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I. WSTĘP
Szanowni Państwo,
przedstawiam Raport o Stanie Gminy Żukowo za rok
2019, opracowany zgodnie z wprowadzoną w 2018
roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.
Raport stanowi podsumowanie ubiegłego roku
przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów
ale jest też opracowaniem obejmującym stan
realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady
miejskiej i budżetu obywatelskiego. Zebrane
informacje od pracowników merytorycznych Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych, będą dla
wszystkich mieszkańców doskonałym źródłem
informacji o stanie i działaniach naszej gminy,
pozwolą w transparentny i przejrzysty sposób
przedstawić bieżące funkcjonowanie żukowskiego
samorządu.
Dokument ten pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej,
opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy Żukowo. Jest on opisem stanu,
do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy
wdrażania zaplanowanych działań w kolejnych latach.
Myślę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatniego roku są efektem wytężonej
pracy, które zostaną zauważone i docenione przez naszych mieszkańców. Zachęcam Państwa
do zapoznania się z raportem.

Burmistrz Gminy Żukowo

Wojciech Kankowski
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II. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina miejsko-wiejska Żukowo położona jest w środkowej części województwa
pomorskiego, w powiecie kartuskim. Od północy i wschodu graniczy z miastem Gdynia
i z miastem Gdańsk, od południa z gminą Kolbudy i z gminą Przywidz, natomiast od zachodu
z gminą Somonino, Kartuzy, Przodkowo i Szemud. Jej powierzchnia wynosi łącznie
ok. 16372 ha, w tym powierzchnia miasta 474 ha, powierzchnia obszaru wiejskiego -15898 ha.
Wiejski obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa (Babi Dół, Banino, Borkowo, Chwaszczyno,
Czaple, Glincz, Leźno, Łapino Kartuskie, Małkowo, Miszewo, Niestępowo, Nowy Świat,
Otomino, Pępowo, Przyjaźń, Rębiechowo, Rutki, Skrzeszewo, Sulmin, Tuchom, Widlino,
Żukowo). Miejski obszar stanowi 5 osiedli (Dolne, Elżbietowo, Norbertanek, Nowe,
Wybickiego). Siedzibą gminy jest miasto Żukowo, które należy do najmłodszych miast w Polsce
– Żukowo uzyskało prawa miejskie 01 stycznia 1989 r.
Liczba mieszkańców Gminy Żukowo od wielu lat systematycznie zwiększa się, w 2019 r.
(łącznie zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy) zwiększyła się o 1 824 osoby
(w tym zameldowano łącznie 903 obcokrajowców: Ukraina - 770, Gruzja - 50, Białoruś - 47,
Etiopia - 11, Nepal - 21, Kenia, Brazylia, Kolumbia, Litwa po 1 osobie), przez co na koniec
ubiegłego roku wynosiła 39 334 osób, w tym 19 765 kobiet i 19 569 mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych demografia kształtowała się
następująco:




liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) to 4 275, a liczba
mieszkańców – 4 623 osób – łącznie 8 899 osób,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) to 12 275, a liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym (15-64 lat) to 13 128- łącznie 25 403 osoby,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym to 3 215, a liczba mieszkańców 1 818
(łącznie 5 033 osoby).

W samym mieście Żukowo zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy było 6 725 osób,
a na terenach wiejskich 32 609 osób. Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu
naturalnego, ma saldo migracji. Fakt osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców,
przybywających z Trójmiasta i innych regionów Polski, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże
znaczenie dla perspektyw dalszego rozwoju. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
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potwierdza fakt osiedlania się w gminie ludzi młodych, którzy wybrali Żukowo, jako sprzyjające
miejsce do zamieszkania.
W 2019 roku zawarto 246 ślubów (łącznie cywilne i wyznaniowe), urodziło się 630
dzieci, w tym 307 dziewczynek i 323 chłopców, a zmarło 185 osób, w tym 79 kobiet i 106
mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny to 445 osób. Obserwuje się intensywny przyrost
mieszkańców terenów wiejskich. Obecnie największymi miejscowościami w gminie są Banino
i Chwaszczyno. W Baninie liczba osób wyniosła 7347 osób, Chwaszczyno zamieszkuje 3824
osób. Najmniejsze miejscowości gminne to Borowiec z liczbą 122 mieszkańców oraz Barniewice
– 175 mieszkańców.
Liczba Ludności gminy Żukowo zameldowanej na pobyt stały i pobyt czasowy z podziałem na poszczególne miejscowości.

Miejscowość
Babi Dół
Banino
Barniewice
Borkowo
Borowiec
Chwaszczyno
Czaple
Dąbrowa
Glincz
Leźno
Lniska
Łapino Kartuskie
Małkowo
Miszewko
Miszewo
Niestępowo
Nowy Świat
Nowy Tuchom
Otomino
Pępowo
Przyjaźń
Rębiechowo
Rutki
Skrzeszewo
Sulmin
Tuchom
Widlino
Żukowo, w tym:
wieś
miasto

Razem

Stan na dzień
31-12-2018 r.
284
6903
175
1285
61
3781
641
237
1173
1688
501
473
739
335
413
1360
319
257
513
1969
1898
847
210
1374
563
1342
251
7918
1346
6572

37510

Stan na dzień
31-12-2019 r.

Przyrost /spadek ludności
w 2019 r.
290
7347
175
1312
122
3824
733
357
1198
1732
525
493
743
348
421
1409
313
297
549
2352
1966
881
216
1419
565
1376
256
8115
1390
6725

39334

6
444
0
27
61
43
92
120
25
44
24
20
4
13
8
49
-6
40
36
383
68
34
6
45
2
34
5
197
44
153

1824

Położenie gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie z Trójmiastem, sprzyja dynamice społecznogospodarczego rozwoju gminy i czyni z Żukowa swoistą bramę do centrum Metropolii Gdańskiej.
Główne funkcje Gminy Żukowo to: rolnictwo, leśnictwo, funkcje mieszkaniowe, funkcje
produkcyjne i magazynowo – składowe, usługowe oraz funkcje rekreacyjne. Usługi związane
z turystyką określa się jako funkcje niedostatecznie rozwinięte. Na przestrzeni ostatnich lat
obserwuje się znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw, przyspieszony rozwój gospodarki prywatnej
oraz sieci usług. Gwałtowny wzrost liczby osiedli mieszkaniowych, a co za tym idzie przyrost liczby
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mieszkańców w gminie, niewątpliwie przyczynia się do wzrostu tempa przekształceń w gminę
przemysłowo – usługowo – rolniczą.
Żukowscy rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję roślinną
(głównie zboża) oraz produkcję zwierzęcą z nastawieniem na trzodę chlewną. Występują
gospodarstwa specjalistyczne nastawione na produkcję bydła mlecznego, drobiu, sadownictwo
i produkcję warzyw. W Gminie Żukowo wg. stanu na 2019 r. funkcjonuje 1651 gospodarstw
rolnych, w tym:

Lp.
1
2
3
4
5

Powierzchnia gospodarstw

Ilość gospodarstw

od 1 ha do 10 ha
od 10 ha do 20 ha
od 20 ha do 30 ha
od 30 ha do 40 ha
od 50 ha

1466
163
11
6
5

Bardzo ekspansywnie rozwija się mieszkalnictwo jednorodzinne, deweloperskie,
a największym kołem napędowym gminy jest dynamiczny rozwój przedsiębiorstw oraz
rozbudowa zakładów w tzw. Żukowskim Korytarzu Inwestycyjnym. Gmina Żukowo
jest atrakcyjna pod względem lokalizacji inwestycji dla inwestorów polskich i zagranicznych
z uwagi na:







bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta,
dobre, a w perspektywie usprawnione powiązania komunikacyjne z Aglomeracją
Trójmiejską i z innymi rejonami Polski, a także z Europą – dzięki sąsiedztwu Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy,
wolne tereny do zainwestowania, atrakcyjniejsze cenowo od terenów trójmiejskich,
stale rosnący potencjał ludzki, z dużym udziałem osób młodych i aktywnych zawodowo,
wzrost napływu ludzi i kapitału,
sprzyjające warunki dla rozwoju obszarów o funkcjach mieszkaniowych oraz działalności
turystycznej okołoturystycznej.

W 2019 r. wydano 150 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły głównie budowy sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej.
Natomiast w odniesieniu do innych inwestycji. wydano łącznie 871 decyzji o warunkach
zabudowy, w tym: dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 756, dot. zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej: 3, dot. zabudowy usługowej: 71, dot. zabudowy innej niż
wymienione: 41. Gmina stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Stosujemy
preferencje w ulgach w podatku od nieruchomości dla nowo oddanych powierzchni pod
prowadzenie działalności gospodarczej. W prezentowanym roku udzielono takich ulg dla osób
fizycznych na kwotę 430 247,64 zł oraz dla osób prawnych na kwotę 1 210 000,66 zł.
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie gminy wynosiła 3136 pozycji
aktywnych, liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej
obejmowała 142 pozycje. W Gminie Żukowo przedsiębiorcy najczęściej rejestrowali swoje
działalności działające w sektorze budowlanym głównie w takich branżach jak wykonywanie
pozostałych robót wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.
W roku 2019 zostało złożonych 2052 wniosków, z czego nowych wpisów 318, zmian we
wpisach 1149, zawieszonych działalności 271, wznowionych wpisów 128, natomiast
wykreślonych wpisów 186. Oczywiście na terenie gminy funkcjonują również inne podmioty
gospodarcze np. różnego rodzaju spółki nie ujęte w ewidencji, gdyż czasem są filiami swoich
oddziałów.
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III. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet Gminy Żukowo na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia
2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok w wysokości:





dochody
wydatki
przychody
rozchody

214 863 598,21 zł,
242 975 598,21 zł,
37 000 000,00 zł,
8 888 000,00 zł

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały ośmioma uchwałami
Rady Miejska oraz szesnastoma zarządzeniami Burmistrza Gminy.
Budżet gminy za 2019 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 233 083 744,
84 zł (wzrost o 31 740 932,87 zł tj. 15,76% w stosunku do 2018 r.), a po stronie wydatków
wykonanie wyniosło 219 247 641,84 zł (wzrost o 12 484 230,43 zł tj. o 6,04% w stosunku do
2018 r.).
Poniższa tabela prezentuje zestawienie zrealizowanych w 2019 r. dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żukowo:
233.083.744, 84 zł (wzrost o 31 740 932,87 zł tj. 15,76%

DOCHODY (+)

w stosunku do 2018 r.)

219.247.641,84 zł (wzrost o 12 484 230,43 zł tj. o 6,04%

WYDATKI (-)

w stosunku do 2018 r.).

PRZYCHODY (+)
ROZCHODY – planowane (-)
ROZCHODY nieplanowane (różnice kursowe od

25.484.945,84 zł
8.888.000,00 zł

środków na rachunku bankowym prowadzonym
w euro): (-)

107,01 zł

WYNIK

+ 30.432.941,13 zł

Dochody zrealizowano w 101,26 %. Na wykonanie ww. złożyły się dochody bieżące
w wysokości 229 773 574,51 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 310 169,63 zł. Dochody
bieżące stanowiły 98,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,42 %.

Dochody budżetu Gminy Żukowo za 2019 rok
3 310 169,63; 1%

Dochody bieżące
Dochody majątkowe

229 773 574,51;
99%
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Dla budżetu Gminy Żukowo największe źródła dochodów to: dotacje celowe w tym
dochody ze źródeł zewnętrznych, subwencja ogólna w tym oświatowa, udział w podatkach od
osób fizycznych (PIT) oraz podatek osób prawnych (CIT), podatek od nieruchomości, opłata za
gospodarowanie odpadami i podatek od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałe dochody
własne.
Strukturę dochodów budżetu Gminy Żukowo w 2019 r. prezentuje poniższy wykres:

STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
w 2019r.

3,48%

2,48%

5,09%
32,48%

10,19%

24,22%
22,07%

dotacje celowe
subwencja ogólna
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
podatek od nieruchomości
opłata za gospodarowanie odpadami
podatek od czynności cywilnoprawnych
pozostałe dochody własne
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DOCHODY
w LATACH 2018 - 2019
dotacje celowe
subwencja ogólna
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych
podatek od nieruchomości
opłata za gospodarowanie odpadami
podatek od czynności cywilnoprawnych

11 869 644,71

5 772 306,05

8 107 321,92

23 746 236,04

56 456 621,50

51 430 310,00

10 947 115,57

4 110 435,28

5 644 976,70

21 834 804,97

48 280 033,13

46 419 128,00

64 106 317,62

75 701 303,92

pozostałe dochody własne

2018
2019

Wydatki zrealizowano w 93,26 %. Na wydatki złożyły się wydatki bieżące w wysokości
185 772 364,81 zł oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 33 475 277,03 zł.
Wydatki bieżące stanowiły 84,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,27 %.
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Wydatki budżetu Gminy Żukowo za 2019 rok

48 304 678,13;
23%

158 458 733,28;
77%

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Strukturę wydatków budżetu gminy Żukowo w 2019 r. przedstawia wykres:

Struktura wydatków budżetu w 2019 roku
80 000 000,00

70 000 000,00

72 375 327,56

50 000 000,00

73 196 370,42

60 000 000,00

16 223 721,90

15 357 684,49

3 215 573,50

10 000 000,00

2 792 660,97

1 155 393,44

20 000 000,00

16 054 789,37

30 000 000,00

18 876 120,19

40 000 000,00

0,00
POMOC SPOŁECZNA i RODZINA - 33,01 %
TRANSPORT - 8,61 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7,32%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 0,53 %
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 33,39%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1,27 %
GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA i OCHRONA ŚRODOWISKA -7,40 %
KULTURA I KULTURA FIZYCZNA - 7,00 %
POZOSTAŁE - 1,47 %
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54 685 681,58

60 000 000

73 196 370,42

67 988 526,61

80 000 000

70 000 000

72 375 327,56

Wydatki ogółem w LATACH 2018 - 2019

3 215 573,50

16 223 721,90
2 792 660,97

15 357 684,49

16 054 789,37
1 155 393,44

18 876 120,19

20 878 257,53

0

5 876 845,74

10 000 000

17 246 479,63

20 000 000

2 119 902,84

30 000 000

24 077 824,37

40 000 000

12 834 250,60
1 055 642,51

50 000 000

2018
2019
POMOC SPOŁECZNA i RODZINA
TRANSPORT
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA i OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁE

Na przychody w kwocie 25.484.945,84 zł złożyły się wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. 14.484.945,84 zł oraz zaciągnięty
kredyt o wartości 11.000.000,00 zł. Rozchody budżetu w wysokości 8.888.000,00 zł to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykup części obligacji wyemitowanych w 2010r. – 2.000.000,00 zł
Wykup części obligacji wyemitowanych w 2011r. – 1.000.000,00 zł
Wykup części obligacji wyemitowanych w 2013r. – 1.000.000,00 zł
Wykup części obligacji wyemitowanych w 2014r. – 1.000.000,00 zł
Wykup części obligacji wyemitowanych w 2015r. – 1.000.000,00 zł
Spłata ostatniej części kredytu zaciągniętego w 2009r. – 1.600.000,00 zł
Spłata części pożyczki zaciągniętej w 2014r. i 2015r.– 1.088.000,00 zł
Spłata części pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w 2017r. – 200.000,00 zł
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Wielkość zobowiązań finansowych Gminy Żukowo na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiono w tabeli:
Formuła
oprocentowania

Stawka
oprocentowania
na 31.12.2019r.

Termin
ostatecznej
spłaty

1 500 000,00

WIBOR 6M +
0,50

2,29%

29.12.2020

11 000 000,00

6 000 000,00

WIBOR 6M +
0,70

2,49%

29.12.2022

6 800 000,00

3 800 000,00

WIBOR 6M +
0,73

2,52%

29.12.2022

2,29% 2,35%,
2,40%- w
zależności od
terminu emisji
poszczególnych
transz

29.12.2022

Rodzaj
długu

Nazwa
wierzyciela

Rok
zaciągnięcia

Kwota zadłużenia
w zł

obligacje

PKO Bank Polski
S.A.
(poprzednio
Nordea)

2010

8 000 000,00

obligacje

SGB-Bank S.A.
Poznań

2011

obligacje

PKO Bank Polski
S.A.
(poprzednio
Nordea)

2013

obligacje

Bank Pekao S.A.

pożyczka

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

obligacje

pożyczka

pożyczka

PKO Bank Polski
S.A

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

Stan zadłużenia
na 31.12.2019r.

2014

8 000 000,00

4 000 000,00

WIBOR 6M +
marża od 0,50
do 0,61 w
zależności od
terminu emisji
poszczególnych
transz

2014/2015

6 800 000,00

2 720 000,00

WIBOR 3M, nie
mniej niż 2,0%

2,00%

30.06.2022

2,19%, 2,39%,
2,44% w
zależności od
terminu emisji
poszczególnych
transz

29.12.2023

2015

11 300 000,00

9 300 000,00

WIBOR 6M +
marża od 0,40
do 0,65 w
zależności od
terminu emisji
poszczególnych
transz

2017

573 527,00

108 157,00

1% w skali roku

1,00%

30.06.2020

0,6 stopy
redyskonta
weksli, lecz nie
mniej niż 3% w
skali roku

3,00%

30.04.2020

2017

93 430,00

23 350,00

obligacje

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

2018

14 000 000,00

14 000 000,00

WIBOR 6M +
0,65

2,44%

21.12.2024

kredyt

Konsorcjum:
Bank
Społdzielczy
w Tczewie i
SGB-Bank Spółki
Akcyjnej
z siedzibą
w Poznaniu

2019

11 000 000,00

11 000 000,00

WIBOR 3M+
0,47

2,18%

30.12.2027

RAZEM

52 451 507,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy jest dostępne w Informacji z wykonania budżetu gminy
za rok 2019 na stronie www.bip.zukowo.pl.
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IV. ZADANIA INWESTYCYJNE
W omawianym roku budżetowym 2019 gmina realizowała różnego rodzaju przedsięwzięcia
inwestycyjne za kwotę 33 475 277,03 zł. Wysokość wydatków inwestycyjnych przede
wszystkim zaspakajała potrzeby mieszkańców zgłaszane m.in. na spotkaniach sołeckich
i osiedlowych. Główne nakłady na inwestycje związane były z modernizacją infrastruktury
drogowej, budową oświetlenia, inwestycją w obiekty oświatowe i tereny rekreacyjnosportowe, obiekty kultury. Poniżej przedstawiono kluczowe inwestycje zrealizowane w 2019
roku.
1. Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo
na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina
W II połowie 2019 r. uzyskano zezwolenie na budowę zbiornika, który w szczytowym okresie
będzie w stanie przejąć wody w ilości ok. 32,6 tys. m3, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo
i komfort mieszkańców miejscowości Banino. Budowa tego zbiornika będzie pierwszym
z kroków do uregulowania wód opadowych z terenu tej części gminy, jak też przyczyni się do
możliwości bezpieczniejszej zabudowy na terenie Banina. Inwestycja jest niezmiernie istotna
z punktu dynamicznego rozwoju tej miejscowości i ilości nowobudowanych obiektów. Budowa
zbiornika pozwoli Gminie Żukowo na inwestowanie w rozbudowę infrastruktury drogowej,
która przez brak regulacji wód opadowych była prze kilka lat niemożliwa.
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie dróg gminnych
Co roku Gmina Żukowo wykonuje odcinki nawierzchni bitumicznych w ustaleniu z sołectwami
i w miarę możliwości finansowych poszczególnych sołectw. W 2019 r wybudowano
11 odcinków nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 2 115,00 mb i wartości 2 054 054,59 zł
z czego 215 870,63 zł stanowią środki, które na realizację zadań przeznaczyły poszczególne
sołectwa a ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w ramach budżetu gminy. W wyniku
tego zadania wybudowano nawierzchnie asfaltowe w następujących lokalizacjach: Skrzeszewo
ul. Dworska, Glincz ul. Wierzbowa, Chwaszczyno ul. Mickiewicza, Banino ul. Borowiecka,
Niestępowo ul. Leśna, Przyjaźń ul. Słoneczna i Dworcowa, Borkowo ul. Jeziorna, Łapino
ul. Sosnowa, Sulmin ul. Gralathów, Widlino na dz. 128.
Lp. Nazwa zadania

wartość
wydatków na
31.12.2019 r.

z tego fundusz
sołecki

pozostałe środki
z budżetu gminy

opis wydatków

238 530,39

Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 300 m
i szerokości 5 m.

