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 I. CHARAKTERYSTYKA GMINY PUCK  
 

1. Wstęp  

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

Gminy Puck w roku 2021. 

 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, 

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.  

3. Demografia  

Na koniec 2021 roku w gminie Puck mieszkało 27 043 osób, co stanowiło około 30% populacji powiatu 

puckiego. Liczba ludności corocznie wzrasta. W porównaniu do 1 stycznia 2021 zwiększyła się o 374 

mieszkańców.  
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Do miejscowości z najmniejszą liczbą mieszkańców zameldowanych na pobyt stały należą: Widlino-50 osób, 

Celbówko-76, Wielka Piaśnica -77, Kaczyniec 96, Zdrada- 116 a do największych: Żelistrzewo- 2761, Mrzezino 

– 2606, Łebcz -1991, Leśniewo – 1763, Połchowo – 1450, Gnieżdżewo- 1308 

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

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

W 2021 roku urodziło się 310 osób, a zmarło 234 osób. 

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

stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 16 007 osób (59,19 % ogółu). Drugą grupę wiekową stanowią osoby 

w wieku przedprodukcyjnym – 7067 osób (26,13 %), a najmniej liczną osoby w wieku poprodukcyjnym – 3969 

osób (14,68 % ogółu).  

II. INFORMACJE FINANSOWE  

1. DOCHODY ROK 2021 

Wykonanie dochodów ogółem: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

DOCHODY OGÓŁEM 187.147.829,38 184.318.957,12 98,5 

Dochody bieżące 173.609.488,85 175.615.886,38 101,2 

Dochody majątkowe 13.538.340,53 8.703.070,74 64,3 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 37,3 % : 

Wykonanie dochodów ogółem 184.318.957,12 

Wykonanie dochodów własnych 68.744.251,24 

 

Udział subwencji w dochodach ogółem 26,2 %: 

Wykonanie dochodów ogółem 184.318.957,12 

Wykonanie subwencji 48.326.781,00 

 

Udział dotacji w dochodach ogółem 32,1 %: 

Wykonanie dochodów ogółem 184.318.957,12 

Wykonanie dotacji 59.116.522,95 

 

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

Wykonanie dochodów ogółem 184.318.957,12 

Wykonanie dochodów z innych źródeł 8.131.401,93 
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2. WYDATKI ROK 2021 

Wykonanie wydatków ogółem: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

WYDATKI OGÓŁEM 217.120.923,42 187.600.817,82 86,4 

Wydatki bieżące 175.040.634,31 157.292.323,01 89,9 

Wydatki majątkowe 42.080.289,11 30.308.494,81 72,0 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 16,2% : 

Wykonanie wydatków ogółem 187.600.817,82 

Wykonanie wydatków majątkowych 30.308.494,81 
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3. WYNIK BUDŻETU 2021 

Deficyt budżetu - 3.281.860,70 

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami 
bieżącymi 

 
18.323.563,37 

 

4. PRZYCHODY BUDŻETU 2021 

Kredyty, pożyczki 11.000.000,00 

Wolne środki  26.038.103,33 

 

5. KWOTA DŁUGU GMINY PUCK NA KONIEC 2021 ROKU 32.879.590,00 
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6. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Grupa 

Stan brutto 

na dzień 

01.01.2021r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan brutto  

na dzień 

31.12.2021r. 

Konto 011 – Środki trwałe  

00 – Grunty  46 106 468,00 3 068 871,00 2 839 064,00 46 336 275,00 

01 – Budynki 72 366 421,03 15 553 880,13 15 583,06 87 904 718,10 

02 – Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

166 074 119,15 40 260 907,90 14 184,00 206 320 843,05 

03- Kotły i maszyny 
energetyczne 

972 616,64 0,00 0,00 972 616,64 

04 – Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania 

1 654 111,39 145 484,60 4 062,07 1 795 533,92 

06 – Urządzenia techniczne 3 528 350,56 49 535,05 0,00 3 577 885,61 

07 – Środki transportu 699 164,27 179 580,00 0,00 878 744,27 

08 – Narzędzia, ruchomości, 
wyposażenie 

3 599 818,76 430 695,40 55 412,73 3 975 101,43 

RAZEM: 295 001 069,80 59 688 954,08 2 928 305,86 351 761 718,02 

 

III. INWESTYCJE I POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE  

1. Budowa drogi ul. Mechowskiej 

W styczniu 2021 r. Gmina Puck podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę 

na dofinansowanie budowy ul. Mechowskiej w Starzynie. Celem  inwestycji była poprawa warunków życia 

mieszkańców miejscowości oraz dostępu do usług publicznych. 

W ramach inwestycji, na ul. Mechowskiej powstała droga z nawierzchni asfaltowej o długości 633 m,  chodnik 

o długości 143 m, sieć kanalizacji deszczowej o długości 635 m oraz sieć wodociągową o długości 640 m. 

Inwestycja  dofinansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gmina otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 836 654, 00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 633 715,77 zł, a prace budowlane 

zakończyły się w listopadzie 2021 r.   
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ul. Mechowska przed inwestycją 
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2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gminie Puck udało się 

pozyskać promesę wstępną w wysokości 9 580 531,00 zł na realizację inwestycji polegającej na przebudowie                                 

i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym. Przedsięwzięcie zapewni efektywne ujmowanie               

i uzdatnianie wody, optymalizację kosztów związanych z ujęciem i uzdatnianiem wody na SUW a także 

umożliwi efektywne wykorzystywanie możliwości ujęcia wody. Inwestycja wpłynie pozytywnie na jakość życia 

mieszkańców wsi Rekowo Górne, Połchowo i Widlino. Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody jest 

niezbędna ze względu  na zbyt małe możliwości poboru wody oraz rosnące zapotrzebowanie w odpowiedniej 

jakości wodę dla miejscowości stale się rozwijających i dla istniejących oraz nowopowstających we wsi 

Rekowo Górne przedsiębiorstw.  

 

3.  Projekt „Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w Gminie Puck”, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w okresie od 6.12.2019 r do 

31.12.2022 r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 333 052,84zł, z czego wysokość dofinansowania z 

budżetu środków europejskich to 1 118 219,91 zł. 

W ramach projektu w 2021 r.  istniejący pomost w Rzucewie został przedłużony o 43 m. Projekt ten jest 

elementem większego przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej 

i Zatoki Gdańskiej”. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego 

jakim jest wzrost potencjału turystycznego Gminy Puck ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej. 

Dodatkowo celami projektu są wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunków uprawiania sportów 

wodnych, udostępnienie mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszarów 

nadmorskich, ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Puck 

oraz w akwenie Zatoki Puckiej, poprawa estetyki obszaru i przyciągnięcie na teren Gminy Puck nowych grup 
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turystycznych. Projekt obejmuje także zakup trzech łodzi żaglowych typu Puck oraz budowę toalety 

samoobsługowej przy istniejącym pomoście w Rzucewie.  

 

4. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i Gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich 

opiekunów” jest to projekt realizowany w partnerstwie z  Miastem Puck, Gminą Władysławowo oraz Gminą 

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

Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Projekt realizowany w okresie 01.12.2020 r. -

30.06.2023 r.  W  ramach projektu   budynek po starej szkole podstawowej w Celbowie zaadaptowany został 

na potrzeby Dziennego Domu Seniora, którego oficjalne otwarcie nastąpiło w listopadzie 2021 r. Dzienny 

Dom jest lokalnym ośrodkiem wsparcia, powołanym do świadczenia usług opiekuńczych. Zadaniem placówki 

jest zapewnienie opieki i wsparcia przez 8 godzin dziennie oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej 

oraz społecznej. Dzienny Dom Pobytu zapewnia 30 miejsc opieki dla seniorów powyżej 60 roku życia z terenu 

Gminy Puck oraz 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz stosowne oprzyrządowanie                                 

w toaletach. W wyniku prac budowlanych powstały sale warsztatowe i rekreacyjne, w których seniorzy 

spełniają swoje potrzeby społeczne, mogą  uzyskać pomoc w codziennych czynnościach, czy też skorzystać               

z  terapii ruchowej – placówka dysponuje własnym podstawowym sprzętem do ćwiczeń (bieżnie, rowery 

gimnastyczne, piłki sensoryczne, drabinki itp.). Seniorzy dodatkowo biorą udział w zajęciach warsztatowych 

– m.in. plastycznych, zajęciach ruchowych z terapeutą. Mogą także skorzystać z konsultacji z pielęgniarką 

oraz w razie potrzeby uzyskać konsultację lekarską. 

  Wykwalifikowana kadra pracowników dba o to, by każdy z seniorów korzystających z usług 

Dziennego Domu Pobytu czuł się zaopiekowany, spełnione zostały jego podstawowe potrzeby społeczne                      
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i zdrowotne. Gmina Puck zapewnia Seniorom codzienny dojazd do placówki i powrót do miejsca 

zamieszkania, a także całodzienne wyżywienie. Dodatkowo zagospodarowany został teren wokół budynku. 

Powstała tam m.in. siłownia zewnętrzna z urządzeniami wspierającymi rehabilitację i aktywność fizyczną 

seniorów oraz strefa odpoczynku na świeżym powietrzu. 

 W ramach projektu powstała także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzona przez 

Fundację Phenomen, a także Kluby Seniora w partnerskich gminach oraz pięć Klubów Seniora w Gminie Puck 

– w Osłoninie, Leśniewie, Połczynie, Strzelnie i Sławutowie. 

Wartość całego projektu  to 12 249 841,15 zł z czego 11 637,349,09 zł stanowi dofinansowanie. Zadanie 

realizowane przez Gminę Puck stanowi 7 270 682,91zł, z czego dofinansowanie wynosi  6 839 361,83 zł. 
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5 . „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

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

Europejskiej w ramach Funduszu Spójności,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

Zakończono realizację projektu, w ramach którego powstało łącznie 45,89 km sieci kanalizacji sanitarnej                                       

w miejscowościach  Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino i Leśniewo. 

Celem zadania było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Puck poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej. 

Wartość inwestycji wyniosła 31 970 392,37 zł, z czego dofinansowanie w ramach POiŚ to 14 382 550,03 zł. 

Wykonano również kanalizację sanitarną w miejscowości Sławutowo o długości 3,3 km współfinansowaną ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
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6. „Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno -szatniowego w Szkole Podstawowej                                             

w Gnieżdżewie” 

 W kwietniu 2021r. zakończył się remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w 

Gnieżdżewie. W ramach prac remontowych została wymieniona instalacja sanitarna i elektryczna, położone 

zostały nowe tynki, wymieniono stolarkę drzwiową, wydzielono szatnie i łazienki dla uczniów oraz nastąpiła 

całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej. Dodatkowo, w ramach inwestycji zakupione zostało także 

wyposażenie sali (drabinki gimnastyczne, słupki do piłki siatkowej, słupki do badmintona, nagłośnienie, 

elektroniczna tablica wyników, itp.). 

 Całkowita  wartość inwestycji wyniosła 553 492,62 zł, z czego 276 746,31 zł wyniosło dofinansowanie 

pozyskane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 

– program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. 
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7.  „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łebczu” 

W lutym 2021 r. zakończono budowę sali gimnastycznej w Łebczu. Był to element dużego przedsięwzięcia – 

rozbudowy Szkoły Podstawowej. Dzięki realizacji inwestycji powstała sala gimnastyczna o wymiarach 16,5 x 

28,96m. Jest to obiekt umożliwiający uprawianie takich dyscyplin sportowych jak: piłka koszykowa, siatkowa, 

ręczna, lekkoatletyka, ćwiczenia gimnastyczne. Sala została wykonana w konstrukcji słupowo – ryglowej, 

przykryta dachem z belek z drewna klejonego i pokryta ociepleniem z wełny mineralnej i papy wierzchniego 

krycia. Ułożony został parkiet, spełniający stawiane przez normę DIN 18032:2 parametry dla podłóg 

sportowych. Zakupione zostało także wyposażenie sali. Wartość inwestycji wyniosła 3 843 324, 00 zł, z czego 

1 700 000 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. 
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8. „Czas zacząć działać” 

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

Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-

2020. Projekt realizowany był w okresie 02.12.2019 r. -31.08.2021 r. Wartość projektu wyniosła: 697 656,56 

zł, z czego 593 008,08 zł stanowiło dofinansowanie. 

„Czas zacząć działać” to projekt, który skierowany był do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Puck, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych i/lub 

biernych zawodowo, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu było kompleksowe wsparcie 

ww. osób, zmierzające ostatecznie do zwiększenia ich zatrudnienia. Cele szczegółowe to: aktywizacja 

społeczna i zawodowa, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia lub poszukiwanie pracy. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Puck (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot realizujący 

projekt) i Partnera w projekcie – Fundację Phenomen.  

W 2021 r. w projekcie wzięło udział 24 osoby, które brały udział w szkoleniach zawodowych takich jak: 

•  Stylizacja rzęs, 

• Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym, 

• Florystka, 

• Fakturzystka, 

• Opiekun os. starszej i niepełnosprawnej, 

• Carving, 

• SEP do 1 kv, 

• Spawanie metodą TIG 141, 

• CNC w drewnie, 

• operator koparko – ładowarki, 

• prawo jazdy C + E. 

W roku 2021 łącznie 30 osób nabyło kompetencje bądź podniosło kwalifikacje zawodowe, a 11 osób podjęło 

pracę po zakończeniu udziału w projekcie. Łącznie z projektu w trakcie jego trwania skorzystało 60 osób 

bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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9. Projekt „Wykwalifikowani gotowi do pracy! – Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck” 

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

5.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

Projekt realizowany w okresie 02.12.2019 r. - 30.09.2021 r. Wartość projektu: 693 550,80 zł z czego 

658 873,26 zł stanowi dofinansowanie. W ramach zadania, w 2021 r. zorganizowano kursy i szkolenia: 

• Prawo jazdy kat. C, 

• kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym, 

• dekorowanie tortów, 

• opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, 

• szkolenia z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z zakresu arkuszy kalkulacyjnych z 

dodatkowym modułem rozliczania kierowców, 

• kwalifikacja na przewóz rzeczy, 

• operator koparko – ładowarki kl. III, 

• opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym, 

• obsługa wózka widłowego. 

W czasie trwania projektu, udział w nim wzięło 50 osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, z czego w roku 2021 do projektu przystąpiło: 12 osób, a udział  w 
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projekcie ukończyło 37 osób. Ze szkoleń w 2021 roku skorzystało 18 osób, 18 osób, które zakończyły udział w 

projekcie w 2021 roku uzyskało kwalifikacje oraz 15 osób, które zakończyło udział w projekcie w 2021 

uzyskało pracę. 

 

 

 

 

10. „Nowe kwalifikacje szansą na poprawę sytuacji mieszkańców Gminy Puck na rynku pracy” to projekt 

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

5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020. Projekt jest realizowany w okresie 02.03.2020 r. do 31.12.2022 r. Celem projektu jest zwiększenie 

uczestnictwa w kształceniu ustawicznym  215 osób z Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej i 

poprawienie ich sytuacji na rynku pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie TiK, 

języka angielskiego i innych kwalifikacji rynkowych przydatnych m. in. w branżach budowlanej, turystycznej, 

logistyce i oświacie. Beneficjentami będzie 215 osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach oraz w  podmiotach ekonomii społecznej, przedsiębiorstwach społecznych z terenu 

Gminy Puck. W 2021 roku w projekcie uczestniczyły 52 osoby, które brały udział w następujących kursach: 

• opiekunka w żłobku, 
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• prawo jazdy kat. C, 

• prawo jazdy kat C +E, 

• SEP G1 i D, 

• operator koparki jednonaczyniowej, 

• opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, 

• operator wózków widłowych, 

• kosmetolog medycyny estetycznej. 

Wartość projektu wynosi 964 764,20 zł, z czego 820 049,57 zł stanowi dofinansowanie ze środków 

europejskich. 

 

11. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

W maju 2021 r., wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Puck podpisała z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku porozumienie dotyczące utworzenia w 

Gminie Punktu Kolsultacyjno – Informacyjnego dotyczącego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W 

ramach funkcjonowania punktu przeszkoleni pracownicy informują mieszkańców na temat warunków                                  

i możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieefektywnego źródła ciepła, a także pomagają 

mieszkańcom Gminy wypełniać wnioski o dofinansowanie i wnioski o wypłatę dotacji oraz przesyłają je do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2021 r. z pomocy 

pracowników punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

skorzystało 91 osób. 

 

12. W ramach grantów Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz 

zwiększenie cyberbezpieczeństwa, ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowany ze 

środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,  Gmina Puck uzyskała wsparcie w wysokości 812 070 

zł. Jest to dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na cyfryzację Urzędu Gminy. W ramach pozyskanych 

środków można zakupić sprzęt IT i oprogramowanie, przeprowadzić edukację cyfrową dla jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji a także 

przeprowadzić audyt cyberbezpieczeństwa oraz przede wszystkim zapewnić cyberbezpieczeństwo 

samorządowych systemów informatycznych. 
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13.  W ramach kolejnego konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska - Granty PPGR - 

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, Gmina Puck pozyskała środki  w 

wysokości 738 000 zł. Uzyskana kwota pozwoli na zakup 246 laptopów dla dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR. W obliczu nadal trwającej pandemii istotnym jest, aby zapobiegać wykluczeniu 

cyfrowemu oraz minimalizować deficyty sprzętowe wśród dzieci, co pozwoli im na bezproblemową realizację 

obowiązku szkolnego poprzez naukę zdalną. 

 

14. Na początku października 2021 roku, Gmina Puck podpisała umowę partnerską dotyczącą realizacji 

projektu pn. „Pomorskie  Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”. Liderem projektu jest Gmina 

Kosakowo, która wraz z partnerami Gminą Reda, Gminą Wejherowo, Miastem Wejherowo, Gminą Puck, 

Gminą Miasta Puck, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumii, Yacht Klubem Rewa 

oraz Gminą Mikołajki Pomorskie będzie realizować projekt  dotyczący edukacji żeglarskiej i morskiej we 

wszystkich gminach partnerskich. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w 

województwie pomorskim. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez 

kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia 

nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.  

 W okresie trwania projektu tj. od października 2021 do końca czerwca 2023 r., dla uczniów 

zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne – kółka żeglarskie, prowadzone metodą projektu edukacyjnego. 

W ramach zajęć uczniowie będą mogli poznać komendy żeglarskie, rodzaje węzłów żeglarskich, nauczyć się 

odczytywać mapy akwenów, nauczyć się dokonywać pomiarów odległości, a także uczestniczyć w zajęciach 

praktycznych – nauce pływania na żaglówkach. Celem zajęć praktycznych jest zdobycie kompetencji 

kluczowych oraz rozbudzenie tożsamości pomorskiej poprzez praktyczne umiejętności żeglarskie. Uczniowie 

będą potrafili organizować pracę indywidualną, a także nauczą się współpracować w zespole. Dodatkowo, w 

ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego, dzięki któremu zapoznają się z 

zawodami morskimi, ich rodzajem, specyfiką ich wykonywania. Zostaną zorganizowane spotkania z 

przedstawicielami stoczni, portu, przystani, zakładów przetwórczych, rybaków, bursztynników i innymi 

przedstawicielami branży morskiej, którzy przybliżą uczniom różnorodność zawodów związanych z 

nadmorskim położeniem regionu. Uczniowie skorzystają także z zajęć z ratownikami morskimi dotyczącymi 

bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego. 

Ponadto, dla uczniów biorących udział w projekcie zostaną zorganizowane jednodniowe wyjazdy edukacyjne, 

m.in. do muzeów, ośrodków oceanograficznych, Fokarium Stacji Morskiej w Helu czy Sea Park Sarbsk. 

Wyjazdy edukacyjne mają wspomóc kształtowanie przynależności uczniów do nadmorskiego regionu, 

rozwinąć pasję, zainteresowania związane z morzem. 
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 W ramach Projektu zostaną zorganizowane także dwa Pikniki Naukowo – Żeglarskie. Podczas 

pikników odbędą się zawody sportowe dla dzieci, zostaną zorganizowane spotkania ze znanymi żeglarzami, 

Ludźmi Morza oraz przedstawicielami branży morskiej i żeglarskiej. 

  W projekcie zaplanowano także kursy i szkolenia doskonalące dla 28 nauczycieli szkół podstawowych 

Lidera i partnerów. W ramach kursów nauczyciele poznają i udoskonalą umiejętności prowadzenia zajęć 

metodą projektu edukacyjnego, a także zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu edukacji morskiej. 

