zł, 

➢ monitoring obiektu Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie: 8.350,97 zł, 
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➢ piłkochwyt na boisko Mieroszyno: 7.386,83 zł. 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck w roku 2019 zatrudniał 29 osób  tj. 21 etatów. Na 

wynagrodzenia  wraz z obowiązkowymi obciążeniami (US, ZUS, ZFŚS) dla w/w została w 2019 r. wydana 

kwota: 1.436.233,46 zł. 

 

1. Działalność kulturalna   

Dział „kultura” w Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck jest odpowiedzialny za prowadzenie 

różnorodnej działalności zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie                                                               

i propagowanie lokalnych tradycji, zwyczajów oraz ich promocję. Jednostka stawia sobie za cel 

rozbudzanie zainteresowań kulturalnych poszczególnych grup społecznych, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom i inicjatywom mieszkańców naszej gminy. Dział ten zajmuje się również organizowaniem 

imprez (zarówno lokalnych przeznaczonych dla mieszkańców danej miejscowości oraz tzw. 

ogólnogminnych przeznaczonych dla mieszkańców całej gminy oraz turystów), nadzorem nad 

działalnością placówek kultury w gminie a także współpracą z sołectwami i organizacjami społecznymi                  

w zakresie organizowania imprez kulturalno- rekreacyjnych oraz rozwijaniem amatorskiego ruchu 

artystycznego. 

W roku 2019 w ramach działalności kulturalnej OKSiT zorganizował 44 imprezy szczebla gminnego lub 

ponadlokalnego. Z tego tytułu wydano 297,615 zł. Do najpopularniejszych imprez można zaliczyć: Finały 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Spotkanie z Pieśnią Maryjną, Gminne Obchody Święta Ludowego, 

Sobótki Gminne, Festyn „Figle Gnieżdżewskich Gburów”, Święto Chleba, Dożynki gminno- powiatowe, 

Dni Dziedzictwa Kulturowego, „Brëmzowni”, Podsumowanie Roku Kulturalnego, Spotkanie Rodzin 

Muzykujących a także Gminny Wieczór Bożonarodzeniowy. W ramach współpracy ze szkołami 

zorganizowano przeglądy kolędnicze, teatralne, muzyczne, konkursy recytatorskie i literackie zarówno 

polskie jak i kaszubskie. Dużym zainteresowaniem cieszy się udział dzieci i młodzieży w konkursach 

związanych z malarstwem, fotografią czy twórczością ludową. Nie można tu pominąć współpracy z Kołami 

Gospodyń Wiejskich, których to członkinie aktywnie uczestniczą w działaniach podejmowanych przez 

OKSiT. Tradycyjnie wydarzeniem roku jest odbywający się jako najstarszy w Polsce Turniej Kół Gospodyń 

Wiejskich. Ważnymi wydarzeniami w kalendarzu imprez są również spotkania o charakterze 

patriotycznym czy regionalnym. W 2019 roku należały do nich: konferencja z okazji Zaślubin Polski                          

z Morzem, konferencja naukowa „Osada Łowców Fok” czy obchody z okazji 100- lecia Traktatu 

Wersalskiego i Święta Niepodległości. 

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, 
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Leśniewie, Mechowie, Osłoninie, Mieroszynie, Połchowie, Połczynie i Sławutowie, Dom Kaszubski                                

w Swarzewie, klub „Kuźnia” w Radoszewie, świetlica wiejska w Rekowie Górnym oraz Park Kulturowy 

Osada Łowców Fok w Rzucewie. Do ich zadań należy m.in.: animowanie i stymulowanie aktywności 

społeczno- kulturalnej, integrowanie środowiska lokalnego poprzez integrowanie więzi międzyludzkich, 

organizowanie kulturalnego wypoczynku mieszkańcom, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

kultywowanie tradycji środowiskowych, promocja sztuki i kultury artystycznej. Duże znaczenie                              

w działalności placówek kultury ma współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi, Kołami Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, szkołami. Koszt działalności merytorycznej placówek wyniósł 

47.583 zł. W ramach struktur OKSiT (zarówno placówki kultury jak i szczebel gminny) zorganizowano 

około 610 imprez kulturalnych, w których wzięło udział około 30.000 osób. W tym m.in.: 9 seansów 

filmowych (około 415 osób), 8 wystaw (około 438 osób), 5 festiwali i przeglądów artystycznych (około 

600 osób),  10 koncertów (około 1300 osób), 120 prelekcji, wykładów i spotkań edukacyjnych (około 3400 

osób), 155 imprez turystycznych i rekreacyjnych (około 7.330 osób), 15 konkursów (około 490 osób), 11 

pokazów teatralnych (około 690 osób), 17 konferencji (około 430 osób), 100 warsztatów (około 1.760 

osób), 35 imprez interdyscyplinarnych (około 5.200 osób) oraz około 124 pozostałe imprezy (plenerowe, 

biesiadne, okolicznościowe), na które przybyło około 6.850 osób. 

W ramach amatorskiego ruchu artystycznego przy OKSiT działają: Teatr Lalkowy „Muszelki” w Strzelnie, 

Kaszubski Zespół Dziecięcy „Sztrądowè Òste” w Żelistrzewie, Zespół Folklorystyczny „Bursztynki”                           

w Mieroszynie, Orkiestra Dęta w Strzelnie oraz Pracownia Plastyczna w Żelistrzewie. Koszt 

funkcjonowania powyższych grup artystycznych wyniósł 69.012 zł. 

Lokalnie działa 10 grup artystycznych, skupiających 222 osoby. W tym: 2 grupy teatralne (31 osób), 3 

zespoły muzyczno- instrumentalne (46 osób), 2 zespoły wokalne (20 osób), 2 zespoły folklorystyczne (35 

osób) oraz 1 kabaret (10 osób). 

W ramach rozwijania zainteresowań wśród mieszkańców gminy w placówkach kultury funkcjonują 54 

koła zainteresowań z udziałem około 1041 osób.: w tym: 14 kół plastycznych (187 osób), 2 koła taneczne 

(30 osób), 7 kół sportowo- rekreacyjnych (133 osoby), 2 koła seniora (49 osób), 1 Uniwersytet „każdego 

wieku” (25 osób), 13 kół gospodyń wiejskich (229 osób), oraz 14 innych kół (kaszubskie, kulinarne, 

krawieckie, honorowych dawców krwi- 388 osób). 

W ramach programu edukacyjnego zorganizowano lokalnie w placówkach 15 kursów, w których wzięło 

udział 219 osób.: w tym: 9 kursów języka obcego (108 osoby), 3 kursy komputerowe (36 osób) i jeden                                      

w zakresie samoobrony (75 osób). 
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OKSiT współpracuje również ze środowiskami lokalnymi, w których nie ma placówek kultury. W ramach 

relacji z „innymi środowiskami” OKSiT otwiera się na placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. 

Dotyczy to wsparcia finansowego oraz pomocy przy organizacji imprez zarówno pod względem 

merytorycznym jak i technicznym. Działania te głównie związane są z organizacją imprez odbywających 

się w plenerze, jaki i również balów seniora, konkursów czy turniejów. W roku 2019 na ten cel wydano 

19 288 zł. 