1

Nawierzchnia bitumiczna
w Skrzeszewie
Żukowskim, ul. Dworska,
działka nr 473/1

2

Nawierzchnia bitumiczna
w Glinczu, ul.
Wierzbowa, działki
nr 160/28,184

154 082,59

17 526,00

136 556,59

3

Nawierzchnia bitumiczna
w Chwaszczynie, ul.
Mickiewicza, działka nr
330/1

323 398,98

30 000,00

293 398,98

4

Nawierzchnia bitumiczna
w Baninie, ul.
Borowiecka, działka nr 23

112 719,66

0,00

112 719,66

325 199,02
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86 668,63

Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 120 m
i szerokości 5 m wraz z progiem
zwalniającym
wykonanym
z kostki betonowej.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 300 m
i szerokości 5 m wraz z progiem
zwalniającym
wykonanym
z kostki betonowej.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 135 m
i szerokości 3 m wraz z progiem
zwalniającym
wykonanym
z kostki betonowej.
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5

6

7

8

9

10

11

Nawierzchnia bitumiczna
w Niestępowie, ul. Leśna,
działki nr 200/2, 200/1,
205/2, 271/11
Nawierzchnia bitumiczna
w Przyjaźni, ul.
Słoneczna, działki nr 66,
43
Nawierzchnia bitumiczna
w Przyjaźni, ul.
Dworcowa, działka nr 76
Nawierzchnia bitumiczna
w Borkowie, ul. Jeziorna,
działki nr 283, 295
Nawierzchnia bitumiczna
w Łapinie Kartuskim, ul.
Sosnowa, działka nr 6
Nawierzchnia bitumiczna
w Sulminie, ul.
Gralathów, działki nr
93/1, 1/2, 93/2
Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na drodze
gminnej w Widlinie na dz.
128

RAZEM

wartość
wydatków na
31.12.2019 r.
116 146,19

z tego fundusz
sołecki

0,00

pozostałe środki
z budżetu gminy

116 146,19

590 313,70

20 000,00

570 313,70

39 180,91

25 000,00

14 180,91

48 053,64

11 700,00

36 353,64

96 107,28

0,00

96 107,28

104 980,01

24 976,00

80 004,01

143 872,61

0,00

143 872,61

2 054 054,59

215 870,63

1 838 183,96

Łapino Kartuskie, ul. Sosnowa

opis wydatków
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 90 m
i szerokości 5 m.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 650 m
i szerokości 4,8 m.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 50 m
i szerokości 5 m.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 50 m
i szerokości 4 m.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 100 m
i szerokości 4,7 m.
Wykonano
nawierzchnię
bitumiczną o długości 120 m
i szerokości 5 m.
Wybudowano
nawierzchnię
asfaltową o długości 200 m
i szerokości 4,5 m

Glincz ul. Wierzbowa

Realizacja tych zadań pokazuje jak ważna jest współpraca na linii sołectwo – urząd,
a wykonywanie pozornie krótkich odcinków drogi w poszczególnych latach pozwala finalnie na
wykonanie zamierzonego zakresu prac. Dodatkowo szukając innych źródeł wsparcia w 2019 r.
zostały złożone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o dofinansowanie remontu ul.
Jarzębinowej w Leźnie oraz ul. Pszennej w Baninie poprzez wymianę płyt drogowych na
nawierzchnię z kostki betonowej, które aktualnie otrzymały dofinansowanie w kwocie
862 150,00 zł. Łączna długość odcinków to 1,15 km. Zadanie zakończyć powinno się najpóźniej
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w listopadzie 2021. Wartość prac w Baninie i Leźnie to ok. 1 724 300 zł, z czego 50 % stanowić
będzie dofinansowanie. Pozostałą część Gmina Żukowo „dokłada” ze swojego budżetu.
Natomiast wniosek pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 157036 G na odcinku od
skrzyżowania z ul. Kościerską w Żukowie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1929G w Przyjaźni oraz od mostu na rzece Radunia na ul. 3 Maja
w Żukowie do skrzyżowania z ul. Pod Otomino w Żukowie”, aktualnie jest na liście zadań
rezerwowych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Budowa drogi gminnej Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino)
W sierpniu 2019 r. zawarto umowę na opracowane dokumentacji projektowej dla budowy
drogi łączącej Żukowo i Przyjaźń (przez Otomino), która stanowi alternatywę połączenia Gminy
Żukowo z Gdańskiem. W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się budowę drogi
o długości ok. 3700 mb wraz z oświetleniem, ciągami pieszo – rowerowymi, brakującą
infrastrukturą. Dla realizacji zadania wystąpiono o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych, co w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu środków, może pozwolić na
budowę tak długiej i ważnej nie tylko lokalnie drogi przy końcowym wkładzie własnym Gminy
Żukowo na poziomie 50 %, zadanie na liście rezerwowej.
4. Budowa ul. Tuchomskiej w Baninie
Ulica Tuchomska w Baninie sąsiadująca bezpośrednio ze szkołą podstawową jest jedną
z głównych ulic w tej miejscowości, stąd też decyzja o konieczności jej budowy, która stanowiła
kolejny z etapów budowy ciągów komunikacyjnych w tym rejonie. Wymienić tu można
chociażby ul. Północną czy Borowiecką, które zostały wybudowane kilka lat temu. W wyniku
przedsięwzięcia utworzono nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 1200 mb, usunięto kolizje
teletechniczne, wykonano 3 wyniesione skrzyżowania oraz 6 progów zwalniających. Wartość
prac to 1 489 362,54 zł. Dodatkowo za kwotę 65 930,46 zł wykonano kanalizację deszczową
o długości 76 mb oraz zamontowano 5 barier typu U12a o wartości 2 029,50 zł. Nad robotami
pełniony był nadzór inwestorski o wartości 14 760,00 zł. W następnych latach na tej drodze
planuje się powstanie ciągu pieszo – rowerowego, co będzie stanowiło kolejne udogodnienie
dla uczniów pobliskiej szkoły oraz mieszkańców. Obecnie trwają prace przy I etapie tej
inwestycji polegającym na budowie chodnika z kostki brukowej z dopuszczonym ruchem
rowerowym o długości ok. 430 m z szacunkowym kosztem wykonania 200 tyś. zł. Blisko połowa
kwoty potrzebnej do realizacji inwestycji pochodzi z umów zawartych w trybie art. 16 ustawy
o drogach publicznych, podpisanych z inwestorami realizującymi inwestycje niedrogowe w tej
części Banina.
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5. Budowa ul. Siostry Faustyny i Wierzbowej na osiedlu Nowe w Żukowie
W grudniu 2019 r. Gmina Żukowo podpisała umowę na budowę ul. Siostry Faustyny
i Wierzbowej w Żukowie na kwotę niespełna 800 tys. zł z czego 50% stanowi dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych. W I połowie 2020 r. wybudowana zostanie bitumiczna
nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Droga stanowi ważne
połączenie komunikacyjne dla uczestników ruchu chcących ominąć zatory na drodze krajowej nr
20, jest udogodnieniem zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych – zadanie w trakcie realizacji.

6. Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi
Prace nad realizacją tego zadania rozpoczęto już w 2016 r., był to czasochłonny proces ze względu
nie tylko na zakres inwestycji ale też na ilość organów, z którymi trzeba było ustalić warunki
realizacji przedsięwzięcia. W wyniku robót budowlanych o wartości ok. 14,5 mln zł powstanie
system 15 km ścieżek rowerowych / ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie ul.
Pożarna w Żukowie na długości ok. 291 mb wraz z budową 17 miejsc postojowych i infrastrukturą
towarzyszącą, na ul. Tuwima w Żukowie powstanie nawierzchnia drogowa wraz z parkingiem
(94 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 5 miejsc postojowych "kiss&ride", 2 miejsca
postojowe dla pojazdów taxi), wiatą rowerową, infomatem, systemem Wi-Fi, infrastrukturą.
Powstaną trasy rowerowe: ul. Gdyńska na odcinku Małkowo - Żukowo, ul. Kościerska w rejonie
skrzyżowania z ul. Brzozową w Glinczu (trasa prowadząca przez Glincz, Otomino aż do ul. 3 Maja
w Żukowie), ul. Kartuska prowadząca z Żukowa w kierunku Kartuz (aż do wysokości jeziora
Karlikowskiego w Borkowie), ul. Elżbietańska prowadząca w kierunku Smołdzina aż do jeziora
Głębokiego w Borkowie, ul. Parkowa i Mickiewicza w Żukowie, droga przez Rutki. Umowa
o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 została zawarta w dniu 26 maja 2017 r. Łączna wartość przyznanego Gminie Żukowo
dofinansowania wynosi 5 893 693,00 zł. Roboty budowlane planuje się zakończyć w sierpniu 2020
r. Zadanie jest komplementarne z budową węzła integracyjnego Rębiechowo, którego rozpoczęcie
realizacji planuje się w 2020 r.
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7. Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52
W 2016 r. z budynku Urzędu Gminy Żukowo do nowej siedziby przeniesiono placówkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie i podjęto decyzję o przeznaczeniu dotychczas
zajmowanych przez nią pomieszczeń na potrzeby stworzenia dodatkowej przestrzeni biurowej
na potrzeby funkcjonowania urzędu. Prace rozpoczęto od opracowania dokumentacji a prace
budowlane fizycznie rozpoczęto w połowie 2019 r. W lutym 2020 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie nowej części urzędu, w której utworzono biuro obsługi klienta, budynek został
częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, salę na
potrzeby obrad Rady Miejskiej zmodernizowano i nadano jej nowoczesnego i eleganckiego
charakteru, stosownego do powagi spraw, nad jakimi się tam obraduje. Utworzono też
pomieszczenia biurowe dla części pracowników, których charakter pracy wymaga
bezpośredniego kontaktu z klientem.

8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie
We wrześniu 2019 r. zawarto umowę na kwotę ponad 2,6 mln zł na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Niestępowie o 3 sale lekcyjne, salę do ćwiczeń, zaplecze sanitarne oraz
magazyn sprzętu sportowego. Inwestycja w rozbudowę infrastruktury oświatowej jest
niezbędna ze względu na rozbudowę miejscowości, a co za tym idzie – przyrost liczby uczniów.
Łącznie powierzchnia dla potrzeb szkoły zwiększy się o ok. 400 m 2 a z nowego skrzydła szkoły
uczniowie będą mogli korzystać już po powrocie z ferii letnich, gdyż prace budowlane planuje
się zakończyć czerwcu 2020 r.
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9. Rewitalizacja starego centrum Żukowa
Inwestycja w latach 2011 – 2013 polegającego na rewitalizacji starego centrum Żukowa
oraz utworzenia parku przy ul. Gdańskiej w Żukowie. W ramach zadania rewitalizacyjnego
zagospodarowano teren przy klasztorze pod przestrzeń ogólnoparkową, wybudowano
nawierzchnię asfaltową na ul. 3 Maja w Żukowie na długości 209 m wraz z chodnikiem z kostki
klinkierowej, wykonano kanalizację deszczową na długości 170 m, zamontowano 6 lamp
oświetlenia ulicznego oraz ławki, pojemniki na odpady i donice na kwiaty. Przebudowano
budynek spichlerza o wymiarach: 54,77 m (dł) x 13,25 m (szer.) x 7,36 m (wys.), powierzchnia
użytkowa 840,41 m2, budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
wbudowaną windę, w obiekcie znajduje się strefa wejściowa wraz z recepcją i szatnią,
pomieszczenia socjalne i biurowe, pomieszczenie reżyserki oraz techniczne, sala warsztatowa,
wielofunkcyjna sala multimedialna. Zadanie zrealizowano za kwotę 14 230 625, 44 zł przy
udziale środków unijnych w wysokości 6 789 807,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

10. Termomodernizacja szkoły w Pępowie.
Prace polegały między innymi na ociepleniu ścian od wewnątrz oraz modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania. W tym przypadku wymieniono grzejniki z żeliwnych na
płytowe. Wymianie i uzupełnieniu poddano również izolację termicznych przewodów
w piwnicy. Wykonano także instalację fotowoltaiczną. W kotłowni zainstalowano gazowe
absorpcyjne pompy ciepła typu grunt/woda. Z kolei na zewnątrz nie zabrakło gruntowego
kolektora pionowego 12 sond. Istotna była również modernizacja wentylacji w sali
gimnastycznej na wentylację mechaniczną bez kanałową. Zmodernizowano także system
przygotowania ciepłej wody użytkowej – wymieniono 14 baterii umywalkowych na
bezdotykowe. Zmianie uległo również oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. W obu
przypadkach zastosowano światła LED.
Zadania to było kontynuacją modernizacji gminnych placówek oświatowych tj. czterech
szkół (Skrzeszewo, Pępowo, Leźno i Chwaszczyno), gdzie w ramach przeprowadzonych
audytów energetycznych wybrano rozwiązania wpływające najpełniej na poprawę
efektywności energetycznej – w zależności od budynku inwestycje obejmowały kompleksowe
działania związane z: ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, stropów i dachu,
wymianę elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej
poprzez wymianę grzejników, głowic termostatycznych lub wymianę samego źródła ciepła czy
zastosowaniem OZE. W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych o 8,7 tys. kWh na rok, a także spadek emisji gazów
cieplarnianych o 522 ton równoważnika CO2 na rok.
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Wartość projektu wyniosła ok 6,3 mln zł. Z tego ok. 2,8 mln zł pochodziło
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

11. Budowa i modernizacja boisk w Gminie Żukowo
W Niestępowie na działce o nr ewidencji gruntów 395/3 wykonano boisko sportowe
o powierzchni 1000 m2 o nawierzchni z poliuretanu koloru ceglastego. Boisko umożliwia
uprawianie kilku dyscyplin sportowych: piłka koszykowa, ręczna, noża, siatkowa czy tenis.
Wokół boiska wykonano ogrodzenie panelowe oraz piłkochwyty. Z kolei na boisku przy szkole
podstawowej w Glinczu w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Pomorskiego
pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” otrzymano dofinasowanie 10 000,00 zł
i wykonano nawierzchnię poliuretanową na powierzchni ok. 200 m 2 za łączną kwotę 28 290,00
zł. Na uwagę i uznanie zasługuje zaangażowanie społeczności sołectwa w to zadanie,
organizacyjne i finansowe. Inwestycje w możliwość aktywnego spędzania czasu zwłaszcza przez
dzieci oraz młodzież są szczególnie istotne w czasach panującego uzależnienia od Internetu
oraz ograniczonych kontaktach społecznych.
Nowe boisko wielofunkcyjne w Niestępowie
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Nawierzchnia polireutanowa na boisku w Glinczu.

12. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Żukowo
W ramach zadania utworzono dwie strefy aktywności. Na terenie strefy w Chwaszczynie przy
ul. Norwida o wartości 189 912,00 zł zamontowano 9 urządzeń siłowni zewnętrznej,
dostarczono stół do szachów oraz chińczyka, zamontowano 5 urządzeń zabawowych, ławki,
pojemniki na odpady oraz stojaki na rowery, nasadzono również zieleń (trawa oraz krzewy typu
niskiego), wokół urządzeń zabawowych utworzono piaskowe strefy bezpieczeństwa, a wokół
terenu wykonano ogrodzenie. Na terenie strefy w Leźnie przy ul. Krasickiego o wartości
159 900,00 zł zamontowano 9 urządzeń siłowni zewnętrznej, dostarczono stół do szachów oraz
chińczyka, zamontowano 5 urządzeń zabawowych, ławki, stojaki na rowery, nasadzono również
zieleń (trawa oraz krzewy typu niskiego, wokół urządzeń zabawowych utworzono piaskowe
strefy bezpieczeństwa, a wokół terenu wykonano ogrodzenie. Na te zadania uzyskano
maksymalne, możliwe dofinansowanie w kwocie 100 tyś. zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.
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V. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Budżet Obywatelski w 2019 roku podobnie jak latach w poprzednich regulowany był
zarządzeniem Burmistrza (Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo Nr 39/2018 z dnia 15 lutego
2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żukowo w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok). Propozycje do III edycji
można było składać od 19 marca do 30 kwietnia 2018 r., za pośrednictwem strony
internetowej: www.zukowo.budzet-obywatelski.org. Poza wypełnieniem ankiety w wersji
elektronicznej, należało złożyć listy poparcia mieszkańców w wersji papierowej, podpisane
przez co najmniej 25 osób z miasta Żukowo. Podobnie jak w poprzednich edycjach na ten cel
zabezpieczono 200 tys. zł. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu
obywatelskiego, mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta Żukowo, którzy na dzień 19 marca
2018 r. ukończyli 16 lat. Zgłoszone zostały 4 projekty. Propozycje mieszkańców poddane były
weryfikacji merytorycznej i formalno-prawnej. W jej wyniku do etapu głosowania
zakwalifikowano 4 projekty.
Miejsce Nazwa Projektu

Koszt

Głosów

1.

Budowa ulicy Kasztanowej - I etap o długości 160 m

200 000 zł

273

2.

Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru Rekreacyjnego "Jeziorko"

200 000 zł

198

3.

Budowa ciągu pieszego przy ulicy 3 Maja i Pod Otomino

125 000 zł

94

4.

Budowa progów zwalniających na ulicy Batorego

26 000 zł

12

Po przeprowadzeniu elektronicznego głosowania do realizacji wybrano projekt: „Budowa ulicy
Kasztanowej - I etap o długości 160 m”. Prace rozpoczęto w 2019 r. a zakończono w I kwartale
2020 r. Podczas realizacji zakres budowy poszerzono o dodatkowe etapy. I tak w wyniku tej
inwestycji wykonano 270 m nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikiem a także
kanalizację deszczową na długości ok. 630 m. Prace wykonała Spółka Komunalna Żukowo. Ich
koszt to ok. 760 tys. zł, z czego 200 tys. pochodziło z Budżetu Obywatelskiego, 50 tys. zł ze
środków do dyspozycji Osiedla Nowe, 510 tys. zł dołożyła Gmina Żukowo wprost z budżetu
gminy.
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VI. FUNDUSZ SOŁECKI I ŚRODKI DLA OSIEDLI
Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy Żukowo, które są
zarezerwowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców
w danym sołectwie. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy
sołectw na zebraniach wiejskich. Środki przekazane sołectwom są częścią finansów publicznych
i podlegają wszystkim rygorom prawa. Pieniądze z funduszu sołeckiego muszą zostać wydane
do końca roku, na który zostały uchwalone. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części
refundowane przez budżet państwa. Dodatkowo zgodnie z art.4 ustawy o funduszu sołeckim
Rada Miejska w Żukowie zwiększa środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie
art. 3. wspomnianej ustawy, to samo uczyniono w roku 2019. Środki przeznaczone do
dyspozycji sołectw w 2019 roku wynosiły 2 629 672,98 zł, z tego 1 757 852,50 zł to środki
dodatkowe zwiększone uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie. W stosunku do roku 2018 zauważyć
można wzrost o ponad 300 tys. zł (fundusz sołecki na rok 2018 wynosił 2 302 820,19 zł).
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące wysokości środków przypadających
dla poszczególnych sołectw na rok 2019:

Lp.

Sołectwo

Mieszkańcy
stali na dzień
30.06.2018r.

Mieszkańcy
czasowi
na dzień
30.06.2018r.

Razem
stali
i czasowi

L. m. na
dzień
30.06.
2018r.

Środki na 2019

Środki ustawowe
bez ograniczenia

Środki
ustawowe podstawowe

Środki
dodatkowe

Babi Dół

277

6

283

283

69 113,58 zł

22 509,68 zł

22 509,68 zł

46 603,90 zł

Banino

6 432

95

6 527

Borowiec

63

0

63

6 590

363 044,38 zł

316 440,48 zł

46 603,90 zł

316 440,48 zł

Miejscowość

1.

Babi Dół

2.

Banino

3.

Borkowo

Borkowo

1 274

13

1 287

1 287

115 903,90 zł

69 300,00 zł

46 603,90 zł

69 300,00 zł

4.

Chwaszczyno

Chwaszczyno

3 649

69

3 718

3 718

229 197,98 zł

182 594,08 zł

46 603,90 zł

182 594,08 zł

5.

Glincz

Glincz

1 156

13

1 169

1 169

110 404,64 zł

63 800,74 zł

46 603,90 zł

63 800,74 zł

6.

Leźno

Leźno

1 633

18

1 651

Lniska

490

1

491

2 142

155 750,23 zł

109 146,33 zł

46 603,90 zł

109 146,33 zł

7.

Łapino
Kartuskie

Łapino
Kartuskie

467

0

467

467

77 688,70 zł

31 084,80 zł

31 084,80 zł

46 603,90 zł

8.

Małkowo

Małkowo

699

29

728

728

89 852,32 zł

43 248,42 zł

43 248,42 zł

46 603,90 zł

Miszewo

406

9

415

Miszewko

315

4

319

Dąbrowa

190

4

194

1 136

108 866,71 zł

62 262,81 zł

46 603,90 zł

62 262,81 zł

Nowy Tuchom

208

0

208

9.

Miszewo

10. Niestępowo

Niestępowo

1 341

5

1 346

1 346

118 653,53 zł

72 049,63 zł

46 603,90 zł

72 049,63 zł

11. Nowy Świat

Nowy Świat

323

1

324

324

71 024,34 zł

24 420,44 zł

24 420,44 zł

46 603,90 zł

12. Otomino

Otomino

503

3

506

506

79 506,25 zł

32 902,35 zł

32 902,35 zł

46 603,90 zł

13. Pępowo

Pępowo

1 854

38

1 892

1 892

144 099,26 zł

97 495,36 zł

46 603,90 zł

97 495,36 zł

14. Przyjaźń

Przyjaźń

1 868

12

1 880

1 880

143 540,01 zł

96 936,11 zł

46 603,90 zł

96 936,11 zł

Rębiechowo

830

10

840

Barniewice

179

0

179

1 019

103 414,05 zł

56 810,15 zł

46 603,90 zł

56 810,15 zł

16. Rutki

Rutki

208

2

210

210

65 711,50 zł

19 107,60 zł

19 107,60 zł

46 603,90 zł

17. Skrzeszewo

Skrzeszewo

1 356

15

1 371

1 371

119 818,63 zł

73 214,73 zł

46 603,90 zł

73 214,73 zł

18. Sulmin

Sulmin

551

8

559

559

81 976,26 zł

35 372,36 zł

35 372,36 zł

46 603,90 zł

19. Tuchom

Tuchom

1 254

20

1 274

1 274

115 298,05 zł

68 694,15 zł

46 603,90 zł

68 694,15 zł

20. Widlino

Widlino

243

0

243

243

67 249,43 zł

20 645,53 zł

20 645,53 zł

46 603,90 zł

15. Rębiechowo
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Lp.

Sołectwo

Miejscowość

21. Żukowo wieś

Żukowo wieś

22. Czaple

Czaple
Razem

Mieszkańcy
stali na dzień
30.06.2018r.

Mieszkańcy
czasowi
na dzień
30.06.2018r.