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  2 074 723,11 zł, z czego udział na zadania realizowane przez Gminę 

Puck to 127 892,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze środków własnych wykonano: 

1. Remonty szkół 

 remont wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej w Gnieżdżewie, 

 remont instalacji elektr. w postaci zmiany położenia wyłącznika głównego w szkole podstawowej w 

Strzelnie, 

 naprawę oświetlenia zewnętrznego przy szkole w Leśniewie, 

 remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę lekcyjną w szkole w Rekowie Górnym, 

 renowację schodów wewnętrznych w starym budynku  szkoły w Darzlubiu, 

 remont sali lekcyjnej w szkole w Swarzewie, 
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 remont schodów zewnętrznych przy starej szkole w Strzelnie, 

 rolety okienne sali gimnastycznej w Łebczu, 

 remont sali gimnastycznej w szkole w Mieroszynie, 

 zakup wyposażenia do szkół 

 zakupy sprzętu do szkół w ramach programu Laboratoria przyszłości 

 

2. Kanalizacja deszczowa  

 wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo –  

– I etap obejmował zakres od umocnienia skarp na rzece Gizdepce do studni oznaczonej jako D2 wraz 

ze zbiornikiem retencyjnym, tj.: rurociąg z rur poliestrowych DN 600 – 118 mb, 3 studnie Ø1200, 

zbiornik retencyjny V=200 m3 

 wykonano  sieć kanalizacji deszczowej w Łebczu - rurociąg Ø 630 dług. 64 m 

 

3. Sieci wodociągowe  

 wykonano sieć wodociągową o długości 88,5 m do tłoczni w Leśniewie, 

 wykonano przyłącze  wodociągowe o długości 55,74 m do tłoczni w Brudzewie, 

 wykonano przyłącze  wodociągowe o długości 41,50 m do tłoczni w Sławutowie, 

 wykonano sieć wodociągową o długości 100 m na ul. Łąkowej w Połchowie, 

 wykonano sieć wodociągową o długości 411,70 m na ul. Lipowej  w Rekowie Górnym, 

 dokonano wymiany odcinka kolidującej sieci wodociągowej w Sławutowie ul. Wejherowska 

 

 4. Drogi 

 budowa układu drogowego z podłączeniem obiektów handlowo-produkcyjnych i ulicy Słonecznej do 

układu dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniem DW 216 w Rekowie Górnym- w ramach zadania 

wykonano przebudowę DW216 dług. 308 m; budowę skrzyżowania, budowę drogi gminnej dług. 516 m, 

budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istn. uzbrojenia, budowę linii kablowej 

elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z oświetleniem drogowym, oznakowanie. 

 Przebudowa nawierzchni ul. Rubinowej w Rekowie Górnym- w  ramach zadania przebudowano 

nawierzchnię o  dług. 278,3 m i ul. Słonecznej dług. 18,5 m (łącznie o dług. 296,8 m) wraz z 

oznakowaniem; wykonano przykanaliki  kanalizacji deszczowej dług. 72,1 m; przebudowano sieć 

elektroenerget. nn-0,4 kV oraz linię kablową oświetleniową (zmiana trasy). 

 Budowa odcinka drogi ul. Tęczowej w Mrzezinie – w ramach zadania przebudowano zjazd z ul. Górskiej 

na ul. Tęczowej o długości 67,0mb 

 Przebudowa drogi ul. Bałtyckiej w Błądzikowie w zakresie budowy chodnika (264mb) 
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 Przebudowa drogi w Darzlubiu w zakresie budowy chodnika (486 mb) 

 Wykonano projekt budowy chodnika w Starzyńskim Dworze, ul. Długa 

 Remont oraz połączenie istniejącego chodnika z nowo wykonanym chodnikiem poprzez wykonanie 

kładki przy ul. Puckiej w Darzlubiu,  

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelno – Łebcz część dz. Nr 141 obręb Strzelno i dz. 

Nr 179 obręb Łebcz – Etap 2 – w ramach zadania przebudowano drogi transportu rolnego na odcinku o 

dł. 602,7 m i szer.  5  m wraz z poboczami szer. 0,75 m: 

 Remont drogi powiatowej nr 1506G na odcinku Łebcz – Gnieżdżewo- dotacja dla powiatu w wysokości 

426.597,36 zł,  

 Wykonano dokumentacje projektowe  przejść dla pieszych przy drogach powiatowych: ul. Kaszubska w 

Wielkiej Piaśnicy, ul. Szkolna w Połchowie i ul. Jana Pawła II w Smolnie, 

 Wykonano studnię chłonną fi 1500 wraz z rurociągiem fi 200 o długości 8 mb i studzienki fi 500                                   

z wpustem ulicznym na ul. Rzecznej w Mrzezinie, 

 Ułożono 32 mb chodnika przy ul. Parkowej w Starzyńskim Dworze 

 

5. Drogi  płyt YOMB 

Utwardzono płytami YOMB drogi w miejscowościach: 

 Gnieżdżewo ul. Szara – dług. 190mb = 760m2 

 Gnieżdżewo ul. Ks. Dambków – dług. 269mb = 1300m2 

 Łebcz ul. Wichrowa – dług. 200mb – 800m2 

 Łebcz ul. Długa – dług. 140mb – 560m2 

 Mieroszyno ul. Kaszubska – dług. – 225mb = 900m2 

 Mrzezino ul. Tulipanowa – dług. 319mb = 1611m2 

 Smolno ul. Młyńska – dług. 200mb = 800m2 

 Połczyno ul. Świerkowa i Lipowa – dług. 494mb = 2008m2 

 Połczyno ul. Leśna – dług. 200mb = 800m2 

 Mechowo ul. Turystyczna – dług. 270mb = 1060m2 

 Połczyno BIS ul. Kwiatowa – dług. 526m2 = 2120m2 

 Połchowo ul. Graniczna – dług. 180mb = 720m2 

 Połchowo ul. Osiedlowa – dług. 515mb = 2060m2 

 Żelistrzewo ul. Polna – dług. 265mb = 1060m2 

 Żelistrzewo ul. Wesoła – dług. 189mb = 567m2 

 Łebcz ul. Wichrowa – dług. 92mb – 440m2 
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 Domatowo ul. Szkolna – dług. 225mb = 900m2 

 Domatówko ul. Gajowa i Nad Stawem – dług. 349mb = 1430m2 

 Widlino ul. Nowa –dług. 118mb = 510m2 

 Werblinia – dług. 150mb = 410m2 

 Zdrada – dług. 50mb = 265m2 

 Starzyński Dwór ul. Brzozowa = dług. 130mb = 700m2 

Koszt dostawy wyniósł 1 802 352,62  zł, z czego 125 000 zł dołożyli mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości. 

 

6.  Oświetlenie 

Ustawiono 60 lamp  w miejscowościach Leśniewo, Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, Połczyno, Połczyno BIS 

i Gnieżdżewo. Łączny koszt ok. 415 695,94 zł. 

 

7. OSP 

 Udzielono dotacji w wysokości 400 000 zł  dla OSP Gnieżdżewo na dofinansowanie zakupu samochodu 

pożarniczego, 

 Zakupiono sprzęt dla OSP Werblinia i OSP Starzyno,  

 Wykonano dokumentację techniczną rozbudowy budynku OSP w Gnieżdżewie,  

 Udzielono dotacji w wysokości 44 999,99 zł  dla OSP Mechowo na  zakup samochodu, 

  

8.  Inne 

 Wykonano projekt koncepcyjny świetlicy wiejskiej w Starzyńskim Dworze, 

 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku UG, 

 Renowacja elewacji budynku UG, 

 zakupiono urządzenia na place zabaw w Żelistrzewie, Smolnie, Domatowie, Sławutówku,  

 zakupiono wiaty przystankowe do Łebcza, Leśniewa,  

 Zakupiono fontannę pływająca na staw w Połchowie,  

 Zakupiono traktorek do sołectwa Żelistrzewo, 

 

Łącznie na zadania inwestycyjne w roku 2021 wydatkowano kwotę 30 308 495 zł. 
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Inwestycje w trakcie realizacji: 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo - etap II, wartość umowy 9 mln zł; 

 Budowa windy osobowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelistrzewie, wartość umowy 670 

tys. zł, dofinansowanie PFRON; 

 Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie, wartość umowy 1,75 mln zł; 

 Zagospodarowanie terenu w Osłoninie etap I, wartość umowy 1,75 mln zł, dofinansowanie PROW; 

 Rozbudowa budynku OSP w Gnieżdżewie, wartość umowy 330 tys. zł; 

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II. Przedsięwzięcie 

wykonane zostanie w ramach zadania: „Poprawa efektywności wód opadowych poprzez budowę 

systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – 

kanalizacja deszczowa w Żelistrzewie”. Wartość robót II etapu wynosi 1,1 mln zł. 

 Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegającą na budowie przejścia dla pieszych wraz z 

chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w Smolnie, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 2021 – wartość umowy 473 tys. zł; 

 

Dokumentacje techniczne w trakcie opracowania - nie ukończone na dzień 31.12.2021 r.: 

 remont ścieżki rowerowej w Swarzewie, cena projektu 3,2 tys. zł,  

 projekt drogi - Strzelno od ul. Wiejskiej,  Łebcz ul. Swarzewska do ul. Pomieczyńskiego w Swarzewie, 

cena projektu 121 tys. zł, 

 projekt rozbudowy i przebudowy szkoły w Strzelnie, cena projektu 115 tys. zł, 

 projekt rozbudowy i przebudowy SUW w Rekowie Górnym, cena projektu 98 tys. zł, 

 projekt budowy przystani kajakowej końcowej na rzece Reda, cena projektu 35 tys. zł, 

 projekty oświetlenia w Błądzikowie, Brudzewie, Leśniewie, Mieroszynie i Starzyńskim Dworze, cena 

projektów 46 tys. zł; 

 projekt remontu kanalizacji sanitarnej i nawierzchni asfaltowej w Rekowie Górnym przy ul. Lipowej, 

cena projektu 30 tys. zł 

 

IV. INFRASTRUKTURA DROGOWA  

1. Drogi publiczne: 

Infrastruktura drogowa w gminie Puck obejmowała na 1 stycznia 2021r. 129,600 km dróg 

publicznych w tym 800m klasy L i 127,270km klasy D. 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2021 |  

27 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

Na dzień 31 grudnia 2020r. długość dróg publicznych wynosiła 128,160 km. (poniżej podano drogi 

wewnętrzne jakie zostały  przekwalifikowane na drogi publiczne) w tym klasy L 800m i 127,270 

klasy D. 

Drogi publiczne ze względu na nawierzchnię : 

- drogi asfaltowe 25,071 km 

- drogi nawierzchni betonowej – 1,450 km 

- drogi o nawierzchni z kostki betonowej – 5,36 km 

- drogi o nawierzchni z bruku – 0,77 km 

- drogi o nawierzchni tłuczniowej  - 74,260 km 

- drogi o nawierzchni wzmocnionej kruszywem – 2,33 km 

- drogi o nawierzchni gruntowej – 21,00 km 

Drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy Puck o nieustalonej kategorii : 

Długość 497,91km – 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. 

2. Odśnieżanie: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021r. 

Zimowe utrzymanie w Gminie Puck podzielono na trzy części i realizowały to zadanie  trzy firmy : 

 Utrzymanie przejezdności dróg polegającym na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni 

dróg w miejscowościach: 

 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: 150 184.67 zł 

 Część 2 

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

Kilińskiego 58 , - Właściciel Jacek Kalinowski 

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

Zdrada 

Kwota: 313 056 zł 
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 Część 3 

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

Mieroszyno ul. Ogrodowa 43 – Właściciel Ryszard Adrian 

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

Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia 

Kwota: 109 751 zł 

       Razem utrzymanie zimowe dróg wyniosło 572 991.67 zł 

 

3. Wiosenno-Letnio-Jesienne utrzymanie dróg w sezonie 2021r. 

Utrzymanie bieżące dróg gruntowych w Gminie Puck podzielono na trzy części miejscowości i realizowały trzy 

firmy : 

Remont nawierzchni gruntowych na terenie Gminy Puck w miejscowościach: 

 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: 449 328.72  zł 

 Część 2 

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: 433 915.34 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: 273 726.73 zł 

   Razem remonty nawierzchni gruntowych na terenie Gminy Puck wyniosły  1 156 970,79 zł.  

4. Zajęcia pasa drogowego w roku 2021 r.  
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Zajęcia pasa drogowego w roku 2021r. wydano 365 decyzji tytułem zajęcia pasa drogowego dla podmiotów 

gospodarczych, gestorów sieci elektroenergetycznej, gazowej, światłowodowej i przyłączy wodno-

kanalizacyjnych z tego: 

A) Za prowadzenie robót w pasie drogowym naliczono opłaty na kwotę w sumie 90 938,55 zł 

B) Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naliczono opłaty na kwotę w sumie 20 066,20 zł do 

końca roku 2020r. Suma za pełny rok wyniosła 42 399,08 zł. 

W roku 2021 wydano na terenie gminy Puck 1162 uzgodnień w zakresie udzielania prawa dysponowania 

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

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

na drogi gminne. 

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w roku 2021r.  wykonywała firma Kruszywo Linia Sp. z o.o. ul. 

Strażacka 41, 89-750, wartość robót wyniosła 242 329,37 zł brutto, o łącznej powierzchni: 3057,67 m2.  

5. Oznakowanie dróg w Gminie Puck w roku 2021 r. 

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

Zatwierdzono i zaopiniowano 96 projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu w tym projekty stałej 

organizacji ruchu:  

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla oznakowania drogi gminnej nr 110025G  ul. 

Św. Jana Pawła II w miejscowości Domatówko polegająca na oznakowaniu dojazdu do miejscowości 

Mała Piaśnica znakiem E-4.   

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu „ Wyznaczenie miejsca postoju autobusu 

szkolnego w miejscowości Leśniewo na ternie Szkoły” 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu dla „Projektu organizacji ruchu montażu dwóch  

progów spowalniających U-16d w miejscowości Połchowo w drodze gminnej wewnętrznej ul. Polna. 

 Zatwierdzono i wprowadzono stałą organizację ruchu „ Projekt stałej organizacji oznakowania drogi 

gminnej publicznej nr 110090G ul. Wichrowa w miejscowości Łebcz” . 

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

92. 

W ramach bieżącej konserwacji oznakowania wymieniono: 

-  40 luster drogowych,  

-  25 znaków drogowych, 
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V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

1. Roboty budowlane – przetarg nieograniczony opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Puck w podziale na 2 części. Wartość 

umowy 720.257,25 zł. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 

zadania. Zadanie 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo II etap. Wartość 

umowy 8.228.700,00 zł. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 

zadania. Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo. Wartość umowy 

2.675.938,80 zł. 

 Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w Szkole Podstawowej w 

Gnieżdżewie. Wartość umowy 553.492,62 zł. 

 

2. Roboty budowlane – tryb podstawowy bez negocjacji opublikowany w e-zamówieniach. 

 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Puck. Wartość umowy 348.582,00 zł. 

 Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie. Wartość umowy 1.619.939,75 zł. 

 Przebudowa dróg na terenie gminy Puck w zakresie budowy chodnika w podziale na 2 zadania. 

Zadanie 1 – Przebudowa drogi ul. Bałtyckiej w Błądzikowie w zakresie budowy chodnika. Wartość 

umowy 187.061,06 zł. 

 Przebudowa dróg na terenie gminy Puck w zakresie budowy chodnika w podziale na 2 zadania. 

Zadanie 2 – Przebudowa drogi w Darzlubiu w zakresie budowy chodnika. Wartość umowy 375.201,68 

zł. 

 Utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB w podziale na 3 części. 

• Część I – Gnieżdżewo ul. Szara, Gnieżdżewo ul. Ks. Dambków, Łebcz ul. Wichrowa, Łebcz ul. 

Długa, Mieroszyno ul. Kaszubska. Wartość umowy 120.240,00 zł. 

• Część III – Mechowo ul. Turystyczna, Połczyno ul. Leśna, Połczyno ul. Świerkowa i Lipowa, 

Połczyno BIS ul. Kwiatowa. Wartość umowy 163.963,06 zł.  

• Część II – Mrzezino ul. Tulipanowa, Połchowo ul. Graniczna, Połchowo ul. Osiedlowa, Smolno 

ul. Młyńska, Żelistrzewo ul. Polna, Żelistrzewo ul. Wesoła. Wartość umowy 197.692,98 zł. 

 Przebudowa drogi transportu rolnego Strzelno – Łebcz część dz. Nr 141 obręb Strzelno i dz. Nr 179 

obręb Łebcz – Etap 2. Wartość umowy 86.991,75 zł. 
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 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Leśniewo, Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, 

Połczyno Bis, Połczyno, Gnieżdżewo w podziale na 3 części. Wartość umowy 351.165,00 zł.  

 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Rekowie Górnym. Wartość umowy 92.464,60 zł. 

 Renowacja elewacji budynku Urzędu Gminy Puck. Wartość umowy 234.068,24 zł. 

 Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie. Wartość umowy 1.749.123,73 zł. 

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II. Wartość umowy 

1.061.490,00 zł. 

 Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB w podziale na 4 części.  

• Część I – Łebcz ul. Wichrowa. Wartość umowy 69.400,63 zł. 

• Część II – Domatowo ul. Szkolna. Wartość umowy 62.238,00 zł 

• Część III – Domatówko ul. Gajowa i  Nad Stawem. Wartość umowy : 202.273,50 zł 

• Część IV - Widlino ul. Nowa. Wartość umowy 126.132,63 zł. 

 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie. Wartość umowy  328.991,53 zł. 

 Budowa windy osobowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelistrzewie. Wartość umowy 

670.350,00 zł. 

 Zagospodarowanie terenu w Osłoninie – etap I. Wartość umowy 1.746.000,00 zł. 

 Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz                             

z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w Smolnie. Wartość umowy 472 782,57 zł. 

 

3. Usługi – przetarg nieograniczony opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 Usługa zarządzania projektem pod nazwą „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin 

powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. 

Wartość umowy  599.625,00 zł brutto 

 

4. Usługi – tryb podstawowy bez negocjacji  opublikowany w e-zamówieniach. 

 Wykonywanie obowiązków osoby prowadzącej klub seniora w Strzelnie, Połczynie, Leśniewie, 

Osłoninie i Sławutowie oraz animatora społeczno – środowiskowego w podziale na 5 części.  

 Część II - Wykonywanie obowiązków osoby prowadzącej klub seniora w Połczynie 

oraz animatora społeczno – środowiskowego. Wartość umowy 136.422,00 zł. 

 Część III - Wykonywanie obowiązków osoby prowadzącej klub seniora w Leśniewie 

oraz animatora społeczno – środowiskowego. Wartość umowy 132.561,00 zł. 
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 Wykonywanie obowiązków osoby prowadzącej klub seniora w Osłoninie oraz animatora społeczno – 

środowiskowego. Wartość umowy 131.274,00 zł. 

 Świadczenie usługi cateringowej w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie oraz w 5 Klubach Seniora: w 

Strzelnie, Połczynie, Leśniewie, Osłoninie oraz Sławutowie w podziale na 2 części. 

 Część I - Świadczenie usługi cateringowej w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie. 

Wartość umowy 316.008,00 zł. 

 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Puck w podziale na 3 części. Wartość 

umowy 897.988,00 zł.  

 Świadczenie usług eksploatacyjnych urządzeń kanalizacyjnych  służących  do zbiorowego 

odprowadzania ścieków  z terenu Gminy Puck. Wartość umowy 1.048.204,80 zł. 

 Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy 

Puck. Wartość umowy 402.757,92 zł. 

 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 9.000.000 PLN na pokrycie 

planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wartość umowy 671.904,29 

zł. 

 

5. Dostawy – tryb podstawowy bez negocjacji  opublikowany w e-zamówieniach. 

 Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 22.110 szt. w podziale na 3 części. Wartość 

umowy 867.530,07 zł. 

 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, 9 miejscowego przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pobytu w 

Celbowie” (pojazd wyposażony w windę). Wartość umowy 179.580,00 zł. 

 Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 1.100 szt. na terenie gminy Puck. Wartość 

umowy 54.120,00 zł. 

 

6. Usługi – przetarg nieograniczony ogłoszony w Dzienniku Urzędowym UE. 

 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Puck w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 

r. w podziale na 2 części. Wartość umowy 25.522.992,00 zł. 

 

7. Zapytania ofertowe. 

 Dostawa i montaż na dachu budynku siedziby Urzędu Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29 w Pucku, 

instalacji fotowoltaicznej. Wartość umowy 114.957,03 zł. 
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VI. OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

1. OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

Jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących ochronę środowiska w prawie polskim jest 

ustawa z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

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

na: budowaniu, przebudowaniu, rozbudowaniu.  

 W roku 2021, wpłynęło 18 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanych przedsięwzięć na terenie gminy Puck, z tego: 

 wydano 10 decyzji środowiskowych dla planowanych przedsięwzięć  

 pozostałe postępowania są w toku 

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).  

Przy współpracy z firmą Airly Sp. z o.o. z Krakowa, z początkiem roku 2020, uruchomiono trzy sensory 

mierzące w czasie rzeczywistym jakość powietrza na terenie gminy. Monitoring jakości powietrza obejmuje 

pomiar  stężenia pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5, PM 10 oraz najważniejsze parametry pogodowe dając 

informację o jakości powietrza odnośnie lokalizacji, w której są umieszczone (Leśniewo, Żelistrzewo i 

Starzyno). Koszt rocznej dzierżawy sensorów w roku 2021 wyniósł 6 199,20zł. 
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Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów /to jedna piąta grubości ludzkiego włosa czyli może docierać do górnych dróg 

oddechowych i płuc/ norma średnioroczna PM 10 to 40 µg/m³ 

Pył PM 2,5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra /może docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi/ norma 

średnioroczna PM 2,5 to 25 µg/m³ 

Pył PM 1 to cząstki o średnicy mniejszej niż 1 mikrometr /może przenikać do krwiobiegu przez płuca i rozprzestrzeniać się do narządów/brak normy 

dla PM 1 

 

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

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

składowisko odpadów. 