2. Działalność  sportowa  

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 
 
Na  2019  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 2019 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 Leśniewie, 

➢  mistrzostwa Gminy Puck w pływaniu, które odbyły się w Cetniewie, 

➢  liga kręglarska zorganizowana 4 razy, 

➢  mistrzostwa Gminy Puck w strzelaniu zorganizowane w  Pucku, 

➢  otwarte mistrzostwa Gminy Puck w lekkiej atletyce weteranów zorganizowane w Połczynie  

➢ mistrzostwa Gminy Puck w lekkiej atletyce zorganizowane w Pucku, 

➢ otwarte mistrzostwa Gminy Puck w czwórboju rzutowym zorganizowane 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 zorganizowane w Swarzewie 

➢ turniej piłki nożnej im. L. Dettlaffa zorganizowany w Starzynie, 

➢ mistrzostwa Gminy Puck w tenisie ziemnym zorganizowane w Rekowie Górnym, 

➢ mistrzostwa Gminy Puck w piłce siatkowej plażowej zorganizowane w Pucku, 

➢ turniej piłki nożnej młodzieżowej w Żelistrzewie, 
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➢ V Bieg Ziemi Puckiej na 10 km Kąpino - Połczyno , 

➢ IV Mistrzostwa Gminy Puck w Żeglarstwie zorganizowane w Swarzewie, 

➢ XXIV 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: 

➢ VI 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, 

➢ XI Półmaraton Ziemi Puckiej, 

➢ XIV Zawody Kulturystyczne Ziemi Puckiej w Żelistrzewie, 

➢ VI Bieg Zaślubin Polski z Morzem „Od HalIera do Hallera”, 

➢ turniej skata sportowego z okazji Święta Niepodległości, 

 

Osiągnięcia sportowe i wyróżnienia  
 
W 2019 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 2019/2020 zespoły z Gminy Puck zajmują: 

Klasa A: 

Start Mrzezino –          4 miejsce 

Kaszubia Starzyno –    9 miejsce 

 

Klasa B: 

Huragan Smolno –       3 miejsce 

Kaszuby Połchowo –   4 miejsce 

Ajax Leśniewo –           7 miejsce 

Sokół Strzelno –           8 miejsce 

Puma Darzlubie –        9 miejsce 

Zawodnicy z Gminy Puck uczestniczyli w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, a także 

ogólnopolskim. 

Osiągnięcia w 2019 roku: 

➢ 13.04.2019 r. udział w finale wojewódzkim turnieju szachowego drużyn 4- osobowych o „Złotą 

Wieżę, który odbył się w Zamku w Gniewie - 4 miejsce, 

➢ 27.07.2019 r. na obiektach Skarszewskiego Centrum Sportu w Skarszewach w powiecie starogardzkim 

odbyła się II Wojewódzka Seniorada Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Marszałka 
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Województwa Pomorskiego. Zawodnicy z Gminy Puck zdobyli łącznie 18 medali. 

➢ 29-31.08.2019 r. odbyły się XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Siedlcach.   W tym roku województwo 

pomorskie reprezentowała blisko 70- osobowa ekipa rywalizująca w blokach sportowym                                                    

i rekreacyjnym. To jedno z największych wydarzeń sportowych organizowanych przez LZS, gdzie co 

roku startuje ponad 1000 zawodników (zawodników licencjonowanych jak i amatorów), zwycięzców 

eliminacji wojewódzkich. Od kilku lat Pomorze znajduje się w czołówce klasyfikacji wojewódzkiej 

Igrzysk a reprezentanci z Gminy Puck zdobywają medale na tej imprezie. 

Helman Mateusz – 1 miejsce w pchnięciu kulą U16 z wynikiem 15,10 

Helman Mateusz – 3 miejsce w rzucie dyskiem U16 z wynikiem 43,44 

Duraj Dominika – 3 miejsce 100 m U 16 z wynikiem 12,77 

Duraj Dominika – 2 miejsce 300 m U16 z wynikiem 40,50 

Kempa Kinga – 1 miejsce skok w dal U16 z wynikiem 5,06 m 

➢ I Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Bowlingu Seniorów w dwóch kategoriach 

wiekowych kobiet i mężczyzn. – II miejsce zajął Wojciech Licau z Mieroszyna, 

➢ W 2019 roku Gmina Puck otrzymała wyróżnienie „Sportowa gmina” – nagrodę, za rozwój w zakresie 

sportu i rekreacji. Prestiżowe wyróżnienie, z rąk samej Anity Włodarczyk, odebrał w Warszawie                                          

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. Wójt podkreślił, 

że ta nagroda to w dużej mierze zasługa mieszkańców, którzy chętnie angażują się w życie sportowe 

gminy. 

 

 

 

➢ 19.12.2019 r. kolejne wyróżnienie dla Gminy Puck wręczył Przewodniczący LZS województwa 

pomorskiego. Nagroda przyznana została za rekordową liczbę imprez sportowych oraz 

zaangażowanie w sport całej gminy. 
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➢ W klasyfikacji generalnej współzawodnictwa Ludowych Zespołów Sportowych na najbardziej 

aktywny sportowo Samorząd Województwa Pomorskiego nagrodzono samorządy, których 

mieszkańcy uczestniczyli w zawodach rangi gminnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej organizowanej 

przez LZS. Sklasyfikowane zostały 63 samorządy. W końcowej klasyfikacji GMINA PUCK została 

sklasyfikowana na drugim miejscu.  

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: 

➢ Wymieniono okna w szatniach na obiekcie sportowym w Mrzezinie 

➢ Naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Mrzezinie 

➢ Zakupiono i zamontowano piłkochwyt na obiekcie sportowym przy szkole w Mieroszynie 

➢ Remont ogrodzenia na obiekcie sportowym w Połchowie 

➢ Remont kostki na orliku w Starzynie 

➢ Zakup materiałów do piłkochwytu na boisku w Strzelnie 

➢ Zakup siatki do piłkochwytu na boisku plażowym w Łebczu  
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Różne 

 Na terenie Gminy Puck prowadzona była Sportowa Liga Gminy Puck obejmująca  23 imprezy sportowe. 

Wzięło w niej udział 25 sołectw. Pierwsze miejsce zajęło Strzelno ( 354 pkt. ) przed Połczynem (285,5 pkt. ) 

oraz Żelistrzewem  ( 246 pkt.).  

 Przeprowadzony został konkurs-plebiscyt na najlepszych sportowców Gminy Puck za osiągnięcia sportowe 

w 2019 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 2019 roku. 

Wspomagano finansowo oraz organizacyjnie imprezy sportowe, festyny organizowane w środowisku 

wiejskim przez sołectwa oraz szkoły. 