1 295
586
29 650

2
377

Razem
stali
i czasowi

L. m na
dzień
30.06.201
8r.

Środki na 2019

Środki ustawowe
bez ograniczenia

Środki
ustawowe podstawowe

Środki
dodatkowe

1 295

1 295

116 276,73 zł

69 672,83 zł

46 603,90 zł

69 672,83 zł

588

588

83 327,77 zł

36 723,87 zł

36 723,87 zł

46 603,90 zł

30 027

2 629 718,25
zł

1 604 432,45 zł

871 865,75
zł

1 757 852,50 zł

30 027

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 w ramach funduszu
sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia
Sołectwo Babi Dół

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Modernizacja drogi gminnej na działce
95/21 (obręb Glincz) poprzez położenie
kostki oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Zakup ziemi, kwiatów do obsadzenia rabat
i gazonów na terenie sołectwa
Opłata abonamentu RTV na telewizor
znajdujący się w świetlicy sołectwa
Zorganizowanie zajęć w świetlicy dla
mieszkańców sołectwa (zajęcia ruchowe,
plastyczno-techniczne) Przedsięwzięcie
obejmuje wynagrodzenie dla osób
prowadzących zajęcia.
Organizacja festynu rodzinnego
(kompleksowa obsługa w szczególności:
oprawa muzyczna, konkursy, zabawy,
atrakcje dla dzieci, posiłki regeneracyjne)
Organizacja Dnia Seniora oprawa
muzyczna, poczęstunek) oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Organizacja Mikołaja dla dzieci (wszystkie
koszty związane z realizacją zadania)

Sołectwo Banino
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kwota
(w zł)

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

14 113,58

55 000,00

13 763,18

55 000,00

55 000,00

399,60

350,00

0,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

6 000,00

1 500,00

1 500,00

863,58

863,58

Zakup i montaż 9 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Rolniczej zgodnie
z istniejącym projektem
Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Źródlanej zgodnie
z istniejącym projektem
Zakup i montaż 5 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Pszennej zgodnie
z istniejącym projektem
Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Polnej zgodnie
z istniejącym projektem
Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Sportowej zgodnie
z tworzonym projektem
Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Żeglarskiej zgodnie
z istniejącym projektem
Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz
ze słupami na ul. Słonecznej zgodnie
z istniejącym projektem
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293 350,00
49 500,00

0,00

55 000,00

400,00

69 694,38

Zwroty

67 926,31

211 978,00

0,00

49 500,00

16 500,00

27 500,00

27 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00
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Lp.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

Nazwa przedsięwzięcia
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Sportowej - 700 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Rubinowej - 1100 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Wesołej - 500 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Kubusia Puchatka - 1200 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Bajecznej -1000 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Halnej - 450 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Jasia i Małgosi włącznie z fragmentem ulicy
Pszennej - 1100 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Miodowej i Miedzianej - 600 mb
Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Ogrodowej - 500 mb
Wykonanie progu zwalniającego na ulicy
Polnej na wysokości ulicy Nad Stawem
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
Słonecznej - 80 mb - kontynuacja
Prace przygotowawcze do budowy
skateparku przy ul. Księżycowej w Baninie
Modernizacja placu zabaw na ulicy
Klonowej, krawężnikowanie oraz wymiana
gruntu pod placem zabaw oraz wykonanie
prac z tym związanych
Zakup sprzętu służącego poprawie
bezpieczeństwa i ochronie
przeciwpożarowej mieszkańców
(6 zestawów mundurów strażackich
bojowych)
Zakup nagród rzeczowych na dzień dziecka
organizowany w SP w Baninie
Zakup sprzętu sportowego dla SP w Baninie

Zakup książek do biblioteki szkolnej
w SP w Baninie
Koszty utrzymania strony internetowej
25.
www.radabanino.pl
24.

26.

Zakup choinki i ozdób świątecznych

Organizacja festynu oraz imprez
integracyjnych
Zakup cebulek kwiatów ozdobnych do
28.
nasadzeń na terenie sołectwa Banino
27.

Sołectwo Borkowo
1.

2.

3.

4.
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Wynajem pomieszczeń w domu przy
ul. Kartuskiej 56, o pow. 140 m 2 w celu
organizacji świetlicy wiejskiej
Organizacja zajęć sportowych (fitness)
w auli SP w Borkowie
Organizacja zajęć sportowych (tenis
stołowy) w auli w Szkole Podstawowej
w Borkowie dla mieszkańców Borkowa
Organizacja zajęć sportowych (siatkówka)
w auli w Szkole Podstawowej w Borkowie
dla mieszkańców Borkowa

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

9 000,00

7 011,00

14 000,00

10 086,00

6 000,00

6 000,00

15 000,00

9 963,00

12 500,00

9 840,00

5 000,00

5 000,00

14 000,00

9 963,00

7 500,00

6 765,00

6 250,00

6 250,00

2 952,00

Zwroty

2 952,00
25 600,00

25 600,00

30 000,00

26 000,00

26 000,00

21 000,00

21 000,00

1 000,00

1 000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

3 974,83

420,00

420,00

1 742,38
5 000,00

5 000,00

580,00

579,48

40 900,00

75 003,90

40 900,00

22 200,00

22 200,00

4 500,00

4 500,00

4 000,00

4 000,00

3 500,00

3 500,00

67 698,00

3,40

3,40
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Lp.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Nazwa przedsięwzięcia
Zakup kwiatów na rabaty wiejskie
Organizacja Dnia Sportu w Szkole
Podstawowej w Borkowie dla uczniów
z Rutek i Borkowa wspólnie z sołectwem
Rutki
Organizacja Dnia Seniora (poczęstunek,
oprawa muzyczna, nakrycie stołów)
Organizacja obchodów 60-lecia Koła
Gospodyń Wiejskich (poczęstunek, oprawa
muzyczna, nakrycie stołów)
Wykonanie projektu oświetlenia w ciągu
ulic Elżbietańskiej (od drogi powiatowej)
oraz Głębokiej na odcinku 1 km
Modernizacja ulicy Jeziornej w Borkowie
(nawierzchnia drogi z asfaltu na
powierzchni ok. 130 m2) wraz z wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Jodłowej w Borkowie ułożenie płyt yomb na powierzchni
2
ok. 114 m oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Spacerowej w Borkowie
- zakup i ułożenie płyt yomb na
powierzchni ok. 108 m2 oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Platynowej
w Borkowie - zakup i ułożenie płyt yomb
na powierzchni ok. 74 m2 oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Krzywej w Borkowie
- zakup i ułożenie płyt yomb na
powierzchni ok. 240 m2 oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Widokowej
w Borkowie - zakup i ułożenie płyt yomb
na powierzchni ok. 75 m2 oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Łąkowej w Borkowie
– zakup i ułożenie płyt yomb na
powierzchni ok. 31 m2 oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania

Sołectwo Chwaszczyno

1.

2.

3.

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.
Wydatki
bieżące

1 800,00

1 800,00

1 200,00

1 200,00

2 500,00

2 500,00

1 200,00

1 200,00

Wydatki
majątkowe

11 943,90

10 578,00

11 700,00

11 700,00

9 120,00

9 120,00

8 640,00

8 640,00

Zwroty

5 940,00

86 697,98

Wykonanie dokumentacji, zakup oraz
ułożenie płyt yomb na wskazane ulice
w Chwaszczynie: Jeziorna, Kaszubska
Droga, Mickiewicza, Polna, Przemysława,
Sambora I, Sobiesława I, Rewerenda, Zofii,
Żeromskiego oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Zaprojektowanie i utwardzenie
w technologii asfaltowej odcinka
ul. Mickiewicza w Chwaszczynie,
w kontynuacji za ul. Słowackiego oraz
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
Budowa w technologii kostki betonowej
chodnika wzdłuż ul. Norwida
w Chwaszczynie oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
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19 200,00

19 200,00

6 000,00

6 000,00

2 460,00

2 460,00

142 500,00

86 138,13

142 260,36

84 500,00

84 500,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

14 992,96

3,55
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Lp.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nazwa przedsięwzięcia
Budowa w technologii kostki betonowej
2 progów zwalniających w okolicach
placów zabaw przy ul. Jeziornej oraz
przy ul. Polnej oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Budowa placu zabaw wraz z terenem
rekreacyjnym przy ul. Węglowej oraz
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
Zakup i montaż piłkochwytów na
wyposażenie placu rekreacyjnego przy
ul. Polnej/Dąbrówki w Chwaszczynie oraz
zakup i montaż urządzeń zabawowych
lub rekreacyjnych na wyposażenie placu
rekreacyjnego przy ul. Jeziornej
w Chwaszczynie oraz wszystkie koszty
związane z realizacja zadania
Zakup 4 kompletów ubrań specjalnych
wykorzystywanych do prowadzenia przez
OSP w Chwaszczynie akcji ratowniczych
i gaśniczych
Zakup 2 ławek ozdobnych w komplecie ze
śmietnikami, zakup 4 ławek betonowych
Zakup i montaż kamery monitoringu oraz
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
Przygotowanie koncepcji terenu
wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz
z projektem wykonawczym zlokalizowanego
przy ul. Norwida w Chwaszczynie
Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas
organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka
na terenie Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie
Organizacja X Festynu Kaszubskiego na
terenie sołectwa Chwaszczyno albo
sołectwa Tuchom, m. in. wynajem sceny,
oprawa muzyczna, oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania – wspólnie
z sołectwem Tuchom
Organizacja min. 3 wydarzeń lokalnych
na terenie sołectwa Chwaszczyno
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym
w szczególności: zakup albo przygotowanie
poczęstunku, wynajęcie dodatkowych
atrakcji dla dzieci, wynajęcie toalety TOITOI oraz wszystkie koszty związane z
realizacją zadania

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

7 000,00

7 000,00

20 000,00

19 919,50

7 000,00

13 000,00

7 000,00

14 800,00

14 499,58

6 000,00

5 824,05

5 500,00

5 500,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

6 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

14.

Organizacja 2 turniejów piłkarskich

4 000,00

4 000,00

15.

Zagospodarowanie terenów zielonych
w centrum Chwaszczyna

1 397,98

1 395,00

Sołectwo Czaple

9 500,00

1.
2.
3.

26

Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach
- etap I
Zakup tablicy interaktywnej dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej w SP w Leźnie
Zakup 15 szt. kurtek przeciwdeszczowych
oraz 3 par rękawic dla członków OSP Leźno

73 827,77

9 500,00

73 827,77

Wydatki
majątkowe

Zwroty

12 767,40

3,55

73 827,77

0,00

73 827,77

7 000,00

7 000,00

2 500,00

2 500,00
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Lp.

Nazwa przedsięwzięcia
Sołectwo Glincz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

19 256,51

91 147,49

16 256,51

91 142,58

Organizacja Dnia Seniora
Organizacja festynu rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
Grabowej w Glinczu
Zakup oraz montaż 2 tablic ogłoszeniowych
Zakup oraz montaż 2 lamp elektrycznych
na istniejące słupy przy ul. Długiej
w Glinczu

4 499,83

4 499,83

6 431,98

6 431,98

Zakup laptopów dla SP w Glinczu

3 000,00

3 843,49
2 324,70

Modernizacja ul. Grabowej w Glinczu
poprzez zakup i ułożenie płyt yomb
Modernizacja ul. Lipowej w Glinczu poprzez
8.
zakup i ułożenie płyt yomb
Modernizacja ul. Koralowej w Glinczu
9.
poprzez zakup i ułożenie płyt yomb
Utwardzenie w technologii asfaltowej
10.
ul. Wierzbowej w Glinczu
Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej

Sołectwo Leźno
Modernizacja drogi gminnej nr 16/3
w Leźnie od ulicy Cichej do miejscowości
1. Czaple Wydmuchowo poprzez zakup
i ułożenie yomb wraz z wszystkimi kosztami
z tym związanymi
Modernizacja drogi gminnej w Lniskach
od ulicy Akacjowej do ulicy Pogodnej
2. (dz. drogowa nr 192/55) poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi
kosztami
Modernizacja ulicy Jagodowe Wzgórze
w Leźnie (dz. drogowa nr 41) poprzez
3.
zakup płyt yomb i ich ułożenie wraz
z wszystkimi kosztami z tym związanymi
Modernizacja ulicy Jarzębinowej w Leźnie
(dz. nr 145) poprzez budowę chodnika na
4.
odcinku od Al. Lipowej do Pałacowej wraz
z wszystkimi kosztami z tym związanymi
Modernizacja ul. Ptach w Leźnie dz. 58/61
5. poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz
z wszystkimi kosztami z tym związanymi
Modernizacja ul. Kaszubskiej w Leźnie
dz. 58/48 poprzez zakup i ułożenie płyt
6.
yomb wraz z wszystkimi kosztami z tym
związanymi
Przebudowa istniejącego pasa drogowego
polegająca na budowie chodnika w
7.
miejscowości Leźno na działkach nr: 111,
110/72, 110/8, 109/14, 112/9
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
8.
z SP w Leźnie
Zakup wentylatora oddymiającego oraz
9.
trzech par butów dla OSP w Leźnie
Zakup sprzętu sportowego oraz piłek dla
10.
dzieci i młodzieży z sołectwa Leźno
11.

Zakup tablic informacyjnych

Zwroty
0,00

3 843,49
2 324,70

3 000,00

7.

11.

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

25 750,23

3 000,00
17 526,00

17 526,00

17 526,00

17 526,00

17 526,00

17 526,00

17 526,00

17 526,00

17 200,00

17 195,09

130 000,00

25 749,69

20 000,00

20 000,00

20 000,00

19 970,28

20 000,00

20 000,00

20 000,00

19 955,44

15 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

4 000,00

4 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 499,99
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129 925,72

0,93

27

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Zakup kwiatów, krzewów, cebulek
kwiatowych, drzewek, torfu i substratu
kwiatowego
Organizacja i współfinansowanie spotkań
i uroczystości dla mieszkańców sołectwa
Leźno takich jak: Dzień Seniora, Dzień Babci
13.
i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień
Kombatanta, Dzień zakończenia lata, Wigilii
oraz Mikołaja
Zakup tablic informacyjnych do
wywieszania ogłoszeń, plakatów,
14.
obwieszczeń w dwóch miejscowościach
sołectwa Leźno
Utworzenie strony internetowej sołectwa
15.
Leźno i jej prowadzenie
12.

Sołectwo Łapino Kartuskie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Modernizacja ulicy Bukowej poprzez zakup
i montaż płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Brzozowej poprzez
zakup i montaż płyt yomb oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Wrzosowej poprzez
zakup i montaż płyt yomb oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łapinie
Kartuskim - zakup szafy
Przygotowanie terenu w celu postawienia
kontenera na terenie boiska w Łapinie
Kartuskim na działce nr 63/2
Organizacja trzech imprez kulturalnointegracyjnych dla mieszkańców Łapina
Kartuskiego (w tym: Dzień Seniora,
Dziecięca zabawa Mikołajkowa, festyn)
oraz wszystkie koszty związane z realizacją
zadania

Sołectwo Małkowo
1.

2.

3.

4.

Sfinansowanie zajęć świetlicowych dla
mieszkańców sołectwa w Centrum
Kulturalno- Sportowym w Małkowie
Organizacja zajęć i spotkań dla seniorów opłacenie instruktorów oraz zakup
niezbędnych materiałów i produktów do
organizacji zajęć w Centrum KulturalnoSportowym w Małkowie
Organizacja Dnia Seniora w Centrum
Kulturalno- Sportowym w Małkowie
- zakup produktów do przygotowania
poczęstunku, zakup drobnych upominków
i rekwizytów, wynajęcie zespołu
muzycznego lub d-ja
Akcja sprzątania świata - zakup
niezbędnych produktów do zorganizowania
wspólnego ogniska po zakończeniu
sprzątania

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

3 000,00

2 999,70

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

1 250,23

1 250,00

12 688,70

65 000,00

12 677,58

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

4 988,88

7 000,00

7 000,00

68 552,32

21 249,42

8,61

8,61

68 552,32

1 485,42

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

5,24

2 000,00

2 000,00

3,02

300,00

300,00

5.

Turniej tenisa stołowego

1 000,00

1 000,00

6.

Organizacja dożynek sołeckich - zakup
niezbędnych produktów, rekwizytów,
drobnych nagród i upominków, wynajęcie
osoby prowadzącej dożynki

8 000,00

8 000,00

28

65 000,00
25 000,00

688,70

Zwroty

0,93

25 000,00

688,70

21 300,00

Wydatki
majątkowe

1 477,16
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Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

7.

Wykaszanie poboczy

8.

Zakup kwiatów oraz ziemi do nasadzeń

9.

Wykonanie niezbędnej dokumentacji,
zakup materiałów budowlanych, lampy
parkowej, 2 kamer bezprzewodowych oraz
sfinansowanie wszelkich prac związanych
z wykonaniem ścieżek rekreacyjnych na
działce gminnej nr 10/10 w Małkowie

Sołectwo Miszewo
Zakup i ułożenie płyt yomb w miejscowości
Nowy Tuchom na ulicy Cichej oraz
1.
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania - kontynuacja
Wykonanie progu zwalniającego
w Miszewku na ulicy Admirała Karwety
2.
oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Zakup i ułożenie płyt yomb w miejscowości
Miszewko na ulicy A. Karwety oraz
3.
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania - kontynuacja
Współorganizowanie festynu szkolnego
4.
2019 - sfinansowanie atrakcji dla dzieci
Współorganizacja festynu i integracja
sołectwa Miszewo i Tuchom 2019 5. sfinansowanie atrakcji dla dzieci podczas
imprezy pn. "Pływanie na byle czym" wspólnie z sołectwem Tuchom
Zakup i ułożenie płyt yomb
w miejscowości Miszewo na ulicy
6.
Strażackiej oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Zakup i ułożenie płyt yomb
w miejscowości Miszewko na ulicy
7.
Gryfa Pomorskiego oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania - kontynuacja
Organizacja balu karnawałowego dla dzieci,
w tym: wynajęcie animatora, oprawa
8.
artystyczno-muzyczna, zakup nagród za
udział w konkursie
Zakup węży do pompy wodnej dla OSP
9.
w Miszewie
Organizacja Wigilii dla seniorów, osób
10. starszych i samotnych (zakup pamiątek
i występ orkiestry)
Koszty utrzymania strony internetowej
11.
sołectwa Miszewo
12.

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.
Wydatki
bieżące

2 500,00

2 449,44

500,00

499,98

68 552,32

36 766,71

72 100,00

36 310,47

9 985,14

3 000,00

4 000,00

4 000,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00

14 970,29

4 000,00

4 000,00

400,00

400,00

866,71

865,18

Zakup i ułożenie płyt yomb w miejscowości
Miszewo na ulicy Rolniczej oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Zakup i ułożenie płyt yomb w miejscowości
14. Miszewko na ulicy Swojskiej oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Zakup i ułożenie płyt yomb w miejscowości
Miszewko na ulicy Jeziornej oraz wszystkie
15.
koszty związane z realizacją zadania kontynuacja
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0,01

3 000,00

3 000,00

13.

72 065,80
9 985,14

10 000,00

Zakup sadzonek i paliwa do kosiarki

Zwroty

68 552,32

10 000,00

3 000,00

Wydatki
majątkowe

0,01

8 500,00

8 500,00

5 200,00

5 195,52

4 200,00

4 200,00

29

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Zakup i ułożenie płyt yomb w miejscowości
Miszewo na ulicy Polnej oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Zakup i montaż urządzenia fitness przy
17.
ulicy Rolniczej w Miszewie

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

Sołectwo Niestępowo

Sołectwo Nowy Świat
1.

2.

3.

Zakup oraz montaż 2 progów zwalniających
na ul. Nad Jeziorem oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Zakup i montaż po jednym progu
zwalniającym na ul. Malinowej
i ul. Do Jaru oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Remont ulicy Malinowej poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania (kontynuacja)

Sołectwo Otomino

1.

2.

30

Modernizacja drogi poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania
na drodze gminnej biegnącej od
skrzyżowania z drogą asfaltową w kierunku
miejscowości Glincz (kontynuacja)
Modernizacja drogi poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania
na drodze gminnej biegnącej przez Dolne
Otomino w kierunku miejscowości Lniska
(kontynuacja)

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

4 200,00

16.

Organizacja Dnia Seniora oraz wszystkie
1.
koszty związane z realizacją zadania
Organizacja imprezy Mikołajkowej oraz
2. wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
Udekorowanie centrum wsi poprzez zakup
3.
kwiatów doniczkowych i ziemi
Organizacja parafialnego festynu
dożynkowego dla mieszkańców
4.
Niestępowa oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Zagospodarowanie terenu na działce
nr 150/1 i 395/1 przy budynku
5. wielofunkcyjnym w Niestępowie - zakup
i ułożenie kostki brukowej oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Zakup i montaż 3 kamer rejestrujących
do budynku wielofunkcyjnego wraz
6.
z wszystkimi kosztami związanymi
z realizacja zadania
Wyposażenie zaplecza kuchennego
7. w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie
poprzez zakup stołu kuchennego
Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup
8.
i ułożenie płyt yomb na ul. Słonecznej
Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup
9.
i ułożenie płyt yomb na ul. Sulmińskiej
Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup
10.
i ułożenie płyt yomb na ul. Jesionowej

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

3 500,00
16 300,00

Zwroty

4 200,00
3 075,00

102 353,53

16 288,30

2 000,00

2 000,00

2 500,00

2 500,00

1 000,00

988,31

6 000,00

6 000,00

20 000,00

102 307,03

3 000,00

1 800,00

1 799,99
27 451,17

27 451,17

27 451,17

27 451,17

27 451,19

27 451,19

63 024,34

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

19 953,50

3 000,00

8 000,00

Wydatki
majątkowe

63 024,34

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

55 024,34

0,00

79 506,25

55 024,34
0,00

79 506,25

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

0,00
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Lp.

3.

4.

5.

6.

Nazwa przedsięwzięcia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wydatki
bieżące

Modernizacja drogi poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania.
Droga zlokalizowana we wsi Otomino górna część miejscowości, droga
rozpoczynająca się przy nr 9 od nawierzchni
bitumicznej w kierunku nr 9b i 9c i dalejkontynuacja
Modernizacja drogi poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania.
Droga zlokalizowana we wsi Otomino od
numeru 23 w kierunku numerów od 24 do
27 (kontynuacja)
Modernizacja drogi poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania.
Droga zlokalizowana we wsi Otomino dolna część miejscowości, droga
rozpoczynająca się przy nr 30A
(skrzyżowanie przy krzyżu) w kierunku
numeru 29 i rzeki Radunia- kontynuacja
zadania
Modernizacja drogi poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją zadania.
Droga zlokalizowana we wsi Otomino
rozpoczyna się od nr 6A od nawierzchni
bitumicznej w kierunku linii kolejowej

Sołectwo Pępowo

1.

Kwota
(w zł)

Organizacja Dnia Seniora - zakup nagród,
artykułów spożywczych, produkty na
poczęstunek, transport, wynajęcie zespołu
oraz animatora, catering oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Koszty związane z funkcjonowaniem strony
internetowej - opłata domeny, utrzymanie
strony nas serwerze, materiały związane

14 599,26

Wydatki
bieżące

19 800,00

11 800,00

11 800,00

5 900,00

5 900,00

2 406,25

2 406,25

129 500,00

13 655,79

1 599,26

500,00

500,00

6 000,00

6 000,00

6 500,00

5 556,53
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Wydatki
majątkowe

19 800,00

1 599,26

z rozpowszechnianiem informacji o działającej

stronie internetowej oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Organizacja festynu wiosennego dla
mieszkańców - zakup nagród, art.
spożywczych, transport, wynajęcie zespołu,
animatora, wynajęcie toi toi, dmuchańców,
catering oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Dostawa i montaż urządzenia fitness
podwójnego na działce nr 26/3 (teren SP
z Pępowie)
Modernizacja ulicy Staszica poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Słoneczny Stok poprzez
zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Kwiatowej poprzez
zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania

Wydatki
majątkowe

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

129 500,00

Zwroty

85,62

40,47

45,15

40 000,00

40 000,00

21 000,00

21 000,00

20 000,00

20 000,00

31

Lp.