• Rok 2021 – 14 433,58 zł (sołectwa : Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Domatówko, Osłonino, 

Rzucewo, Starzyński Dwór, Żelistrzewo, OKSiT oraz szkoły: Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, 

Połchowo, Swarzewo i Werblinia ) 

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” Gmina Puck wspiera również Rezerwat Beka  

i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków , gdzie ostoję ma wiele gatunków ptaków (pokrywamy koszt 

wywozu odpadów zebranych podczas sprzątania tegoż rezerwatu).  

 

Zagospodarowanie plaż oraz gminnych terenów zielonych 

Wody Zatoki Puckiej na terenie Gminy Puck są monitorowane w okresie letnim. W roku 2021 

dokonano na zlecenie Urzędu trzech badań w różnych punktach Zatoki. 

Pracownicy PPIS Puck pobrali próbki wody z czterech punktów, tj: 
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• 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: 

 23.06.2021  - Escherichia coli – max 30 jtk przy normie poniżej 1000 jtk 

                                - Enterokoki- max 29 jtk przy normie poniżej 400 jtk 

 21.07.2021  - Escherichia coli – max 375 jtk przy normie poniżej 1000 jtk 

                                - Enterokoki- max 10 jtk przy normie poniżej 400 jtk 

 18.08.2021  - Escherichia coli – max 232 jtk przy normie poniżej 1000 jtk 

                                - Enterokoki- max 28 jtk przy normie poniżej 400 jtk 

Na sprzątanie plaż, badanie wód Zatoki Puckiej oraz koszenie i sprzątanie gminnych terenów zielonych w 

2021 roku wydano 87 930,19zł. 

 

 

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.   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania Wojewodzie 

informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska w 2005 roku za pomocą ankiet przeprowadzono wstępną inwentaryzację ilości azbestu na terenie 

Gminy Puck.  Na terenie gminy było 316 126 m2 płyt azbestowo - cementowych falistych - pokrycia dachowe 

i 73,70 km - rury i złącza  azbestowo - cementowe. Dane są co roku uaktualniane i w sierpniu roku 2016 było 

297 638 m2, natomiast w sierpniu roku 2017 już 287 786 m2 pokryć dachowych (wymiana pokryć, ale również 

weryfikacja danych zebranych wcześniej).  

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

zachęca mieszkańców do wymiany dachów. Jednak ze względu na konieczny nakład ze środków własnych 

niewielu mieszkańców korzysta z tej pomocy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż liczba zainteresowanych 

dofinansowaniem systematycznie wzrasta.  
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W roku 2021 kwota dofinansowania z budżetu gminy wyniosła łącznie 31 887,00 zł, co stanowi 

rozliczenie 16 wniosków. Łącznie w roku bieżącym wpłynęły 22 wnioski. 

Dzięki dotacji z budżetu Gminy Puck w roku 2021 przekazano do utylizacji łącznie: 

3 188,70 m2 (ok.  43,03 Mg) eternitu. 

Ochrona powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń – Budżet Gminy  

 W dniu 27 maja 2021 roku Rada Gminy Puck podjęła Uchwałę nr XXXIII/50/21 w sprawie przyjęcia 

zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych z 

ochroną powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. Zgodnie z treścią 

załącznika do w/w Uchwały dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną 

powietrza, polegających na trwałej likwidacji dotychczasowych kotłów lub pieców węglowych poprzez 

przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego, nieefektywnego źródła ciepła zasilanego na paliwa stałe 

(piec węglowy).  

 

O dotacje celową mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości 

położnej na terenie Gminy Puck, na której ma być realizowane przedsięwzięcie. Dofinansowanie dotyczy 

wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Warunkiem koniecznym 

skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania głównego na paliwo stałe (piec węglowy). 

Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 50% kosztów 

kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł. 

W roku 2021 łącznie złożono 68 wniosków, z czego podpisano 60 umów o udzielenie dotacji celowej z 

budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji 

zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck, na łączną kwotę 120 000,00 zł.  

Program Czyste Powietrze –   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 W II kwartale 2020 roku Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców przystąpiła 

(w charakterze operatora) do Programu Czyste Powietrze, którego głównym celem jest poprawa jakości 

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

 Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  
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 Środki mogą być przeznaczone na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła 

na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie 

niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.  

 W roku 2021 za pośrednictwem Gminy złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku 93 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania ok. 1 050 878 zł. Największy 

odsetek z pośród wszystkich złożonych wniosków stanowią inwestycje polegające na utworzeniu kotłowni 

gazowych. Ponadto kolejno, kotły na pellet drzewny (w tym o podwyższonym standardzie), kotły węglowe, 

pompy ciepła oraz kotły gazowe kondensacyjne. W ramach składanych wniosków występują także 

przedsięwzięcia polegające na ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

2. GOSPODARKA  WODNA 

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Puck wynosi około 348 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 pobrano 994 461 m3  wody. Z tego sprzedano 780 620 m3. Różnica (ok. 21%) 

stanowi dopuszczalne straty eksploatacyjne. 

W roku 2021 przeprowadzono likwidację dwóch otworów studziennych w wyłączonym  z eksploatacji ujęciu 

wody w Gnieżdżewie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 63 910,80 zł. 

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

zaopatrywane są w wodę przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” 

Władysławowo. Produkcja ujęcia Cetniewo dla Gminy Puck wyniosła 466 842 m3 wody. Sprzedaż dla 

miejscowości gminnych wyniosła 397 308 m3. 

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

jak i  przy współudziale mieszkańców (częściowy zwrot kosztów).  

W roku 2021 na rozbudowę sieci wodociągowych wydatkowano (Ref. Komunalny) 252 393,08 zł,  

z czego 112 322,40 zł na refundację kosztów budowy sieci, poniesionych przez mieszkańców.  

Łącznie wybudowano  8 232,10 mb sieci wodociągowej. 

Liczba ludności korzystająca z poszczególnych wodociągów realizujących zadania zbiorowego zaopatrzenia w 

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

Populacja 

zaopatrywana  

w wodę 

Produkcja 

wody                   

w m3/d 

Liczba 

próbek  

ogółem 

Liczba 

próbek 

złych 

Parametry 

ponadnorma-

tywne 

Maksymalna 

wartość  

przekroczenia 

NDS* 

Ocena 

końcowa          

w 2021r 

1 Darzlubie  859 125 7 0 - - - dobra woda 

2 Leśniewo 3 901 668 7 0 - - - dobra woda 

3 Mrzezino  7 268 722 13 0 - - - dobra woda 

4 Połczyno 1 337 145 10 0 - - - dobra woda 

5 Rekowo Górne 2 678 461 7 0 - - - dobra woda 

6 Sławutówko  161 13 4 2 

mangan 

żelazo 

mętność 

60 µg/l                 

489 µg/l                    

5,29 NTU 

20 µg/l                 

200 µg/l                   

1 NTU 

dobra woda 

7 Sławutowo  1 014 282 11 2 

mangan 

żelazo 

570 µg/l                 

221 µg/l 

20 µg/l                 

200 µg/l                    
dobra woda 

8 Starzyno  2 504 309 7 0 - - - dobra woda 

 strefa 

zaopatrzenia             

z Władysławowa 

(EKOWIK) 

6 311 ok.600 12 1 

OLM**                    

w 22ºC 

>300 

jtk***/lml 

200jtk/l

ml 
dobra woda 

 strefa 

zaopatrzenia               

z wodociągu Puck 

400 ok. 18 3 1 żelazo 1 538 µg/l 200 µg/l 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 

W związku z eksploatacją gminnej sieci wodociągowej w roku sprawozdawczym usunięto 130 awarii 

wodociągowych na łączną kwotę 409 453,34 zł. 

W roku 2021 rozpatrzono 742  wnioski dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w wodę (warunki techniczne 

dostawy wody, zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody). 
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Wydano 226 zezwoleń uzgadniających dokumentacje projektowe na wykonanie przyłączy 

i rozbudowę sieci wodociągowej. 

 

3. GOSPODARKA   ŚCIEKOWA 

Obecnie skanalizowanych jest 29 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 , Mechowo, Brudzewo, Sławutowo i częściowo Leśniewo. 

Łącznie na terenie Gminy Puck jest około 259 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 

wodno-ściekowa „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 2021 przy współudziale mieszkańców wybudowano  268 mb sieci kanalizacyjnej za sumę 47 366,06 

zł (Referat Komunalny). 

Ilości ścieków płynących z terytorium Gminy w roku 2021 łącznie: 

 Zrzut ścieków do oczyszczalni „Swarzewo” - 723 234,38 m3   

 Zrzut ścieków do oczyszczalni Kłanino - 63 259 m3 

 Zrzut ścieków do oczyszczalni Dębogórze - 79 934,52 m3 

W ramach umowy eksploatacyjnej usunięto 43 awarie (głównie zatory) na gminnych sieciach kanalizacyjnych.  

W roku 2021 w Referacie Komunalnym rozpatrzono 401 wniosków dotyczących odbioru nieczystości 

płynnych (uzgodnienia odbioru ścieków) 

Wydano 5 zezwoleń uzgadniających dokumentacje projektowe na wykonanie przyłączy i rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej. 
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4.GOSPODARKA ODPADAMI  

   ZAKRES FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck objęte zostały 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

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 przy najbliższej drodze publicznej lub innej stanowiącej własność 

Gminy Puck w miejsce umożliwiające swobodny i bezpieczny dojazd pojazdu odbierającego odpady 

komunalne. 

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

następujące frakcje: 

 szkło, 

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

 papier, 

 bioodpady, stanowiące tzw. odpady biodegradowalne miękkie czyli trawa, liście, szczątki roślin,  

 niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne rozumiane jako odpady pozostałe po 

wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce. 

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 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.: 

 szkło - w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym oznaczonym napisem 

„SZKŁO”, 

 metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku lub worku z tworzywa 

sztucznego w kolorze żółtym oznaczonym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

 papier - w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim oznaczonym 

napisem „PAPIER”, 

 bioodpady, stanowiące tzw. odpady biodegradowalne miękkie – wyłącznie w pojemniku w 

kolorze brązowym oznaczonym napisem „BIO”, 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w pojemniku w kolorze czarnym. 
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W 2021 roku odpady komunalne odbierane były z częstotliwością określoną w uchwale Nr 

XXVI/89/20 Rady Gminy Puck z dnia 29 października 2020 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 miesiąc, 

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

tygodnie, 

 papier  – odbierane jeden raz na miesiąc, 

 bioodpady: 

• w okresie od 1 kwietnia do 31 października – odbierane jeden raz na dwa tygodnie, 

• w okresie od 1 listopada do 31 marca – odbierane jeden raz na miesiąc. 

 

 

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

  W 2021 roku odpady komunalne odbierane były z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego. W roku 2021 usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

mieszkańców Gminy Puck realizowało konsorcjum firm: 

• Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno, ul. Trzy Gracki 8, 

• Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o., Puck, ul. Zamkowa 6,  

• Janusz Skoczek Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe „SKOJAN”, Żelistrzewo, ul. Kasztanowa 23. 

Na realizację zadania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku Gmina 

Puck wydatkowała kwotę 8 870 716,08 zł brutto.  

 

 Wszystkie zebrane frakcje odpadów komunalnych przekazane zostały do zagospodarowania do 

Instalacji Komunalnej CHLEWNICA  w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo administrowanej przez firmę ELWOZ ECO 

Sp. z o.o.. Jedynie frakcja opakowania z papieru i tektury przekazana została do firmy FOX Recykling Spółka z 

o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Północna 8B. 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

W 1 kwartale 2021 roku na terenie Gminy Puck opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ustalana była na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość.  



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2021 |  

43 
 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

Stawki opłaty wynosiły: 

 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 

 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli 

bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym, 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnił obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 

stawka opłaty podwyższonej wyniosła 90,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość.  

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku nastąpiła zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Na mocy uchwały Nr XXX/9/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 lutego 2021 roku opłata 

ustalana była w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości. Stawki opłaty za gospodarowanie  

ustalone zostały w wysokości: 

 12,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, 

   9,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady w 

przydomowym kompostowniku, 

  36,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości w przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości nie wypełnił obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

 

ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW 

W 2021 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z nieruchomości 

zamieszkałych odebrano 11 520,550 Mg odpadów komunalnych, z czego 6 209,340 Mg stanowiły 

niesegregowane zmieszane odpady komunalne, a 5 311,210 Mg stanowiły frakcje odpadów zebranych w 

sposób selektywny. 

Ilości odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Puck w 2021 roku. 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj i kod odpadu  
 Ilość odebranych odpadów 

(w Mg) 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 6 209,340 

2. 15 01 01 opakowania z papieru i tektury    353,140 

3. 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 1 390,260 

4. 15 01 07 opakowania ze szkła    878,570 

5. 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 2 689,240 

 Ogółem:                 11 520,550 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
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Na terenie Gminy Puck funkcjonuje 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 zamieszkanych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi mogą przekazać do punktu selektywnie zgromadzone odpady.  

W 2021 roku do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy przekazali 430,5410 

Mg odpadów.  

Zestawienie ilości odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021 

roku: 

Lp. Kod  odpadu Rodzaj  odpadu w Mg 

1. 15 01 01 opakowania z papieru i tektury   8,0670 

2. 15 01 02  opakowania z tworzyw sztucznych   3,5774 

3. 15 01 07 opakowania ze szkła   4,2438 

4. 16 01 03 zużyte opony 18,6010 

5. 17 01 01  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 57,4230 

6. 17 01 82 inne niewymienione odpady (pobudowlane) 76,4513 

7. 20 01 11 tekstylia    0,2600 

8.   20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć   0,0712 

9. 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31   0,0890 

10. 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33   0,0198 

11. 20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
28,1942 

12. 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 89,3330 

13. 20 03 07 odpady wielkogabarytowe        144,2103 

  Ogółem:        430,5410 

 

Na prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021 roku Gmina Puck 

poniosła koszty w wysokości 392 023,17 zł brutto. 

 

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-
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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 

ONW_7 ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo – turystycznych) 

ONW_8 ONW typ specyficzny strefa II (podgórskie) 

ONW_9 ONW typ górski 

ONW_10 ONW płatność przejściowa (dawna nizinna I) 

ONW_10a ONW płatność przejściowa (dawna nizinna II) 

 

Na terenie gminy występują głównie gleby: 

 bielicowe wytworzone z piasków słabo gliniastych , 

 gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych, 

 gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych lekkich i średnich, 

 gleby bagienne wytworzone z torfów niskich, 

 niewiele gleb bielicowych wytworzonych z utworów żwirowych i kamienistych, 

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

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

Obserwuje się stopniową ich degradacje spowodowaną głównie znacznym ograniczeniem użytkowania ich 

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

mineralne i organiczne charakteryzuje odczyn ph lekko kwaśny i kwaśny. 

Wody powierzchniowe: 

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

się do nich: rzeka Płutnica, Reda, Czarna Wda, Gizdepka oraz kanał Błądzikowski (struga Błądzikowska). 
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Szata roślinna: 

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

Informacja z przebiegu żniw w woj. Pomorskim pow. Pucki w 2021 r.: 

Wyszczególnienie Pow. uprawy ha  Zaawansowanie 

zbiorów w ha 

Zaawansowanie w 

% w stosunku do 

pow. zasianej  

Plon w t/ha Wielkość zbioru w 

tonach  

1. zboża ogółem 12 784,00 12 784,00 100% 4,20 53627 

zboża podstawowe  10 544,00 10 544,00 100% 4,24 44693 

w tym:      

- pszenica ozima 2595,00 2595,00 100% 4,68 12139 

- pszenica jara 953,00 953,00 100% 3,92 3737 

- żyto 1280,00 1280,00 100% 3,47 4445 

- jęczmień ozimy 58 58 100% 4,37 253 

- jęczmień jary 1490,00 1490,00 100% 3,98 5934 

- owies 2202,00 2202,00 100% 3,90 8581 

- pszenżyto ozime 1933,00 1933,00 100% 4,91 9496 

- pszenżyto jare 33,00 33,00 100% 3,28 108 

mieszanki 2219,00 2219,00 100% 4,03 8934 

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

gryka  21,00 21,00 100% 12,1 254 

2. groch na ziarno 43,00 43,00 100% 2,45 105 

3. bobik 25,00 25,00 100% 2,58 80 

4. łubiny 113,00 113,00 100% 2,49 281 

5. kukurydza na kisz. 757,00 757,00 100% 56,95 43111 

6. rzepak ogółem 1070,00 1070,00 100% 3,59 3843 
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- ozimy 1070,00 1070,00 100% 3,59 3843 

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

7. ziemniaki  1996 510 26% 24,42 12353 

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

Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 

 

Plony w Gminie Puck w 2021 r.: 

Pszenica: Plon w t/ha Powierzchnia  

- pszenica ozima 4,8 1200 

- pszenica jara 4,0 463 

- żyto 3,5 566 

- jęczmień ozimy 4,4 33 

- jęczmień jary 4,0 710 

- owies 3,9 1000 

- pszenżyto ozime 5,1 880 

- pszenżyto jare 3,4 15 

- mieszanki 4,1 995 

- kukurydza na ziarno 0 0 

- gryka  23 10 

2. groch na ziarno 2,5 18 

3. bobik 2,6 12 

4. łubiny 2,8 33 

5. kukurydza na kisz. 57 430 

6. rzepak  3,6 550 

- ozimy 3,6 550 

- jary 0 0 

7. ziemniaki  25 675 

Dane otrzymane z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku 
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 W 2021r.  wnioski o zwrot akcyzy za paliwo złożyło 497  rolników oraz zostało zarejestrowanych 

24 umów dzierżawnych.  

W 2021 roku zostało wykonane w sołectwach: 

 Remont 11 przepustów i studzienek przy drogach gminnych. 

 Odwodnienia: 

• ul. Sosnowa w Domatówku.  

• ul. Łąkowa w Połchowie.  

• ul. Słowackiego w Leśniewie.  

• ul. Szkolna w Sławutowie.  

• Wykonanie studni chłonnej w Połczynie Bis, ul. Heweliusza 

 Odmulono 700 mb rowów. 

 Wykonano modernizację drogi transportu rolnego Łebcz – Strzelno na odcinku 602,7 mb.  

 Wycięto 32 szt drzew, 14600 mb zakrzaczeń i dokonano zabiegów korekcyjno pielęgnacyjnych przy 

145 szt. drzewach, sfrezowano 18 szt. pniaków.  

 Zostało nasadzonych 28 szt. drzew.  

 

Konkurs „Piękna Wieś 2021”.    

Organizatorami Konkursu „Piękna Wieś 2021” 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. 

Tegoroczny Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach : 

 „Wieś” 

  „Zagroda” 

Do udziału w kategorii  „Wieś” zgłosiły się 4 wsie: 

 Żelistrzewo  

 Osłonino 

 Połchowo 

 Domatowko 

 

W konkursie „Piękna Wieś 2021” w kategorii „Wieś” komisja przyznała: 
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 1 miejsce sołectwo Żelistrzewo 

 2 miejsce sołectwo Połchowo  

 3 miejsce sołectwo Domatówko i Osłonino 

Do udziału w kategorii ” Zagroda ”   zgłosiło się 1 gospodarstwo  rolne - Pan Zenon Konkol - 

Żelistrzewo, ul. Pucka 45  

 

W tej kategorii komisja konkursowa przyznała :  I miejsce Panu Zenon Konkol - Żelistrzewo, ul. Pucka 45  

Laureaci pierwszych miejsc zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach „Konkursu Piękna Wieś 2021” na 

szczeblu powiatowym, gdzie również uzyskali I miejsca.  

 

 

 

 

 

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE  
 

W gminie w roku 2021  funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

1. publiczne szkoły podstawowe – 14        

2. publiczne samorządowe przedszkola - 4 

3. publiczne prywatne przedszkola – 2  

4. niepubliczne przedszkola – 9 

5. niepubliczny punkt przedszkolny – 1 

6. samorządowy żłobek – 1  

7. żłobki prowadzone przez osobę fizyczną/prawną – 4  

 

Od 1 września 2021 r. funkcjonowało w Gminie Puck 14,  8 – klasowych Szkół Podstawowych. 