 
 

 

 Sprawy finansowe 

W 2019 roku poszczególne miejscowości Gminy Puck wykorzystały następujące środki na kulturę fizyczną: 
Celbowo 2.100,00 zł 
Darzlubie 6.814,00 zł   
Domatowo 2.741,00 zł   
Domatówko 2.429,00 zł    
Gnieżdżewo 2.456,00 zł    
Leśniewo 11.972,00 zł   
Łebcz 9.401,00 zł    
Mechowo 6.892,00 zł   
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Mieroszyno 9.466,00 zł  (piłkochwyt 6286) 
Mrzezino 21.796,00 zł  (prąd 4.673 zł, naprawa płotu 3.200 zł,                                            

wymiana okien 5.774 zł) 
Osłonino    1.407,00 zł   
Połchowo                   35.203,00 zł  ( koszenia i nawożenie i wałowanie 7.182 zł, prąd 5.786 zł, remont 

ogrodzenia 15.393 zł )                         

Połczyno 8.969,00 zł   
Rekowo Górne 400,00 zł 
Sławutowo 3.183,00 zł   
Smolno 10.759,00 zł   
Starzyno 40.000,00 zł  (prąd + gaz 10.448 zł, sędziowanie 3.590 zł,   remont kostki na orliku 

6.120 zł, blaszak 1.740 zł, koszenie i nawożenie 6.800 zł )                                  

Starzyński Dwór 448,00 zł   
Strzelno 20.492,00 zł  (piłkochwyt 3.969 zł, podłoga do siłowni 2.181 zł)    
Swarzewo 7.058,00 zł   
Werblinia 1.540,00 zł 
Żelistrzewo                            45.713,00 zł  (prąd 13.051 zł, naprawa halogenów na orliku 4.585 zł, wyłożenie 

kostki 2.200 zł, nawozy 5.390 zł)   

 
W/w środki zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie obiektów sportowych (naprawa, koszenia, 

konserwacja, koszt energii, toi-toi), budowa, modernizacja i doposażenie  obiektów sportowych,  zakup 

sprzętu sportowego, koszt udziału w imprezach sportowych, koszt organizacji własnych imprez sportowo-

rekreacyjnych.    

    

3.  Działalność promocyjno- turystyczna  

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przedstawia działania podjęte na rzecz promocji gminy                                

w roku 2019. Utrzymaliśmy w materiałach promocyjnych hasło Gminy Puck: Gmina Puck – rytm życia, nowe 

perspektywy… uznając takie sformułowanie za komunikatywną wizję medialną. Nadal oczywiście w użyciu 

pozostały określenia: Gmina Puck na cysterskim szlaku… potwierdzając wartość funkcjonowania na 

niezwykle ważnym i cennym europejskim szlaku kulturowym oraz Gmina Puck nad morzem… wskazując 

fenomen miejsca.  

Wartości regionalne stały się fundamentem promocyjnego przekazu. Promujemy kaszubszczyznę za 

pośrednictwem naszych zespołów regionalnych, ale i włączamy zewnętrzne formacje, zwłaszcza do 

współtworzenia określonych działań, szczególnie Festiwalu Pieśni Kaszubskich w Swarzewie… Kaszëbsczé  

tónë nad Môlim Mòrză, który w tym roku odbył się 7 lipca. Główne wyróżnienie - charakterystycznym 

honorowym Bursztynowym Skowronkiem. 
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Blok imprezowy „Kwartały Sztuki” o charakterze muzycznym i teatralnym, w rytmie kwartalnym objął kilka 

koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej, również przedstawień teatralnych, wzbogacając gminną 

propozycję artystyczną, dla dorosłych i dzieci.  

1 maja zainicjowaliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Artystycznego Igora Jankowskiego koncertem 

Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. Współdziałanie koncertowe z Anną Asmus i solistami Cappelli 

Gedanensis oraz Weroniką Korthals, Beatą Dąbrowską, artystkami wywodzącymi się z Gminy Puck, bądź 

mieszkającymi tutaj, a także Puckimi Warsztatami Muzyki Klasycznej z uroczystym koncertem 2 maja 2019                

w sali żelistrzewskiego WDK, to istotna propozycja o wysokich walorach artystycznych. 

Podpisany 27 maja 2018 roku w Gorey (Irlandia) przez dyrektora OKSiT List Intencyjny partnerstwa 

kulturowego owocuje wymianą kontaktów samorządowych (wizyta Wójta i przedstawiciela Rady) oraz 

wymiennym uczestnictwem artystów w wystawach sztuki. Pośrednikiem w tych relacjach jest polonijne 

stowarzyszenie kulturalne gorey.pl.  

Tradycyjnie ważnym akcentem promocji Gminy Puck w 2019 roku były główne imprezy plenerowe, takie 

jak:  

Święto Ludowe /9 czerwca/ w Domatowie z rodzimym tematem wiodącym zespołu wokalno – 

instrumentalnego Da Capo Al Fine oraz rozrywkową propozycją discopolowego zespołu Verdis.  

 Dożynki Gminy Puck /25 sierpnia/ w Połchowie - główne wydarzenie kaszubskiej wiejskiej gminy, kreujemy 

wymiar kulturowy akcentami występów artystów uznanych; tym razem uświetnił dożynki wyjątkowy 

wokalista Rafał Brzozowski, a czas spędziliśmy także z Warszawską kapelą z Targówka oraz kobiecym 

zespołem MeloMany. 
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Honorowaliśmy podczas naszych imprez rocznicowy charakter zdarzeń odzyskania Niepodległości… 

przygotowując się do 100. lecia powrotu Pomorza do Macierzy w dniu 10 lutego 2020 roku. W Zdradzie przy 

pomniku A. Abrahama, Trybuna naszej wolności, obchodziliśmy, jak co roku, 11 listopada Święto 

Niepodległości w perspektywie 100. lecia odrodzenia naszej państwowości. Natomiast 150 lecie urodzin 

Antoniego Abrahama (19.12.1869) upamiętniliśmy podczas Wieczoru Bożonarodzeniowego    w niedzielę 15 

grudnia występem chóru Jubileum z Żelistrzewa z muzycznym wątkiem patriotycznym. Lipcowe i sierpniowe 

festyny ludowe: „Łowisko” i „Dzień Bursztynu” w Rzucewie, „Topienie Węgorza”     w Gnieżdżewie i „Święto 

Chleba” w Sławutowie, są ciekawymi sezonowymi propozycjami rekreacyjnymi. Zamykamy plenery 

wrześniowym kultowym festynem Dzień Ziemniaka w Celbowie z tradycyjnymi „wykopkami” w plenerze 

autentycznego kartofliska.  
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Zasadnicze planowane zadania roku 2019: 

1. Kreując strategię Promocji Gminy Puck uwzględniamy wartości kulturowe i przyrodnicze, które 

stanowią motyw przewodni informacji o gminie. Propozycje inwestycyjne i gospodarcze mają również swoje 

miejsce w serwisie informacyjnym. 

Planowym działaniem promocyjnym stała się współpraca z 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… 

Podstawowym zadaniem promocyjnym jest wykorzystywanie fenomenów kulturowych wyróżniających 

naszą gminę, takich 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.  