8.

9.

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota
(w zł)
Wydatki
bieżące

Modernizacja ulicy Polnej poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Leśnej poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania

Modernizacja ulicy Górnej poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Zielone Wzgórze
poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz
11.
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

4.

5.

32

Wydatki
bieżące

15 500,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

Organizacja Dnia Seniora i Dnia Dziecka

5 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 999,20

Organizacja festynu w Przyjaźni - wynajem
sceny oraz honorarium dla artysty
Zakup kwiatów, krzewów oraz środków
ochrony roślin
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy
Słonecznej wraz ze wszystkimi kosztami
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy
Dworcowej wraz ze wszystkimi kosztami
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Krótkiej

Modernizacja ulicy Lazurowej poprzez
ułożenie płyt yomb od ulicy Słonecznej
wraz ze wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją tego zadania
Przygotowanie terenu (m.in. prace ziemne,
inwentaryzacja drzewostanu) na działce
86/3 w Rębiechowie w związku
z planowaną budową świetlicy
Modernizacja ulicy Piaskowej poprzez
ułożenie płyt yomb od wiaduktu
kolejowego w stronę Chwaszczyna wraz
ze wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją tego zadania
Modernizacja ulicy Tęczowej poprzez
ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją tego
zadania (kontynuacja)
Modernizacja ulicy Promiennej poprzez
ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją tego
zadania

115 000,00

28 498,21

115 000,00

Zwroty

98,78
98,78

20 000,00

20 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

500,01
0,00

Wydatki
majątkowe

15 500,00

28 500,01

Sołectwo Rębiechowo

2.

Wydatki
majątkowe

Sołectwo Przyjaźń

Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
7.
Narcyzowej
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
8.
Okrężnej
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
9.
Kolejowej
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
10.
Szkolnej
Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy
11.
Spokojnej
Zakup farb oraz środków ochrony drewna
12. niezbędnych do remontu i konserwacji
ławek parkowych

1.

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

499,01
103 414,05

0,00

59 999,85

0,00

28 414,05

15 000,00

14 999,85

30 000,00

30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00
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Nazwa przedsięwzięcia
Sołectwo Rutki

1.

2.
3.

Organizacja Dnia Seniora (poczęstunek)

Organizacja Mikołajek dla dzieci
(poczęstunek i upominki)
Zakup kwiatów oraz ziemi ogrodowej do
5. upiększenia wsi Rutki (osadzenie gazonów
i skarpy)
Prowadzenie zajęć sportowych (fitness),
6. które będą odbywać się w SP w Borkowie
dla mieszkańców sołectwa Rutki
Organizacja Dnia Sportu w SP w Borkowie
7. dla uczniów z Rutek i Borkowa - wspólnie
z sołectwem Borkowo
Zakup aparatów ochronnych dróg
8. oddechowych z czujnikiem bezruchu wspólnie z sołectwem Żukowo
Budowa chodnika w Rutkach - prace
związane z realizacją tego zadania
9.
(wykonanie zezwolenia na budowę,
prace budowlane)
Zakup i montaż kamery monitoringu
skierowany na boisko i teren przy świetlicy
10.
wiejskiej w Rutkach oraz wszystkie koszty
związane z realizacja zadania
Zakup sprzętu ogrodniczo-gospodarczego
do pielęgnacji terenów zielonych wokół
11. świetlicy i boiska(taczka, łopata, grabie,
konewki, łopatki do sadzenia kwiatów,
opryskiwacz ciśnieniowy ręczny ogrodowy)
Zakup i montaż 2 stojaków do rowerów
12.
przy placu zabaw

Sołectwo Skrzeszewo

2.

3.

Modernizacja ulicy Dworskiej poprzez
położenie asfaltu - kontynuacja
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na
wyposażenie jednostki OSP Skrzeszewo
(czujniki tlenku węgla, najaśnica,
dmuchawa strażacka M W 22FOBO,
radiotelefony (2 szt.), szlifierka
akumulatorowa, wkrętarka akumulatorowa)
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
SP w Skrzeszewie

4.

Zakup kwiatów dla sołectwa Skrzeszewo

5.

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

29 600,00

36 107,60

25 491,32

36 107,60

Abonament - radiowe łącze
telekomunikacyjne do świetlicy wiejskiej
w Rutkach
Abonament telewizyjny w świetlicy
wiejskiej w Rutkach

4.

1.

Kwota
(w zł)

800,00

Zwroty
5,38

738,00

300,00
1 500,00

1 500,00

0,24

1 500,00

1 500,00

1,81

1 500,00

1 499,00

4 500,00

4 500,00

1 200,00

1 200,00

7 000,00

7 000,00

36 107,60

36 107,60

9 000,00

5 281,62

1 100,00

1 072,70

1 200,00

1 200,00

33 150,00

86 668,63

30 500,01

86 668,63

15 450,00

3,33

86 668,63

555,93

86 668,63

14 800,01

2 000,00
800,00

800,00

Organizacja Dnia Dziecka

1 500,00

1 500,00

77,49

6.

Organizacja Dnia Matki, Dnia Seniora,
spotkania wigilijno-opłatkowego

3 000,00

3 000,00

143,81

7.

Organizacja dożynek

1 000,00

1 000,00

289,94

8.

Sfinansowanie wyjazdu na Gminny Turniej
Kół Gospodyń Wiejskich

400,00

400,00

9.

Organizacja Mikołaja dla dzieci

1 000,00

1 000,00
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Lp.

10.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nazwa przedsięwzięcia

8 000,00

Sołectwo Sulmin

32 300,26

Zakup i ułożenie płyt yomb na działce nr 61
w Sulminie oraz wszystkie koszty związane
z realizacją zadania
Przebudowa skrzyżowania poprzez
utwardzenie w technologii asfaltowej drogi
1930G z drogą 157042G, nr działki
drogowej 93/2 w Sulminie oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania
Zakup kontenera magazynowego dla Klubu
Sportowego w Sulminie
Zakup mebli kuchennych do remizy dla OSP
Sulmin
Zakup zmywarki do pomieszczenia
kuchennego znajdującego się w budynku
OSP Sulmin
Zakup ubrań specjalnych dla OSP Sulmin

Organizacja balu karnawałowego

Sołectwo Tuchom
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Wydatki
bieżące

Organizacja festynu dla mieszkańców
sołectwa

Zakup mostków przejazdowych dla OSP
7.
Sulmin
Wykonanie projektu oświetlenia przy
8.
ul. Bursztynowej w Sulminie
Wykonanie projektu oświetlenia przy
9.
ul. Kupców Gdańskich w Sulminie
Zakup kwiatów do nasadzeń na terenach
10.
zielonych w Sulminie
Zakup i montaż pompy wraz
11. z oprzyrządowaniem w celu uruchomienia
fontanny przy ul. Karola Conradiego
12.

Kwota
(w zł)

Zorganizowanie "Dnia Seniora"
Zorganizowanie "Dnia Dziecka"
wynajęcie atrakcji do zabawy dla dzieci
Prowadzenie strony internetowej sołectwa
Tuchom
Zakup laptopa dla SP w Tuchomiu
Wyposażenie sołeckiego namiotu
cateringowego - zakup 2 stołów i ławki
cateringowej
Zagospodarowanie terenu na działce 47/2
oraz wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
Organizacja konkursu "Pływanie na byle
czym" - wspólnie z sołectwem Miszewo
Organizacja X Festynu Kaszubskiego na
terenie sołectwa Chwaszczyno albo
sołectwa Tuchom - wspólnie z sołectwem
Chwaszczyno

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

49 676,00

29 759,69

15 500,00

24 976,00

24 976,00

6 166,10

6 000,00

6 000,00

1 600,00

1 599,00

6 930,00

6 930,00

570,00

467,40
4 700,00

4 700,00

4 500,00

4 500,00

3 200,00

2 596,93

4 000,00

4 000,00

2 000,26

2 000,26
84 598,05

30 616,99

6 000,00

6 000,00

3 300,00

3 300,00

1 000,00

1 000,00

2 390,00

2 357,97

1 010,00

1 010,00

30 000,00

171,13

171,13
62 000,00

0,00

30 000,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

Zorganizowanie "Dnia Sąsiada"

1 500,00

1 500,00

10.

Zakup kwiatów

1 000,00

1 000,00

3 500,00

3 449,02

1 000,00

1 000,00

34

49 676,00

15 500,00

9.

Zakup dwóch hełmów strażackich typu
11. Rosenbauer Meros Titan dla OSP
Chwaszczyno
Zakup książek do biblioteki szkolnej w SP
12.
Tuchom

Zwroty

8 000,00

8 000,00

30 700,00

Wydatki
majątkowe
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13.

14

Nazwa przedsięwzięcia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakup i montaż 2 bramek na boisku
w Widlinie
Zakup kamienia ogrodowego i agrowłókniny
w celu wykonania napisu z nazwą
miejscowości
Wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu
dróg 168 -165
Wymiana podłogi w świetlicy (wylewka,
kafle, robocizna)
Zakup i montaż ławek przy stawie
w Widlinie (zakup)
Zakup i montaż ławek przy stawie
w Widlinie (montaż)
Zakup oraz montaż płyt yomb na odcinku
drogi nr 168

2.
3.
4.

5.

6.

Modernizacja ulicy Słonecznej poprzez
zakup i ułożenie płyt yomb
Modernizacja ulicy Jabłoniowej poprzez
zakup i ułożenie płyt yomb
Modernizacja ulicy Górki poprzez zakup i
ułożenie płyt yomb
Modernizacja ulicy Pod Elżbietowo poprzez
zakup i ułożenie płyt yomb
Zakup aparatów ochronnych dróg
oddechowych z czujnikiem bezruchu
- wspólnie z sołectwem Rutki
Organizacja festynu dożynkowego oraz
wszystkie koszty związane z realizacją
zadania
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki
majątkowe

WYKONANIE
NA 31.12.2019r.
Wydatki
bieżące

32 000,00

Wydatki
majątkowe

Zwroty

32 000,00

22 598,05
23 249,43

44 000,00

19 246,29

5 000,00

5 000,00

549,43

546,29

43 999,56

0,00

4 000,00
8 000,00

8 000,00

200,00

200,00

1 200,00

1 200,00

300,00

300,00

Zakup kwiatów do gazonów

Sołectwo Żukowo - wieś
1.

Wydatki
bieżące

Modernizacja ulicy Szkolnej poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania
Modernizacja ulicy Jeziornej poprzez zakup
i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty
związane z realizacją zadania

Sołectwo Widlino
1.

Kwota
(w zł)

44 000,00
11 276,00

105 000,00

43 999,56
11 276,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

30 000,00

29 955,42

25 000,00

25 000,00

8 000,00

8 000,00

3 276,00

3 276,00

564 343,05

104 955,42

2 065 329,93

543 803,89

1 910 195,23

0,00

2 418,76

Z analizy 236 projektów zgłoszonych podczas zebrań wiejskich, za realizację których
odpowiadają pracownicy komórek merytorycznych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
gminy wynika, że najwięcej środków podobnie jak w poprzednich latach przeznaczono na
modernizację dróg i infrastrukturę drogową. Były to głównie zakup i ułożenie płyt yomb,
wylanie asfaltów, a także budowa ciągów komunikacyjnych i remont starych chodników.
Dodatkowo, w kilku sołectwach położono kostkę brukową oraz zamontowano nowe lampy
uliczne. Odbyło się także szereg imprez typu Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Sportu czy
festyny dla mieszkańców i dożynki. W niektórych wsiach część środków przeznaczono na ich
upiększenie, czyli zakup kwiatów i ziemi, modernizację placów zabaw oraz doposażenie
świetlic.
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Ze względu na specyfikę gminy i funkcjonowanie osiedlowych jednostek pomocniczych
w budżecie gminy wyodrębniono część środków do ich dyspozycji, co prezentuje poniższa
tabela:
Nazwa osiedla

ŚRODKI na 2019r.
- PLAN

Środki wykorzystane w 2019r.

OSIEDLE NOWE

57 000,00

57 000,00

OSIEDLE NORBERTANEK

62 000,00

62 000,00

OSIEDLE DOLNE

57 000,00

0,00

OSIEDLE ELŻBIETOWO

44 000,00

0,00

OSIEDLE WYBICKIEGO

59 000,00

0,00

Razem osiedla

279 000,00

119 000,00

Wydatki podobnie jak w przypadku funduszu sołeckiego związane były z infrastrukturą
drogową.
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VII. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią i zapewnienie ładu
przestrzennego jest zadaniem własnym gminy. Zasady kształtowania polityki przestrzennej
przez jednostki terytorialne, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania
terenów oraz określania zasad ich zagospodarowania i zabudowy zawarto w Ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. W celu określenia
polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego sporządza się
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie jest aktem
prawa miejscowego tylko dokumentem kierunkowym, stanowiącym podstawę polityki
przestrzennej samorządu gminy. Aktami prawa miejscowego są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Gmina Żukowo posiada studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo zatwierdzone uchwałą Nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 9 października 2002 r., zmienione uchwałą Nr IX/195/2003
z dnia 25 czerwca 2003 r., Nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., Nr XXXVII/630/2005
z dnia 30 listopada 2005 r., Nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r., Nr XVIII/310/2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r., Nr XXXII/344/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr XXXIII/349/2013
z dnia 9 maja 2013 r. oraz Nr XVI/171/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr XI/151/2019
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było
24,5% powierzchni gminy, a na koniec roku – 25,2 %. Różnica wynosi 0,7 % czyli około 110 ha.
W 2019 r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

MIEJSCOWOŚĆ

NR UCHWAŁY DATA

NAZWA PLANU

Banino

VII/114/2019 z dnia
28 maja 2019 r.

Borkowo

XVII/205/2019 z
dnia 30 grudnia
2019 r.

Chwaszczyno

XVII/204/2019 z
dnia 30 grudnia
2019 r.

Leźno

VIII/115/2019 z dnia
28 maja 2019 r.

Małkowo

XVI/198/2019 z dnia
26 listopada 2019 r.

Małkowo

VI/84/2019 z dnia 26
marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Banino, w rejonie ulic: Dębowej i Kościelnej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego
z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejonu ulic
Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską
i Mickiewicza, gmina Żukowo
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej,
Lawendowej i Brzozowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Małkowo w rejonie ulic Pałacowej
i Zbożowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Małkowo w rejonie ulic Gdyńskiej,
Pałacowej, Brzozowej i Sosnowej,
gmina Żukowo

Niestępowo

VI/85/2019 z dnia 26
marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Niestępowo, pomiędzy ulicą Raduńską
i rzeką Radunią, gmina Żukowo
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PUBLIKACJA
W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
3 lipca 2019 r. poz. 3214
Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
6 lutego 2020 r. poz. 908

Dz. Urz. Woj. Pom. z 6 lutego
2020 r., poz. 907
Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
9 lipca 2019 r. poz. 3282
Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
30.12.2019 r., poz. 6286

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
14.05.2019 r., poz. 2293

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
14 maja 2019 r. poz. 2294

37

MIEJSCOWOŚĆ

NR UCHWAŁY DATA

Tuchom

IV/42/2019 z dnia 29
stycznia 2019 r.

Żukowo

VIII/113/2019 z dnia
28 maja 2019 r.

Żukowo

XVII/206/2019 z 30
grudnia 2019 r.

NAZWA PLANU
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Tuchom, obszaru położonego nad
jeziorem Tuchomskim przy południowozachodniej granicy wsi, gmina Żukowo
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
działek położonych przy północnej części
ulicy Dambka we wsi Żukowo, gmina Żukowo
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w obrębie ulic: Kopernika, Prusa i Heweliusza
w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo M

PUBLIKACJA
W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1087
z dnia 06.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3213
z dnia 3 lipca 2019 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
6 lutego 2020 r. poz. 909

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo:
Uchwałą Nr LIV/700/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2018 r. przystąpiono do
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Żukowo – między innymi ze względu na zmiany w zakresie form ochrony przyrody procedura
jeszcze nie została rozpoczęta.
Uchwałą Nr XI/151/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. uchwalono
zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo
w zakresie ujawnienia obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin.
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VIII. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. mieszkaniowy zasób gminy tworzy 89 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni 3771,51 m², gdzie 80 lokali mieszkalnych znajduje się
w 19 budynkach będących 100% własnością gminy, natomiast 9 mieszkań zlokalizowanych jest
w 6 budynkach stanowiących współwłasność, których właściciele tworzą wspólnoty
mieszkaniowe. Ponadto gmina posiada lokale znajdujące się przy szkołach i ośrodkach zdrowia,
mające charakter służbowy. W budynkach szkół znajduje się 6 mieszkań oraz 4 mieszkania
w budynkach Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zarówno szkoły, jak i budynki Zakładu Opieki
Zdrowotnej, stanowią własność gminy. Wyróżnia się w gminnym zasobie mieszkaniowym jeden
lokal socjalny. Lokale mają charakter mieszkań komunalnych oraz związanych z obecnym lub
byłym wykonywaniem pracy zawodowej w opiece zdrowotnej lub w oświacie. Lokale
wyposażone są w podstawowe media, wszystkie mają bieżącą wodę i dostęp do sieci sanitarnej
lub szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Stan mieszkaniowy z podziałem na infrastrukturę techniczną lokali przedstawia poniższa
tabela. Źródłem ogrzewania są: kotłownie gazowe, kotłownie na olej opałowy, piece etażowe,
piece kaflowe i kotły gazowe.
Infrastruktura techniczna lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Żukowo - podział ze względu na instalacje:
Pozycja

Instalacja
wod.-kan.

Instalacja
elektryczna

Instalacja
gazowa

Łazienki
indywidualne z wc

Łazienki i wc
wspólne

89

89

16

17

11

Liczba lokali
mieszkalnych

Zestawienie zasobu mieszkaniowego Gminy:

Lp.

Budynki mieszkalne stanowiące
100% własności Gminy Żukowo

Miejscowość

Miasto/ wieś

Liczba lokali

1.

Budynek wielorodzinny

Żukowo

miasto

16

2.

Budynek wielorodzinny

Babi Dół

wieś

27

3.

Budynek wielorodzinny

Banino

wieś

4

4.

Dom jednorodzinny

Banino

wieś

1

5.

Budynek wielorodzinny

Niestępowo

wieś

5

6.

Budynek wielorodzinny

Skrzeszewo

wieś

6

7.

Budynek mieszkalno- użytkowy

Łapino Kartuskie wieś

4

8.

Budynek wielorodzinny

Rębiechowo

wieś

3

9.

Budynek mieszkalny

Żukowo

miasto

1

10.

Budynek mieszkalny

Widlino

wieś

2

11.

Budynek mieszkalny

Borowiec

wieś

1

RAZEM:

70
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Lokale mieszkalne stanowiące własność gminy administrowane przez inne podmioty:

Lp.

Lokale w budynkach należących
do wspólnoty mieszkaniowej

1

Miejscowość

Miasto/ wieś

Liczba lokali

Budynek wielorodzinny

Żukowo

miasto

1

2

Budynek wielorodzinny

Żukowo

miasto

2

3

Budynek wielorodzinny

Leźno

wieś

1

4

Budynek wielorodzinny

Leźno

wieś

1

5

Budynek wielorodzinny

Leźno

wieś

2

6

Budynek wielorodzinny

Leźno

wieś

2

RAZEM: 9

Budynki stanowiące własność gminy oddane do używania na podstawie odrębnych aktów prawnych:
Lp.

Lokale w budynkach ośrodka zdrowia

Miejscowość

Miasto/ wieś

Liczba lokali

1

Zakład Opieki Zdrowotnej

Żukowo

miasto

2

2

Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział

Chwaszczyno

wieś

2

RAZEM: 4

Budynki stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd:
Lp.