Zorganizowano łącznie 13 oddziałów integracyjnych:  

Lp.  Szkoła Ilość  Liczba uczniów w tym uczniów 

    oddziałów ogółem niepełnosprawnych 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelistrzewie 6 118 21 

2. Szkoła Podstawowa w Mrzezinie       

3. Szkoła Podstawowa w Starzynie 5 92 19 

4. Szkoła Podstawowa w Darzlubiu       
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5. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie       

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu       

7. Szkoła Podstawowa w Leśniewie    

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Połchowie       

9. Szkoła Podstawowa w Strzelnie       

10. Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym       

11. Szkoła Podstawowa w Swarzewie       

12. Szkoła Podstawowa w Połczynie 2 31 5 

13. Szkoła Podstawowa w Werblini       

14. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mieroszyno       

  Ogółem: 13 241 45 

 

 

 

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych: 

Lp Placówka Odz     I Odz     II Odz.      III Odz.    IV Odz.     V Odz.    VI Odz. VII Odz. VIII Razem Razem 

                                    
uczeń 

SP 
oddz. 

SP 

                                        

1. Żelistrzewo  3 67 3 57 3 67 3 56 3 71 1 22 4 86 4 91 517 24 

2. Mrzezino  2 27 2 39 2 40 2 37 2 26 1 15 3 63 2 48 295 16 

3. Starzyno   2 31 1 23 2 26 2 39 2 11 1 18 2 40 4 64 252 15 

4. Darzlubie   2 24 2 28 1 23 1 26 1 22 1 10 2 40 1 15 188 11 

5. Gnieżdżewo   1 18 1 16 1 21 1 22 1 8 1 7 1 20 2 33 145 9 

6.  Łebcz   2 43 1 25 2 31 2 34 2 21 1 8 2 38 2 39 239 13 

7.  Leśniewo   3 54 3 52 3 55 2 46 2 54 2 30 2 54 3 55 400 21 

8. Połchowo  2 38 2 28 2 31 1 16 1 34 1 16 1 20 2 33 216 13 

9.  Strzelno   1 15 1 10 1 14 1 10 1 4 0,5 8 2 23 1 15 99 8 

10. Rekowo G 1 11 1 5 1 11 1 10 1 0 1 7 1 10 1 11 65 7 

11. Swarzewo   1 9 1 13 1 15 1 10 1 10 1 12 1 10 1 15 94 8 

12. Połczyno   1 10 1 13 1 13 1 16 1 11 1 19 1 17 1 18 117 8 

13. Werblinia   1 15 1 11 1 4 1 9 0 7 0 0 1 15 1 11 72 7 

14. Mieroszyno  1 13 1 10 1 19 1 9 1 10 1 13 2 30 1 17 121 9 

  Razem: 23 375 21 330 22 370 20 340 19 289 13,5 185 25 466 26 465 2820 169 

 

Finansowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Puck: 

Lp. wydatki ogółem: 56.256.096,95 

   

1. Subwencja oświatowa 35.084.554,00 

2. Rezerwa oświatowa – dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne 

150.000,00 
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3. Rezerwa oświatowa – dofinansowanie  zajęć  wspomagających 
uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych zajęć edukacyjnych 

82.460,00 

     Razem: 33.317.014,00 

4. Dotacje na zadania oświatowe  1.724 705,76 

5. Programy finansowane z budżetu UE       30.262,00 

6. Inwestycje oświatowe Gminy  3.238 722,97 

7. Środki własne Gminy 15.945.392,22 

     Ogółem: 56.256.096,95 

 koszt utrzymania jednego ucznia w ciągu roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 

(finansowy standard A podziału subwencji oświatowej na rok 2021 wynosił: 6.069 zł 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚWIETLICE 

L.P. Placówka Wykonanie 
Liczba 

uczniów 
Roczny średni 

koszt na ucznia 

1. Żelistrzewo 7 728 887,49 517 14 949,49 

2. Starzyno 5 606 926,51 252 22 249,71 

3. Mrzezino 4 084 950,75 295 13 847,29 

4. Darzlubie 3 823 427,20 188 20 337,38 

5. Łebcz 3 205 595,72 239 13 412,53 

6. Leśniewo 4 892 416,61 400 12 231,04 

7. Połchowo 3 028 708,74 216 14 021,80 

8. Strzelno 919 344,13 99 19 387,31 

9. Rekowo G. 1 544 864,67 65 23 767,15 

10. Swarzewo 1 642 310,23 94 17 471,39 

11. Gnieżdżewo 2 288 924,74 145 15 785,69 

12. Połczyno 2 014 887,26 117 17 221,26 

13. Werblinia 1 370 515,21 72 19 034,93 

14. Mieroszyno 1 955 031,58 121 16 157,29 

  RAZEM 45 106 790,84 2 820 X 
 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP 
 

 

 

L.P. Placówka Wykonanie 
Liczba 

uczniów 

Roczny 
średni koszt 

na ucznia 

1. Żelistrzewo      
2. Starzyno 332 070,69 36 9 224,19 

3. Mrzezino 205 284,57 24 8 553,52 

4. Darzlubie 127 408,29 24 5 308,68 

5. Łebcz 83 030,46 22 3 774,11 
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6. Leśniewo 152 203,00 50 3 044,06 

7. Połchowo      
8. Strzelno 38 555,48 9 4 283,94 

9. Rekowo G. 83 882,60 15 5 592,17 

10. Swarzewo 175 628,99 15 11 708,60 

11. Gnieżdżewo 126 028,15 17 7 413,42 

12. Połczyno 126 658,81 25 5 066,35 

13. Werblinia 86 813,04 13 6 677,93 

14. Mieroszyno      
  RAZEM 1 537 564,08 250 X 

 
 
 
 

PRZEDSZKOLA 

L.P. Placówka Wykonanie 
Liczba 

uczniów 

Roczny 
średni koszt 

na ucznia 

1. Żelistrzewo 1 180 700,50 129 9 152,72 

2. Łebcz 122 310,24 30 3 218,69 

2. Połchowo 788 865,25 74 10 660,34 

3. Mieroszyno 383 558,90 43 8 919,97 

  RAZEM 2 475 434,89 284 X 

 
SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK 

L.P. Placówka 
Wykonanie 

bez środków 
UE 

Liczba 
uczniów 

Roczny 
średni koszt 

na ucznia 

1. Starzyno 587 248,39 35 16 778,53 

 

Nauka języka obcego oraz języka kaszubskiego: 

Lp. Szkoła język angielski Język niemiecki język kaszubski 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelistrzewie 646 517 9 

2. Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 319 189 98 

3. Szkoła Podstawowa w Starzynie 288 104 71 

4. Szkoła Podstawowa w Darzlubiu 212 65 69 

5. Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 162 53 19 

6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łebczu 277 77  

7. Szkoła Podstawowa w Leśniewie 450 241 32 

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Połchowie 290 53  

9. Szkoła Podstawowa w Strzelnie 108 38 55 

10. Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 80 21 22 

11. Szkoła Podstawowa w Swarzewie 109 25 70 

12. Szkoła Podstawowa w Połczynie 142 35 24 

13. Szkoła Podstawowa w Werblini 85 26 72 
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14. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mieroszynie 164 47 15 

  Ogółem: 3332 1491 556 

 

 Łączna liczba oddziałów: 

 szkoły 

podst. 

oddziały 

przedszkolne 

ogółem 

2020/2021 165 26 191 

2021/2022 169 28 197 

 

Zatrudnienie nauczycieli, w tym: 

 stażystów kontraktowych mianowanych dyplomowanych Ogółem 

2020/2021 44,10 45,66 80,89 191,97 362,62 

2021/2022 10,68 89,14 102,07 208,17 412,10 

 

 PRZEDSZKOLA I OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

Lp. Placówka 3 4 5 6 7 Razem  Razem 

    latki latki latki latki latki dzieci oddz. 

                  

1. Przedszkole Żelistrzewo  21 22 43 43   129 6 

2. Oddz.  SP w Mrzezinie      8 16   24 1 

3. Oddz. SP w Starzynie     17 17  2 36 2 

4. Oddz. SP w Darzlubiu       12 12   24 1 

5. Oddz. SP w Gnieżdżewie       4 13   17 1 

6. Przedszkole w Łebczu    10   6 22   38 3 

7. Oddz. SP w Leśniewie        50   50 2 

8. Przedszkole w Połchowie  15 19 15 25   74 4 

9. Oddz. SP w Strzelnie         7    2     9 1 

10. Oddz. SP w Rekowie G.   1   6   8   15 1 

11. Oddz. SP w Swarzewie        14  1  15 1 

12. Oddz. SP w Połczynie       13 12   25 1 

13. Oddz. SP w Werblini         5  8   13 1 

14. Przedszkole w Mieroszynie  8 13    9 13   43 3 

  Razem: 44 65 145 255 3 512 28 

 

 W roku 2021 do publicznych samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych na terenie Gminy Puck uczęszczało 512 dzieci, w tym 258 dzieci 

objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Zorganizowano 28 oddziałów 

wychowania przedszkolnego. W stosunku do roku 2020 liczba dzieci zwiększyła się o 19. 

 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Puck od stycznia 2017 r. obowiązuje zasada ustalania czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie 
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z wychowania bezpłatnego tylko dla dzieci do 5 lat w prowadzonych samorządowych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wyłączenie dzieci 6-

letnich z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego związane jest z objęciem ich od 

1 stycznia 2017 roku subwencją oświatową. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza 5 godzinnym bezpłatnym czasem pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Wpłaty rodziców za rok 2021 wyniosły ogółem: 

33.014,00 zł ( Przedszkole w Żelistrzewie: 13.000 zł,  Łebczu: 3.042,50 zł, Połchowie: 11.519 

zł, Mieroszynie: 3.726 zł). 

 Na terenie gminy w roku 2021 funkcjonowały również niepubliczne przedszkola, których 

organem prowadzącym jest osoba prawna lub osoba fizyczna. W ewidencji niepublicznych 

placówek oświatowych znajdowało się:  9 niepublicznych przedszkoli, dwa publiczne 

przedszkola prowadzone przez osobę prawną oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny. 

Do tych placówek uczęszczało łącznie 615 dzieci ( 33 dzieci więcej niż w roku 2020). 

 Poza gminą do 34 przedszkoli zorganizowanych w 8 gminach uczęszczało 131 dzieci ( 4 dzieci 

więcej niż w roku 2020). 

 Łącznie wychowaniem przedszkolnym objętych było 1258 dzieci. 

 Zestawienie dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i żłobkom z terenu Gminy 

Puck: 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, niepubliczne przedszkole otrzymuje na każdego ucznia 

dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, poz. 2445) 

Lp Nazwa placówki dotowanej kwota pobrana 
kwota 

wykorzystana 

kwota 
niewykorzystana 

podlegająca 
zwrotowi (zwrócona 
do dnia 31.01.2022 

r.) 

1 Publiczne Pozytywne Przedszkole w Swarzewie 108 806,40 108 806,40 0,00 

2 Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie 582 647,49 579 161,95 3 485,54 

3 Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludki" w Żelistrzewie 603 366,40 603 366,40 0,00 

4 Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" w Strzelnie 
 

522 710,68 
 

522 710,68 0,00 

5 Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" w Łebczu     468 892,73      468 892,73 0,00 

6 Przedszkole Niepubliczne "Pod Sosenką" w Leśniewie  514 440,37  514 440,37 0,00 
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7 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Zaczarowana Łąka" w 
Darzlubiu 

    307 013,72 307 013,72 
0,00 

8 Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Łąka" w Łebczu 
 

161 840,02 
 

161 840,02 0,00 

9 Niepubliczne Przedszkole "Pod Aniołami" w Starzynie 198 912,00 198 912,00 0,00 

10 Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Mrzezinie 466 613,55 466 613,55 0,00 

11 Niepubliczne Przedszkole "Sprytny Maluch" w Celbówku 
 

547 394,31 
 

547 394,31 0,00 

12 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądry Miś" w Połczynie 
 

52 492,49 
 

52 492,49 0,00 

Razem 4 535 130,16 4 531 644,62 3 485,54 

Lp Nazwa placówki dotowanej - Żłobki kwota pobrana 
kwota 

wykorzystana 

kwota 
niewykorzystana 

podlegająca 
zwrotowi 

1 Pozytywny Żłobek w Leśniewie     29 400,00     29 400,00 0,00 

2 Pozytywny Żłobek w Swarzewie 8 100,00 8 100,00 0,00 

3 Niepubliczny Żłobek "Sprytny Maluch" w Celbówku 2 400,00 2 400,00 0,00 

4 Niepubliczny Żłobek "Twórczy Maluch" w Celbówku 58 200,00 58 200,00 0,00 

Razem 98 100,00 98 100,00 0,00 

 

 ŻŁOBKI  

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poza gminą żłobki lub kluby 

dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.  Żłobkiem lub klubem dziecięcym 

jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy 

tzn. w szczególności: 

 zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych; 

 gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

 prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny 

dziecka, właściwy do jego wieku. 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy 

musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki. 

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru 

odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) 
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W rejestrze żłobków Gminy Puck w roku 2021 znajdowały się cztery niepubliczne żłobki prowadzone przez 

osobę fizyczną oraz samorządowy żłobek prowadzony przez Gminę. 

 INNE ZADANIA OŚWIATOWE 

 Stypendia i zasiłki szkolne: 

 I - VI .2021 r. Il. uczniów Kwota w zł. 

1. Stypendia szkolne 209 97 446 

2. Zasiłki szkolne - - 

3. Stypendia za wyniki w nauce 84 50 400 

 IX – XII. 2021 r.   

1. Stypendia szkolne 170 108 032 

2. Zasiłki szkolne 14 8 520 

 

 

 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 

Pomoc zdrowotna przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w 

szkołach w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć bądź nauczycieli przebywających na 

emeryturze, rencie lub nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym na refundację w całości lub części 

poniesionych przez nauczycieli kosztów korzystania z opieki zdrowotnej, w szczególności specjalistycznych 

usług medycznych, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego lub ortopedycznego, rehabilitacji zdrowotnej, 

korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego.                                                                                                                     

 W roku 2021 Gmina przyznała pomoc finansową w formie zapomóg pieniężnych na kwotę: 79.197,22 zł : 

a) 44 nauczycielom na  kwotę: 67.065,65 zł 

b) 7 emerytom nauczycielom na kwotę: 12.131,57 zł 

 

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6 pkt 3a ustawy – Karta Nauczyciela, nauczyciel jest 

obowiązany doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły. Zapis ten nakłada 

na nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych obowiązek systematycznego 

doskonalenia zawodowego. 

Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków 

wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 

warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

Wydatki na doskonalenie nauczycieli za rok 2021 przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. 
Placówka Ilość  Kwota  

  uczestników dofinansowania 

1. Żelistrzewo 67 17 213,27 

2. Mrzezino 38 6 517,20 

3. Starzyno 52 19 450,07 

4.  Darzlubie 38 12 285,57 

5. Gnieżdżewo 22 9 827,73 

6. Łebcz 26 10 589,25 

7.  Leśniewo 43 11 343,20 

8.  Połchowo 34 13 499,00 

9. Strzelno 24 7 282,71 

10. Rekowo Górne 20 6 682,00 

11.  Swarzewo 21 6 426,00 

12.  Połczyno 22 7 195,36 

13.  Werblinia 18 5 697,58 

14.  Mieroszyno 30 8 442,54 

15. Dyrektorzy 7 7 164,00 

  Razem 462     14 9615,48 

 

 

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Na podstawie art. 122 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy – Prawo oświatowe, w roku 2021  Wójt Gminy Puck 

wydał decyzje przyznające dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Puck. 

Dofinansowanie udzielono 43 pracodawcom na łączną kwotę: 315.139 zł  

za wyszkolenie 41 młodocianych pracowników ( część uczniów w trakcie 36 miesięcznego okresu 

szkolenia – nauka zawodu zmieniła pracodawcę, wówczas koszt jest podzielony proporcjonalnie do 

okresu szkolenia). 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy. Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu 

Wojewódzkiego. Wojewoda Pomorski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. 
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VIII. OPIEKA SPOŁECZNA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku (dalej jako Ośrodek) 

1. Wykonanie zadaniowego budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2021 

przedstawiało się następująco: 

Zadania Wykonanie 

       Zadania własne gminy 2.722.405 

finansowane z budżetu gminy 1.259.285 

− na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” 45.934 

− na dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych 40.653 

− za realizację zasiłków celowych i celowych specjalnych 50.465 

− na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 77.673 

− za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej  839.400 

− za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i w schroniskach z usługami opiekuńczymi  202.015 

− na realizację prac społecznie użytecznych (z PUP) 2.598 

− na realizację dodatków mieszkaniowych 26.917 

dofinansowane dotacją z budżetu państwa 1.463.120 

− na realizację zasiłków stałych 958.482 

− na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 133.662 

− na dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych 130.450 

− na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne 82.630 

− na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”  150.000 

− na realizację Programu „Asystent rodziny na 2021 rok” 4.000 

− na realizację prac społecznie użytecznych (z PUP) 3.896 

Zadania zlecone gminie 51.922.711 

− na realizację świadczeń wychowawczych 38.186.802 

− na realizację świadczeń rodzinnych 12.789.490 

− na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 820.876 

− na realizację świadczeń  „Za życiem” 20.000 

− na realizację świadczeń „Dobry start” 600 

− na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 104.943 

Razem środki własne, własne z dotacją z budżetu państwa i na zadania zlecone gminie 54.645.116 

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO, w tym:  
331.776,00 

Program „Opieka wytchnieniowa”  
 

145.574,00 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  
 

186.202,00 

Opracowanie własne 
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2. W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 

586 osób w 314 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 - 13 dzieci – koszt 178.172 zł, 

 rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka - 20 dzieci – koszt 120.859 zł. 

Łączny koszt wydatków poniesionych przez naszą Gminę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2021 

wyniósł 299.031 zł. 

W Gminie Puck funkcjonują 4 placówki wsparcia dziennego dla dzieci, w rozumieniu zapisów ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, do których uczęszczało 56 dzieci. Dodatkowo, istniejącą formą wsparcia dla 

rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej są świetlice szkolne (14) oraz Kluby i Domy 

Kultury (17). Placówki te podejmują na rzecz dzieci i rodzin działania aktywizujące oraz opiekuńcze-

wychowawcze i kompensacyjne.  

4. 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 samodzielnym 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 41 rodzin.  

5. 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 2021 r. ta forma pomocy przedstawiała się następująco: 

 w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób. Koszty poniesione przez Gminę na ten cel 

wyniosły 839.400 zł, 

 w schroniskach dla bezdomnych przebywało 19 osób, w tym 13 osób w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Koszty pobytu i wyżywienia osób bezdomnych  

w schroniskach łącznie wyniosły 202.015 zł. 
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6. Osoby starsze z terenu Gminy Puck otrzymały różne formy pomocy. Jedną z nich było wsparcie  

w formie pobytu w dziennym domu Senior-Wigor w Pucku. Dom działa w formie ośrodka wsparcia, a 

zadania w nim są realizowane przez Kaszubską Spółdzielnię Socjalną „Przystań” z Żelistrzewa.  

W roku 2021 w Domu przebywało 9 seniorów z terenu Gminy Puck. Koszt dofinansowania do pobytu (w 

formie pomocy finansowej dla powiatu puckiego) ze środków Gminy wyniósł 22.000 zł.  

7. W roku 2021 został otwarty Dzienny Dom Pobytu w Celbowie, w ramach Projektu Kompleksowy system 

wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów. Jest to ośrodek wsparcia 

dziennego, przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

zapewniający całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze 

fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Do grudnia 2021 do DDP skierowano 23 osoby. Dodatkowo w 

ramach Projektu 2 osoby otrzymały wsparcie  

w DDP ramach opieki wytchnieniowej i 15 osób otrzymało wsparcie w Klubach Seniora. 

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. W ramach projektu 6 niepełnosprawnych seniorów z terenu Gminy Puck zostało objętych 

usługami teleopieki oraz 2 rehabilitacją usprawniającą ruchowo.  

9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ze względu na wiek lub chorobę w miejscu zamieszkania 

w roku 2021 było realizowane u 16 osób. Ośrodek wydatkował na ten cel kwotę 77.673 zł.  

Ponadto w roku sprawozdawczym Ośrodek realizował wsparcie w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami objęto 12 dzieci. Świadczenia te są 

zadaniem zleconym gminie i są finansowane ze środków zleconych. W roku 2021 na ten cel wydatkowano 

133.662 zł.  

10. Dodatkową formą wsparcia w zakresie opieki była realizacja Programu Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany był ze środków 

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin 

lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki 

wytchnieniowej. Beneficjentami programu były osoby  sprawujące bezpośrednią opiekę nad:  

 dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;  

 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Z udziału w programie skorzystało 23 opiekunów (17 nad osobami dorosłymi, 6 nad dziećmi). Łączna 

liczba godzin pełnionych usług to 3733. Koszt – 145.574 zł. 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2021 |  

61 

 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

11. Kolejnym działaniem skierowanym do osób niepełnosprawnych w naszej Gminie był Program „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Głównym celem Programu było wprowadzenie usług 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy wsparcia dla uczestników Programu, tj.: 

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: 

• o stopniu znacznym lub 

• o stopniu umiarkowanym albo 

• traktowane na równi do wymienionych powyżej. 