2. Promocyjnemu zadaniu służy kolejna edycja katalogów i folderów Gminy Puck wydawanych 

sukcesywnie przez OKSiT /min. Groty Mechowskie, Osada Łowców Fok, Ścieżki i trasy rowerowe Gminy Puck/. 

3. W stałym, bieżącym przygotowaniu, sukcesywnie uzupełniane upominki promocyjne.  

4. Współdziałania promocyjne Gminy w ramach Stowarzyszenia Norda. Opracowanie materiałów 

gminnych do informatora Kaszuby Północne, także Pomorskiego Szlaku Cysterskiego oraz szeregu innych 

wpisów informacyjnych na wydawanych zewnętrznie mapach, katalogach /Magazyn Gdański, Pomeranka, 

Forum Pomorskie, Express Biznesu, Przegląd Samorzadowy, Negatyw, Gazety Letnie itd./  
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5. Utrzymujemy naszą promocyjną propozycję ofertową np.: albumami Pomorskie, Kaszuby…, nowy 

Przewodnik po Ziemi Puckiej, także Kaszuby, przewodnik - wersja niemiecka; Gerarda Labudy Historia 

Kaszubów; Bajki Puckie, wersja polska i niemiecka; Norda na szlaku, Elementarza Kaszubskiego i Słownika 

Kaszubskiego, Fara w Pucku, monografii o kościołach Starzyna i Mechowa, kolejne Zeszyty Gminy Puck, a 

także Pan Tadeusz w wersji kaszubskiej, czy kuchni kaszubskiej i szeregiem innych.  

6. W związku z kolejną rocznicą Zaślubin Polski z Morzem OKSiT z Towarzystwem Upiększania Miasta 

Pucka stał się organizatorem dnia 9 lutego 2019 roku tradycyjnej już konferencji Zaślubiny Polski z Morzem... 

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 wokół postaci i tematów czasu odzyskania Niepodległości:   

- prof. zw. kpt. żw. Daniel Duda, por. Patryk Ruciński, Powstanie administracji morskiej w Polsce po I wojnie 
światowej,  

-  dr Danuta Dettlaff, Sprawa Pomorza na konferencji wersalskiej,  

- dr Jan P. Dettlaff, Ksiądz dziekan Bolesław Witkowski, proboszcz Mechowa, polskim posłem w sejmie 
pruskim, kaszubskim posłem w sejmie polskim,  

-  mar. pchor. Iwo Dettlaff, Powrót admirała Józefa Unruga do Ojczyzny; 

oraz promocje publikacji:  

- ks. dr Jan Nieciecki: Europa, Rzeczpospolita, Prusy Królewskie. Nowożytność. Pokonferencyjna publikacja 
zbiorowa pod. red. D. Dettlaff; 

- dr Fryderyk Tomala: Szkice biograficzne: Adolf Gałacki, Konstanty Kowalski, autorstwa prof. zw. kpt. ż.w. 
Daniel Dudy w serii: Ludzie morza;  

-  prof. Marcin Pliński: Zeszyty Gminy Puck, z. XIII: Kaszubskie losy na podstawie pamiętników Franciszka 
Potrykusa z Łebcza.  

7. Przygotowywana w ubiegłym roku czerwcowa konferencja kulturowa przeprowadzona 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 Uniwer-sytetu 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 zostały wydane                                     
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w tradycyjnej formie publikacji zbiorowej, recenzowanej naukowo. Laudowane na Konferencji Zaślubinowej 

9 lutego 2019 przez ks. profesora Jana Niecieckiego z Białegostoku. Przyjęte z oczekiwaniem i gratulacjami. 

8. Wydany 13. Zeszyt Gminy Puck zawiera ważny temat: Marcin Pliński, Kaszubskie losy, na podstawie 

wspomnień Franciszka Potrykusa z Łebcza.  

9. Na początku roku TUMP wydał książkę Morska fara Rzeczypospolitej /Danuta Dettlaff, Format B5, 

str. 316/ dzięki grantowi Grupy Rybackiej. OKSiT stał się partnerem wydania. Pozycja ta jest cenną propozycją 

opisania Europy Ojczyzn, wypełniając dotkliwą lukę w piśmiennictwie o Pomorzu. Autorka przywraca 

możliwość pełnego zrozumienia istotnego okresu historii Rzeczypospolitej północnych Prus Królewskich także 

przez prezentację zapomnianych, a wybitnych postaci związanych z regionem, takich jak Ernest, Jan i Jakub 

Wejherowie, archidiakon Mateusz Jan Judycki, opaci oliwscy Aleksander Kęsowski, Jacek Rybiński, gwardian 

wejherowski Grzegorz Gdański i wielu innych. Wprowadza w krąg twórców gdańskich oraz w walory 

artystyczne i ikonograficzne sztuki doby baroku północnych Kaszub. Prezentuje naszą ziemię na tle 

europejskiej historii kultury… 

10. Przygotowana przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i OKSiT książka Waldemara 

Płomienia o 70. letniej historii kultury fizycznej północnych Kaszub i Gminy Puck również uzyskała wsparcie 

grantem Grupy Rybackiej, wnioskowanym przez Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Puck. Finał wydawniczy 

prowadzony przez OKSiT – miał miejsce w maju 2019. Album cieszy się ogromnym powodzeniem i jest 

skuteczną informacją o sporcie na naszym terenie. 

11. 28 czerwca 2019 w Zdradzie „Dla Niepodległej…” – 100.lecie Traktatu Wersalskiego. 150. rocznica 

urodzin Antoniego Abrahama. 

12. We współpracy z TUMP prowadziliśmy kolejny 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 

przyjęte i realizacja nastąpiła w sierpniu i wrześniu. 

13. Promocyjnie traktujemy wsparcie merytoryczne i plastyczne różnorodnych działań sołectw, OSP                           

i KGW Gminy Puck. Są to: festyny wiejskie, dni seniora, imprezy cykliczne Kół Gospodyń Wiejskich… 

14. Piesze integracje: marcowy rajd „Kaszub” w Sławutowie… oraz jesienny …dla Niepodległej.  

15. W maju, w rocznicową datę urodzin Jana Drzeżdżona wybitnego pisarza kaszubskiego – (16.05.1937 

w Domatowie) - OKSiT tradycyjnie złożył kwiaty na grobie pisarza i poety w Mechowie… 

16. Utrzymywanie wizualizacji kurhanu w Mieroszynie. Częściowo odtworzony kamienny kopiec 

potrzebuje stałej obsługi /zabezpieczenie przed przerastaniem trawą, rewaloryzacja ogrodzenia/. 

Współpraca z Sołectwem Mieroszyno i OSP. 

17. Akcja wolnostojących planów sołeckich miejscowości Gminy Puck oraz wymiana wyblakłych plansz 

to działania stałe… 
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18. Gmina Puck na cysterskim szlaku… monitoring oznakowania turystycznego obiektów i szlaku.  

19. Renowacje znaków szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Puck. Między innymi 

działanie gdańskiego PTTK na nasze zlecenie. 

20. Promocja ścieżek i tras rowerowych (a także narciarstwa śladowego w surowym plenerze) a wszystko 

w ramach hasła „sezon na cały rok…” 

21. 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. 