Lokale w budynkach oświaty

Miejscowość

Miasto/ wieś

Liczba lokali

1

Szkoła Podstawowa

Niestępowo

wieś

2

2

Szkoła Podstawowa

Glincz

wieś

1

3

Filia Szkoły Podstawowej

Sulmin

wieś

1

4

Szkoła Podstawowa

Skrzeszewo

wieś

1

5

Szkoła Podstawowa

Miszewo

wieś

1

RAZEM: 6

W grudniu 2019 r. zasób mieszkaniowy zwiększył się o udział w wysokości 28/100,
w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Borowiec.
Ww. udział stanowi 1/2 budynku mieszkalnego tj. 1 lokal mieszkalny (53,12 m²) wraz
z przynależnymi pomieszczeniami co stanowi łączną powierzchnię 99,74 m². Ze względu na
zmieniający się stan liczby osób zamieszkujących lokale komunalne, nie sposób precyzyjnie
określić powierzchnię wyrażoną w m² przypadającą na jednego najemcę. Według deklaracji
dot. wywozu nieczystości stałych na dzień 31.12.2019 r. w lokalach komunalnych łącznie
przebywało 213 osób. Na podstawie otrzymanych informacji można oszacować, iż średnia
powierzchnia lokalu mieszkalnego, przypadające na jednego najemcę wynosi 17,71 m2
Szczegółowe zasady wynajmowania mieszkań komunalnych w Gminie Żukowo zostały
sformułowane w uchwale Nr XXXVI/611/2005 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21.10.2005 r.
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w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Żukowo. Do głównych postanowień tej uchwały należy określenie wysokości dochodu
gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego oraz wysokość dochodu w gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie
obniżek czynszu, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Wysokość dochodu na jedną osobę
w gospodarstwie domowym, uzasadniająca oddanie w najem lokalu komunalnego na czas
nieoznaczony nie może przekroczyć miesięcznie 100% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 80% w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku
oddania w najem lokalu na czas określony przyjęto, iż średni miesięczny dochód na jednego
członka rodziny w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 60% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 40% w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochody te ustala się według zasad określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych. Z kolei warunki mieszkaniowe dotychczasowych najemców,
kwalifikujące do ich poprawy obejmują okoliczności zamieszkiwania w lokalu, w którym na
osobę przypada mniej niż 5 m² powierzchni pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż
10 m² powierzchni pokoi w gospodarstwie jednoosobowym, średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż określony w uchwale z dnia
21 października 2005 r. oraz brak zobowiązań z tytułu zaległości czynszowych i opłat
eksploatacyjnych. Najemcą lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego może stać się wyłącznie
osoba pełnoletnia, nie posiadająca tytułu prawnego do innego lokalu.
Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu na czas nieokreślony przysługuje:
- osobom które opuściły Dom Dziecka z chwilą uzyskania pełnoletności i spełniają kryteria
dochodowe,
- osobom których dochód nie przekracza kwot określonych w ustawie,
- inwalidom którzy zamieszkują w lokalach mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego,
nieprzystosowanych do potrzeb wynikających z inwalidztwa lub osobom wymagającym
odosobnienia w związku z chorobą.
W przypadku najmu lokalu socjalnego pierwszeństwo przysługuje osobom, które nabyły
prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego, utraciły mieszkanie wskutek klęski
żywiołowej, katastrofy lub pożaru, mieszkają w lokalach w których występują trudne warunki
mieszkaniowe. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są na okres do 2 lat z możliwością ich
przedłużenia na kolejne, o ile osoby te nadal będą spełniać wspomniane kryteria.
Składane wnioski dotyczące najmu lokali komunalnych na czas nieoznaczony i lokali
socjalnych opiniowane są przez Komisję Komunalną przy Radzie Miejskiej w Żukowie. Po
zaopiniowaniu zebranych materiałów komisja określa liczbę wniosków spełniających kryteria
określone w uchwale, a następnie ustala listę osób uprawnionych do wynajęcia lokalu
komunalnego i socjalnego. Na podstawie uzyskanej opinii sporządzany jest wykaz osób
zakwalifikowanych do wynajęcia lokali mieszkalnych i socjalnych, który zostaje podany do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żukowie
do dnia 31 marca każdego roku.
W zasobie gminnym na koniec 2019 r., 5 lokali mieszkalnych stanowiły pustostan.
Przyczyny nie oddania lokali w najem były następujące:
- w przypadku 2 lokali po około 63m² , ze względu na ich dużą powierzchnię stwierdzono,
iż na liście osób oczekujących na lokal komunalny, brak wnioskodawców, którzy spełnialiby
kryteria określone ww. cytowanej uchwale dot. przyznawania lokali,
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- jeden lokal mieszkalny wymaga kapitalnego remontu, łącznie z wymianą elementów dachu
(prace remontowe zewnętrzne i wewnętrzne dachu, wymiana krokwi, odeskowania). Lokal
został opróżniony na przełomie III i IV kwartału i ze względu na bardzo wysokie koszty
remontu ( ok. 140 000,00 zł ), prace remontowe przełożono na 2020 r.
- jeden lokal mieszkalny przygotowany jest do wynajmu na czas określony, dla rodzin które
z przyczyn losowych (pożar, zalanie, utrata majątku) znalazły się w trudnej sytuacji
mieszkaniowej.
- 1 lokal mieszkalny został zwolniony w grudniu po zgonie najemcy. Przewiduje się remont
lokalu w I kwartale 2020 r.
W 2019 r. nie dokonano sprzedaży lokali komunalnych. Na koniec 2019 r. prowadzone jest
jedno postępowanie o eksmisję. Na dzień 1 stycznia 2019 r zaległości w opłatach z tytułu
czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych wynosiły 550 522,90 zł (należność główna) i dotyczyło
to 24 najemców. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach z tytułu czynszu najmu
i opłat eksploatacyjnych wynosiły 585 918,83 (należność główna) i dotyczyło to 28 najemców.
W 2019 r. łączna wartość przeprowadzanych remontów, usuwania bieżących usterek i awarii
wyniosła ok.190 000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., rozpatrzenie
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego przedstawiało się następująco:
Liczba złożonych wniosków:
- rozpatrzonych negatywnie - 4
- rozpatrzonych pozytywnie - 35
łącznie:
- 39
Kwota przyznanych dodatków w tym:
dla wnioskodawców - 15 827,10 zł
dla zarządców
- 39 518,35 zł
łącznie:
- 55.345,45 zł
Liczba wniosków i łączna miesięczna kwota przyznanych dodatków z podziałem na rodzaj
użytkownika:
Lokator - liczba: 20, kwota 5 116,66 zł
Najemca - liczba: 10, kwota 1 871,32 zł
Właściciel – liczba: 8, kwota 2 521,18 zł
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 69 uprawnionych
wnioskodawców, zaś na koniec 2019 r. było ich 60. W danym okresie złożono łącznie
7 wniosków, gdzie pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski (wnioskodawcy zostali wpisani na listę
osób oczekujących), 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie. Po przeprowadzeniu
aktualizacji wniosków 16 wnioskodawców zostało skreślonych z listy osób oczekujących
(4 wnioskodawców nie spełniało kryteriów dochodowych zgodnie z uchwałą gminy,
4 wnioskodawców zrezygnowało z oczekiwania na lokal z powodu nabycia/ budowy
nieruchomości, zawarto 2 umowy najmu z wnioskodawcami z listy oczekujących na lokal
mieszkalny z gminnego zasobu, pozostali wnioskodawcy nie przebywają pod wskazanym
adresem jakim posługiwali się we wniosku, adnotacje na kopertach- „adresat wyprowadził
się”). Ze względu na niewielki zasób mieszkaniowy nie jest możliwe określenie terminu w
którym zostanie zawarta umowa najmu na czas określony z wnioskodawcą który znajduje się
na liście osób oczekujących na mieszkanie. W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001,
planuje się w 2020 r. wypowiedzenie 3 umów najmu ze względu na posiadanie przez
dotychczasowych najemców prawa własności do innej nieruchomości lokalowej. Ponadto
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przewiduje się przeprowadzenie 3 zamian lokali komunalnych pomiędzy najemcami, którzy
kwalifikują się do zmiany warunków zamieszkiwania oraz najemcami którzy mają problemy
z opłacaniem czynszu najmu i przekraczają normy metrażowe, przysługujące na jednego
członka gospodarstwa domowego.
W zasobach gminnych ponadto znajdują się następujące budynki niemieszkalne:
I . Budynek Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52
II. Budynek Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48
III. Budynki szkolne ogółem :
1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie ul. Gdyńska 7 (łącznie z salą
gimnastyczną)
2. Budynki SP w Żukowie ul. Gdańska 66 (2 szt.)
3. SP w Chwaszczynie -2 budynki z salą gimnastyczną
4. SP w Baninie ul. Lotnicza
5. SP w Baninie ul. Tuchomska (łącznie z salą gimnastyczną)
6. SP w Przyjaźni (łącznie z salą gimnastyczną)
7. SP w Pępowie (łącznie z salą gimnastyczną)
8. SP w Leźnie (łącznie z salą gimnastyczną)
9. SP w Borkowie (łącznie z aulą)
10. SP w Glinczu
11. SP w Tuchomiu
12. SP w Niestępowie + filia w Sulminie
13. SP w Skrzeszewie (łącznie z salą gimnastyczną)
14. SP w Miszewie (łącznie z salą gimnastyczną)
15. SP Nr 2 w Żukowie + hala widowiskowo-sportowa
IV. Budynki gospodarcze szkół:
1. budynek gospodarczy SP w Leźnie
2. budynek gospodarczy w SP w Niestępowie - filia w Sulminie (2szt)
V. Budynki gospodarcze przy lokalach mieszkalnych:
1. lokal w budynku gospodarczym w Leźnie- działka nr 304
2. lokal w budynku gospodarczym w Leźnie – działka nr 305
VI. Budynek w Żukowie wydzierżawiony na przedszkole
VII. Budynek wielofunkcyjny w Leźnie (sklep, biblioteka, gabinet lekarski, OSP)
VIII. Zaplecze sportowe w Leźnie
IX. Pawilon socjalny na boisku w Tuchomiu
X. Centrum Kultury i Sportu w Małkowie
XI. Budynek wielofunkcyjny w Niestępowie ul. Raduńska 60a
XII. Budynki strażnic OSP w tym:
1. Strażnica OSP w Chwaszczynie i Strefa Kultury
2. Strażnica OSP w Baninie (ul. Przemysłowa)
3. Strażnica OSP w Skrzeszewie
4. Strażnica OSP w Baninie (ul. Lotnicza)
5. Strażnica OSP w Sulminie
6. Remiza OSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie przy ul. Kościerskiej 2A
XIII. Budynek Spichlerza w Żukowie przy ul. 3 Maja 9c
XIV. Budynek przeznaczony na działalność OKIS-u w Żukowie przy ul. 3 Maja
Raport o stanie Gminy Żukowo za rok 2019
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W ramach realizacji zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnych oraz w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami w 2019 r. Gmina Żukowo, w drodze umów cywilno-prawnych nabyła za
łączną kwotę 1.241.894,00 zł nieruchomości położone w Żukowie Mieście i Gminie, Baninie,
Czaplach, Skrzeszewie, Łapinie Kartuskim, Rębiechowie, Chwaszczynie, Leźnie, Lniskach,
Tuchomiu oraz Borkowie o łącznej powierzchni 4,8079 ha.

STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY
ŻUKOWO na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.
1.

Grunty komunalne:

a)

pozostające w zasobie

b)
c)
d)

DANE

STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z:

RZECZOWO (ha)

FINANSOWO (zł.)

486,0169

44 923 787,09

przekazane w trwały zarząd

27,6386

1 305 162,40

będące w użytkowaniu wieczystym
będące w użytkowaniu Zakładu Opieki
Zdrowotnej

32,0177

4 871 215,41

0,5631

83 557,98

Lp.

Wyszczególnienie (nazwa
środka trwałego)

Miejsce
położenia gruntu

Numer działki

Powierzchnia
gruntu w m²

Przeznaczenie
gruntu

Wartość

1

2

3

4

5

6

8

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu:

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Część działki nr 410/13
w Żukowie
Część działki nr 65/25
w Pępowie
Część działki nr 58/12
w Miszewku
Część działki nr 653/4
w Żukowie
Część działki nr 247/1
w Niestępowie
Część działki nr 177/8
w Małkowie
Część działki nr 173/14
w Baninie
Część działki nr 36/16
w Rębiechowie
Część działki nr 50/10
w Niestępowie
Część działki nr 178/51
w Glinczu
Część działki nr 301/1
w Chwaszczynie

2.

410/13

500

parking

75 000,00 zł

Pępowo

65/25

850

parking

85 000,00 zł

Miszewko

58/12

600

plac zabaw

60 000,00 zł

Żukowo M

653/4

2688

PSZOK

134 400,00 zł

Niestępowo

247/1

800

parking

64 000,00 zł

Małkowo

177/8

520

plac zabaw

41 600,00 zł

Banino

173/14

2565

retencja wody

307 800,00 zł

Rębiechowo

36/16

650

parking

78 000,00 zł

Niestępowo

50/10

685

plac zabaw

68 500,00 zł

Glincz

178/51

672

plac zabaw

67 200,00 zł

Chwaszczyno

301/1

56

zatoka
autobusowa

8 400,00 zł

Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy:

2.1

Działka nr 61/2 w Żukowie

2.2

Część działki nr 26/35
w Borkowie
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Żukowo M

Żukowo M

61/2

900

plac zabaw

135 000,00 zł

Borkowo

26/35

450

plac zabaw

40 500,00 zł
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Lp.

Wyszczególnienie (nazwa
środka trwałego)

2.3

Część działki nr 5/3
w Leźnie

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

Miejsce
położenia gruntu

Numer działki

Powierzchnia
gruntu w m²

Przeznaczenie
gruntu

Leźno

5/3

54,4

infrastruktura
techniczna

Wartość

2 720,00 zł

Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia:
Działka nr 176/6
w Lniskach, obręb Leźno
Działka nr 333/30
w Żukowie
Część działki nr 157/4
w Borkowie
Część działki nr 823/6
w Żukowie
Część działki nr 177/1
w Leźnie
Część działki nr 244/3
w Leźnie
Część działki nr 814/6
w Żukowie
Część działki nr 51/3
w Borkowie
Część działki nr 51/4
w Borkowie
Część działki nr 51/20
w Borkowie
Część działki nr 262/1
w Barniewicach
Część działki nr 616/15
w Żukowie
Część działki nr 574/80
w Żukowie
Część działki nr 251/3
w Niestępowie
Część działki nr 251/4
w Niestępowie
Część działki nr 251/5
w Niestępowie
Część działki nr 251/6
w Niestępowie
Część działki nr 251/79
w Niestępowie
Część działki nr 67
w Pępowie
Część działki nr 746/2
w Żukowie
Część działki nr 418/6
w Żukowie
Część działki nr 418/11
w Żukowie
Część działki nr 828
w Żukowie
Część działki nr 996
w Żukowie
Część działki nr 335
w Skrzeszewie
Część działki nr 100/4
w Chwaszczynie
Działka nr 812
w Chwaszczynie

Leźno

176/6

10000

pomost

Żukowo M

333/30

68

skwer

Borkowo

157/4

66

pomost, pochylnia

660,00 zł

Żukowo M

823/6

147

przyczółki mostu,
pomost

2 205,00 zł

Leźno

177/1

2

pomost, pochylnia

20,00 zł

Leźno

244/3

73

pomost, pochylnia

730,00 zł

Żukowo M

814/6

300

urządzenie
trawnika

9 000,00 zł

Borkowo

51/3

1313

parking

13 130,00 zł

Borkowo

51/4

1710

parking

17 100,00 zł

Borkowo

51/20

4227

parking

42 270,00 zł

Barniewice

262/1

6000

droga

60 000,00 zł

Żukowo

616/15

210

plac zabaw

21 000,00 zł

Żukowo

574/80

570

plac zabaw

57 000,00 zł

Niestępowo

251/3

47,5

droga

475,00 zł

Niestępowo

251/4

47,5

droga

475,00 zł

Niestępowo

251/5

50

droga

500,00 zł

Niestępowo

251/6

47

droga

470,00 zł

Niestępowo

251/79

40

droga

400,00 zł

Pępowo

67

548

dojście do
przystanku PKM

Żukowo M

746/2

146,5

Żukowo M

418/6

0,5

Żukowo M

418/11

2,7

Żukowo M

828

3590

przestrzeń
ogólnoparkowa,
chodnik

359 000,00 zł

Żukowo M

996

105

park

10 500,00 zł

Skrzeszewo

335

500

parking

35 000,00 zł

Chwaszczyno

100/4

2135

plac zabaw

113 155,00 zł

Chwaszczyno

812

700

plac z obeliskiem
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dojście do
przystanku PKM

200 000,00 zł
2 040,00 zł

10 960,00 zł
2 930,00 zł
10,00 zł
54,00 zł

7 000,00 zł
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Lp.

3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
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Wyszczególnienie (nazwa
środka trwałego)
Część działki nr 99/17
w Leźnie
Część działki nr 63
w Leźnie
Część działki nr 247/1
w Niestępowie
Część działki nr 131
w Tuchomiu
Działka nr 169/21
w Baninie
Działka nr 242/3
w Borkowie
Część działki nr 496/13
w Chwaszczynie
Działka nr 705/18
w Chwaszczynie
Działka nr 291
w Skrzeszewie
Część działki nr 997/12
w Żukowie
Część działki nr 242/19
w Borkowie
Działka nr 242/20
w Borkowie
Część działki nr 711/2
w Chwaszczynie
Część działki nr 801/2
w Chwaszczynie
Część działki nr 871/6
w Chwaszczynie
Działka nr 154/4
w Przyjaźni
Część działki nr 709
w Chwaszczynie
Część działki nr 839/8
w Żukowie
Część działki nr 766/38
i 766/41 w Chwaszczynie
Część działki nr 51
w Pępowie
Część działki nr 198/4
w Pępowie i 637 w Żukowie

Część działki nr 153
w Baninie
Część działki nr 18/24
w Baninie
Część działki nr 758 i 764
w Chwaszczynie
Działka nr 122/6
w Rębiechowie
Działka nr 122/10
w Rębiechowie
Działka nr 123/16
w Rębiechowie
Działka nr 124/10
w Rębiechowie
Działka nr 125/9
w Rębiechowie
Działka nr 126/34
w Rębiechowie

Miejsce
położenia gruntu

Numer
działki

Powierzchnia
gruntu w m²

Przeznaczenie
gruntu

Leźno

99/17

200

Leźno

63

66

Niestępowo

247/1

4

znak wodny

Tuchom

131

1750

droga

35 000,00 zł

Banino

169/21

2079

droga

41 580,00 zł

Borkowo

242/3

582

droga

5 820,00 zł

Chwaszczyno

496/13

110

kapliczka

2 220,00 zł

Chawszczyno

705/18

3395

rekreacyjne
miejsce spotkań

299 000,00 zł

Skrzeszewo

291

475

parking

38 000,00 zł

Żukowo M

997/12

13062

ścieżki dydaktyczne

Borkowo

242/19

2670

droga

26 700,00 zł

Borkowo

242/20

110

droga

1 100,00 zł

Chwaszczyno

711/2

470

parking

47 000,00 zł

Chwaszczyno

801/2

35

wiata rowerowa

Chwaszczyno

871/6

2000

plac zabaw

240 000,00 zł

Przyjaźń

154/4

900

parking

81 000,00 zł

Chwaszczyno

709

120

chodnik

1 200,00 zł

Żukowo

839/8

3410

parking

409 200,00 zł

Chwaszczyno

766/38,
766/41

1280

droga

12 800,00 zł

Pępowo

51

311

droga

510,00 zł

Pępowo, Żukowo

198/4, 637

184

droga

1 840,00 zł

Banino

153

2000

teren zielony

300 000,00 zł

Banino

18/24

4206

droga

42 060,00 zł

Chwaszczyno

758, 764

818

droga

8 180 000,00 zł

Rębiechowo

122/6

515

droga

5 150,00 zł

Rębiechowo

122/10

23

droga

230,00 zł

Rębiechowo

123/16

154

droga

1 540,00 zł

Rębiechowo

124/10

24

droga

240,00 zł

Rębiechowo

125/9

277

droga

2 770,00 zł

Rębiechowo

126/34

80

droga

800,00 zł

infrastruktura
techniczna
infrastruktura
techniczna

Wartość

2 000,00 zł
660,00 zł
80,00 zł

1 306 300,00 zł

350,00 zł
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Lp.

3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70

Wyszczególnienie (nazwa
środka trwałego)
Działka nr 126/36
w Rębiechowie
Działka nr 126/39
w Rębiechowie
Działka nr 162/41
w Rębiechowie
Działka nr 162/42
w Rębiechowie
Działka nr 162/35
w Rębiechowie
Działka nr 162/39
w Rębiechowie
Działka nr 162/36
w Rębiechowie
Działka nr 162/8
w Rębiechowie
Działka nr 162/33
w Rębiechowie
Działka nr 158/10
w Rębiechowie
Działka nr 158/11
w Rębiechowie
Działka nr 158/7
w Rębiechowie
Działka nr 337/24
w Rębiechowie

Miejsce
położenia gruntu

Numer
działki

Powierzchnia
gruntu w m²

Przeznaczenie
gruntu

Rębiechowo

126/36

47

droga

470,00 zł

Rębiechowo

126/39

64

droga

640,00 zł

Rębiechowo

162/41

487

droga

4 870,00 zł

Rębiechowo

162/42

192

droga

1 920,00 zł

Rębiechowo

162/42

584

droga

5 840,00 zł

Rębiechowo

162/39

293

droga

2 930,00 zł

Rębiechowo

162/36

570

droga

5 700,00 zł

Rębiechowo

162/8

805

droga

8 050,00 zł

Rębiechowo

162/33

453

droga

4 530,00 zł

Rębiechowo

158/10

42

droga

420,00 zł

Rębiechowo

158/11

3650

droga

36 500,00 zł

Rębiechowo

158/7

15

droga

150,00 zł

Rębiechowo

337/24

545

droga

5 450,00 zł

SUMA (1+2+3)
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93693,1

Wartość

4 638 584,00 zł
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IX. ZADANIA KOMUNALNE
W 2019 r. wzorem lat poprzednich została przeprowadzona kolejna edycja Programu
płytowego, który zakładał lokalną i dobrowolną inicjatywę w zakresie wspólnego utwardzania
dróg gminnych płytami Yomb skierowaną do indywidualnych mieszkańców, grupy
mieszkańców lub przedsiębiorców. Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg
gminnych płytami Yomb, podobnie jak w latach poprzednich polegać mogła na:
a) darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środków pieniężnych;
b) darowiźnie rzeczowej płyt drogowych spełniających wymagania dla płyt drogowych
wielootworowych tj. posiadających m.in. Aprobatę Techniczną i Deklarację Zgodności
oraz Deklarację Właściwości Użytkowych na podstawie umowy darowizny rzeczowej
z poleceniem;
c) świadczeniu na rzecz Gminy Żukowo usługi układania płyt w przypadku dysponowania
odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi pracownikami.
W ramach niniejszego programu preferowaną formą partycypacji była darowizna środków
pieniężnych na rzecz Gminy Żukowo (darowizna z poleceniem), tak, aby w drodze przetargu
łącznie zamówić wszystkie płyty oraz aby wyłonić jedną firmę do ich układania. Pracownicy
Urzędu Gminy w Żukowie nadzorowali proces inwestycyjny. W ramach tej formy partycypacji
Gmina Żukowo pokrywała ok. 60% kosztów (lub więcej - w przypadku zwiększenia puli przez
Burmistrza) całej inwestycji.
W przypadku partycypacji w formie rzeczowej tj. przekazania płyt, przeznaczonych do
ich wbudowania na wskazaną ulicę, inicjatorzy przedstawiali wniosek z konkretną lokalizacją
planowanej inwestycji oraz liczbą zadeklarowanych płyt. Dostarczone płyty powinny spełniać
wymagania dla płyt drogowych wielootworowych w tym m.in. powinny posiadać Aprobatę
Techniczną i Deklarację Zgodności oraz Deklarację Właściwości. Wszystkie płyty układane były
na koszt Gminy.
Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na
terenie Gminy Żukowo w 2019 r. mogła polegać również na samej usłudze układania płyt na
podstawie umowy określającej szczegółowe zasady realizacji inwestycji oraz warunki
dysponowania nieruchomością gminną na cele budowlane W ww. przypadku Gmina Żukowo
przekazywała, w dniu podpisywania protokolarnego przekazania płyt, Uczestnikowi mającemu
realizować ww. usługę, który zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) prowadziła
działalność w zakresie układania płyt bądź modernizacji dróg (dysponującemu odpowiednim
sprzętem i wykwalifikowanymi pracownikami), płyty YOMB do wbudowania, w terminie
określonym w umowie. Ograniczenie tej formy partycypacji do ww. podmiotów wynikała
z konieczności dbałości o jakość i należyte wykonanie zadania w postaci utwardzenia dróg
gminnych.
W 2019 r. na terenie Gminy Żukowo zostało ułożonych łącznie 45 911 szt. za łączną
kwotę 3 681 406,18 zł, przy czym dobrowolna partycypacja mieszkańców zarówno w ramach
Programu płytowego jak i w ramach dobrowolnie przekazanych na rzecz Gminy Żukowo
darowizn na realizację zadań własnych gminy w zakresie budowy dróg wyniosła 715 989,90zł,
co stanowi 19,5% ogólnej kwoty poniesionych na utwardzanie dróg gminnych.
Dla porównania w 2018 r. zostało ułożonych 67 177szt. płyt za łączną kwotę
5 238 747,82 zł, przy czym dobrowolna partycypacja mieszkańców wyniosła 1 121 742,65zł, co
stanowiło 21% łącznych wydatków poniesionych na utwardzanie dróg gminnych.
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Ponadto w 2019 r. z budżetu Gminy Żukowo zostały wydatkowane środki na:
 wykonanie robót naprawczych dróg gminnych, w tym: nawiezienie gruzu i kruszywa wraz
zagęszczeniem, równanie dróg, uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowych ulic
masą bitumiczną "na zimno", naprawa nawierzchni z płyt "yomb", naprawa chodników
przy drogach gminnych, remont studzienek kanalizacyjnych i nawierzchni wokół nich,
remont nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną, remont progów zwalniających, remont
poboczy, remont drenaży i urządzeń odwadniających, remont przepustów pod drogami,
konserwacja rowów przydrożnych, konserwacja ciągów drenarskich w pasach drogowych,
konserwacja przepustów za łączną kwotę 2 411 287,37 zł;
 równanie i profilowanie dróg gminnych za kwotę 565 071,44 zł;
 ręczne i mechaniczne sprzątanie wraz z wywozem ziemi i piachu, czyszczenie koryt
odwadniających oraz zbieranie gruzu z poboczy za kwotę 148 716,54 zł;
 zakup, remont, montaż i malowania oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego
na terenie dróg gminnych za kwotę 163 865,61 zł;
 usunięcia samosiewek, gałęzi drzew rosnących na terenie poboczy dróg gminnych
kosztowało 122 754,96 zł;
 koszenie poboczy dróg gminnych i chodników - 208 021,41zł.
W 2019 r.
2 253 740,67zł;