Z udziału w programie skorzystało 3 dzieci i 18 osób dorosłych. Łączna liczba godzin pełnionych usług to 

4408. Koszt – 186.202 zł. 

12. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne obejmowało 168 osób należących do następujących 

grup: 152 osoby pobierające zasiłki stałe; 16 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia 

socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Pucku. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest 

zadaniem własnym (na opłacanie składek za osoby pobierające zasiłki stałe Gmina otrzymuje dotację). 

Ośrodek łącznie wydatkował na powyższy cel 82.630 zł. 

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

przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych wydał w roku 2021 16 decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez 

okres do 90 dni dla 13 uprawnionych osób. 

14. Główne powody przyznawania pomocy klientom Ośrodka w roku 2021: 

 ubóstwo – 227 rodzin, 

 niepełnosprawność – 218 rodzin, 

 bezrobocie – 61 rodzin,  

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 34 rodziny, w tym wielodzietność – 22 rodziny, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 45 rodzin, w tym: 33 rodziny niepełne  

i 9 wielodzietnych), 

 długotrwała lub ciężka choroba – 65 rodzin, 

 alkoholizm – 11 rodzin, 

 przemoc w rodzinie – 4 rodziny, 

 bezdomność – 22 rodziny, 

 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 3 rodziny, 
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 zdarzenie losowe – 1 rodzina. 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek, tzw. 

rodziny wieloproblemowe. 

15. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb udzielając w roku 2021 następującego wsparcia: 

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

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek  

w szkole i w domu”. Na realizację programu wydatkowano ogółem 195.934 zł, z czego środki własne 

gminy wyniosły 45.934 zł, a dotacja z budżetu państwa 150.000 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. Zasiłki stałe otrzymywało 177 osób. 

Łączna kwota poniesiona na ten cel to 991.638 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. Tą formą pomocy objęto 256 osób w 97 rodzinach, 

przyznając 371 świadczeń na łączną kwotę 171.103 zł (130.450 zł  

z dotacji i 40.653 zł ze środków własnych), 

 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. Ośrodek przyznał zasiłki celowe 40 rodzinom, na łączną kwotę 37.365 zł. W szczególnie 

trudnych i uzasadnionych sytuacjach, rodzinom których dochód przekracza kryterium dochodowe 

przyznawane są zasiłki celowe specjalne.  

Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny –  na łączną kwotę 3.100 zł. Za 2 osoby samotne GOPS 

poniósł koszty pogrzebów w łącznej kwocie 8.000 zł, 

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

losowego, to świadczenie, które może być przyznane osobom albo rodzinom, które poniosły straty w 
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wyniku zdarzenia losowego. W roku sprawozdawczym 1 rodzina, która doznała straty w wyniku 

pożaru otrzymała tę formę pomocy w wysokości 2.000 zł, 

 poradnictwa specjalistycznego w formie pracy socjalnej, jako interdyscyplinarnej działalności 

zawodowej skierowanej do osób i rodzin, mającej na celu wzmacnianie lub odzyskiwanie 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 objęto 128 

rodzin, w tym 8 rodzin tylko pracą socjalną.  

16. Udzielenie wsparcia dla klientów Ośrodka odbywa się w oparciu o rodzinne wywiady środowiskowe, 

które wykonywane są na każdorazowy wniosek o pomoc. W roku 2021 pracownicy socjalni 

przeprowadzili 977 rodzinnych wywiadów środowiskowych.  

17. Ośrodek po raz piąty realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 – Podprogram 

2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach 

Programu w cyklach miesięcznych odbywały się dostawy żywności. Żywność otrzymało 517 osób.  Każda 

osoba z zakwalifikowanych rodzin otrzymała 20 produktów żywnościowych o łącznej wadze 47,82 kg. 

Łącznie osobom potrzebującym wydano 24,725 ton żywności. Organizacją dostaw i prowadzeniem 

dokumentacji oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni Ośrodka.  

18. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W roku 

sprawozdawczym Wójt Gminy Puck, w imieniu którego dyrektor GOPS realizował zadania wynikające z 

Programu, wydał 451 Kart Dużej Rodziny dla osób w 123 rodzinach.  

19. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy realizowana jest m.in. poprzez udział tych osób   

w wykonywaniu prac społecznie użytecznych, które są jedną z form przeciwdziałania całkowitemu 

wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Świadczenia dla 

osób wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Ośrodka, a następnie 

refundowane w 60% przez  Powiatowy Urząd Pracy w Pucku. Prace społecznie użyteczne w roku 

sprawozdawczym pełniły 4 osoby. Przepracowały one łącznie 734 godziny. Z tego tytułu otrzymały 

świadczenia w łącznej kwocie 6.494 zł (2.597 zł ze środków Gminy  

i 3.897 zł ze środków PUP).  

20. W celu aktywizacji zawodowej mieszkańców, Gmina Puck współuczestniczyła w Projekcie pt. 

„Wykwalifikowani, gotowi do pracy!” – Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck 

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 – 2020. Projekt był realizowany przez gminę Puck w latach 2020-2021, w którego działaniach 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku współuczestniczył. Projektem w roku 2021 objęto 12 osób 

z terenu Gminy Puck, zarejestrowanych jako bezrobotne  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Projekt był realizowany poprzez zaoferowanie beneficjentom kompleksowych rozwiązań  

w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności poprzez: wsparcie psychologiczno–doradcze, 

poradnictwo zawodowe, warsztaty, szkolenia, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże, praktyki 

zawodowe, subsydiowane zatrudnienie  (wyposażenie/ doposażenie miejsc pracy).  

21. Równolegle w latach 2020/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował projekt pt. 

,,Czas zacząć działać”- kompleksowy program aktywizacji społeczno–zawodowej zagrożonych 

wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. W roku 2021 Projektem objęto 24 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej. W ramach projektu każdy uczestnik brał udział  

w indywidualnych konsultacjach psychologicznych i zawodowych oraz w zajęciach ukierunkowanych na 

rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych. Uczestnicy skorzystali z usług brokera edukacyjnego, 

który pomógł im w doborze kierunku kształcenia, rodzaju i poziomie szkolenia lub kursu. Beneficjenci 

brali udział w kursach i stażach zawodowych, w czasie których otrzymywali stypendium i refundację 

kosztów dojazdów.  

22. Dane liczbowe dotyczące wypłaconych przez Ośrodek świadczeń rodzinnych: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

uprawnionych 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń 

   Zasiłki rodzinne 931 20595 2.307.578,85 

   Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: x x 1.296.118,34 

− urodzenia dziecka 95 96 93.651,22 

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego 

80 633 242.807,76 

− samotnego wychowywania dziecka 48 544 102.393,55 

− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 116 1278 132.965,64 

− rozpoczęcia roku szkolnego 661 1177 110.891,43 

− na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła 

321 2981 192.489,30 

− na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła 

5 26 2.938,00 

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 327 4596 417981,44 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2021 |  

65 

 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

   Świadczenia opiekuńcze:         x          x 7.202.926,37 

− zasiłki pielęgnacyjne 892 10078 2.174.921,32 

− świadczenia pielęgnacyjne 227 2514 4.901.369,15 

− specjalny zasiłek opiekuńczy 25 207 126.635,90 

   Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 144 1698 820.875,64 

   Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 208 210 210.000,00 

   Świadczenie rodzicielskie 176 1149 1.054.107,70 

   RAZEM X 47782 12.891.606,90 

Opracowanie własne 

23. Świadczenia wychowawcze 500+ były realizowane w roku 2021 przez GOPS po raz ostatni. Świadczenia 

przyznane w roku 2021 będą realizowane do końca okresu świadczeniowego, czyli maksymalnie do 31 

maja 2022 r. Wnioski składane od 1 stycznia 2022 r.  wpływają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż 

to ten organ przejął realizację programu „Rodzina 500+”. Ogółem w 2021 roku wpłynęło 4513 wniosków 

o świadczenia wychowawcze. Świadczenia wychowawcze  wypłacono 4030 rodzinom na 7104 dzieci. 

Kwota zrealizowanych świadczeń wychowawczych wyniosła 38.186.802 zł. Koszty obsługi wyniosły: 

316.343 zł. Łączny koszt realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2021  wyniósł: 38.503.145 zł. 

24. W ramach Programu „Czyste Powietrze” Ośrodek zajmuje się wydawaniem zaświadczeń dla osób 

fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich 

gospodarstwa domowego. Zaświadczenia wydaje się  osobom, które zamierzają złożyć wniosek o 

przyznanie podwyższonego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W 2021 r. wydano 105 zaświadczeń, w tym: 95 dla gospodarstw wieloosobowych i 10 dla gospodarstw 

jednoosobowych. 

25. Od 1 lipca 2021 r. Ośrodek zajmuje się  przyznawaniem i realizacją wypłaty dodatków mieszkaniowych i 

energetycznych. Do 30 czerwca 2021 r. zadanie było realizowane w Urzędzie Gminy. W 2021 r. wypłacono 

143 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 58.298,00 zł, w tym Ośrodek (od 01.07.2021 r.) wypłacił 84 

dodatki na  łączną kwotę: 26.917,03 zł. 

26. Ośrodek zajmuje się również realizacją jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka 

z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu  

w wysokości 4.000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodów 

rodziny. W 2021 r. wypłacono 5 jednorazowych świadczeń „Za życiem”. Ogółem kwota zrealizowanych 

świadczeń wyniosła: 20.000 zł. 
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27. Do zadań Ośrodka należą działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie  

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Postępowanie wobec dłużnika 

alimentacyjnego ma na celu poprawę skuteczności w egzekwowaniu zaległych alimentów. W 2021 r. 

liczba dłużników alimentacyjnych wobec których prowadzono postępowania ogółem wynosiła 132 

osoby, w tym: 

 30 dłużników mieszkających na terenie gminy Puck, 

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

prowadzimy postępowanie, 

 58 dłużników spoza gminy zadłużonych na rzecz naszej gminy, 

 5 dłużników przebywających w zakładach karnych lub u których nie można ustalić adresu 

zamieszkania. 

Ogółem w roku sprawozdawczym wypłacono 1748 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 752.168 zł. 

Kwota odzyskanych środków w toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

wyniosła 333.112 zł z funduszu alimentacyjnego i 11.704 zł z zaliczki alimentacyjnej. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Ośrodek z odzyskanych środków (333.112 zł): 

 273.876 zł przekazał do budżetu państwa,  

 59.236 zł przekazał na dochody Gminy.  
 

28. Liczba wydanych decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pucku w roku 2021   

 
Wyszczególnienie Liczba 

Liczba wydanych decyzji i rozstrzygnięć ogółem  
z tego: 

7563 

decyzje w zakresie: 

- pomocy społecznej 1014 

- świadczeń rodzinnych 2256 

- funduszu alimentacyjnego  139 

- postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych   127 

- świadczeń wychowawczych 101 

- świadczeń „Dobry start” 4 

- dodatków mieszkaniowych 12 

rozstrzygnięć w sprawie: 

- przyznania świadczeń wychowawczych 3909 

- przyznania świadczeń „Dobry start” 1 

Opracowanie własne 
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IX. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII                          

I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 

W roku 2021 odbyło się 36 posiedzeń Gminnej Komisji, w tym 1 posiedzenie z trybie zdalnym. 

Do Komisji zgłoszono 15 nowych osób mających problem z nadużywaniem napojów alkoholowych. 

Zgłoszeń dokonali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

w Pucku, Komenda Powiatowa Policji w Pucku, kuratorzy, członkowie rodzin. 

Przeprowadzono 72 rozmowy rozpoznawczo – motywujące z osobami  zgłoszonymi oraz świadkami 

wszczętych postępowań. 

Skompletowano dokumentację i skierowano do Sądu Rejonowego w Wejherowie 7 wniosków o 

zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. Przed wysłaniem wniosków do Sądu, 

powyższe osoby zostały skierowane na badania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Komisja w 2021 r. wydała 5 pozytywnych postanowień - opinii, dotyczących zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck, będących podstawą do 

wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2021 r. członkowie Gminnej Komisji przeprowadzili kontrole przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 5 placówkach handlowych. Kontrole 

przebiegły sprawnie i bez zastrzeżeń. Członkowie Gminnej Komisji przeprowadzili 2 kontrole 

prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z 2020 r. Przeprowadzono 

również 2 wizje lokalne nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  Gminna Komisja 

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

w 124 spotkaniach Grup Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku.  

2. Punkt Pomocy Rodzinie 

Punkt Pomocy Rodzinie Gminy Puck działa od lutego 2003 r.  

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

W 2021 r. liczba przyjęć prezentowała się następująco: 

 poradnictwo i pomoc psychiatryczna - 121  konsultacji; 

 poradnictwo i pomoc psychologiczna – 156 konsultacji (w tym 50 konsultacji z osobami 

uzależnionymi, 33 z członkami rodzin z problemem alkoholowym i DDA, 85 z ofiarami przemocy oraz 
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i sprawcami przemocy, konsultacji w innych sprawach rodzinnych oraz w sprawach wymagających 

ścisłej współpracy z lekarzem psychiatrą);  

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

rodzinie oraz eksmisji) – 5 porad; 

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

145 konsultacji; 

 konsultacje psychologiczne dotyczące środków odurzających - 74 konsultacji. 

 

Głównym zadaniem punktu konsultacyjnego było zapewnienie ogólnodostępnego wsparcia w uzyskaniu 

bezpłatnej i profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej, 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. 

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 dyżury w dniach od 4 stycznia do 30 kwietnia  miały charakter 

zdalny. Kontakt ze specjalistami odbywał się telefonicznie lub za pośrednictwem łączy internetowych.  

3. Grupa wsparcia 

 

W kończącym się roku 2021 Grupa wsparcia pracowała w składzie 12 - osobowym. Spotkania odbywały się w 

cyklu tygodniowym i trwały po dwie godziny zegarowe. 

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną Covid- 19 od marca spotkania odbywały się w formie online. 

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

się z doświadczeniami przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej. Często uskarżają się na problemy 

materialne, atmosferę zagrożenia, trudności wychowawcze i szkolne u dzieci.  

Zmiana formy spotkań ze stacjonarnego na online dała możliwość zobaczenia części świata dotychczas 

niedostępnego. Specjaliści kontaktowali się z kobietami w ich domach, czasami w podróży lub w pracy. W 

związku z powyższym ujawniły się trudności związane z warunkami bytowymi- brak miejsca na swobodna 

rozmowę, atmosferą domową- lęk, że domownicy usłyszą lub podsłuchają niedostępne dla nich treści, 

pojawiały się sytuacje gdzie domownicy (głównie dzieci) swoją obecnością wpływały na spotkanie.  

W początkowym okresie pracy grupy w formie online   obserwowano wzrost nieregularnego uczestnictwa w 

grupie, dodatkowym zakłóceniem były kwestie techniczne okresowo pojawiające się, co również 

powodowało dyskomfort i konieczność wytrzymywania tego na co specjaliści nie mieli wpływu.    
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Podsumowując działalność, grupy wsparcia w roku 2021 była skoncentrowana na przeżyciach wokół 

pandemii. Był to trudny okres powodujący nasilenie problemów w wielu obszarach. Sukcesem zeszłorocznym 

grupy była możliwość pracy w tej formie, gdzie mimo przeszkód udało się zapewnić wspierającą i życzliwą 

atmosferę, możliwość przekazywania pomocy sobie nawzajem,  zmniejszenie skutków izolacji społecznej, 

poczucie wspólnoty,  sprawczości  wobec radzenia sobie w trudnej sytuacji.   

Telefon wsparcia 

15 września 2020 r. rozpoczął swoją działalność Telefon wsparcia. Linia służy osobom uzależnionym i 

współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, 

doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami 

wynikającymi z kształcenia zdalnego (m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemoc, 

depresja) jak również specjalistom zajmującym się zawodowo pracą dotyczącą uzależnień   i przemocy w 

rodzinie. 

Jest to anonimowa i bezpłatna pomoc telefoniczna. 

Przy telefonie dyżury pełnią osoby wykwalifikowane (psychoterapeuci, terapeuci, specjaliści od uzależnień): 

886 280 803 – wtorek i środa od 17:00 do 19:00 sobota od 15:00 do 17:00 

886 280 806 – poniedziałek i czwartek od 17:00 do 19:00 niedziela od 15:00 do 17:00. 

W 2021 roku udzielono 58 porad, w tym: problemy szkolne – 4, problemy alkoholowe - 20, przemoc w 

rodzinie – 21, cyberprzemoc i uzależnienie od komputera i internetu – 3, porady dla specjalistów – 9, inne – 

1. 

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 2021 r. działały następujące placówki: 

 Mrzezino – Szkoła Podstawowa (ok. 15 dzieci), 

 Leśniewo – Szkoła Podstawowa (ok. 15 dzieci), 

 Rekowo Górne – Szkoła Podstawowa (ok.15 dzieci) 

 Łebcz – Szkoła Podstawowa (ok. 15 dzieci). 
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W roku 2021, ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną COVID-19, praca świetlic opiekuńczo-

wychowawczych była w dużym stopniu zależna od działalności szkół.  

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 2021 r. na terenie Gminy, należą: 

 Konkursy w tematyce uzależnień, na terenie szkół gminnych i powiatwych. 

 Obozy i kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy. 

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

„Przemoc boli”, „Odpowiedzialny Kierowca”- projekty organizowane we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu. 

 Lokalna kampania informacyjno-edukacyjna o charakterze profilaktycznym na terenie szkół 

gminnych – „Wirtualna Gazetka Szkolna”. 

 Lokalna kampania informacyjno-profilaktyczna przeprowadzona wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim 

pod hasłem: „Otwórz się na pomoc”. 

 Udział w kampanii edukacyjno-profilaktycznej #lepiejprzeżyj, przeprowadzonej na terenie szkół 

gminy Puck. 

 Przedstawienia profilaktyczne na terenie szkół oraz świetlic wiejskich. 

 Ferie, wakacje, dzień dziecka, mikołajki z programem profilaktycznym pt.: „Wybieram radość” na 

terenie Gminy - współpraca z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz sołectwami. 

 Szkolenia Gminnej Komisji RPA („Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako 

podstawa do realizacji gminnych programów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i 

uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje PARPA”, „Gminny Program Profilaktyki w 

świetle zmian wynikających z Narodowego Programu zdrowia oraz pandemii”, „Opłata z tzw. 

„małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 

oraz przykłady wydatków nie mających związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu”). 

 Programy, warsztaty ("Dzień Profilaktyki" - zajęcia i warsztaty z dziećmi, radami pedagogicznymi i 

rodzicami) oraz zajęcie socjoterapeutyczne prowadzone przez psychologów i pedagogów szkolnych - 

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

 Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli („Konferencja Edukacyjna w PSTIS”, „Profesjonalnie o FASD – 

Prolegomena”, „FASD bez tajemnic – konferencja”).  
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 Wsparcie działań podejmowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Wejherowie (GRANTY): ponadpodstawowa pomoc terapeutyczna dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Puck, konsultacje indywidualne i grupa 

motywacyjna dla osób oczekujących na przyjęcie do terapii odwykowej w ośrodkach zajmujących się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla 

narkomanów, osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i członków ich rodzin.  

 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 (V Konferencja 3xD – poruszająca takie tematy jak nastolatek w kryzysie, sposoby na 

zadbanie o samego siebie, sztuka budowania porozumienia i przekraczania granic). 

 

6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na dzień 01.01.2021 r. na terenie Gminy działało 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 13 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary).  

W ciągu roku 2021 zlikwidowano 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (2 bary, 4 sklepy). Powstało 5 

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

W roku 2021 wydano 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku 2021 w punktach sprzedaży detalicznej gminy Puck 

(punkty gastronomiczne, sklepy) 

1. o zawartości do 4,5% i piwa – 13 306 702,95 zł. 

2. o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – 1 763 747,64 zł. 

3. o zawartości powyżej 18% alkoholu – 7 812 450,55 zł. 

 

Razem: 22 882 901,14 zł. 

 

Zestawienie wraz z wykresem graficznym za lata 2016-2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

do 4,5% 10 224 897,78 9 870 510,89 11 999 118,07 12 404 291,10 13 091 259,47 13 306 702,95 
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4,5-18% 1 173 169,53 1 199 704,04 1 254 851,65 1 313 927,18 1 629 321,97 1 763 747,64 

pow. 18% 4 883 847,50 5 105 535,32 5 634 766,13 5 873 873,08 7 145 167,11 7 812 450,55 

RAZEM 16 281 914,81 16 175 750,25 18 888 735,85 19 228 091,36 21 865 748,55 22 882 901,14 

 

 

 

7. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku 

W 2021 r. odbyło się 26 spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Do przewodniczącego Gminnego Zespołu wpłynęło 30 Niebieskich Kart, z następujących instytucji: 

 Komenda Powiatowa Policji w Pucku – 21  

 Jednostki pomocy społecznej (GOPS w Pucku, PCPR w Pucku) - 4 

 Szkoły z terenu Gminy Puck – 3 

 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. 