22. 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 PolskaNiezwykla.pl - z którymi jesteśmy obecni na 

targach krajowych i zagranicznych (w Poznaniu, Warszawie, Berlinie, Brnie…).  

23. Przygotowanie z portalem: 24.Kaszëbë, prezentacji multimedialnych z imprez i zdarzeń kulturalno-

społecznych… 

24. Opieka merytoryczna nad stronami internetowymi gminy.  

25. 20 października 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się Inauguracja Roku 

Kulturalnego 2019/20 w Gminie Puck. W ramach uroczystości podsumowanie konkursu o „Klubowy 

Bursztynowy Laur” na najlepiej działającą placówkę kultury w gminie. Inaugurację uświetniła koncertem 

Weronika Korthals z zespołem. Autorskim tematem muzycznym były wiersze Karola Wojtyły… 

26. Współtworzenie z Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka – 16. Puckiego Salonu Artystycznego                    

w Pucku. Temat wiodący: …dla Niepodległej. Prezentacja w kontekście sztuki profesjonalnej naszego 

potencjału twórców sztuki ludowej i nieprofesjonalnej - 10 listopada 2019 r. z wernisażem w Muzeum Ziemi 

Puckiej/Szpitalik.  

27. 11 listopada 2019 r. Uroczystości Jubileuszu Niepodległości Polski w Zdradzie. Po południu „Wspólne 

śpiewanie …dla Niepodległej” w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie.  

28. Przygotowanie do wydania albumu kulturowego na 100.lecie Zaślubin Polski z Morzem i powrotu 

Polski nad Bałtyk - pod tytułem: Pomorze… dla Ciebie Polsko. 

29. Przygotowanie do druku kolejnego, 14 numeru Zeszytów Gminy Puck z opracowaniem tekstu 

historycznego przez prof. M. Plińskiego pt.: Kronika szkoły w Swarzewie; cz. II.  

30. Wieczór Bożonarodzeniowy integrujący środowiska kreatywne Gminy Puck w klimacie kolędowym 

odbył się w tym roku - 15 grudnia 2019 r. w WDK Żelistrzewo. Obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin Antoniego 

Abrahama (19.12.1869). Anna Asmus i Chór Jubileum z Żelistrzewa uświetnili wieczór. 
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31. Utrzymanie w sprawności technicznej pomostów pływających w Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie 

oraz otoczenia ich baz cumujących jest stałym i ważnym przedsięwzięciem promocyjnoturystycznym Gminy 

Puck. Koniecznością jest ich stopniowe doposażanie i ewaluowanie działania Stanicy Turystycznej i Wodnej 

OKSiT w Swarzewie.  

32. Wszystkie wydarzenia z gminnego kalendarza imprez są działaniami promującymi Gminę Puck na 

wielu szczeblach i w różnych sektorach, zawsze z podkreśleniem miejscowych walorów kulturowych.   

 

XXII..    PPLLAANNOOWWAANNIIEE  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEE  
 

1. Procent powierzchni ternu gminy objętego opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

➢  na początku 2019r. - 6,25 % 

➢  na koniec 2019r. – 6,36 % 
 

2. W 2019 r. wydano 68 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły 

sieci uzbrojenia terenów w media. 

3. W 2019 r. wszczęto 454 postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu, w wyniku których wydano 408 decyzji ustalających  warunki zabudowy, w tym: 

➢   378 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

➢    15 decyzji dotyczących zabudowy usługowej, 

➢   15 decyzji dotyczących innych obiektów i robót wymagających ustalenia warunków zabudowy (art. 

29 ust. Prawo bud.), 

Ponadto wydano: 

➢   20 decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy (decyzja), 

➢   2 decyzje w sprawy umorzenia, 

➢   24  postępowania pozostają w toku, 
 

4. Wydano decyzji przenoszących warunki zabudowy – 103, 

5. Wydano sprostowań, wyjaśnień  i decyzji zmieniających warunki zabudowy - 31, 

6. Sporządzono wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium  – 

112, 

7. Wydano informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania – 740, 

8. Wydano zaświadczeń o rewitalizacji (do aktów notarialnych) – 742, 

9. Sporządzono odpowiedzi na pisma (różne) – 142, 
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10. Uchwalono 2 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Mechowo, Starzyński Dwór) 

oraz 1 zmianę planów miejscowych (Brudzewo – gazociąg) i 1 zmianę studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, 

11. Przygotowano i podjęto 14 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

12. Sporządzono umów w sprawie dzierżawy nieruchomości - 21, 

13. Dokonano wpisów do CEiDG – 1405, 

14. Przygotowano i podpisano akty notarialne – 26, 

15. Wydano zarządzeń w sprawie pierwokupu gruntu - 8. 

XXIIII..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCC  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  
 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze Regon 285 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był przemysł i budownictwo – 116, pozostała 
działalność  - 166, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 3. 

W 2019 r. w gminie zarejestrowanych było 2121 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 
351 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. 

W 2019 r. wyrejestrowano 175 przedsiębiorców, w tym 163 osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych były przemysł i budownictwo 63, pozostała 
działalność 108, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 4. 

Grupa: NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2019 r. 

Podgrupa: Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 (Wymiary: Rodzaj działalności) 

ogółem 285 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 

przemysł i budownictwo 116 

Pozostała działalność 166 
 

Podgrupa: Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych (Wymiary: Rodzaje podmiotów 
gospodarki narodowej) 2019 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 285 

sektor publiczny - ogółem 2 

sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 2 

sektor prywatny - ogółem 272 

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 265 

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 4 
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Grupa: WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2019 r. 

Podgrupa: Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 (Wymiary: Rodzaj działalności) 

ogółem 175 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 4 

przemysł i budownictwo 63 

Pozostała działalność 108 
 

 

Podgrupa: Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych (Wymiary: Rodzaje podmiotów 
gospodarki narodowej) 2019 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 175 

sektor publiczny - ogółem 2 

sektor publiczny -państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 2 

sektor prywatny - ogółem 172 

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 163 

sektor prywatny- spółki handlowe 3 

sektor prywatny - spółdzielnie 1 

sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 1 
 

Dane według stanu na 16.04.2020 r. - pobrano ze strony systemu statystyki publicznej poprzez      Gus-owski Bank Danych Lokalnych. 
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XXIIIIII..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA  II  KKOOMMUUNNAALLNNAA    
 

Na początku 2019 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 45 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, 
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➢ 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, 

➢ 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. 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, 
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➢ 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, 

➢ 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 2019 r. znajdowało się 41 mieszkań. Ilość ta nie uległa zmianie 

do końca roku. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 57 m2. 

W 2019 r. nie oddano do użytkowania żadnych nowych mieszkań, ani też powstałych w skutek adaptacji  

pomieszczeń o innym przeznaczeniu.  

W 2019 r. nie doszło do sprzedaży mieszkania z lokalowego zasobu gminy Puck. 