łączny

koszt

zimowego

utrzymania

dróg

gminnych

wyniósł:

Dla porównania w 2018 r. z budżetu Gminy Żukowo wydatki na ww. zadania wyniosły
odpowiednio:
 wykonanie robót naprawczych dróg gminnych, w tym: nawiezienie gruzu i kruszywa wraz
zagęszczeniem, równanie dróg, uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowych ulic
masą bitumiczną "na zimno", naprawa nawierzchni z płyt "yomb", naprawa chodników,
remont drenażu odwadniającego, remont przepustów pod drogami, remont nawierzchni
wokół studzienek kanalizacyjnych za łączną kwotę 3 100 985,69 zł;
 równanie i profilowanie dróg gminnych za kwotę 503 186,02 zł;
 ręczne i mechaniczne sprzątanie wraz z wywozem ziemi i piachu, czyszczenie koryt
odwadniających oraz zbieranie gruzu z poboczy za kwotę 136 451,71 zł;
 zakup, remont, montaż i malowania oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego
na terenie dróg gminnych za kwotę 195 175,69 zł;
 usunięcia samosiewek gałęzi drzew rosnących na terenie poboczy dróg gminnych 109 285,20 zł;
W 2018 r. łączny koszt zimowego utrzymania dróg gminnych wyniósł: 2 762 704,69 zł. Ponadto
w 2019 r. wykonano także, w technologii kostki betonowej, przebudowę nawierzchni dróg za
łączną kwotę 170 497,19 zł w miejscowościach Chwaszczyno, Babi Dół.
Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich użytkowników, w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Żukowo, w 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie
180 130,12 zł na montaż progów zwalniających, wyniesionych skrzyżowań oraz wyniesionych
przejść dla pieszych w miejscowości Banino, Lniska, Chwaszczyno, Nowy Świat, Miszewko
i Skrzeszewo. Dostrzegając konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci
w 2019r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 544 689,76 zł na wybudowanie chodników
w miejscowościach Leźno, Rutki, Glincz, Chwaszczyno, Otomino i Skrzeszewo.
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Podsumowanie działań komunalnych w 2019 roku

W 2019 roku w ramach utrzymania terenów zielonych w gminie wydatkowano blisko 640 tyś zł.
m.in. na:
 wycinkę drzew - 149 214,96 zł;
 nasadzenia drzew - 69 076,80 zł;
 frezowanie pni drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Żukowo
- 8 294,40 zł;
 koszenie z traw poboczy dróg gminnych i chodników - 208 021,41 zł;
 koszenie parków i terenów zielonych na terenie Gminy Żukowo - 39 681,72 zł;
 okaszanie zbiorników retencyjnych wód opadowych w Żukowie ul. Heweliusz, i Polna
oraz rowu odprowadzającego wody opadowe z tych zbiorników - 10 855,08 zł;
 pielęgnacja żywopłotów rosnących przy drogach gminnych na terenach gminy Żukowo
- 7 452,00 zł;
 pielęgnacja parków i terenów zielonych na terenie Gminy Żukowo - 57 909,06 zł;
 wykonanie kompozycji kwiatowych w donicach wiszących na lampach oraz skrzynkach
w Żukowie - 8 414,00 zł;
 podlewanie nasadzeń na terenie miasta Żukowo - 13 014,00 zł;
 zakup kwiatów i krzewów dla sołectw oraz miasta Żukowo - 53 872,26 zł;
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Łączna kwota za wskazane zadania wynosi 625 805,69 zł, gdyż zostały wymienione
najważniejsze zadania z utrzymania terenów zielonych w Gminie Żukowo. Pozostała część
wydatków dotyczyła innych nieprzewidzianych prac.
Realizując rozbudowy i modernizacje gminnego oświetlenia w 2019 r. wykonano
inwestycje w zakresie oświetlenia ulic w Baninie, Chwaszczynie, Lniskach, Miszewku, Tuchomiu
oraz w Żukowie za łączną kwotę 386 993,67 zł.
Poniższa tabela przedstawia podział na zrealizowane inwestycje oświetleniowe
w Sołectwach.
L.p.

Miejscowość

Nazwa ulicy/ drogi

Zrealizowanych
w 2019r.

Wartość
netto

Wartość
brutto

1.

Banino

oświetlenie ul. Pszenna

6

34.200,00

42.066,00

2.

Banino

oświetlenie ul. Lawendowa

5

21.000,00

25.830,00

3.

Banino

oświetlenie ul. Rolnicza

9

43.000,00

52.890,00

4.

Banino

oświetlenie ul. Słoneczna

4

16.600,00

20.418,00

5.

Banino

oświetlenie ul. Polna

4

16.600,00

20.418,00

6.

Banino

Oświetlenie ul. Żeglarska

4

21.500,00

26.445,00

7.

Chwaszczyno

oświetlenie ul. Kaszubska Droga

7

35.000,00

43.050,00

8.

Chwaszczyno

oświetlenie ul. Leśmiana

4

15.500,00

19.065,00

9.

Chwaszczyno

oświetlenie ul. Polna

5

19.300,00

23.739,00

10. Chwaszczyno

oświetlenie ul. Kawelska

2

12.500,00

15.375,00

11. Chwaszczyno

oświetlenie ul. Zaciszna

2

12.500,00

15.375,00

12. Lniska

Oświetlenie ul. Klonowa

6

26.677,50

32.813,33

13. Lniska

oświetlenie ul. Słoneczna

2

8.892,50

10.937,78

14. Miszewko

oświetlenie ul. Brzozowa

4

18.950,60

23.309,24

15. Tuchom

oświetlenie ul. Kwiatowa

8

30.138,72

37.070,63

16. Przyjaźń

oświetlenie ul. Okrężna

7

43.574,48

53.596,61

17. Żukowo

oświetlenie ul. Kościerska

4

19.715,59

24.250,18

18. Żukowo

oświetlenie ul. Słowackiego

RAZEM

8

35.608,37

43.798,30

91

431 257,76

530 447,07

Ponadto, w 2019 r. zostało opracowanych 12 projektów budowy oświetlenia drogowego
obejmujące ul. Sportową, Ogrodową, Rubinową, Wesołą, Kubusia Puchatka, Bajeczną, Halną,
Jasia i Małgosi w Baninie, ul. Kupców Gdańskich i Bursztynową w Sulminie oraz ul. Elżbietańską
w Borkowie. Natomiast ENERGA Oświetlenie zadeklarowała wykonanie na terenie Gminy
51 nowych punktów oświetleniowych, które mają zostać wybudowane w Glinczu, Borkowie,
Przyjaźni, Leźnie, Chwaszczynie, Łapinie, Nowym Świecie, Małkowie, Miszewie, Widlinie,
Żukowie . Realizacja zadania w toku.
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X. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Żukowo realizowane jest przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022
został przyjęty uchwałą nr VI/86/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 marca 2019 r.
(https://bip.zukowo.pl/a,78156,uchwala-nr-vi862019-rady-miejskiej-w-zukowie-z-dnia-26marca-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletnie.html).
SIEĆ WODOCIĄGOWA W GMINIE ŻUKOWO
Na terenie Gminy Żukowo eksploatowanych jest dziesięć ujęć podziemnych: w Przyjaźni,
Łapinie, Sulminie, Skrzeszewie, Pępowie, Niestępowie, Baninie, Chwaszczynie, Leźnie,
Małkowie. Każde ujęcie posiada własną stację uzdatniania wody. Studnie wiercone w obrębie
ujęć pobierają wodę z utworów czwartorzędowych.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi
ok. 470,7 km.
Na terenie gminy Żukowo z usług wodociągowych korzysta ok. 94% mieszkańców.
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Żukowo:
 przyłącza wodociągowe do budynków i innych obiektów – ok. 12 700 szt.
 ludność korzystająca z sieci wodociągowej – ok. 36 500 osób
 średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym: 15 m3
W 2019 r. Spółka Komunalna „Żukowo” dokonała odbioru 917 przyłączy wodociągowych,
w tym 916 przyłączy do gospodarstw domowych, a 1 przyłącze do pozostałych odbiorców. Na
koniec roku 2019 liczba wszystkich przyłączy wodociągowych na terenie gminy Żukowo
wyniosła 12 721 szt.
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŻUKOWO
W Gminie Żukowo z racji niewielkiej odległości od Gdańska ścieki z terenu miasta i gminy
odprowadzane są do Gdańskiego Systemu Kanalizacyjnego, a następnie do oczyszczalni
„Gdańsk Wschód”.
Siecią kanalizacyjną w roku 2019 odprowadzono 880 800 m3 ścieków, w tym 647 700 m3
z gospodarstw domowych, a 233 100 m3 od pozostałych odbiorców.
Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej (bez przyłączy)
wynosi ok. 137,8 km. Na sieciach znajduje się 37 czynnych przepompowni ścieków, tłoczących
ścieki do oczyszczalni ścieków w Gdańsku.
Na terenie gminy Żukowo z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 38 % mieszkańców, tj. ok. 14 600 os.

Przewidywany jest wzrost liczby korzystających z kanalizacji sanitarnej do ok. 46 % w związku
z realizacją projektu unijnego, który zakłada wybudowanie ok. 82,6 km sieci kanalizacji
sanitarnej i podłączenie ok. 3 tys. mieszkańców. Wzrost ten powinien stopniowo nastąpić od
2020 r. i w kolejnych latach.
W 2019 roku Spółka dokonała odbioru 425 przyłączy kanalizacyjnych odbierających ścieki,
w tym 422 przyłączy z gospodarstw domowych, a 3 przyłącza od pozostałych odbiorców.
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Na koniec roku 2019 liczba wszystkich przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo
wyniosła 5110 szt.
Posesje niepodłączone do zbiorowej sieci kanalizacyjnej zaopatrzone są w zbiorniki
bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych bądź w przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są dowożone pojazdami specjalistycznymi do
punktu zlewnego w Żukowie i tłoczone do Gdańskiego Systemu Kanalizacyjnego.
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.
W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem jest
zapewnienie niezawodności dostawy wody oraz podwyższenia jakości świadczonych usług.
W zakresie systemu wodociągowego planuje się dalsze inwestycje rozwojowo modernizacyjne, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody dla
odbiorców. Najważniejsze i obecnie realizowane inwestycje dotyczą modernizacji istniejących
stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. Prace modernizacyjne przyczynią się do
ciągłej dostawy wody w okresach letnich, w których występują największe rozbiory wody.
W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków podejmuje się
działania mające na celu zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy Żukowo poprzez budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w Żukowie, Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie
oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.
W związku z powyższym Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała umowę
o dofinansowane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Żukowo – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0088/17”.
Wartość projektu wynosi ponadto 90 mln złotych, z których 46,9 mln zł pozyskane zostało
z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.
Projekt obejmuje również przebudowę przepompowni ścieków, ciągu technologicznego
podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu
zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie.
Dodatkowo planuje się realizacje dalszych zadań modernizacyjnych i naprawczych istniejących
sieci i przepompowni ścieków.
- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków, dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami
wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody
w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody.
Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż wodomierzy
radiowych u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań,
prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a także
przeprowadzone oraz planowane inwestycje modernizacyjne istniejących obiektów
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Żukowo przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw
domowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska.
Raport o stanie Gminy Żukowo za rok 2019

53

Realizacja planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2019 r.
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Planowane
nakłady na lata
2018-2022 (zł)

Poniesione
nakłady w
2018 (zł)

Poniesione
nakłady w
2019 (zł)

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Żukowo
w m. Żukowo, Borkowo

13 100 000,00

290 000,00

9 161 538,59

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Żukowo
w m. Pępowo

12 700 000,00

---------

---------

3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Żukowo
w m. Banino

4 010 000,00

---------

---------

23 540 000,00

---------

4 941 950,00

Obecnie trwają prace
budowlane

14 510 000,00

4 717 050,00

6 434 105,70

Zakończenie prac
i odbiory nastąpią na
przełomie I//II kw. 2020

3 493 000,00

912 000,00

2 581 770,00

Zadanie zrealizowane

1 000 000,00

95 800,00

987 380,00

Zadanie w ciągłej
realizacji

2 377 510,00

2 377 510,00

---------

Zadanie zrealizowane

350 000,00

---------

608 850,00

Zadanie zrealizowane

4

5

6

7

8

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Żukowo
w m. Tuchom
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Żukowo dla części
m. Rębiechowo, Czaple i Leźno
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Żukowo w m.
Chwaszczyno. Rozbudowa
i modernizacja sieci wodociągowej.
Budowa nowych sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych
wynikających z bieżących potrzeb
Gminy Żukowo
Budowa zbiorników podnoszenia
ciśnienia w m. Chwaszczyno,
Skrzeszewo, Banino
Budowa zbiornika retencyjnego
wody pitnej w Żukowie przy
ul. Dambka

10

Przebudowa sieci wodociągowej
w Baninie na ul. Tuchomskiej,
odcinek ok. 1,2 km

295 200,00

---------

---------

11

Przebudowa (modernizacja) stacji
uzdatniania wody w Małkowie
wraz z budową zbiornika
retencyjnego wody pitnej oraz
kosztami dokumentacji
projektowej

4 000 000,00

---------

---------

12

Wykonanie otworów studziennych
dla stacji uzdatniania wody w
Małkowie

360 000,00

-----------

356 885,00

13

Zakup agregatu elektrycznego do
SUW Małkowo

250 000,00

-----------

------------

14

Wymiana instalacji elektrycznej
i rozdzielnic elektrycznych SUW
Chwaszczyno

150 000,00

------------

------------

15

Przebudowa (modernizacja) stacji
uzdatniania wody w Baninie wraz
z kosztami dokumentacji
projektowej

2 000 000,00

1 875 600,00

------------
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Uwagi
Zakończenie prac
i odbiory nastąpią na
przełomie I//II kw. 2020
Trwa postępowanie
przetargowe. Zadanie
przeniesione na lata
2020-2022
Trwa uzyskanie
pozwolenia na budowę.
Zadanie przeniesione
na lata 2020-2022

Zadanie częściowo
zrealizowane w ramach
budowy drogi.
Pozostała cześć
przeniesiona na lata
2021-2022
W roku 2020 planuje
się ogłoszenie
przetargu na
wykonanie projektu
budowlanego. Zadanie
przesunięte na lata
2020-2021
Zadanie zrealizowane
Planuje się realizację
zadania w ramach
przebudowy SUW
– zadanie z poz. 11
Planuje się realizację
zadania w ramach
przebudowy SUW
– zadanie z poz. 16
Zadanie zrealizowane
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Lp.

16

17

18
19
20

Nazwa przedsięwzięcia

Przebudowa (modernizacja) stacji
uzdatniania wody w Chwaszczynie
przy ul. Oliwskiej wraz z kosztami
dokumentacji projektowej
Przebudowa (modernizacja) stacji
uzdatniania wody w Pępowie dz.
14/1 wraz z wykonaniem otworów
studziennych oraz budową nowych
rurociągów od studni do stacji
i wykonaniem niezbędnej
dokumentacji
Uzbrojenie studni przy SUW
Niestępowo
Wymiana złóż filtracyjnych na
SUW Leźno
Wymiana ogrodzenia na SUW
Skrzeszewo

Planowane
nakłady na lata
2018-2022 (zł)

3 000 000,00

Poniesione
nakłady w
2018 (zł)

------------

Poniesione
nakłady w
2019 (zł)

Uwagi

------------

W roku 2020 planuje
się ogłoszenie
przetargu na
wykonanie projektu
budowlanego. Zadanie
przesunięte na lata
2020-2021
Otwory studzienne
wykonano. Trwa
przygotowanie projektu
i uzyskanie pozwolenia
na przebudowę stacji
i budowę rurociągów

1 500 000,00

-----------

552 701,00

50 000,00

-----------

-----------

35 000,00

---------

---------

40 000,00

-----------

-----------

21

Uzbrojenie studni przy SUW
Sulmin

50 000,00

-----------

-----------

22

Zakup sprężarek do stacji
uzdatniania wody w Małkowie,
Przyjaźni i Pępowie

48 000,00

29 000,00

-----------

4 900 000,00

-----------

------------

3 310 000,00

-----------

3 676 471,23

23

24

Budowa stacji uzdatniania wody
w okolicach m. Barniewice, koszty
wykonania dokumentacji,
wykonania studni oraz zakupu
nieruchomości
Przebudowa przepompowni
ścieków, ciągu technologicznego
podczyszczania ścieków na
dopływie do przepompowni
kolektora grawitacyjnego oraz
punktu zlewnego na terenie
przepompowni głównej w Żukowie

25

Budowa kolektora tłocznego oraz
przebudowa przepompowni
ścieków w Baninie ul. Lotnicza
wraz z kosztami projektu
budowlanego

26

Zakup pompy do zbiorników
retencyjnych CPN Żukowo

27
28

Zakup wyciągarki elektrycznej do
pompy przy przepompowni CPN
Żukowo
Wymiana pomp do ścieków
w przepompowniach

Zadanie przesunięte na
lata 2020-2021
Zadanie przesunięte na
lata 2020-2021
Zadanie przesunięte na
lata 2020-2021
Omyłka – zadanie
dotyczy uzbrojenia
studni przy SUW
w Łapinie. Zadanie
przesunięte na lata
2020-2021
Dokonano zakupu
sprężarek do SUW
w Małkowie i Pępowie.
Zakup sprężarki do
SUW w Przyjaźni jest
przesunięty na lata
następne w ramach
modernizacji SUW
Trwają rozmowy
odnośnie lokalizacji
i sprzedaży działki.
Zadanie przesunięte na
lata następne

Zakończenie prac
i odbiory nastąpią na
przełomie I//II kw. 2020

Uzyskano pozwolenie
na budowę dot.
przebudowy
przepompowni.
Budowa kolektora jest
w fazie projektowania
Realizacja zadania
w ramach posiadanych
urządzeń

3 700 000,00

-----------

22 090,80

10 000,00

-----------

-----------

8 000,00

12 177,00

-----------

Zadanie zrealizowane

30 000,00

147 520,00

91 512,00

Zadanie w ciągłej
realizacji
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Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

29

Zakup pojazdu specjalistycznego
typu „Wuko”

30

Zakup koparki obrotowej

31
32

Wymiana wodomierzy na
wodomierze radiowe
Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnych oraz ustanawianie
służebności przesyłu

Planowane
nakłady na lata
2018-2022 (zł)

Poniesione
nakłady w
2018 (zł)

Poniesione
nakłady w
2019 (zł)

Uwagi

1 801 950,00

1 801 950,00

-----------

Zadanie zrealizowane

740 000,00

---------------

305 629,78

3 000 000,00

1 174 600,00

1 275 988,76

3 000 000,00

1 000 000,00

677 389,44

Zadanie zrealizowane.
Umowa leasingu do
2022
Zadanie w ciągłej
realizacji
Zadanie w ciągłej
realizacji

Poza zadaniami określonymi w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2018-2022, Spółka sukcesywnie dokonuje remontu urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zakres i realizacja projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0088/17
Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Tuchom.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple
i Leźno.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Żukowo
w m. Chwaszczyno.
7. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno.
8. Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Banino, Chwaszczyno
i Skrzeszewo.
9. Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na
dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie
przepompowni głównej w Żukowie.
10. Zakup specjalistycznego taboru do obsługi sieci kanalizacyjnej – WUKO.