Odbyło się 127 spotkań Grup Roboczych. 
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W 38 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. 

 

X. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA  
 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck administruje 17 placówkami kultury, 19 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 oraz ścieżkami rowerowymi na terenie Gminy Puck. 

Na działalność merytoryczną Ośrodka składa się: 

 działalność kulturalna  

 działalność sportowa  

 działalność promocyjno- turystyczna  

 

W 2021 r. Ośrodek Kultury uzyskał przychody w łącznej wysokości: 3.843.340,40 zł, na które składa się:  

 dotacja podmiotowa: 3.045.035,00 zł; 

 przychody z tyt. sprzedaży usług w zakresie turystyki i promocji: 428.443,89 zł; 

 przychody ze sprzedaży towarów handlowych: 9.818,82 zł; 

 przychody finansowe: 4.504,83 zł; 

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

wstępu) : 199.777,86 zł; 

 darowizny: 5.560,00 zł; 

 dotacja celowa: 150.200,00 zł; 

 

oraz  poniósł wydatki w łącznej wysokości : 3.835.112,85 zł,  na które składa się: 

 administracja : 1.833.098,33 zł;  

 działalność kulturalna: 933.701,79 zł; 

 działalność sportowa: 402.917,73 zł; 

 działalność promocyjno- turystyczna: 498.810,18 zł; 

 towary handlowe: 3.714,08 zł; 

 wydatki inwestycyjne: 162.870,74 zł  
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1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA   

I. STAN ILOŚCIOWY PLACÓWEK KULTURY 

 

1. Wiejski Dom Kultury im. Ks. Anastazego Kręckiego w Strzelnie 

2. Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie 

3. Wiejski Klub Kultury w Błądzikowie 

4. Wiejski Klub Kultury w Celbowie 

5. Wiejski Klub Kultury w Darzlubiu 

6. Wiejski Klub Kultury w Domatówku 

7. Wiejski Klub Kultury w Gnieżdżewie 

8. Wiejski Klub Kultury w Leśniewie 

9. Wiejski Klub Kultury w Mechowie 

10. Wiejski Dom Kultury w Mieroszynie 

11. Wiejski Klub Kultury w Osłoninie 

12. Wiejski Klub Kultury w Połchowie 

13. Wiejski Klub Kultury w Połczynie 

14. Klub „Kuźnia” w Radoszewie 

15. Świetlica Wiejska w Rekowie Górnym 

16. Osada Łowców Fok w Rzucewie 

17. Wiejski Klub Kultury w Sławutowie 

18. „Dom Kaszubski” w Swarzewie  

 

II. REMONTY I ADAPTACJA łącznie wydatkowana kwota to  85.402,07zł  

      w tym: 

 

1. Celbowo 255,19 Wywóz odpadów budowlanych, wymiana plomby  

2.  Darzlubie 6.230,16 Remont dachu 

3. Mechowo 1.850,00 Prace remontowe 

4. Osłonino 401,97 Drobny remont, zakup materiału do montażu infomatu 

5. Połchowo 595,00 Prace remontowe 

6. Radoszewo 1.886,98 Remont komina, prace gospodarcze, zamocowanie rzeźby - 

kowala 
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7. Rzucewo 20.439,14 Zakup cementu, renowacja ławek, naprawa pieca 

garncarskiego, zakup folii do pokrycia tablic, zakup  

materiałów na balustradę tarasu i słupków na ścieżkę 

edukacyjną, zakup deski do drzwi, zakup materiałów do tablic 

informacyjnych na ścieżce edukacyjnej, montaż tablic, prace 

remontowe przy drzwiach, wymiana ławek, renowacja 

postumentu, remont i postawienie witaczy, remont 

platformy widokowej, montaż i konserwacja rzeźb 

8. Sławutowo 383,00 Naprawa usterek elektrycznych, części centralnego 

ogrzewania 

9. Strzelno 10.992,56 Prace hydrauliczne, wymiana pompy zatapialnej przy 

instalacji gazowej, naprawa chodnika, remont podłogi, 

remont łazienki, wywóz odpadów budowlanych, remont 

pomieszczeń na pierwszym piętrze 

10. Żelistrzewo 42.368,07 Remont łazienki, klatki schodowej, zakup kołków do remontu 

szafek, artykułów do malowania ścian, montaż i zakup 

instalacji sieci internetowej w sali widowiskowej, wymiana 

drzwi ewakuacyjnych, wywóz odpadów budowlanych, 

montaż szafy, wymiana desek na ławkach zewnętrznych, 

montaż flag i masztów, naprawa lodówek, prace 

konserwacyjne, montaż mebli w galerii, prace remontowe 

wokół budynku, w magazynie, remont poddasza, zakup i 

wymiana desek na strychu, naprawa pompy 

 

 

III. WYPOSAŻENIE  łącznie wydatkowana kwota to 34.960,71zł 

        w tym: 

 

 

1. Błądzikowo 850,00 Konsola PS3, piłkarzyki 

2. Darzlubie 1.720,00 Piłkarzyki, frytownica, chłodziarka, regał, konsola PS3, 20 

krzeseł 

3. Gnieżdżewo 430,00 Zakup routera, krzesło, opiekacz, mikser 
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4. Mechowo 612,00 Wieszaki na ubrania 

5. Osłonino 1.763,79 

 

Zakup łopaty do śniegu, atrapy kamer, monitor, 

mikrofalówka, frytkownica, zestaw meblowy 

6. Połczyno 1.501,97 Zakup wypalarki do drewna, koszy na śmieci, mikrofalówki, 

platformy, ławki, odkurzacza, chłodziarko-zamrażarki 

7. Radoszewo 299,00 Zakup zasilacza i tunera, zakup korpusu i frontu do szafek 

8. Rzucewo Osada 1.117,07 
 

Zakup atrap kamer, sprzętu do łucznictwa, gabloty 

9. Strzelno 80,01 Zakup łopaty do śniegu 

10. Żelistrzewo 26.586,87 
 

Zakup mikrofonu, kluczy przeciwpożarowych, skrzynki do 

zabezpieczenia systemu alarmowego, kosiarki, klamki, zamku 

do drzwi, kosza betonowego do śmieci, żelazka, zakup flag i 

masztów, wyposażenie Galerii pod Lipami, zakup gablot, 

drzewa lipy, tablic wystawowych, skrzynek na kwiaty, 

wazonów, głowic do kranów, tablic parkingowych, laptopa, 

świątecznego oświetlenia dekoracyjnego 

 

 

IV. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY łącznie wydatkowana kwota to 47.947,16zł 

     w tym: 

 

1. Teatr Lalkowy „Perełka” Strzelno 9.221,24 - wynagrodzenie dla instruktora, stelaż 

na lalki, prezenty dla aktorów z okazji 

Dnia Dziecka, Mikołajek, 

wynagrodzenia dla instruktorki 

2. „Strądowe Oste” Żelistrzewo  6.364,93 
 

- prezenty dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka, Mikołajek, wynagrodzenia dla 

instruktorek, poczęstunek dla zespołu 

3. „Bursztynki” Mieroszyno 11.918,86   
 

- prezenty dla dzieci z zespołu z okazji 

świąt, dnia dziecka, kwiaty na pogrzeb 

akordeonisty, poczęstunek z okazji 20 

lecia istnienia zespołu, wynagrodzenie 

dyrygenta i akordeonisty 
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4. Orkiestra Dęta Strzelno 6.062,75 - wynagrodzenie dla instruktora oraz 

gospodarza orkiestry 
 

5. Pracownia plastyczna „ArtMania” 

Żelistrzewo  

 6.812,03 
 

- zakup artykułów malarskich, 

wynagrodzenie dla prowadzącej 
 

6. Sekcja gitary w WDK w Żelistrzewie 1.533,50 - wynagrodzenie dla prowadzącego 

 

7. Chór Jubileum Żelistrzewo 6.033,85 - wynagrodzenie dla dyrygentki, 

poczęstunek z okazji święta patrona 

chóru 

 

 

V. IMPREZY GMINNE łącznie wydatkowano  321.959,26zł 

 

1. Ferie zimowe w Gminie Puck                      1.030,00zł       

2. Przedstawienie kolędnicze „Gwiżdże”                    1.672,28zł 

3. Koncert online „Czarna Owca nocą”        1.150,00zł 

4. Trening funkcjonalny online            1.440,00zł 

5. Nauka rysunku od podstaw z architektem w sieci                                               857,22zł 

6. Konkurs poetycki „Bielawa 2021”           900,00zł 

7. Konkurs literacki „Błękitna Struna 2021”                      965,17zł 

8. Noc Muzeów w Parku Kulturowym Osada Łowców Fok w Rzucewie            269,73zł 

9. Plener rzeźbiarski w Żelistrzewie                                                                  5.151,86zł 

10. Teatr objazdowy w Gminie Puck z okazji Dnia Dziecka         2.500,00zł 

11. „Sobótka u Łowców Fok” w Rzucewie                6.807,35zł 

12. „Po Naszi Stegnie” - impreza rekreacyjna w Mechowie                     1.000,00zł 

13. Plener malarski w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie            1.081,95zł 

14. Warsztaty malowania na szkle w OŁF w Rzucewie                         560,41zł 

15. „Kaszubskie Tony” w Swarzewie      2.329,01zł 

16. Konkurs fotograficzny z okazji 30.lecia Gminy + wernisaż w Leśniewie             1.747,76zł 

17. Konkurs plastyczny z okazji 30.lecia Gminy Puck + Wernisaż w Swarzewie      2.210,80zł 

18. „Łowisko” w Parku Kulturowym w Rzucewie                      13.216,47zł 

19. Kina plenerowe w Rzucewie i w Osłoninie                       7.666,67zł 

20. „Figle Gnieżdżewskich Gburów” festyn folklorystyczny w Gnieżdżewie          8.625,82zł 

21. Dzień Bursztynu w Parku Kulturowym w Rzucewie                  13.001,57zł 
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22. „Święto Chleba” w Sławutowie                       7.662,97zł 

23. Festyn „Zakończenie Lata” w Strzelnie                       1.845,00zł 

24. 30.Lecie Gminy Puck                     157.319,79zł 

25. Dożynki w Swarzewie          11.475,55zł 

26. Festyn „Kaszubskie Pożegnanie Lata”           3.967,14zł 

27. Plener rzeźbiarski w PK w Rzucewie          12.132,59zł 

28. Europejskie Dni Dziedzictwa w PK w Rzucewie          3.527,73zł 

29. „Dzień Ziemniaka” w Celbowie          11.439,71zł 

30. 25 Turniej KGW w Żelistrzewie            4.341,34zł 

31. Kaszubska komedia „Zgnielc” w placówkach kultury Gminy Puck  2.711,52zł 

32. Konkurs piosenki „Wyśpiewaj Sukces”  w Połczynie          2.765,94zł 

33. Inauguracja Roku Kulturalnego + 20.lecie Zespołu „Bursztynki”        2.353,12zł 

34. „Dzień Gęsi” w Strzelnie       1.761,54zł 

35. Aukcja obrazów na rzecz schroniska w Dąbrówce + Koncert Andrzejkowy    1.785,77zł 

36. Konkurs pastorałek „Betlejemskie Śpiewanie” w Połczynie            1.880,74zł 

37. Święto Niepodległości w Zdradzie oraz Wieczornica w Żelistrzewie       2.070,17zł 

38. Wieczór Bożonarodzeniowy w Żelistrzewie      1.905,21zł 

39. Pozostałe OKSiT                       16.829,36zł 

 

(zakup akcesoriów do namiotów imprezowych i wieszania banerów, przewóz artystów na imprezy 

Gminy Puck, usługi elektryka podczas imprez gminnych, wynagrodzenie dla artystów promujących 

Gminę Puck- Targi w Sopocie, Spotkanie na Krokówce, wynagrodzenie dla artystów podczas Złotych 

Godów) 

 

 

VI. PLACÓWKI KULTURY łącznie wydatkowana kwota to 47.945,38zł 

(działalność kulturalna) 

 

1. Błądzikowo 2.525,95   

2. Celbowo    994,99 

3. Darzlubie 4.610,76 

4. Domatówko 2.586,18 

5. Gnieżdżewo 3.154,54 
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VII. UTRZYMANIE ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK łącznie wydatkowana kwota to 294.923,08zł 

(energia elektryczna, opał, obsługa pieca c.o., nieczystości, środki czystości, woda, konserwacja, drobne 

remonty, czynsz, itp.) 

 

1. Błądzikowo                 10.049,74 

2. Brudzewo 557,38 

2. Celbowo 17.031,5 

3. Darzlubie 9.090,35 

4. Domatówko   11.277,75 

3. Gnieżdżewo 5.955,67     

5. Leśniewo 8.326,89 

6. Mechowo 21.584,33 

7. Mieroszyno  1.070,13 

8. Osłonino 9.007,83 

9. Połchowo  7.976,78 

10. Połczyno 8.587,59  

11. Radoszewo 18.140,35 

12. Rekowo Górne   9.559,27 

6. Leśniewo 4.443,29 

7. Mechowo 1.457,68 

8. Mieroszyno 967,31 

9. Osłonino 2.893,73 

10. Połchowo 3.054,83 

11. Połczyno 2.686,49 

12. Radoszewo 200,95 

12. Rekowo Górne 1.403,32 

13. Sławutowo 2.914,74 

14. Swarzewo 576,01 

15. Strzelno 3.489,65 

16. Żelistrzewo 7.214,03 

17. Osada Rzucewo 2.770,93 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2021 |  

80 

 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

13. Sławutowo 25.637,27 

14. Swarzewo 13.893,04 

15. Strzelno 27.219,48 

16. Żelistrzewo 40.444,79 

17. Osada Rzucewo 49.512,94 

 

 

VIII. INNE ŚRODOWISKA łącznie wydatkowana kwota to 5.512,52zł 

(imprezy w miejscowościach bez placówek kultury, inne uroczystości) 

 

1. Domatowo (Bal Seniora) 1.161,85 

2. Łebcz (Warsztaty kreatywne dla dzieci) 70,34 

3. Mrzezino (Warsztaty świąteczne dla dzieci, Bal 

Seniora, Festyn)  

2.232,26 

4. Starzyno (Festyn letni) 450,00 

5. Starzyński Dwór (Festyn wakacyjny) 272,02 

6. Werblinia (Festyn letni) 726,17 

7. Zdrada (Bal Seniora) 599,94 

 

 IX. POZOSTAŁE łącznie wydatkowana kwota to  84.179,15zł 

(przyłącza gazowe, materiały fotograficzne, telefon, abonament, artykuły biurowe, dekoracje itp.) 

 

1. Błądzikowo 899,15 

2. Celbowo 601,23 

3. Darzlubie             1.893,02 

4. Domatówko 932,13 

5. Gnieżdżewo 910,03 

6. Leśniewo 1.521,46 

7. Mechowo       981,73 

8. Mieroszyno 704,23 

8. Osłonino                 890,57 

9. Połchowo 1.078,81 

10. Połczyno 794,83 
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11. Radoszewo                 739,20 

12. Rzucewo Osada 5.019,03 

13. Sławutowo             1.189,51 

14. Swarzewo      1.415,17 

15. Strzelno 1.399,27   

16. Żelistrzewo 4.584,57 

17. OKSiT (różne) 58.625,21 

 

 

KOSZTA OGÓLNIE:      

                         

1. Remonty i adaptacja 85.402,07 

2. Wyposażenie 34.960,71 

3. Amatorski ruch artystyczny 47.947,16 

4. Imprezy gminne 321.959,26 

5. Imprezy klubowe 47.945,38 

6. Administracja placówek 294.923,08 

8. Inne środowiska 5.512,52 

9. Pozostałe 84.179,15 

10. ZAIKS 10.872,46 

11. Zakup kotła grzewczego do WKK Celbowo 15.200,00 

12. Zakup i instalacja klimatyzacji w WDK Żelistrzewo 92.180,00 

13. Zakup parkietu w WDK Strzelno 52.000,00 

14.  Zakup towarów handlowych 824,00 

 O g ó ł e m 1 093.905,79 

                                                                                          

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Puck za rok 2021 |  

82 

 

Gmina Puck – rytm życia, nowe perspektywy…   

2. DZIAŁALNOŚĆ  SPORTOWA  

 

I. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: 

Na 2021 rok został opracowany i przyjęty do realizacji kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych na 

terenie Gminy Puck. Imprezy sportowe mogły być przeprowadzone dopiero od maja, dlatego kalendarz był 

planowany od maja i zależny był od obostrzeń, które pozwalały na to, czy zawody mogły się odbyć zgodnie z 

kalendarzem.  

Imprezy przeprowadzone w 2021 roku w poszczególnych dyscyplinach sportowo-rekreacyjnych:  

 Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Ludowych Zespołów Sportowych w 10 – 

boju lekkoatletycznym, które odbyły się w Pucku, 

 Mistrzostwa Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w Lekkiej atletyce, które odbyły się w Pucku, 

 Mistrzostwa Gminy Puck w Tenisie Ziemnym, które odbyły się w Rekowie Górnym 

 II Senioriada Gminy Puck, która odbyła się w Połczynie, 

 Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w Czwórboju Rzutowym, które odbyły się w Pucku, 

 Mistrzostwa Gminy Puck w Lekkoatletyce Weteranów, które odbyły się w Połczynie, 

 Turniej Piłki Nożnej im. Leopolda Dettlaffa, który odbył się w Żelistrzewie, 

 Mistrzostwa Gminy Puck w Kajakarstwie, które odbyły się w Swarzewie, 

 Mistrzostwa Gminy Puck w Siatkówce Plażowej, które odbyły się w Pucku, 

 Lekkoatletyczny Wielobój Rzutowy, który odbył się w Strzelnie, 

 Otwarte Mistrzostwa LZS Województwa Pomorskiego w Żeglarstwie – VI Regaty o Puchar 

Wójta Gminy Puck, które odbyły się w Swarzewie, 

 VII Bieg Ziemi Puckiej na 10 km na trasie Kąpino – Połczyno, 

 XXV Biegi Pamięci Pomordowanych w Piaśnicy, Które odbyły się na trasie Leśniewo – Piaśnica, 

 Gminne turnieje w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn, które odbyły się trzy razy w Pucku, 

 Turniej Deblowy w Tenisie Stołowym w kategorii OLDBOY połączony z zakończeniem sezonu 

2019/2020, 

 Gminne Turnieje w Tenisie Stołowym w kategorii OLDBOY, Które odbyły się trzy razy w 

Starzynie, 

 Gminne turnieje w Piłce Siatkowej, które odbyły się trzy razy w Pucku, 

 Gminne Turnieje w Kręgle, które odbyły się trzy razy w Pucku, 
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Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck był współorganizatorem imprez sportowych 

organizowanych w Powiecie Puckim takich jak: 

 liga skata, 

 liga baśki kaszubskiej, 

 II Maraton Kaszubski „o wschodzie słońca”, który przebiegał przez Gminę Puck,  

 zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych  organizowanych  w Pucku, 

 jesiennych biegów przełajowych organizowanych w Pucku. 

 

W 2021 roku zespoły piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach  w klasie wojewódzkiej okręgowej, klasie „A” 

i „B”, oraz w klasach młodzieżowych rozegrały ok. 450 spotkań. Miejsca poszczególnych zespołów: 

 

Klasa A: 

Start Mrzezino – 4 miejsce 

Klasa B: 

Feniks Mechowo – 3 miejsce 

Kaszuby Połchowo – 4 miejsce 

Ajax Leśniewo – 7 miejsce 

Huragan Smolno – 10 miejsce 

Puma Darzlubie – 12 miejsce 
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Sokół Strzelno –  13 miejsce 

 

II. Obiekty sportowe 

 W okresie sprawozdawczym działał „orlik” w Żelistrzewie oraz  „orlik” w Starzynie. Kontynuowane 

były prace przy modernizacji boisk sportowych, a na wszystkich obiektach sportowych prowadzona była 

bieżąca naprawa, konserwacja, renowacja.  

 

III. Różne   

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

sportowe w 2020 roku o nagrodę Wójta Gminy Puck. Wyróżnieni zostali także przewodniczący LZS, działacze 

z poszczególnych miejscowości, którzy byli najbardziej zaangażowani w rozpowszechnianie sportu w Gminie 

Puck w 2020 roku . 

Na terenie Gminy Puck prowadzona była Sportowa Liga Gminy Puck obejmująca  14 imprez 

sportowych. Wzięło w niej udział 24 sołectwa. Pierwsze miejsce zajęło Strzelno ( 296 pkt. ) przed Połczynem 

(161 pkt. ) oraz Łebczem   ( 157 pkt.).  

19 czerwca na obiektach GOSRiT w Luzinie odbyły się V Wojewódzkie Igrzyska LZS o Puchar Marszałka 

Województwa Pomorskiego. Impreza była częścią obchodów jubileuszu 75-lecia Ludowych Zespołów na 

Pomorzu. Reprezentacja Gminy Puck zdobyła zespołowo drugie miejsce. 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck wspomaga finansowo oraz organizacyjnie imprezy 

sportowe, festyny organizowane w środowisku wiejskim przez sołectwa, kluby oraz szkoły. 
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IV. Sprawy finansowe. 