W 2019 r. toczyło się jedno postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu mieszkalnego, 

będącego w zasobie gminy. Postępowanie to nie dobiegło jeszcze końca. Powodem wszczęcia 

postępowania było występowanie zaległości w zapłacie czynszu oraz innych opłat za używanie lokalu, 

znacznie przekraczającej trzy pełne okresy płatności. 

W 2019 r. dokonano remontu w 5 obiektach. Przedmiotem remontów były: 

➢ naprawa dachu budynku mieszkalnego położonego w Starzynie przy ul. Żarnowieckiej 22A, 

poprzez jego ocieplenie styropapą, montaż nowych opierzeń i orynnowania oraz naprawę 

kominów,    

➢ interwencyjna naprawa pokrycia fragmentu przeciekającego dachu budynku mieszkalnego                          

w Żelistrzewie przy ul. Lipowej 23, w którym znajduje się należący do Gminy lokal. Naprawiono 
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również fragment dachu budynku gospodarczego, w którym znajdują się pomieszczenia 

przynależne do lokalu,  

➢ naprawa rury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z lokalu w budynku znajdującym się                                      

w Celbowie, 

➢ wykonanie uszczelnienia wraz z montażem opierzeń i orynnowania balkonu gminnego mieszkania 

w Rzucewie,  

➢ remont mieszkania w Leśniewie, obejmujący: wymianę rury wodociągowej, montaż nawiewników 

okiennych, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 

budowę nowego komina systemowego, wykonania nowej posadzki kuchni i łazienki. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. wszystkie mieszkania będące w zasobie gminy Puck posiadały toalety. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 43 632,76 zł, których beneficjentami było 31 

osób. Podstawą ich przyznania była decyzja Wójta Gminy Puck. Kwota najniższego dodatku wynosiła 80,21 

zł miesięcznie, zaś kwota najwyższego dodatku – 444,23 zł miesięcznie. 

W zasobie gminy Puck w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: szkoły, budynki po 

zlikwidowanych szkołach w Leśniewie i Celbowie, 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 2019 r. wnioski o przyznanie mieszkania z zasobu gminy złożyło 9 osób, spośród których 3 spełniały 

warunki przyznania lokalu, określone uchwałą Rady Gminy Puck. 
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XXIIVV..  SSPPRRAAWWYY  OOBBYYWWAATTEELLSSKKIIEE  
 

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 2020 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 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 17 ofert, 

z których 13 otrzymało dofinansowanie na łączna kwotę 208 030,00 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 29 ofert, z których 25 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 60 000,00 zł, 

➢ zadnie III Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych, kulturalnych promujących Gminę Puck, 

jako ośrodek turystyczny oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa 

narodowego. Wpłynęło 13 ofert, z których 10 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 18 

000,00 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 5 000,00 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. Wpłynęły 4 oferty, z których 2 otrzymały dofinansowanie na łączną 

kwotę 2 090,00 zł, 

➢ zadanie VII Wspieranie działań na rzecz demokracji lokalnej – nie wpłynęła żadna oferta, 

➢ zadanie VIII Edukacja ekologiczna – wpłynęły 3 oferty z których 2 otrzymały dofinansowanie na 

łączną kwotę 4 000,00 zł, 
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➢ zadanie IX Ochrona zdrowia obejmująca zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja wolontariatu. Wpłynęło 8 ofert,                      

z których 7 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 42 910,00 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 3 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 7 

970,00 zł, 

➢ zadanie XII Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami – wpłynęła 2 oferty, żadna nie otrzymała dofinansowania, 

➢ zadanie XIII Pomoc społeczna na świadczenie usług prowadzenia ogrzewalni na rzecz osób 

bezdomnych mieszkańców Gminy Puck – wpłynęła 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie                                   

w kwocie 7 000,00 zł.  

 

2. Sołectwa 

W 2019 roku odbyło się 27 zebrań wiejskich dotyczących sprawozdania z działalności sołtysa i 

rady sołeckiej oraz zaplanowania wydatkowania środków sołeckich na 2019 rok.  

Rada Gminy Puck podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na kolejne 

lata, w związku z tym zmieniły się zasady przyznawania i wydatkowania środków sołeckich. 

Zostały zwołane kolejne zebrania tj.  27 w sprawie zaplanowania środków na 2020 rok.  

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 
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W roku 2019 sołectwa miały do dyspozycji środki finansowe w wysokości 962,876,71 zł, na 
zadania sołeckie została wydana kwota 954 121,14 zł w tym na poszczególne sołectwa: 

Lp. Sołectwo frekwencja frekwencja

1. Błądzikowo 223 27 12,11% 18 8,07%
2. Brudzewo 197 29 14,72% 11 5,58%
3. Celbowo 425 45 10,59% 28 6,59%
4. Darzlubie 672 59 8,78% 42 6,25%
5. Domatowo 611 39 6,38% 16 2,62%
6. Domatówko 553 63 11,39% 21 3,80%
7. Gnieżdżewo 954 101 10,59% 30 3,14%
8. Leśniewo 1279 54 4,22% 17 1,33%
9. Łebcz 1464 94 6,42% 43 2,94%
10. Mechowo 327 63 19,27% 20 6,12%
11. Mieroszyno 735 103 14,01% 41 5,58%
12. Mrzezino 1945 119 6,12% 29 1,49%
13. Osłonino 267 25 9,36% 22 8,24%
14. Połchowo 1072 43 4,01% 17 1,59%
15. Połczyno 1003 78 7,78% 28 2,79%
16. Radoszewo 131 22 16,79% 15 11,45%
17. Rekowo Górne 953 73 7,66% 54 5,67%
18. Rzucewo 241 28 11,62% 32 13,28%
19. Sławutowo 343 37 10,79% 17 4,96%
20. Smolno 706 62 8,78% 16 2,27%
21. Starzyno 998 59 5,91% 34 3,41%
22. Starzyński Dwór 317 45 14,20% 19 5,99%
23. Strzelno 853 98 11,49% 40 4,69%
24. Swarzewo 822 72 8,76% 26 3,16%
25. Werblinia 456 30 6,58% 35 7,68%
26. Zdrada 92 21 22,83% 17 18,48%
27. Żelistrzewo 2092 133 6,36% 36 1,72%

Razem 19731 1622 8,22% 724 3,67%

Liczba osób 
uprawnionych

Liczba osób 
obecnych na 

zebraniu 
luty – marzec

Liczba osób 
obecnych na 

zebraniu 
sierpień–wrzesień
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Lp. Sołectwo

1. Błądzikowo 0,00
2. Brudzewo 13,72
3. Celbowo 0,00
4. Darzlubie
5. Domatowo 252,08
6. Domatówko
7. Gnieżdżewo 5,89
8. Leśniewo 6,47
9. Łebcz 0,00
10. Mechowo 3,44
11. Mieroszyno 35,01
12. Mrzezino
13. Osłonino 11,16
14. Połchowo 0,55
15. Połczyno 0,38
16. Radoszewo 10,43
17. Rekowo Górne 774,53
18. Rzucewo 0,00
19. Sławutowo 19,31
20. Smolno 367,78
21. Starzyno 0,00
22. Starzyński Dwór 0,00
23. Strzelno 1,44
24. Swarzewo 198,38
25. Werblinia 1,10
26. Zdrada 0,00
27. Żelistrzewo 0,00

RAZEM

Środki 
posiadane w 

2019 r.
Środki wydane 

w 2019 r.
Środki 

pozostałe z 
2019 r.