Postęp rzeczowy realizacji projektu unijnego na koniec 2019 r.:
W maju 2018 roku zakończono inwestycje polegające na budowie zbiorników na wodę
wraz z infrastrukturą w miejscowości Banino (2szt.), Chwaszczyno (2szt.) i Skrzeszewo (2szt.).
Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 377 509,71 zł. W grudniu 2018 r. nastąpiła dostawa
fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ciśnieniowo-ssącego do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Wartość sprzętu wyniosła 1 801 950,00 zł.
W styczniu 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac polegających na modernizacji
sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno wzdłuż ulicy Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda.
Wartość zadania wyniosła 912 061,30 zł.
W 2019 r. zakończono realizację cz.1 i cz.2 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple i Leźno”. Kanalizacji została wybudowana
w rejonie ul. Słonecznej, Tęczowej, Promiennej w Rębiechowie; rejonie ul. Wichrowej, Leśne
Zacisze w Leźnie oraz w Czaplach na trasie do Leźna oraz do Gdańska (brak nazwy ulic). Łączna
wartość obydwóch części wyniosła 6 835 130,23 zł. W drugiej połowie 2019 r. rozpoczęto
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realizację cz. 3 i cz. 4 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części
m. Rębiechowo, Czaple i Leźno”, które obejmują budowę kanalizacji w rejonie ul. Tęczowej,
Brzozowej, Klonowej, Lazurowej, Plażowej, Bursztynowej, Promiennej w Rębiechowie oraz
budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach – działki po prawej stronie jadąc do Gdańska (brak
nazwy ulic). Koszt realizacji cz. 3 i cz. 4 wynosi 5 152 693,86 zł. Odbiory końcowe tych dwóch
inwestycji nastąpią w I/II kw. 2020 r. We wrześniu 2019 r. podpisano protokół końcowy dla
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Żukowo w m.
Chwaszczyno’’. Prace obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana Pawła
II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa. Koszt inwestycji wyniósł 2 581 770,00 zł.
W roku 2019 r. rozpoczęły się prace budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Żukowo, Borkowo”. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji
w Żukowie – rejon ul. Przyjaznej, Pod Elżbietowo ul. Jabłoniowej, obszar pomiędzy ulicami
Batorego i Prusa oraz budowę kanalizacji w Borkowie – rejon ul. Nowowiejskiej, Elżbietańskiej,
Pod Elżbietowo, Głębokiej i ulic przyległych oraz rejon ul. Spacerowej, Radosnej, Kolonijnej,
Polnej. Odbiory końcowe nastąpią w I/II kw. 2020 r. Koszt inwestycji opiewa na kwotę
12 915 000,00 zł.
W zakresie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m.
Tuchom” - lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna,
ul. Widokowa, ul. Wodnika z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie” umowa z wykonawcą została podpisana 28 marca 2019
r. Aktualnie trwają prace budowlane i potrwają do końca 2020 r. Wartość inwestycji to
14 964 180,00 zł.
W 2019 r. roku podpisano również umowę na prace budowlane dotyczące zadania pn.
„Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na
dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie
przepompowni głównej w Żukowie”. Prace budowlane zakończono w lutym 2020 r. Obecnie
trwają odbiory końcowe. Wartość umowy wynosi 4 849 892,32 zł.
Przewiduje się realizację zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Żukowo w m. Pępowo’’ od połowy 2020 r. do połowy 2022 r. W ramach zadania zostanie
wybudowana kanalizacji sanitarna w rejonie ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Lipowej,
Gdańskiej, Armii Krajowej, Słoneczne Tarasy, Gdańskiej, Lipowej, Staszica, Chłopskiej, Górnej
oraz ulic do nich przyległych.
W przypadku zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo
w m. Banino” - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino w obrębie ulic:
Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej,
Malinowej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej’’ trwa postępowanie dotyczące uzyskania pozwolenia na
budowę.
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Zdjęcia z realizacji projektu unijnego:
Prace budowlane w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na
terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno

Nawierzchnia drogowa po wybudowaniu kanalizacji w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno

Przepompownia ścieków w Chwaszczynie wybudowana w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno
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Prace budowlane w ramach zadania: Modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno
wzdłuż ulicy Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda.

Prace budowlane w ramach zadania: Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego
podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego
na terenie przepompowni głównej w Żukowie.
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Przepompownie ścieków w Borkowie wybudowane w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo.
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Prace budowlane oraz obiekty (przepompownie ścieków) wybudowane w ramach zadania: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple i Leźno.
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XI. TRANSPORT ZBIOROWY
W 2019 r. w Gminie Żukowo funkcjonowało kilkanaście linii autobusowych,
wykonujących dowozy w różnych formułach, dzięki którym mieszkańcy Gminy Żukowo
w sposób nieskrepowany mogli korzystać ze środków transportu zbiorowego. Przedstawione w
tabeli poniżej linie służą przede wszystkim dowozom dzieci i młodzieży do szkół – są to linie
regularne. W skali roku szkolnego autobusy wykonują 282 000 km przewożąc w tym czasie
około 14 850 pasażerów na bilety miesięczne oraz 28 300 pasażerów na bilety jednorazowe.
Dowozem objęte są następujące miejscowości Sulmin, Widlino, Niestępowo, Glincz,
Skrzeszewo, Łapino Kartuskie, Otomino, Borkowo, Lniska, Leźno, Czaple, Rębiechowo, Banino,
Pępowo, Małkowo, Miszewo, Miszewko, Chwaszczyno. Linie te funkcjonują tylko w okresie
nauki szkolnej.
Nr linii

Ilość kursów

Trasa linii

Pon.-Pt.
2

Żukowo – Lniska – Stara Piła – Niestępowo – Widlino – Sulmin
i powrotnie

9

3

Żukowo – Glincz – Babi Dół – Skrzeszewo – Przyjaźń – Mała
Przyjaźń – Łapino i powrotnie

8

4

Żukowo – Glincz – Otomino – Przyjaźń – Otomińska – Lniska Żukowo

5

5

Żukowo – Elżbietowo – Borkowo Nata – Żukowo – Glincz
Wierzbowa – Żukowo Kościerska – Otomino – Żukowo

8

6

Żukowo – Leżno Jagodowe Wzgórze – Leźno Kościół – Czaple

6

7

Żukowo – Małkowo Wieś – Pępowo Szkoła – Pępowo Oś. Parkowo,
Żukowo

8

9

Chwaszczyno Gdyńska – Chwaszczyno Rewerenda – Chwaszczyno
Zbożowa – Chwaszczyno Polna – Chwaszczyno szkoła
– Chwaszczyno Szmaragdowa – Chwaszczyno Świerkowa
– Kaszubska Droga – Przemysława – Sobiesława – Mickiewicza
– Szkoła

10

19

Miszewo – Miszewko – Nowy Tuchom

3

816

Baninio – Pszenna – szkoła

5

817

Żukowo – Banino –

5

Sob.

Niedz.

Koszty utrzymania:
 zakup biletów ulgowych dla uczniów 1 088 873,97 zł w skali roku;
 przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy 555 368,64 zł;
 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół indywidualnie przez rodziców 147 344,76 zł;
 dowóz jednego dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola dla Niewidomych
w Sobieszewie 5 500,60 zł;
 dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego do Pierszczewa 32 112,00 zł;

Razem: 1 829 199,97 zł
Ponadto, na naszym terenie funkcjonują również linie obsługiwane przez ZKM Gdynia (linia Z,
171, 191, 193) i ZTM Gdańsk (linia 126, 171, 174), które świadczą z myślą
o mieszkańcach usługę przewozu na podstawie porozumień zawartych pomiędzy:
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1) Burmistrzem Gminy Żukowo a Prezydentem Miasta Gdynia
o realizacji zadań
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Żukowo (Porozumienie
Międzygminne z 9 lutego 2004 r.)
2) Burmistrzem Gminy Żukowo a Prezydentem Miasta Gdańsk w sprawie przejęcia przez
Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego na
terenie Gminy Żukowo (Porozumienie zawarte 15 grudnia 2003 r.)
W skali roku autobusy tych linii wykonują 421 326 km na terenie Gminy Żukowo i przewożą
około 2 022 000 pasażerów.
Dotacja celowa na organizację przewozów na obszarze Gminy Żukowo przez:
- Miasto Gdynia wyniosła 1 058 840,65 zł ;
- Miasto Gdańsk wyniosła 770 220,00 zł
Składka Członkowska dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
wyniosła 114 061,00 zł

Razem 1 943 121,65 zł
Szczegółowy wykaz linii wskazany został w tabeli poniżej
Nr linii

Trasa linii

Pon.-Pt.

Ilość par kursów
Sob.
Niedz.

Z

Żukowo – Małkowo – Miszewo – Tuchom – Chwaszczyno –
Gdynia

19

10

6

126

Gdańsk Wrzeszcz – Rębiechowo – Banino – Miszewo –
Małkowo – Żukowo

21

15

15

171

Gdańsk Oliwa – Osowa – Chwaszczyno – Gdynia

39

37

35

174

Gdańsk – Otomin – Sulmin – Niestępowo

7

2

2

191

Gdynia – Chwaszczyno – Bojano – Koleczkowo

14

8

6

193

Gdynia – Chwaszczyno – Kielno – Szemud

5
72

64

105

Poza wymienionymi wyżej przewozy realizowane są również na liniach obsługiwanych
przez firmę Przewozy Autobusowe Gryf ul. Armii Krajowej w Żukowie. W skali roku autobusy te
przewożą 390 000 pasażerów i wykonują 318 100 km. Ponadto przez teren gminy przebiega
linia autobusowa PKS Starogard Gdański Kościerzyna – Żukowo – Gdańsk na której
wykonywane jest 8 par kursów, a także linia kolejowa PKM Gdańsk – Żukowo – Kartuzy oraz
Kościerzyna – Żukowo – Gdynia .
Nr linii

Trasa linii

Ilość par kursów
Pon.-Pt.

800

Kartuzy- Żukowo – Gdańsk

2

801

Kartuzy – Żukowo – Pępowo - Gdańsk

24

806

Żukowo – Lniska-Przyjaźń – Skrzeszewo –Babi Dół

8

810

Kartuzy – Przodkowo – Pępowo – Banino - Gdańsk

11

5

Razem

43

21

16

15

15

W okresie przerw świątecznych , ferii zimowych i wakacji letnich na liniach służących
przede wszystkim dowozom dzieci i młodzieży do szkół kursy nie są wykonywane. Na liniach
wymienionych w tabeli poniżej ilość kursów ulega zmniejszeniu.
Na bieżące utrzymanie 97 przystanków autobusowych w 2019 r. wydano blisko
50 000,00 zł, z czego na mycie wiat przystankowych 33 210,00 zł.
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XII. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Zgodnie z art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.,
jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek sporządzenia na okres 4 lat program opieki
nad zabytkami, który ma na celu:








włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.

Gminny Program Opieki nad zabytkami jest podstawowym dokumentem służącym
podejmowaniu działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechnienia i promowania
dziedzictwa kulturowego przez jednostki samorządu terytorialnego. Gminna Ewidencja
Zabytków prowadzona jest w formie kart adresowych zabytków, objętych wojewódzką
ewidencją zabytków. Rada Miejska w Żukowie uchwałą Nr LVI/737/2018 z dnia 25 września
2018 r. przyjęła „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Żukowo na lata 2018 – 2021”, który
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
16 października 2018 r., Poz. 3905.
Zgodnie z ww. Programem Opieki nad Zabytkami Gminy Żukowo:
Zabytki objęte prawnymi formami ochrony to:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków – do wykazu wpisanych jest
11 obiektów,
2) zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków – do wykazu wpisane są 4 obiekty,
3) zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków – do wykazu wpisanych jest
6 obiektów.
Zabytki w gminnej ewidencji zabytków to:
1) obiekty nieruchome – do wykazu wpisanych jest 209 obiektów,
2) nieruchome zabytki (stanowiska) archeologiczne – do wykazu wpisane są 152 obiekty.
W roku 2019 z budżetu gminy Żukowo wydatkowano 32 250 zł na prace konserwatorskie
przy przydrożnej kapliczce w Chwaszczynie działka nr 496/13.
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Natomiast zgodnie z uchwałą nr XLV/745/2006 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 lipca
2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
przyznano dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. Parafii pw. WNMP w Żukowie na
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele św. Jana Chrzciciela
w Żukowie: posadzki kościoła, prac przy ołtarzach bocznych kościoła (św. Rodziny i św.
Barbary), prac przy figurach kościoła z belki tęczowej (Jezus ukrzyżowany, św. Jan i Maryja),
prac przy zabytkowej ambonie, prac przy emporze chóru wraz z konstrukcją podtrzymującą
oraz schodami na chór oraz prospektem organowym. Dofinansowania udzielono na kwotę
180 000,00 zł.
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XIII. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów
administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery zadań
publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez organy
administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu liczne
obowiązki. Jednym z podstawowych, o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek
prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Gmina Żukowo realizuje postanowienia ustawy przygotowując program współpracy
pod nazwą „Lokalne Partnerstwo”, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi, a ponadto zawiera wykaz priorytetowych zadań
stanowiących podstawę dla władz gminy w zakresie dysponowania środkami publicznymi
przeznaczonymi na wsparcie realizacji zadań publicznych pozostających we właściwości
samorządu gminnego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Organizacje stają się
nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich inicjatorami. Budowa partnerskich relacji z trzecim
sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego stanowi istotny element polityki
lokalnej samorządu. Żukowski program zgodnie z długoletnią tradycją wypracowywany zostaje
w procesach partycypacyjnych, z roku na rok jest konsultowany i aktualizowany zgodnie
z oczekiwaniami lokalnej społeczności i zachodzącymi w niej zmianami, a także obowiązkami
leżącymi po stronie samorządu.
Prace nad powstaniem programu współpracy na 2019 rok rozpoczęły się w połowie
2018 roku. Po wstępnym opracowaniu projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu na
2019 rok został on przekazany podmiotom pozarządowym do konsultacji. W dniach od 28
sierpnia do 14 września 2018 r. przeprowadzono konsultacje. Ogłoszenie o konsultacjach
umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń, a także na oficjalnej stronie internetowej Urzędu
Gminy http://www.zukowo.pl oraz stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.
Ponadto komunikat w sprawie konsultacji rozesłany został drogą elektroniczną do organizacji
pozarządowych wpisanych do lokalnej bazy NGO. Opinie, uwagi, propozycje można było
składać w formie pisemnej lub podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 12 września 2018 r.
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52 lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: r.cebela@zukowo.pl. W trakcie trwania konsultacji organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłosiły kilka uwag oraz
wniosków do projektu uchwały. Wszelkie uwagi i wnioski złożone przez uprawnione
organizacje pozarządowe w trakcie trwania konsultacji zostały przedłożone Burmistrzowi
Gminy Żukowo, który skierował je do Rady Miejskiej w Żukowie, w której trwały prace
w Komisjach nad przedmiotowym projektem uchwały. Pomimo, że wyniki konsultacji mają
charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Żukowo, po szczegółowej analizie
uwzględniono je w finalnym projekcie uchwały, tym samym rozszerzając formy współpracy
z organizacjami pozarządowymi m.in. o zapisy dotyczące inicjowania lub współorganizowania
spotkań i szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w różnych sferach
działalności np. spotkania w ramach CSR- Społecznej odpowiedzialności biznesu; współpracę
i współdziałanie przy promocji akcji 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego.
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Po zakończeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, a także na podstawie
informacji uzyskanych z Komisji, przygotowano ostateczny projekt uchwały, który został
przekazany do Rady Miejskiej, która przyjęła go Uchwałą Nr LVIII/772/2018 z dnia 13 listopada
2018 r. Na przełomie grudnia 2018 roku i stycznia 2019 r. ogłoszono otwarte konkursy
grantowe dla NGO. Gmina Żukowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2019, wsparła
zadania z niżej wymienionych obszarów i przeznaczono na nie odpowiednio:
Lp.

Obszar

Kwota

1.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

180 000,00 zł

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

398 000,00 zł

3.

Turystyka i krajoznawstwo

12 000,00 zł

4.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

298 000,00 zł

5.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

149 999,00 zł

6.

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób

460 283,98 zł

Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono środki finansowe na realizację zadań w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Konkurs obejmował wspieranie zadań:
- realizacja programów szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
- wspieranie działań promujących Gminę Żukowo poprzez upowszechnianie sportu.
Powołana komisja po rozpatrzeniu złożonych ofert rekomendowała realizację zadań na kwotę
200 000,00 zł.
Spotkanie podsumowujące rozstrzygnięte konkursy grantowe

W ramach wzmocnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami
zadań publicznych w 2019 roku wykorzystano po raz kolejny instrument współpracy jakim jest
Regranting tzw. przekazywanie „dotacji na dotacje”, mechanizm przekazywania środków nie
bezpośrednio przez dotującego w naszym wypadku Gminę Żukowo, lecz za pośrednictwem
organizacji lub instytucji pełniącej rolę operatora. Na ten cel przeznaczono 24 000, 00 zł.
Wprowadzenie mechanizmu Regrantingu pozwoliło na zmniejszenie obciążeń organizacyjnych
związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, monitorowaniem i rozliczeniem
wykorzystania przyznanych dotacji, a także pomnożenie środków przeznaczonych na realizację
zadań publicznych dzięki wkładowi ze strony operatora. Dodatkowo podmioty nie mające
osobowości prawnej (grupy nieformalne) mogły korzystać z regrantingu pośrednio,
wykorzystując osobowość prawną operatora.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego przybierała również formę niefinansową. Żukowski samorząd
udzielał wsparcia organizacyjnego przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez
udostępnianie gminnych obiektów (hali i sal sportowych, boisk sportowych, świetlic,
pomieszczeń Ośrodka Kultury i Sportu) oraz bezpłatne użyczanie namiotów, ławek, barierek,
sprzętu nagłaśniającego itp. będących w zasobach OKiS w Żukowie. Dodatkowo wspierano
przejazdy przedstawicieli organizacji pozarządowych m.in. klubów sportowych na mecze
i zawody sportowe. Współfinansowano także wykonywanie pucharów, medali, statuetek,
nagród, koszulek oraz upominków i gadżetów promocyjnych. Gmina Żukowo obejmowała
również patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe a także
aktywnie włączyła się m.in. do pomocy przy organizacji wydarzeń organizowanych przez
organizacje. Kilkukrotnie zorganizowano także spotkania z przedstawicielami trzeciego sektora
celem określenia kierunków współpracy wraz z podsumowaniem dotychczasowej współpracy
w latach poprzednich. Podczas jednego z nich przeprowadzono dyskusję o Partnerstwie
Lokalnym, rozwoju Akumulatora Społecznego, planowanych konkursach grantowych, także
dotychczasowi grantobiorcy mieli możliwość przedstawienia efektów zrealizowanych
projektów z lat 2017-2019.

W związku z wejściem w życie 1 marca 2019 roku rozporządzenia Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań, w ramach podnoszenia kwalifikacji dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych zorganizowano szkolenia pt. "Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
w ramach wniosków o realizację zadania publicznego”. Po raz kolejny przy zlecaniu zadań
wykorzystano również system informatyczny Witkac.pl usprawniający m.in. ogłaszanie
konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie
i weryfikację sprawozdań.
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Program Współpracy w 2019 roku był niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy
Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi. Pozwolił na wytyczenie kierunków współpracy
i formy zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
działającym na terenie naszej gminy, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Stworzył
swoisty dialog pomiędzy lokalnym samorządem a III sektorem wraz z określeniem wzajemnych
relacji w rocznej perspektywie. Przedstawiając w nim cele główne, cele szczegółowe, zasady
i formy współpracy, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji
programu, sposób jego realizacji, wysokość środków planowanych na realizację programu, tryb
powoływania i zasady działania komisji konkursowych, sposób tworzenia programu oraz
przebieg konsultacji, określono ramy współpracy. Rok 2019 był wyjątkowy z perspektywy
kontynuowania rozwijania dotychczasowej współpracy Gminy z trzecim sektorem, bowiem
obfitował w szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych przez administrację i NGO-sy.

Młodzieżowa Rada Gminy Żukowo została powołana uchwałą nr XLV/537/2017 Rady
Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy w Żukowie i nadania jej Statutu i jest przedstawicielstwem dzieci i młodzieży – uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Żukowo. Liczy 15 radnych w wieku 12-17 lat, ma charakter
opiniotwórczo-doradczy a jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz
oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w gminie. Opiekunem młodych rajców jest
Pan Radosław Cebela.
Młodzi Radni bardzo aktywnie włączyli się w działalność samorządową, przede wszystkim
podejmowali działania skierowane do młodzieży starając się odpowiedzieć na ich potrzeby
i zainteresowania. Organizowali spotkania na które zapraszali przedstawicieli żukowskiego
samorządu, dyskutowali z nimi o przyszłości gminy ale i o problemach życia codziennego dzieci
i młodzieży. Również sami uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez władze gminy.
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Spotkanie z Wiceprzewodniczącym RM, Panem Tyberiuszem Trederem

Członkowie Rady zaangażowali się w realizację projektu nad którym pracowali kilka
miesięcy– grę terenową „Poznajmy się, zagrajmy w grę!”. Gra miejska w której wzięło udział
blisko 120 uczniów została rozegrana na początku czerwca 2019 r., a jej celem była integracja
młodzieży z naszej gminy. Zadaniem każdej z 12 drużyn biorących udział w grze było
odwiedzenie 6 punktów zlokalizowanych na terenie Żukowa i wykonanie szeregu zadań, które
wcześniej przygotowali członkowie Młodzieżowej Rady oraz przedstawiciele szkół. Uczniowie
ruszyli ze Szkoły Podstawowej nr 2 i tam też miał miejsce finał zmagań. Co ważne, skład każdej
z drużyn był losowany i stanowili go uczniowie różnych szkół, bo oprócz zabawy, postawiono
przede wszystkim na integrację. Wygrała drużyna, która w najszybszym czasie pokonała trasę
wykonując jednocześnie przygotowana zadania.