 

W 2021 r. Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeznaczył na działalność sportowo- 

rekreacyjną kwotę : 402.917,73 zł 

 

W okresie 2021 roku poszczególne miejscowości Gminy Puck wykorzystały nast. wysokości środki na kulturę 

fizyczną: 

 

Błądzikowo  800.00 

Celbowo              6.690.00 

Darzlubie            13.252.00 (największe wydatki: zakup ławko-wieszaków 4.362 zł,  

                                                            utrzymanie boiska – koszenia, wałowanie 3.000 zł )   

Domatowo              3.189.00   

Domatówko                 4.040.00    

Gnieżdżewo              3.613.00    

Leśniewo           25.490.00 (największe wydatki: remont szatni 13.100 zł, utrzymanie boiska   

                                                            4.150 zł )   

Łebcz              7.910.00   
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Mechowo           11.865.00 (utrzymanie boiska 4.500 zł )  

Mieroszyno             3.868.00   

Mrzezino           21.653.00 (prąd 6.923 zł, utrzymanie boisk 10.532 zł )   

Osłonino             4.193.00   

Połchowo                   21.800.00 (utrzymanie boisk 10.733 zł, prąd 2.328 zł )                           

Połczyno             5.927.00   

Rekowo Górne            9.299.00 ( zakup bramek 5.774 zł) 

Sławutowo            2.450.00  

Smolno           17.200.00 (wymiana siatek, piłkochwytów 9.960 zł, utrzymanie boiska 5.223 zł )   

Starzyno           28.577.00  (prąd 11.775 zł, bramka 2.548 zł, śmieci 3.000 zł ) 

Strzelno           18.287.00 (utrzymanie boiska 6.662 zł, słupy do rzutni 3.822 zł)      

Swarzewo             7.390.00   

Werblinia             4.803.00 

Żelistrzewo          33.425.00 (prąd 9.483 zł, nawozy 5.293 zł )  

RAZEM:                   255.721,00  

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

energii), budowa, modernizacja i doposażenie  obiektów sportowych,  zakup sprzętu sportowego, koszt 

udziału w imprezach sportowych, koszt organizacji własnych imprez sportowo-rekreacyjnych.  

 

Kwota w wysokości 147.196,73 zł została wydana na : 

 

 umowy zlecenia na prace remontowe i koszenie boisk sportowych, 

 koszty wyjazdów dzieci, młodzieży i zawodników na imprezy sportowe, 

 organizacja i współorganizacja imprez sportowych poprzez zakup pucharów i nagród. 

 opłaty sędziowskie, 

 zakup sprzętu do bieżącego utrzymania obiektów sportowych. 

 

  

 3.  DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNO- TURYSTYCZNA  

 

Rok 2021 upłynął pod tytułem Jubileuszu 30.lecia Gminy Puck, wydarzenia najważniejszego na 

płaszczyźnie informacji medialnej, publicznego święta całej społeczności gminy. Działania Ośrodka 

Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck objęły kompleksowe formy działań inicjowanych na rzecz 
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promocji gminy w oparciu o wypracowany system działania, ale z ewaluacją na pandemiczny czas w jakim 

przyszło nam pracować.  

Pandemia zmieniła radykalnie możliwości działania, ale zasadnicze formy pracy pozostają oczywistością… 

Utrzymaliśmy nadal w materiałach promocyjnych hasło Gminy Puck: Gmina Puck – rytm życia, nowe 

perspektywy… uznając takie sformułowanie za komunikatywną wizję medialną zwłaszcza w roku 

jubileuszu 30.lecia powołania do istnienia Gminy Puck. Pozostają oczywiście w użyciu określenia 

promocyjne Gmina Puck na cysterskim szlaku… oraz Gmina Puck nad morzem…, czy Odkryj kaszubską 

wieś nad morzem…, wynikające z położenia i emocji kulturowych, podkreślające różnorodność akcji… 

Wprowadzona od kilku lat formuła Dni Gminy Puck opiera się na określonych zadaniach wybranych z 

kalendarza imprez we wskazanych terminach: w tym jubileuszowym roku 30.lecia były to Dożynki. To one 

stanowiły centralny punkt Jubileuszu wiejskiej gminy, w rozbudowanym kontekście oficjalnych spotkań 

miała miejsce uroczysta Sesja Jubileuszowa w Żelistrzewie/WDK 27 sierpnia/, a w programie: 

inauguracja Uroczystej Sesji Rady Gminy Puck oraz oficjalne wystąpienia Wójta, Przewodniczącego Rady 

Gminy Puck, przedstawicieli partnerskich Gmin oraz zaproszonych gości... Kolejno nastąpiło 

uhonorowanie Zasłużonych medalami 30.lecia Gminy Puck. Uroczystość uświetnił koncert Jubileuszowy 

w wykonaniu zespołu Belcanto, w repertuarze klasycznym i współczesnym. Wystąpił też Chór Jubileum 

i nasz Zespół Regionalny Bursztynki. Następnie zostały otwarte tematyczne wystawy fotograficzne z 

zaprzyjaźnionych gmin. Wielki Koncert Jubileuszu 30.lecia odbył się na stadionie gminnym w 

Żelistrzewie 28 sierpnia 2021; wystąpili: Zespół Leszcze i Maciej Miecznikowski, Weronika Korthals oraz 

lokalni artyści; natomiast gwiazdą wieczoru był Feel z Piotrem Kupichą. Dożynki Gminy Puck /29 

sierpnia/ w Swarzewie /Sanktuarium/ – główne wydarzenie dla kaszubskiej wiejskiej gminy, nadaliśmy 

wymiar kulturowy imprezy z postawieniem akcentu na wartości duchowe w Sanktuarium Maryjnym. 

Obecne były w kościele tylko delegacje samorządowe oraz sołeckie i Wieńce Dożynkowe, bez festynu i 

rekreacji, który odbył się w poprzedzający dzień koncertowy w Żelistrzewie.  
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Przyjęliśmy zasadę promocji kaszubszczyzny za pośrednictwem naszych zespołów regionalnych. 

Zapraszamy oczywiście również zewnętrzne formacje, zwłaszcza do współtworzenia określonych działań, 

szczególnie Festiwalu Pieśni Kaszubskich w Swarzewie…, który w tym roku został przeprowadzony 4 lipca. 
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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, zwłaszcza dla dzieci 

(ferie i wakacje) wzbogacając gminną propozycję artystyczną.  

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

owocuje wymianą kontaktów samorządowych. Pośrednikiem w tych relacjach jest polonijne 

stowarzyszenie kulturalne gorey.pl. Kreowana nowym projektem wymiana międzykulturowa z gminą 

norweską GRUE - z tematem „Norweskich Leśnych Finów” pozwoli rozwinąć kolejne międzynarodowe 

kontakty.  

Tradycyjnie ważnym akcentem promocji Gminy Puck w 2021roku były główne imprezy plenerowe, takie 

jak: „Święto Ludowe” /23 maja/ ze względu na obostrzenia pandemiczne prezentowaliśmy mixem 

internetowym z kilku minionych imprez… Lipcowe i sierpniowe festyny ludowe: „Łowisko” i „Dzień 

Bursztynu” w Rzucewie, „Topienie Węgorza” w Gnieżdżewie, „Święto Chleba” w Sławutowie były 

sezonowymi propozycjami rekreacyjnymi (w ograniczeniach snitarnych). 

Zasadnicze realizowane zadania w roku 2021 były następujące: 

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

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

stałe miejsce w serwisie informacyjnym. 

2. Planowym działaniem promocyjnym to współpraca z Radiem Kaszëbë, telewizją TTM, gdańskim 

Radiem Plus, w ramach kalendarza imprez…  

3. Podstawowym zadaniem promocyjnym jest wykorzystywanie wyjątkowych miejsc i faktów 

kulturowych wyróżniających naszą gminę, takich jak: Park Kulturowy 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, dom 

pomorski i zabytki kultury wiejskiej, Grota Mechowska, rezerwaty przyrody - w publikacjach i na stronach 

internetowych. Interesującą promocyjnie w naszym pejzażu turystycznym jest „Osada Średniowieczna” w 

Sławutowie…  

Park Kulturowy Osada Łowców Fok z epoki kamienia w Rzucewie jest dla Gminy Puck ważnym miejscem. 

Rozbudowana merytorycznie informacja o tym fenomenie weszła w promocyjną przestrzeń…, a spacer 

wieczorny w ramach majowej Nocy Muzeów po obiekcie i Parku Kulturowym budzi coraz większe 

zainteresowanie… Festynowa impreza muzyczna Łowisko 25 lipca to kolejna już, wchodząca w stały rytm 

propozycja promocji miejsca. Natomiast sierpniowy Dzień Bursztynu (8.08) to festyn z warsztatowym i 

merytorycznym przesłaniem o zjawiskowej roli bursztynu przez tysiąclecia. 
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4. Kolejna edycja katalogów i folderów Gminy Puck wydawanych sukcesywnie przez OKSiT /min. Grot 

Mechowskie, Osada Łowców Fok, Ścieżki i trasy rowerowe Gminy Puck/, dodruki i przygotowywana nowa 

edycja.. 

5. Przygotowanie upominków promocyjnych.  

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

gminnych do publikacji promocyjnych, także Pomorskiego Szlaku Cysterskiego oraz szeregu innych 

wpisów informacyjnych na wydawanych zewnętrznie mapach, katalogach /Dziennik Bałtycki, Pomeranka, 

Forum Pomorskie, Express Biznesu, Przegląd Samorzadowy,  itd./  

7. Stała promocyjna oferta publikacjami, 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,  Kościoły cysterskie w Starzynie i Mechowie, kolejne Zeszyty Gminy Puck, a także Pan 

Tadeusz w wersji kaszubskiej, czy Kuchnia kaszubska i szeregiem innych.  

8. W związku z 30. jubileuszową rocznicą powstania Gminy Puck, OKSiT określił zakres działań 

promocyjnych przygotowaniem grafik i wydawnictw, a także gadżetów reklamowych… 

9. W 30.lecie Samorządu OKSiT wydał nowy album przyrodniczy ze zdjęciami Piotra Widerskiego: Odkryj 

Gminę Puck nad morzem… 

10. Został przygotowany i wydany album kulturowy Gminy Puck pod tyt.: Rytm życia… Gmina Puck w 

30.leciu. (red. dr Jan P. Dettlaff) Opracowanie wydawnicze zebranych materiałów, stworzenie koncepcji 

poligraficznej i wydanie drukiem. 

11. Wydanie kolejnej publikacji rocznicowej Gminy Puck. Samorządność Gminy Puck… 1991-2021 (autor 

dr Paweł Bykowski) 

12. Wsparcie merytoryczne i plastyczne różnorodnych działań sołectw, OSP i KGW Gminy Puck.  

13. W maju, w okołorocznicową datę urodzin Jana Drzeżdżona wybitnego pisarza kaszubskiego – 16 

maja, OKSiT tradycyjnie złożył kwiaty na grobie pisarza i poety… (cmentarz w Mechowie). Inicjując jak co 

roku majowy konkurs „Bielawa” Kaszubskie Małe Formy Literackie. Poezja - im. Jana Drzeżdżona 

eliminacje zostały przeprowadzone internetowo. 

14. Utrzymywanie kurhanu w Mieroszynie. Współpraca z Sołectwem Mieroszyno i OSP. 

15. Akcja wolnostojących planów sołeckich miejscowości Gminy Puck oraz wymiana wyblakłych plansz 

to działania stałe i w miarę potrzeb… 

16. Gmina Puck na cysterskim szlaku… monitoring oznakowania turystycznego obiektów i szlaku.  

17. Renowacje znaków szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Puck, przeprowadzana przez 

gdański PTTK na nasze zlecenie. 
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18. Promocja ścieżek i tras rowerowych a także narciarstwa śladowego /biegowego/ w surowym 

plenerze - znakomite warunki rekreacji /o ile oczywiście dopisuje śnieg/, a wszystko w ramach hasła 

„sezon na cały rok…” 

19. Realizacja projektu „Monitoring” i oświetlenie stref spoczynkowych przy ścieżce rowerowej 

Swarzewo-Krokowa zakłada stałą opiekę z założenia realizowaną przez OKSiT, utrudnianą przez 

występujące akty wandalizmu. 

20. Promocja walorów turystycznych, agroturystycznych i regionalnych Gminy Puck - w ramach działań 

Stowarzyszenia Norda. Współpraca z Wydawnictwem Targowym Targów Turystycznych w Poznaniu, 

Magazynem Gdańskim, Pomeranką, Forum Pomorskim, portalem turystycznym Polska Niezwykla.pl - z 

którymi jesteśmy obecni na targach krajowych i zagranicznych (w czasie pandemii następuje wyłożenie 

materiałów w IT, konsulatach itp.).  

21. Dni Dziedzictwa Europejskiego w Rzucewie, 9-10 września 2021, Smaki Dziedzictwa, z wystawą 

planszową Kulinarne dziedzictwo Kaszubów nordowych oraz prezentacją kulinarną Józefa Roszmana. 

KGW Rzucewo i zaprzyjaźnione Koła gminne przygotowały regionalny poczęstunek. 

22. Dnia 24 października 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się Inauguracja Roku 

Kulturalnego 2021/22 w Gminie Puck. W ramach uroczystości zostali uhonorowani medalami 30.lecia 

wyróżniający się animatorzy kultury OKSiT. Uczciliśmy również Jubileusz 50.lecia pracy twórczej 

instruktora lalkarstwa Elżbiety Sikora-Jędrzejewskiej wybitnej animatorki kultury (prowadzi zespół 

lalkarski w WDK w Strzelnie). Inaugurację uświetniły koncertem muzycznym zespoły: Chór Jubileum, 

Strondowe Oste i Bursztynki…. W tle, w Galerii pod Lipami wystawa malarstwa Krystyny Buczkowskiej oraz 

ekspozycja Lalki Elżbiety Sikora Jędrzejewskiej, jako inauguracja Gminnego Salonu Artystycznego, obie 

wystawy z katalogami.  

23. Wyjazdowa wystawa malarstwa Grupy Plastycznej Art Mania działającej przy Domu Kultury OKSiT w 

Żelistrzewie, ekspozycja czynna na Zamku Krokowa w listopadzie i grudniu wzbudziła duże 

zainteresowanie.  

24. 11 listopada 2021 Uroczystości w Zdradzie z okazji Święta Niepodległości. Po obchodach 

Patriotyczne śpiewanie w Domu Kultury OKSiT w Żelistrzewie. 

25. Wieczór Bożonarodzeniowy integrujący środowiska kreatywne Gminy Puck w klimacie świątecznym, 

Kolędowe granie… Hej, kolęda…, odbył się w Domu Kultury OKSiT w Żelistrzewie ( w ograniczeniach 

sanitarnymch). Internet w Gminie Puck. 

26.  Stała opieka merytoryczna nad stronami internetowymi gminy.  

27. Przygotowanie przez OKSiT z portalem: 24.Kaszëbë, prezentacji multimedialnych z imprez i zdarzeń 

kulturalno-społecznych, kontynuowanie opowieści o zwyczajach ludowych, przedstawienie cennych 

zabytków architektury i sztuki gminy Puck… Cykl krótkich filmików… 
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28. Stałym ważnym przedsięwzięciem promocyjnym i turystycznym Gminy Puck prowadzonym przez  

OKSiT jest działanie Stanicy Turystycznej i Wodnej w Swarzewie. Koniecznością jest jednak ich stopniowe 

doposażanie i ewaluowanie działania. Utrzymanie w sprawności technicznej pomostów pływających w 

Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie oraz otoczenia ich baz cumujących.  

29. Wszystkie wydarzenia z gminnego kalendarza imprez są działaniami promującymi Gminę Puck na 

wielu szczeblach i w różnych sektorach, zawsze z pełną akceptacją walorów kulturowych miejsca.  

 

XI.  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

1. Procent powierzchni terenu gminy objętego opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

  na początku 2021r. - 6,41 %, 

  na koniec 2021r. – 6,41 %. 
 

2. Wydano 78 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły 

infrastruktury, głównie sieci uzbrojenia terenów w media oraz jedna decyzja – przebudowa i rozbudowa 

budynku szkoły (Strzelno). 

3. Przyjęto 541 wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku 

których do dnia 22.04.2022r. wydano 472 decyzje, w tym: 

 385 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

  2 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 13 decyzji dotyczących zabudowy usługowej lub usługowo-mieszkalnej, 

 3 decyzje dotyczące innych obiektów i robót wymagających ustalenia warunków zabudowy (art. 29 i 

48b. ust. Prawo bud.); 

w ww. decyzjach wydano: 

 43 decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy (decyzja), 

   28 decyzji w sprawie umorzenia postępowania, 

  1 wezwanie, po których inwestor wycofał wniosek; 

 9 postępowań pozostaje w toku, w wyniku odwołania od decyzji.  

4. Decyzje przenoszące warunki zabudowy – 89. 

5. Wydano sprostowań, wyjaśnień  i decyzji zmieniających warunki zabudowy - 42, 

6. Sporządzono wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium  – 

95, 

7. Wydano informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania – 1139, 
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8. Wydano zaświadczeń o rewitalizacji (do aktów notarialnych) – 1139, 

9. Sporządzono odpowiedzi na pisma (różne) – 293, 

10. Uzgodniono wstępne projekty podziałów w liczbie -26. 

11. Przygotowane i podjęte uchwały na sesje Rady Gminy Puck – 33. 

12. Sporządzone umowy w sprawie dzierżawy nieruchomości – 60. 

13. Dokonano wpisów do CEiDG – 897, 

14. Przygotowano i podpisano akty notarialne – 31, 

15. Wydano zarządzeń w sprawie pierwokupu gruntu -24. 

XII. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 
 

W 2021 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze Regon 311 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był przemysł i budownictwo –114, pozostała 

działalność  - 195, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo –26 

W 2021 r. w gminie zarejestrowanych było 2406 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 

388 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (publicznych i prywatnych) prowadzących działalność 

gospodarczą. 

W 2021 r. wyrejestrowano 145 przedsiębiorców, w tym 142 osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych były przemysł i budownictwo 56, pozostała 

działalność 86, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 3. 

Grupa: NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2021 r. 

Podgrupa: Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 (Wymiary: Rodzaj działalności) 

ogółem 311 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 

przemysł i budownictwo 114 

Pozostała działalność 195 

 

Podgrupa: Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych (Wymiary: Rodzaje podmiotów 
gospodarki narodowej) 2021 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 311 

sektor publiczny - ogółem 3 

sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 3 

sektor prywatny - ogółem 295 

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 285 

sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 3 
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Sektor prywatny – spółki handlowe 1 

 

 

Grupa: WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2021 r. 

Podgrupa: Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 (Wymiary: Rodzaj działalności) 

ogółem 145 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 

przemysł i budownictwo 56 

Pozostała działalność 86 

 

 

Podgrupa: Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych (Wymiary: Rodzaje podmiotów 

gospodarki narodowej) 2021 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 145 

sektor publiczny - ogółem 0 

sektor publiczny -państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 0 

sektor prywatny - ogółem 145 

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 142 

sektor prywatny- spółki handlowe 2 

sektor prywatny - spółdzielnie 0 

sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 0 

Dane według stanu na 11.04.2022 r. - pobrano ze strony systemu statystyki publicznej poprzez Gusowski Bank Danych Lokalnych. 
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Na początku 2021 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, 53,50 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 znajduje się mieszkanie o 

powierzchni: 55,24 m2, 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 101,00 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, 
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 w miejscowości Strzelno przy ul. Szkolnej w budynku nr 12 znajduje się lokal mieszkalny o 

powierzchni 40,00 m2, o liczbie izb: 2, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której 

znajduje się budynek oraz części wspólnych budynku wynosi 56/200, 

 w miejscowości Rzucewo w budynku nr 22 znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 53,20 

m2, o liczbie izb: 3, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje się budynek 

oraz części wspólnych budynku wynosi 74/973, 

 w miejscowości Rzucewo w budynku nr 3 znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 71,00 

m2, o liczbie izb: 4, udział Gminy Puck we współwłasności działki na której znajduje się budynek 

oraz części wspólnych budynku wynosi 710/6660, 

 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 2021 r. znajdowało się 40 mieszkań. Ilość ta nie uległa 

zmianie do końca roku. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 57 m2. 

W 2021 r. nie oddano do użytkowania żadnych nowych mieszkań, ani też powstałych w skutek 

adaptacji pomieszczeń o innym przeznaczeniu.  

W 2021 r. nie doszło do sprzedaży mieszkania z lokalowego zasobu gminy Puck. 