8 251,91 8 251,91
15 432,49 15 418,77
16 143,55 16 143,55
32 117,97 30 721,48 1 396,49
22 254,35 22 002,27
23 072,94 18 472,51 4 600,43
38 651,47 38 645,58
49 067,56 49 061,09

115 720,36 115 720,36
11 225,25 11 221,81
31 410,44 31 375,43

126 190,08 125 133,10 1 056,98
10 974,01 10 962,85
56 687,22 56 686,67
53 215,23 53 214,85
10 251,17 10 240,74
36 858,76 36 084,23
11 512,33 11 512,33
13 226,83 13 207,52
30 076,60 29 708,82
39 916,11 39 916,11
18 693,11 18 693,11
27 390,85 27 389,41
36 130,63 35 932,25
25 698,64 25 697,54

6 321,67 6 321,67
96 385,18 96 385,18

962 876,71 954 121,14 8 755,57



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2019

88  |  Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…

Raport o stanie Gminy Puck za rok 2019 | 

88 

XXVV..  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  PPUUBBLLIICCZZNNEE  
 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

OSP Połczyno - wydatki bieżące 36 199zł 

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 50 436 zł 

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 122 805 zł 

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 36 329 zł 

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 
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OSP Smolno - wydatki bieżące 28 568 zł  

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 4 1 

 

OSP Werblinia - wydatki bieżące 30 682 zł 

W remizie znajduje się garaż i świetlica OSP, mieszkanie. 

Podstawowe wyposażenie  

Samochody Pompy do 

wody 

Narzędzia 

hydrauliczne 

Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 - 2 4 1 

 

OSP Darzlubie - wydatki bieżące 31 879 zł 

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 31 055 zł 

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 
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OSP Żelistrzewo - wydatki bieżące 23 573 zł 

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 40 191 zł 

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 24 702 zł 

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 22 702 zł 

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 
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OSP Leśniewo - wydatki bieżące 42 996 zł 

W remizie znajduje się garaż, sala OSP, świetlica prowadzona przez OKSiT 

Podstawowe wyposażenie  

Samochody Pompy do 

wody 

Narzędzia 

hydrauliczne 

Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 1 2 4 1 

 

OSP Starzyno - wydatki bieżące 49 868 zł 

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 46 628 zł 

W remizie znajduje się garaż. 

Podstawowe wyposażenie  

Samochody Pompy do 

wody 

Narzędzia 

hydrauliczne 

Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 4 - 1 4 1 

 

 

2. Członkowie OSP 

 Członkowie Strażacy MDP 

Darzlubie 92 19 15 

Domatowo 47 12 6 

Gnieżdżewo 68 24 41 

Leśniewo 24 21 6 

Łebcz 82 18 25 

Mechowo 22 13 14 

Mieroszyno 70 13 64 

Mrzezino 52 15 14 
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Połczyno 56 17 20 

Smolno 53 18 24 

Starzyno 48 24 12 

Strzelno 73 20 32 

Swarzewo 42 21 25 

Werblinia 41 20 20 

Żelistrzewo 43 18 9 

 1,111 273 327 

 

3. Udział poszczególnych jednostek w zdarzeniach w 2019 r. 

 Pożary Miejscowe 

zdarzenia 

Alarm  

fałszywy 

Razem W tym wyjazd  

poza Gminę 

Puck 

W tym 

zabezpieczenie 

rejonu 

Darzlubie 7 19 0 26   

Domatowo 6 1 0 7   

Gnieżdżewo 19 16 1 36  2 

Leśniewo 3 14 0 17 5  

Łebcz 5 17 1 23   

Mechowo 1 1 0 2   

Mieroszyno 4 3 1 8   

Mrzezino 19 15 2 36   

Połczyno 10 7 0 17 1  

Smolno 10 11 0 21 1  

Starzyno 12 25 1 38  20 

Strzelno 8 13 1 22   

Swarzewo 5 10 0 15 1  

Werblinia 3 2 1 6   

Żelistrzewo 12 12 0 24 1  

 124 166 8 298 9 22 

 

4. Na trenie powiatu Puckiego miały miejsce 1077 zdarzenia w tym na terenie gminy Puck 251                        

( w tym 70 pożarów, 172 miejscowe zagrożenia i 9 alarmów fałszywych ) co stanowi ponad 

25% na 7 gmin. 

5. Liczba pożarów na 1.000 mieszkańców  

➢ Powiat Pucki 2,67  
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➢ Gmina Puck 2,64 

6. Liczba miejscowych zagrożeń na 1.000 mieszkańców  

➢ Powiat Pucki 8,98 

➢ Gmina Puck 6,49 

7. Wypadki komunikacyjne 

➢ Powiat  Pucki 108 

➢ Gmina Puck 41 w tym 5 ofiar śmiertelnych i 45 rannych           

8. Czas dojazdu jednostek: 

➢ Do 15 minut – 93 % 

➢ Powyżej 15 minut – 7 % 

 

Ze względu na niewielką odległość od najbliższej jednostki OSP , teren Gminy Puck jest właściwie 

chroniony ze względu na możliwość podjęcia działań w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym. 

O mobilności jednostek świadczy również analiza czasów dotarcia jednostek do zdarzenia. Kolejnym 

czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Puck jest 

liczba gotowych do działań oraz stan wyszkolenia członków OSP. Poziom wyposażenia w sprzęt, 

również specjalistyczny jest na bardzo dobrym poziomie.  

 

9. Obrona cywilna 

I.  W dziedzinie spraw obronnych -  działania zostały oparte na następujących dokumentach: 

➢ „Plan szkolenia obronnego w gminie Puck na 2019 r”. 

➢ „Plan realizacji zadań obronnych  w gminie Puck w 2019 r.” 

➢ „Plan kontroli wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego przez jednostki organizacyjne gminy Puck w 2019 r.” 

 Przeprowadzono  szkolenia   nt: 

➢ „Rola i miejsce Stałego Dyżuru podczas podwyższania gotowości obronnej państwa” 

➢ „Procedury funkcjonowania Urzędu Gminy Puck w przypadku zagrożenia atakiem  

w cyberprzestrzeni” 

➢ „Prowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy Puck”   

 W szkoleniach uczestniczyło 18 osób 

W dniach 18-19.XI. odbyła się  Akcja Kurierska. W akcji kurierskiej brało udział 15 osób. 
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Wójt gminy nałożył: 

➢ 24 decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, 

oraz 14 decyzji o uchyleniu, 

➢ dwie decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania  świadczeń osobistych na rzecz obrony 

oraz 4 decyzje o uchyleniu,  

Przystąpiono do opracowania nowego „Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Puck w 

warunkach zagrożenia zewnętrznego państwa i w czasie wojny” 

 

II. W dziedzinie zarządzania kryzysowego  

➢ Przystąpiono do opracowania nowego  „Plan zarządzania kryzysowego Gminy Puck” 

➢ Przeprowadzono kontrole realizacji nałożonych zadań zarządzania kryzysowego  

 w Szkole Podstawowej w Połczynie 

➢    Przeprowadzono inwentaryzację  sprzętu w gminnym magazynie      przeciwpowodziowym w 

m. Połczyno 

Opracowano: 

➢   „Plan dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Puck” 

➢ „Plany dystrybucji tabletek jodowych w sołectwach” 

➢ „Procedury realizacji przedsięwzięć w urzędzie gminy Puck w ramach poszczególnych 

stopniach alarmowych  i stopniach alarmowych CRP” 

➢ „Procedury realizacji przedsięwzięć w urzędzie gminy Puck w ramach poszczególnych 

stopniach alarmowych  i stopniach alarmowych CRP dla jednostek organizacyjnych (OKSiT, 

GOPS, ZOPO, szkoły)” 

Zakupiono: 

➢ zakupiono komplety odzieży ochronnej dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

➢ uzupełniono wyposażenie  magazynu w niezbędny sprzęt 

 

III. W dziedzinie Obrony Cywilnej – działania zostały oparte  na : 

„Planie działania Szefa Obrony Cywilnej gminy Puck w dziedzinie  Obrony Cywilnej w 2019 r.” 

Przeprowadzono : 

➢ Trening systemu wykrywania i alarmowania z udziałem członków (FOC) Formacji Obrony 

Cywilnej Urzędu Gminy Puck. W treningu uczestniczyło  26 członków  FOC 
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➢ 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 Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz 

gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w Gminie Puck  w Szkole Podstawowej                         

w Połczynie 

  Zakupiono  -  na wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej  gminy Puck: 

➢ dwa radiotelefony 

 Przeprowadzono inwentaryzację  sprzętu Obrony Cywilnej w gminnym magazynie w m. Połczyno 

10. Przestępczość w Gminie  

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2019 r. na terenie Gminy i Miasta Puck łącznie wszczęto 732 

postępowania, a w roku 2018 – 681. Jest to wzrost – 107,49 %. 

 

 

 
 

 

 

Procentowy wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w Gminie i Mieście Puck w 2019 roku 

wyniósł 71,93 %, a w roku 2018 – 74,16 %. 
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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. 
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XXVVII..  UUCCHHWWAAŁŁYY  II  ZZAARRZZĄĄDDZZEENNIIAA    
 

Rada Gminy Puck w roku 2019 podjęła 171 uchwał z czego: 

➢ 43  objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

➢  128 objętych było nadzorem Wojewody Pomorskiego  

➢ 60 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

➢ 16 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 2019 wydał 252 zarządzenia, z czego: 

➢ 56  objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
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XXVVIIII..  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE      
 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie Gminy Puck wynika z art.28 aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest 

podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. 

Opracowany dokument pokazuje działania i inicjatywy, jakie podjęliśmy w celu poprawy życia 

naszych mieszkańców. 

Przed nami jeszcze ciągle wiele wyzwań, pomysłów i nowych projektów. Jednak budżet Gminy 

zmusza nas do odłożenia pewnych zadań i realizowania tych najpotrzebniejszych. 

W roku 2019 w dalszym ciągu priorytetowo potraktowaliśmy gospodarkę  wodno – 

kanalizacyjną. Zakończyliśmy budowę kanalizacji w Mechowie. Do ukończenia zadania zostało 

wykonanie kanalizacji w Mrzezinie, Brudzewie i Leśniewie. 

Nasza Gmina nieustannie od lat stawia na rozwój oświaty. Rozbudowa i przebudowa szkoły                    

w Łebczu to inwestycja, która pochłonęła znaczną część naszego budżetu. 

Na bieżąco prowadzimy remonty dróg, chodników i zakładamy nowe oświetlenie. 

Przykładając dużą wagę do rozwoju a także kształcenia i zdobywania nowych umiejętności, 

skutecznie pozyskujemy środki na projekty mające na celu podniesienie kwalifikacji naszych 

mieszkańców. 

Dbając o najmłodszych otwieramy nowe placówki – w roku 2019 otworzyliśmy żłobek                                 

w Starzynie i zakończyliśmy projekt polegający na utworzeniu miejsc przedszkolnych                                     

w Połchowie i Żelistrzewie. 

Również dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego, każda miejscowość naszej malowniczej 

gminy jest coraz piękniejsza. 

Mam nadzieję, że sporządzony dokument będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat zmian 

jakie zaszły w ciągu ostatniego roku w naszej gminie a realizowany program zrównoważonego 

rozwoju, którym się kierujemy utwierdzi naszych mieszkańców w przekonaniu, że Gmina Puck 

jest dobrym miejscem do życia, prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej czy 

turystycznej. 

Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom do pogłębienia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego oraz przyczynią się do lepszego 

poznania naszej małej ojczyzny. 

 

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

o samorządzie gminnym. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok 

ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny.

Opracowany dokument ukazuje działania i inicjatywy, jakie podjęliśmy w celu poprawy 

życia naszych mieszkańców.

Przed nami jeszcze ciągle wiele wyzwań, pomysłów i nowych projektów. Jednak budżet 

gminy zmusza nas do odłożenia pewnych zadań i realizowania tych najpotrzebniejszych.

W roku 2019 w dalszym ciągu priorytetowo potraktowaliśmy gospodarkę  

wodno-kanalizacyjną. Zakończyliśmy budowę kanalizacji w Mechowie. Do ukończenia 

zadania zostało wykonanie kanalizacji w Mrzezinie, Brudzewie i Leśniewie.

Nasza gmina nieustannie od lat stawia na rozwój oświaty. Rozbudowa i przebudowa szkoły 

w Łebczu to inwestycja, która pochłonęła znaczną część naszego budżetu.

Na bieżąco prowadzimy remonty dróg, chodników i zakładamy nowe oświetlenie.

Przykładając dużą wagę do rozwoju a także kształcenia i zdobywania nowych umiejętności, 

skutecznie pozyskujemy środki na projekty mające na celu podniesienie kwalifikacji naszych 

mieszkańców.

Dbając o najmłodszych otwieramy nowe placówki – w roku 2019 otworzyliśmy żłobek 

w Starzynie i zakończyliśmy projekt polegający na utworzeniu miejsc przedszkolnych 

w Połchowie i Żelistrzewie.

Również dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego, każda miejscowość naszej malowniczej 

gminy jest coraz piękniejsza.

Mam nadzieję, że sporządzony dokument będzie kompleksowym i miarodajnym źródłem 

wiedzy, a realizowany przez nas program zrównoważonego rozwoju utwierdzi w przekonaniu, 

że Gmina Puck jest dobrym miejscem do życia, inwestowania, prowadzenia działalności 

gospodarczej, rolniczej czy turystycznej.

Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom do pogłębienia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego oraz przyczynią się do lepszego 

poznania naszej małej ojczyzny.
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