W 2021 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 2021 roku doprowadzono instalację gazową do dwóch lokali mieszkalnych znajdujące się w Łebczu 

przy ul. Puckiej 27 oraz dokonano naprawy uszkodzonego przyłącza elektrycznego. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. wszystkie mieszkania będące w zasobie gminy Puck posiadały toalety. 
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 W zasobie gminy Puck w 2021 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 2021 r. wnioski o przyznanie mieszkania z zasobu gminy złożyły 4 osoby, spośród których jeden 

spełniał warunki przyznania lokalu, określone uchwałą Rady Gminy Puck. 
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XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

1. Transport  
 

Gmina Puck w 2021 roku podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Pucku na realizację zadań 

o charakterze użyteczności publicznej na realizację przewozów pasażerskich na liniach 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego: 

Na przewozy pasażerskie Gmina wydała środki w wysokości 48 134,08 zł. 

 
2. Otwarte konkursy ofert  
 
Gmina wspiera organizacje pozarządowe poprzez udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(otwarte konkursy ofert). 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, Gmina wsparła 

wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie I Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie 

zajęć w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie zawodników klubów 

sportowych oraz stowarzyszeń działających w zakresie sportu do rywalizacji.  Wpłynęło 15 ofert, 

z których wszystkie otrzymały dofinansowanie na łączna kwotę 193 800,00 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 19 ofert, z których 16 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 40 000,00 zł. 

 zadnie III Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych, kulturalnych promujących Gminę Puck, 

jako ośrodek turystyczny oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa 

narodowego. Wpłynęło 15 ofert, z których 9 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 12 

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 8 000,00 zł. 

 zadanie V Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży eksponujące szkodliwość alkoholu                            

i narkotyków. Nie wpłynęła żadna oferta. 
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 zadanie VI Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów zdrowia. Wpłynęła 2 oferty, które otrzymały dofinansowanie w kwocie                     

3 000,00 zł. 

 zadanie VII Edukacja ekologiczna. Wpłynęły 2 oferty które otrzymały dofinansowanie na łączną 

kwotę 4 000,00 zł. 

 zadanie VIII Ochrona zdrowia obejmująca zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja wolontariatu. Wpłynęło 7 ofert,                    

z których 6 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 46 700,00 zł. 

 zadanie IX Pomoc społeczna na świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców 

Gminy Puck . Wpłynęła 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł. 

 zadanie X Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie 

zajęć żeglarskich. Wpłynęły 3 oferty, z których 3 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 4 

500,00 zł. 

 zadanie XI Pomoc społeczna na świadczenie usług prowadzenia ogrzewalni na rzecz osób 

bezdomnych mieszkańców Gminy Puck. Wpłynęła 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie w 

kwocie 6  000,00 zł.  

 zadanie XII Konsultacje indywidualne i grupa motywacyjna dla osób oczekujących na przyjęcie 

do terapii odwykowej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych z terenu Gminy Puck. Wpłynęła 1 oferta która otrzymała dofinansowanie                                

w kwocie 4 000,00 zł. 

 zadanie XIII Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla narkomanów, osób eksperymentujących 

ze środkami psychoaktywnymi i członków ich rodzin, z terenu Gminy Puck. Wpłynęła 1 oferta 

która otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie kraju związanego z COVID-19, część 

organizacji nie była w stanie zrealizować zadań, na które otrzymały dotację, w związku z tym nie zostały 

podpisane umowy na ogólną kwotę 8 850,00 dla 6 ofert. 

Gmina przeprowadziła konsultacje w formie zamieszczenia na bip projektu uchwały w sprawie 

rocznego programu współpracy Gminy Puck na 2022 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.  
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3. Sołectwa 

W 2021 roku odbyły się 3 zebrania wiejskie (Mechowo, Radoszewo, Rekowo Górne) dotyczące 

sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz zaplanowania i zmiany wydatkowania środków 

sołeckich. 

Pozostałe skorzystały z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 1747), z 

którego wynika, że rady sołeckie na wniosek sołtysa mogą uchwalać, zmieniać i ponownie uchwalać 

środki przeznaczone z funduszu sołeckiego. 

W roku 2021 sołectwa miały do dyspozycji środki finansowe w wysokości 1 192 145,63 zł. Na zadania 

z funduszu sołeckiego została wydana kwota 1 082 006,92 zł w tym na poszczególne sołectwa: 

Wykaz środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok,  

stan na 31.12.2021 r. 

Lp. Sołectwo Środki posiadane 
Środki  

wydane 

Środki 

niewykorzystane 

1. Błądzikowo 27 413,06 19 352,08 8 060,98 

2. Brudzewo 25 478,02 17 000,00 8 478,02 

3. Celbowo 40 904,59 40 677,69 226,90 

4. Darzlubie 53 751,10 19 453,49 34 297,61 

5. Domatowo 53 751,10 53 731,28 19,82 

6. Domatówko 50 956,03 50 228,31 727,72 

7. Gnieżdżewo 53 751,10 49 176,74 4 574,36 

8. Leśniewo 53 751,10 48 648,26 5 102,84 

9. Łebcz 53 751,10 53 578,49 172,61 

10. Mechowo 33 970,69 33 921,68 49,01 

11.  Mieroszyno 53751,10 37 656,75 16 094,35 

12. Mrzezino 53 751,10 48 004,45 5 746,65 

13. Osłonino 28 703,09 28 098,55 604,54 

14. Połchowo 53 751,10 53 717,19 33,91 

15. Połczyno 53 851,10 53 750,19 0,91 

16. Radoszewo 19 242,89 15 187,56 4 055,33 
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17. Rekowo Górne 53 751,10 53 286,16 464,94 

18.  Rzucewo 27 305,55 26 531,81 773,74 

19. Sławutowo 34 991,97 28 717,16 6 274,81 

20. Smolno 53 751,10 53 505,35 245,75 

21. Starzyno 53 751,10 53 539,78 211,32 

22. Starzyński Dwór 34 561,96 20 959,90 13 602,06 

23. Strzelno 53 751,10 53 704,70 46,40 

24. Swarzewo 53 751,10 53 658,40 92,70 

25. Werblinia 45 204 68 45 143,80 60,88 

26. Zdrada 17 146,60 17 133,92 12,68 

27. Żelistrzewo 53 751,10 53 643,23 107,87 

 RAZEM 1 192 145,63 1 082 006,92 110 138,71 

 

 

XV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

OSP Połczyno - wydatki bieżące 41.289,30 zł 

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 1 6 1 

 
OSP Gnieżdżewo - wydatki bieżące 36.125,91 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 

2 4 1 2 4 1 

 

OSP Mrzezino - wydatki bieżące 48.943,85 zł 
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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 44. 288,18 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 

 

OSP Smolno - wydatki bieżące 27. 476,39 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 31.357, 58 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 39. 170,21 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 27. 503,68 zł 

W remizie znajduje się garaż, świetlica OSP, salka LZS. 

Podstawowe wyposażenie  
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Samochody Pompy do 

wody 

Narzędzia 

hydrauliczne 

Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 - 1 4 1 

 

OSP Żelistrzewo - wydatki bieżące 30.553,12 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 36. 671,62zł 

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 24.636,90 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 28 329,94 zł 

W remizie znajduje się 2 garaże, część socjalna, świetlica szkoleniowa. Jednostka użytkuje również boks 

garażowy.  

Podstawowe wyposażenie  

Samochody Pompy do 
wody 

Narzędzia 
hydrauliczne 

Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

2 4 1 1 4 1 

 

OSP Leśniewo - wydatki bieżące 38. 792,73zł 

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 
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OSP Starzyno - wydatki bieżące 61.316,41 zł 

W remizie znajduje się garaż, sala OSP, świetlica, zakład usługowy, świetlica KGW.  

Podstawowe wyposażenie  

Samochody Pompy do 
wody 

Narzędzia 
hydrauliczne 

Agregaty Aparaty ODO Torba PSP R1 

1 3 1 1 4 1 

 

OSP Mechowo - wydatki bieżące 28.050,59 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 

 
Pod koniec roku 2021 do jednostki OSP Gnieżdżewo trafił nowy średni samochód ratowniczo – 

gaśniczy GBARt na podwoziu Mercedesa. Na zakup samochodu złożyły się środki następujących 

instytucji: ● Urząd Gminy Puck – 400 000zł ● Fundacja Orlen – 150 000zł ● Fundacja BGK im. J.K 

Steczkowskiego – 50 000zł ● EPS Polska Holding SP. z o.o. – 18 946zł ● Komenda Główna Państwowej 

Straży Pożarnej – 230 000zł Całkowity koszt zakupu samochodu to: 848 946zł. 

W 2021 rozpoczęła się również rozbudowa remizy OSP w Gnieżdżewie polegająca na przedłużeniu 

budynku z garażami dla samochodów pożarniczych. 

 

2. Członkowie OSP 

 Członkowie Strażacy MDP 

Darzlubie 95 19 15 

Domatowo 47 10 6 

Gnieżdżewo 64 25 37 

Leśniewo 21 21 9 

Łebcz 85 14 34 

Mechowo 22 13 10 

Mieroszyno 56 15 57 

Mrzezino 22 18 37 

Połczyno 59 20 20 

Smolno 38 18 17 

Starzyno 46 29 12 

Strzelno 88 23 31 

Swarzewo 49 25 14 

Werblinia 39 20 8 

Żelistrzewo 36 17 9 

 767 287 316 
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3. Udział poszczególnych jednostek w zdarzeniach w 2021 r. 

Miejscowe zagrożenia . W 2021 roku odnotowaliśmy 23 miejscowych zagrożeń na terenie powiatu 

Puckiego podczas których wystąpiły 7 ofiar śmiertelnych . 21.02.2021 wypadek w Rekowie Górnym - 

26 letni mężczyzna,  07.04.2021 potrącenie Celbowo – 60 letni mężczyzna,  30.10.2012 kierowca 

samochodu dostawczego w Połczynie – 64 letni mężczyzna. 24 lipca 2021 r. w Łebczu o godzinie 5:23 

na prostym odcinku drogi zderzyły dwa samochody osobowe. W zdarzeniu poszkodowane zostały 4 

osoby. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji oraz uprzątnięciu miejsca zdarzenia. 

W akcji uczestniczyły 2 zastępy, 10 ratowników oraz 2 ZRM i 2 radiowozy policji. 

 

 4.    Pożary średnie oraz pożary z osobami poszkodowanymi w 2021 r. 

13 stycznia w Żelistrzewie – w czasie pożaru małego w kotłowni budynku jednorodzinnego, 

poszkodowana została 34 letnia kobieta, która doznała zatrucia gazami pożarowymi. W akcji 

uczestniczyły 4 zastępy 17 ratowników. 

14 sierpnia w Żelistrzewie – podczas żniw doszło do pożaru zboża skoszonego i będącego na pniu. W 

sumie spłonął 1 ha zboża rosnącego i 1 ha po skoszeniu. W akcji udział brały 3 zastępy, 12 ratowników. 

Pożar zakwalifikowany jako średni. 

23 październik w Leśniewie – pożar poddasza i dachu budynku jednorodzinnego typu bliźniak. Spaleniu 

uległ strop oraz dach na połowie budynku. W czasie pożaru z obiektu ewakuowano na łóżku 90 letnią 

kobietę. Przyczyną pożaru mógł być nieszczelny przewód kominowy. W akcji trwającej ponad 5 godzin 

uczestniczyło 7 zastępów – 31 ratowników. 
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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. Potrzebny jest plan wymiany samochodów 

ratowniczo – gaśniczych korzystając z możliwości pozyskania dofinansowania tego zadania. W 

większości samochody mają ponad 20 lat a niejednokrotnie ponad 30 lat. 

 

5. Obrona cywilna 

W dziedzinie spraw obronnych -  działania zostały oparte na następujących dokumentach: 

 „Plan szkolenia obronnego w gminie Puck na 2021 r. 

 „Plan realizacji zadań obronnych  w gminie Puck w 2021 r. 

 „Plan kontroli wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego przez jednostki organizacyjne gminy Puck w 2021.” 

Wójt gminy nałożył: 

 15 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony, oraz 

8  decyzji o uchyleniu  

 Opracowano  „Plan Operacyjnego Funkcjonowania gminy Puck w warunkach zagrożenia 

zewnętrznego państwa i w czasie wojny” wraz z załącznikami obligatoryjnymi  

i funkcjonalnymi ;  - zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego 

 W dniach 24 – 25.11.2021 r. przeprowadzono gminne ćwiczenie obronne pk. „PLATAN – 2021”  

nt „Organizacja Stanowiska Kierowania Wójta Gminy w Dotychczasowym  

Miejscu Pracy podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa”.   

W ćwiczeniu wzięło udział 45 pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych  

 Przeprowadzono kontrolę  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Żelistrzewie   

w zakresie przygotowanie do realizacji  postawionego zadania obronnego. 

 

 

W dziedzinie zarządzania kryzysowego  

 

 Opracowano nowy  „Plan zarządzania kryzysowego Gminy Puck”, część A i B 
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 Przeprowadzono inwentaryzację  sprzętu w gminnym magazynie      przeciwpowodziowym w 

m. Połczyno; 

 W związku z pandemią COWID -19 zakupiono niezbędny sprzęt o oraz środki dla 

zabezpieczenia ludności,  pracowników urzędu gminy, jednostek organizacyjnych, członków 

Formacji Obronnych; 

 W związku z wystąpieniem wysoce  zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  powołano dwie  grupy  ( 

na bazie OSP Smolno i OSP Swarzewo) zbierające martwe ptactwo. Zakupiono niezbędne środki 

dla wyposażenia dla członków  powołanych grup.   

 uzupełniono wyposażenie  magazynu kryzysowego  w niezbędny sprzęt i materiały;  

 

W dziedzinie Obrony Cywilnej – działania zostały oparte  na : 

 „Planie działania Szefa Obrony Cywilnej gminy Puck w dziedzinie  Obrony Cywilnej w 2021 r.” 

 W związku z pandemią nie przeprowadzono treningów systemu wykrywania i alarmowania                     

z udziałem członków (FOC) Formacji Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Puck; 

    Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu Obrony Cywilnej w gminnym magazynie  

w m. Połczyno 

XVI. UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA  
 

1.  REALIZACJA   UCHWAŁ   RADY   GMINY  I  ZARZĄDZEŃ  WÓJTA 

 

Rada Gminy Puck w roku 2021 podjęła 148 uchwał z czego: 

  40 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

  97 objętych było nadzorem Wojewody Pomorskiego  

  54 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

  20 przekazano do Urzędu Statystycznego w Słupsku  

 

Wojewoda Pomorski wydał dwa rozstrzygnięcia nadzorcze: 

1. Stwierdzono nieważność § 1 ust. 2 pkt 6 w zakresie słów „nie posiadające zameldowania na pobyt 

stały na terenie innej gminy” oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XXXIV/67/21 Rady Gminy Puck  z dnia 17 

czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Puck. 
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2. Stwierdzenie nieważności § 5 uchwały Nr XL/127/21 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Puck za udział w posiedzeniach Rady                      

i Komisji Stałych rady w zakresie słów „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia”.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nie wszczęło żadnego postepowania 

nadzorczego wobec podjętych przez Radę Gminy uchwał. 

Wójt Gminy Puck w roku 2021 wydał 212 zarządzenia, z czego: 

 

 26  objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

  

2.  SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE 

W roku 2021 wpłynęła jedna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga 

po wyjaśnieniach oraz wnikliwej analizie Komisji skarg, wniosków i petycji okazała się niezasadne.                   

W powyższej sprawie podjęto uchwałę Rady Gminy Puck z obszernym uzasadnieniem dotyczącym 

podjętej decyzji w w/w skardze, w oparciu o stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji.  

Wpłynęły dwa wnioski, które dotyczyły: jeden zmiany nazwy miejscowości – podjęto uchwałę,                         

w której uznano, że wniosek jest bezzasadny; drugi wniosek dotyczył wykonania sieci gazowej                           

i podłączenia mieszkańców do istniejącej sieci szerokopasmowego internetu. W powyższej sprawie 

również podjęto uchwałę i zgodnie z zapisami, skierowano zapytania w powyższej sprawie do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i firmy ZWSE Telmex sp. z o.o.  

W roku 2021 wpłynęły dwie petycje, jedna dot. tworzenie własnych uchwał dot. prawa miejscowego                   

w sytuacjach kryzysowych – petycja zakończona bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawca w określonym 

terminie nie uzupełnił petycji, a druga dotyczyła przeprowadzenia Referendum Ludowego – podjęto 

uchwałę Rady Gminy Puck, w której uznano, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 
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XVII. PODSUMOWANIE   
 
Szanowni Państwo,  

bardzo serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Puck za miniony rok 

2021.  Po raz czwarty starałem się pokazać zmiany jakie zaszły w ciągu dwunastu miesięcy  w miejscu, 

które razem tworzymy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.  

Był to bardzo trudny i niepewny rok ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne czy też 

sytuację związaną z epidemią Covid. 

To co udało się pokazać w tym dokumencie to oddana praca i zaangażowanie Radnych, Sołtysów, Rad 

Sołeckich, Organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy. 

Opracowany dokument pokazuje działania i inicjatywy, jakie podjęliśmy w celu poprawy życia 

naszych mieszkańców. Staraliśmy się słuchać i wypełniać wolę mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą 

czego brakuje i co należy poprawić w ich otoczeniu. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, pomysłów  

i nowych projektów. Jednak budżet Gminy zmusza nas do odłożenia pewnych zadań i realizowania tych 

najpotrzebniejszych. 

Jako największe i jedne z najbardziej istotnych inwestycji dokonanych na przestrzeni minionych 

lat należy uznać skanalizowanie terenu Gminy sięgające blisko 98% powierzchni całej Gminy.  

W ubiegłym roku zakończyliśmy ogromne zadanie, które uporządkowało gospodarkę ściekową                                     

w zachodniej części naszej Gminy- wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w Darzlubiu, Brudzewie, 

Mechowie, Mrzezinie, Sławutowie i Leśniewie ( I etap). Podjęliśmy szereg działań zarówno typowo 

infrastrukturalnych jak oddanie nowoczesnej szkoły w Łebczu czy sali gimnastycznej w Gnieżdżewie. 

Na bieżąco prowadzimy remonty dróg, chodników i zakładamy nowe oświetlenie. Dzięki współpracy                

z sołtysami i mieszkańcami, co roku modernizacji ulegają kolejne drogi gminne. Jest to trudne zadanie, 

ponieważ mieszkańców i nowych ulic każdego roku przybywa. 

Jednym z ważniejszych dla mnie projektów było utworzenie Dziennego Domu Pobytu                               

w Celbowie. W wyniku adaptacji i dostosowania przez Gminę Puck budynku byłej szkoły podstawowej, 

powstała nowoczesna, doskonale wyposażona placówka opiekuńcza zapewniająca 30 miejsc opieki 

dziennej oraz 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Projekt został przygotowany w taki sposób, aby  

możliwie szeroko wyjść naprzeciw różnorodnym potrzebom seniorów. Wraz z naszymi seniorami, już 

aktywnie korzystającymi z oferty projektu w sposób niemalże masowy, jestem dumny, że dzięki 

wsparciu funduszy Unii Europejskiej udało nam się stworzyć tak pomocny i kompleksowy system 

wsparcia naszych dziadków i rodziców. Projekt jest swoistym podziękowaniem za ich ciężką, 

wieloletnią pracę. Uhonorowaniem jego kompleksowości i przydatności jest zdobycie prestiżowej 

nagrody w plebiscycie „Pomorskie Sztormy”, którego partnerem był Samorząd Województwa 
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Pomorskiego.  W plebiscycie nominowane zostały osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w 2021 

roku znacząco przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców Pomorza. Gmina Puck otrzymała 

nagrodę w kategorii „Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki”. Jest to kategoria, w której nominowane 

zostały projekty o charakterze społecznym, realizowane na terenie województwa pomorskiego                              

z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE.  

Nie jest to jedyne wyróżnienie, które otrzymaliśmy. W 2021 roku Gmina otrzymała tytuł 

„Samorządu Promującego Zdrowie” za dokonania w dziedzinie promowania sportu, aktywności 

fizycznej mieszkańców oraz utrzymywanie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska                            

i turystyki. 

Staraliśmy się stworzyć szeroką ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną poprzez organizację 

szeregu imprez zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Zapewnialiśmy wysoki poziom edukacji a także 

szeroki wachlarz usług społecznych poprzez realizację projektów szkoleniowych, dzięki którym 

mieszkańcy Gminy mogli podnosić swoje kwalifikacje i być konkurencyjnymi na rynku pracy. 

W ubiegłym roku nasza „Mała Ojczyzna” obchodziła jubileusz 30-lecia jej powstania, co 

oznacza, że przez tyle lat tworzymy naszą Gminę. To my mieszkańcy tworzymy wspólnotę i to od nas 

zależy jak będzie wyglądać nasza Gmina.  

Podsumowując wzorem ubiegłych lat mam nadzieję, że sporządzony dokument będzie 

kompleksowym i miarodajnym źródłem wiedzy a realizowany program zrównoważonego rozwoju 

utwierdzi naszych mieszkańców w przekonaniu, że Gmina Puck jest dobrym miejscem do życia, 

inwestowania, prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej czy turystycznej. 

 

 

                                WÓJT GMINY PUCK 

                                                                            