Poza tym wzięli udział w młodzieżowym obozie integracyjnym w Wendelstein, gdzie
jako uczestnicy poznawali kulturę i specyfikę Polski, Francji i Niemiec. Nie zabrakło też
wzajemnej promocji, integracji oraz udziału we wspólnych projektach z zakresu muzyki, tańca
i fitnessu. Obóz zakończył się przedstawieniem efektów pracy nad projektami. W październiku
2019 r. zorganizowali grę terenową dla uczniów biorących udział w programie Erasmus+,
którego partnerem jest Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie. W grze wzięło udział ponad
40 uczniów z Polski, Niemiec, Bułgarii, Turcji i Włoch. W grudniu przygotowali spotkanie
wigilijne z udziałem przedstawicieli władz. Były życzenia, prezenty i świąteczne słodkości .
Podsumowując 2019 rok MRGŻ odbyły się 3 sesje, 8 spotkań roboczych oraz warsztaty
i spotkania integracyjne.
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XIV. POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁANIA SPOŁECZNE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żukowo na lata 2017-2022
została przyjęta Uchwałą nr XLIII/457/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Opracowanie i realizacja tego dokumentu należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym i stanowi podstawę do podejmowania zintegrowanych działań rozwojowych
w sferze polityki społecznej na terenie gminy oraz ułatwia zdobywanie środków zewnętrznych
na rozwiązywanie wielu zdiagnozowanych i opisanych problemów. Uwzględnia zarówno
programy pomocy społecznej jak i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia jest narzędziem
kreowania polityki społecznej, ukierunkowując dostępne instrumenty finansowe i regulacyjne.
Misja, którą sobie wyznaczono w strategii dotyczy wysokiej jakości życia mieszkańców oraz
zapewnienie mieszkańcom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Narzędziami realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych są gminne programy w szczególności dotyczące profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeciwdziałania
przemocy, pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych i inne.
Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2019 r. był realizowany na podstawie uchwały
nr LVII/773/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 listopada 2019 r. Program uwzględnia
cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowotnym, którego
nadrzędnym celem jest zwiększenie świadomości lokalnej w zakresie zagrożeń związanych
z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Cel operacyjny Programu to: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Cel Szczegółowy 1: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii.
Cel Szczegółowy 2: Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do
większej aktywności w życiu społecznym.
Cel szczegółowy 3: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze
profilaktyki rehabilitacji uzależnień.
Cel Szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji
psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu
i substancji psychoaktywnych, a także dotkniętych przemocą w rodzinie.
Cel Szczegółowy 5: Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia
psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i integrowanie ze społecznością lokalną.
Cel Szczegółowy 6: Ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków, oraz podejmowania
interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa.
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W 2019 roku w ramach realizacji programu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń. Głównym celem spotkań było przeprowadzenie rozmów
z członkami rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Gminna Komisja przeprowadziła
7 rozmów z w/w osobami: 3 osoby zostały skierowane do biegłego, 1 osoba do sądu.
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, dla osób
uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji
psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu
i substancji psychoaktywnych, a także dotkniętych przemocą w rodzinie (cel szczegółowy 4),
oraz w celu udzielania osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia
psychologicznego, społecznego i prawnego, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
i integrowania ze społecznością lokalną (cel szczegółowy 5). zrealizowano następujące działania:
1. Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej dla 346 osób w tym:
1.1.prowadzenie psychoterapii dla osób uzależnionych: sesje indywidualne (rozmowy
motywacyjne, porady diagnostyczne porady i świadczenia lekarzy psychiatry, skierowanie
na badania diagnostyczne i laboratoryjne, i grupowe
(160 osób w tym 179 godzin sesji psychoterapii indywidualnej, 122 godziny sesji
psychoterapii grupowej w tym:
- „Trening asertywnych zachowań abstynenckich TAZA – odmawianie picia”
- „Trening radzenia sobie z głodem alkoholowym”
- „Trening radzenia sobie z nawrotami w chorobie alkoholowej”
- „Trening radzenia sobie ze złością”
- „Komunikacja interpersonalna w różnych sytuacjach społecznych”
1.2.udzielanie wsparcia dla osób współuzależnionych i DDA (170 osób w tym 88 osób
współuzależnionych, 64 osoby DDA, 18 osób ofiar przemocy, w których zdiagnozowano
podwójne zaburzenie (współuzależnienie lub DDA), 178 sesji psychoterapii
indywidualnej, i 122 godziny psychoterapii grupowej w tym:
- „Spotkania integracyjne -mapa problemów”
- „Jak osiągnąć cele życiowe”
- „Praca nad traumą, krzywdą i wewnętrznym dzieckiem”
- „Rozstanie i rezygnacja – zakończenie”
- „Przemoc trzeba i można zatrzymać”
- ofiar przemocy, w których zdiagnozowano podwójne zaburzenie (współuzależnienie
i/lub DDA)
- udzielenie pomocy dla 16 osób – młodzieży zagrożonej uzależnieniem, (sesje
indywidualne, porady da rodziców) 70 godzin sesji terapii indywidualnej.
- Udzielanie wsparcia w punkcie konsultacyjnych dla osób uzależnionych od
narkotyków
(100 godzin dla 82 osób)
2. Wydanie opinii sadowych i psychologicznych (8 osób ).
3. Podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA udział w szkoleniu w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy (7 osób)
4. Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogiczno-psychologicznej – udział w szkoleniu ”Praca
profilaktyczna dotycząca ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży” 20 pedagogów
i nauczycieli (2 cykle szkoleń 36 godzin).
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Zadanie zostało zrealizowane poprzez działania terapeutyczne i profilaktyczne:
1. Sesje psychoterapii indywidualnej w tym:
- rozmowy motywujące do podjęcia i kontynuowania leczenie,
- konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
- porady diagnostyczne,
- porady i świadczenia lekarza psychiatry,
- skierowanie na badania diagnostyczne i laboratoryjne.
2. Maratony terapeutyczne dla pacjentów uzależnionych od alkoholu w intensywnej fazie
terapii.
3. Treningi.
4. Spotkania grupy terapeutycznej dla pacjentów uzależnionych od alkoholu.
5. Zajęcia edukacyjne.
6. Poradnictwo dla rodziców.
Programem zostali objęci:
1. Uzależnieni od alkoholu
2. Nadużywający alkoholu
3. Pijacy w sposób ryzykowny i szkodliwy
4. Realizujący intensywny i pogłębiony program terapeutyczny
5. Będący w kryzysie emocjonalnym.
6. Po zakończonej terapii w ramach terapii podtrzymującej,
7. Młodzież zagrożona uzależnieniom,
8. Osoby współuzależnione (członkowie rodzin z problemem alkoholowym)
9. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA)
10. Osoby szukające wsparcia i porady w trudnych życiowych i osobistych problemach
emocjonalnych związanych z piciem osoby bliskiej
11. Osoby doświadczające przemocy.
W celu wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez
rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej
aktywności w życiu społecznym. (cel szczegółowy 2, 3) zrealizowano następujące działania:
1. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w 11 miejscowościach Gminy Żukowo dla
211 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
dotkniętych problemem alkoholowym.
W świetlicach został zrealizowany program wsparcia i pomocy psychologiczno pedagogicznej w celu zmniejszenia deficytu edukacyjnego u dzieci, oraz program „Okno
na świat”, dzięki któremu dzieci i młodzież nabyła wiedzę na temat różnych krajów
i kultur, odkrywanie bogactwa różnorodności, uczenie się szacunku i tolerancji wobec
innych oraz tego czego nie znamy, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń. Dzieci
i młodzież uczestniczyła również w zajęciach w centrum Hewelianum i w Papugarni.
Zakupione zostały również materiały dydaktyczne na potrzeby realizacji zajęć
w świetlicach. W ramach działalności świetlic została również przygotowana Wigilia,
w której uczestniczyły całe rodziny.
2. Realizacja wypoczynku letniego dla 100 dzieci i młodzieży uczęszczających w ciągu roku
szkolnego do świetlic socjoterapeutycznych. Zorganizowano obozy wędrowne w Tatrach
i na Mazurach z programem profilaktycznym oraz kolonie w Warzenku. Dzieci i młodzież
miała możliwość poznania ciekawych form spędzania wolnego czasu, oraz przykłady
zdrowego stylu życia.
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3. Spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży po traumatycznych przeżyciach związanych
z sytuacją rodzinną, w tym wynikającą z problemów alkoholowych. Spotkania były
również prowadzone dla rodziców (400 godziny dla 95 osób w tym 40 dorosłych ,
55 dzieci w tym 18 nastolatków).
4. Program profilaktyczno - edukacyjny „Trening umiejętności społecznych” dla rodziców
i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (68 godzin dla 39 dzieci i młodzieży,
w konsultacjach wzięło udział 25 rodziców).
5. Zajęcia w ramach „ Szkoła dla wrażliwych rodziców” (142 godziny dla 36 rodziców).
W celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii (cel szczegółowy 1)
zrealizowano we współpracy ze szkołami następujące działania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Żukowo
Warsztaty z zakresu profilaktyki zagrożeń związanych z uzależnieniem od narkotyków
(42 godziny, 124 uczniów),
Program z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków „Złodzieje życia” w ramach
Gminnego festiwalu Młodzieży (450 uczniów)
Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień (10 godzin dla 20 uczniów, konsultacje dla
rodziców (3 godziny dla 20 osób
Zajęcia profilaktyczno - informacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od
narkotyków i dopalaczy dla uczniów szkół Gminy Żukowo (116 h dla 768 uczniów)
Udział uczniów ze szkół Gminy Żukowo w programie profilaktycznym "Niećpa nie pije
nie ćpam": (60 uczniów)
Warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnienia od narkotyków dla dzieci klas 4-8
(132 h dla 825 uczniów)
Warsztaty profilaktyczne "Mój system wartości dopalaczy nie potrzebuje, dilerów nie
gości z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci
w szkołach, uczniowie klas 4-8 (170h dla 875 uczniów)
Warsztaty z zakresu zapobiegania narkomanii "To warto wiedzieć dla uczniów - ( 4h dla
200 uczniów)
Warsztaty profilaktyczne w tym "Alkohol to twój wróg", "Patriotyzm na trzeźwo-alkohol
niszczy naród", "Wyspa poszukiwaczy wiedzy": 580 godzin dla 720 uczniów Gminy
Żukowo i 50 godzin konsultacji dla rodziców: 32 osoby
Spektakle z zakresu profilaktyki alkoholowej w tym "Zaplątani w sieci", "Zaczarowany
prezent", "Magiczny świat bałwanka ": 143 spektakle w klasach 0-3 szkół Gminy
Żukowo i przedszkolach dla 2.860 dzieci
Spektakle i warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu i papierosów
(42 godziny, 450 uczniów)
Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół (70 godzin ,770 uczniów)
Spektakle profilaktyczne o tematyce uzależnień od alkoholu i promowanie zdrowego
stylu życia (430 godzin, 820 uczniów)
Organizacja pikniku rodzinnego „Wyspa twórczej zabawy i aktywnego wypoczynku
z elementami profilaktyki prozdrowotnej dla około 600 osób
Udział w regionalnych i ogólnopolskich akcjach promujących zdrowy styl życia:
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, "Narkotyki? To mnie nie
kręci".
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W celu ograniczania dostępu do alkoholu, narkotyków, oraz podejmowania interwencji
w związku z naruszeniem przepisów prawa (cel szczegółowy 6) zostały przeprowadzone
następujące działania:
1. Na terenie Gminy Żukowo na dzień 31.12.2019 r. znajdowało się łącznie 122 punkty
sprzedaży prowadzących sprzedaż alkoholi, w tym:
35 zakładów gastronomicznych
 35 zezwoleń na sprzedaż piwa
 21 zezwoleń na sprzedaż wina
 14 zezwoleń na sprzedaż wódki
84 punktów sprzedaży detalicznej
 81 zezwoleń na sprzedaż piwa
 79 zezwoleń na sprzedaż wina
 77 zezwoleń na sprzedaż wódki
3 punkty w związku z organizacją przyjęć (catering)
 2 zezwolenia na sprzedaż piwa
 2 zezwolenia na sprzedaż wina
 1 zezwolenie na sprzedaż wódki.
W 2019 r. zostało wydanych zezwoleń:
1) Punkty sprzedaży detalicznej:
do 4,5 % oraz piwo - 32 zezwolenia
powyżej 4,5 do 18% alkoholu - 33 zezwolenia
powyżej 18 % alkoholu - 31 zezwoleń
2) Gastronomia:
do 4,5 % oraz piwo - 13 zezwoleń
powyżej 4,5 do 18% alkoholu - 7 zezwoleń
powyżej 18 % alkoholu - 5 zezwoleń
3) Catering:
do 4,5 % oraz piwo - 1 zezwolenie
powyżej 4,5 do 18% alkoholu - 0 zezwoleń
powyżej 18 % alkoholu - 0 zezwoleń.
2. Przeprowadzono 2 cykle szkolenie w formie terenowej dla sprzedawców z 60 punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Przeprowadzono kontrolę w 15 podmiotach prowadzących sprzedaż/podawanie napojów
alkoholowych przez członków Komisji.
W 2019 r budżet na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo wyniósł 738.000,00 zł wydatkowano
737.775,03 zł (procent realizacji 99,88%).Program skierowany był do wszystkich mieszkańców
Gminy Żukowo, w celu ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych substancji psychoaktywnych
a także zachowań ryzykownych podejmowanych, w szczególności przez dzieci i młodzież.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żukowo na lata 20152020 został przyjęty do realizacji Uchwałą nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
31 marca 2015 r. Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz
stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych bądź
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uwikłanych w zjawisko przemocy. Wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie są oparte na
pracy zespołowej, koordynacji działań i współpracy specjalistów z różnych dziedzin.
Realizatorami programu są instytucje i organizacje zobligowane do działań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. powołany przez Burmistrza Gminy Żukowo Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którego skład wchodzą
przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, Urzędu Gminy w Żukowie,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie, Ośrodka Terapii i
Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie, Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie, Komendant Komisariatu Policji w
Żukowie, pielęgniarka środowiskowa, kurator Sądu Rejonowego w Kartuzach.
W 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W trakcie posiedzeń
m.in.:
 omawiano wszystkie przypadki rodzin, w których założona została Niebieska Karta
i podejmowano decyzję o zakończeniu prowadzenia procedury „NK” u niektórych rodzin lub
zasadność kontynuacji pracy z rodziną;
 wymieniano informacje n/t udziału poszczególnych członków Zespołu w różnego rodzaju
konferencjach, debatach, szkoleniach dotyczących występującej przemocy w rodzinie;
 zapoznano członków ZI z raportem o problemie „Patotreści w internecie” opracowany przez
Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich;
 opracowano broszurę informacyjną „Stop – powiedz NIE przemocy” m. in. z danymi
adresowymi instytucji na terenie gminy zajmujących się problemem przemocy i przekazano
do rozpowszechnienia wszystkim członkom Zespołu;
 omawiano bieżące sprawy dotyczące przemocy i problemy występujące podczas realizacji
procedury „NK” przez grupy robocze.

W 2019 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 69 „Niebieskich Kart”, z czego:
52 – założone przez Komisariat Policji w Żukowie,
2 – założone przez służbę zdrowia
10 – założone przez oświatę
5 – założona przez pomoc społeczną.
W ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przewodniczący Zespołu zorganizował 221 spotkań grup roboczych, które pracowały
z konkretnymi rodzinami w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów wynikających
z występującej przemocy. W grupach roboczych brali udział: dzielnicowi, w których rewirze
zamieszkuje dana rodzina, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele
placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci, psycholog, przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (o ile występuje problem alkoholowy). Kierowano
sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnych „Można inaczej”
organizowanym przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. W roku 2019
w programie nikt nie uczestniczył z gminy Żukowo. W 2019 r. zakończono procedurę
„Niebieskiej Karty” w 32 przypadkach z powodu ustania przemocy w rodzinie lub zrealizowania
indywidualnego planu pomocy, a w 11 przypadkach podjęto decyzję o braku zasadności
podejmowania działań (konflikt, równowaga sił lub zdarzenie incydentalne). Były to karty
z 2019 r., ale również z lat poprzednich w których była realizowana procedura. W roku 2019 nie
zabezpieczono żadnych dzieci z art.2a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Realizując powyższy Program w ramach swoich zadań Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Żukowie przeprowadziła cykl zajęć w szkołach nt. przeciwdziałania
przemocy i uzależnień, warsztaty profilaktyczne i z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy,
spektakle profilaktyczne o tematyce uzależnień od alkoholu i promowanie zdrowego stylu
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życia. Ponadto rodzice jak i dzieci, które doznają traumatycznych przeżyć związanych z sytuacją
rodzinną w tym wynikającą z podejrzeniem stosowania przemocy mogą korzystać ze wsparcia
psychotraumatologa.
Realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żukowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie w ramach pomocy dla rodzin oferuje dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie uczestnictwo w grupie wsparcia prowadzonej przez
psychologa-psychoterapeutę oraz indywidualne konsultacje z psychologiem dla osób
potrzebujących wsparcia.
W związku z tym, że problem przemocy w rodzinie bardzo często wiąże się z alkoholem
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizuje również NZOZ Ośrodek
Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie ul. Gdańska 14D.
W 2019 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 18 ofiar przemocy domowej.
Uchwałą Nr LIV/696/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2018 r. został
przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. Celem głównym Programu
jest udzielenie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom z Gminy Żukowo w prawidłowym
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Spodziewanym efektem realizacji Programu
ma być: zintegrowanie działań wszystkich odpowiedzialnych podmiotów wspierania rodziny
w celu efektywnej, wieloaspektowej pracy z rodziną naturalną, wzmacnianie rodziny jako
głównej płaszczyzny wsparcia i skutecznych oddziaływań oraz rozwój poziomu adekwatności
specjalistycznego wsparcia rodzin.
W 2019 r. realizowane były zadania w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Pracę z rodzinami prowadziło trzech
asystentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Finansowanie zatrudnienia
pochodziło ze środków własnych oraz ze środków budżetu państwa pozyskanych w ramach
„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Asystent
rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą o wspieraniu
rodziny, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec
rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem
profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie
niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych. W 2019 roku pomocą i wsparciem asystenta
rodziny objętych było 18 rodzin z terenu Gminy Żukowo. Do pracy z asystentem rodziny
zobowiązana przez sąd była 1 rodzina. Zakończono pracę w 6 rodzinach: w trzech ze względu
na osiągnięcie celów, w trzech z uwagi na brak współpracy z asystentem, w jednej ze względu
na brak efektów.
W pieczy zastępczej w roku 2019 roku przebywało łącznie 37 dzieci z terenu Gminy
Żukowo. W trakcie roku 4 dzieci opuściło pieczę zastępczą zaś 5 nowych dzieci zostało
umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu
Rodzinnego. Gmina Żukowo partycypowała w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej, jako
zadanie własne - obowiązkowe wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w wysokości 252 733,58 zł.
Członkowie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze mieli możliwość
korzystania z:
 pomocy prawnej zarówno oferowanej przez radcę prawnego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żukowie (99 porad) jak i w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żukowie,
 konsultacji psychologicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie (skorzystało
5 rodzin), w tym możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie (uczestniczyło 9 osób); z pomocy psychotraumatologa finansowanego ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie (skorzystało 40 osób
dorosłych i 55 dzieci); pomocy psychologa, psychiatry i psychoterapeuty w Poradni Zdrowia
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Psychicznego przy SPZOZ w Żukowie i Poradni Zdrowia Psychicznego w Domu Medycznym w
Żukowie NCM sp.z o.o., Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej PEGAZ w Baninie, Pierwszej
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żukowie, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kartuzach;
szkoły dla rodziców (finansowanej ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Żukowie) III edycje, w których łącznie uczestniczyło 36 rodziców,
mediacji, pomocy dla osób niepełnosprawnych oferowanej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kartuzach;
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej oferowanej przez Centrum Interwencji
Kryzysowej w Kartuzach;
oferty Ośrodka Terapii i profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie,
w tym konsultacje, psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty, treningi, maratony dla
osób uzależnionych od alkoholu, konsultacje psychiatryczne, terapia antynikotynowa
(skorzystało 160 osób uzależnionych od alkoholu, 88 osób współuzależnionych, 64 osoby
DDA, 16 osób-młodzieży);
konsultacji indywidualnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Narkotykowym
i ich Rodzin w Żukowie;
działań rewalidacyjno-wychowawczych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
oferowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie, w ramach którego
funkcjonuje Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i przedszkole specjalne.

Dodatkowo realizując założenia wspominanej strategii w ramach swojej działalności
Gminny Ośrodek Pomocy w Żukowie udzielał wsparcia materialnego zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej. W 2019 r. z udzielonej pomocy skorzystało 427 rodzin, w tym 1073 osób,
co stanowi 2,72 % ogółu mieszkańców gminy (stan na dzień 31.12.2019 r. – 39 334 osób) w tym
m.in.:
 zasiłki stałe dla 130 osób, w tym dla 112 osób samotnie gospodarujących i 18 osób
pozostających w rodzinie w łącznej kwocie 679 124,66 zł. Świadczenia te dofinansowane
są w całości z budżetu państwa i przysługują osobom niezdolnym do pracy z tytułu
osiągnięcia wieku emerytalnego lub całkowicie niezdolnym do pracy, których dochód jest
niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, które obecnie wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie i 701,00 zł na
osobę samotnie gospodarującą;
 zasiłki celowe pieniężne i w naturze zostały przyznane 301 rodzinom, w których łącznie
było 510 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę 85 438,78 zł. Zasiłki celowe i w naturze
przyznano z przeznaczeniem na dofinansowanie lub w formie m. in. zakupu leków, opału,
żywności, odzieży, zakupu niezbędnego sprzętu codziennego użytku, drobnych remontów
mieszkań, opłaty za energię elektryczną, uzupełnienie kosztów utrzymania oraz dla
7 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożarów
domów;
 zasiłki okresowe przyznawane na pewien okres (od 2 do 4 miesięcy) z powodu
bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności dla 30 rodzin na łączną kwotę
33 175,46 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu państwa;
 poniesiono odpłatność za pobyt 24 osób bezdomnych, które przebywały bądź przebywają
obecnie w schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych
w łącznej kwocie 154 507,66 zł;
 dożywianie w ramach realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”
w formie jednego gorącego posiłku dziennie, którym objęto łącznie 234 osoby, w tym
229 dzieci oraz 5 osób dorosłych na łączną kwotę 178 954,00 zł. Ponadto przyznano 135
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rodzinom (344 osób w rodzinach) zasiłek celowy na zakup żywności z Programu „Posiłek
w szkole i w domu” w łącznej kwocie 68 411,00 zł. Realizacja w/w zadania została
dofinansowana w 60 % z budżetu państwa w wysokości 148 418,00 zł (zgodnie z zawartą
umową z Wojewodą Pomorskim).
Ponadto w 2019 r. przyznano pomoc w formie odpłatności za pobyt w domach pomocy
społecznej dla 21 osób na łączną kwotę 602 120,89 zł. Realizowano specjalistyczne usługi
opiekuńcze w formie rehabilitacji fizycznej oraz logopedycznej dla 4 niepełnosprawnych dzieci,
na które wydatkowano kwotę 26 720,00 zł i wykonano łącznie 668 godziny usług. Ponadto
świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla
dzieci z autyzmem, które finansowane są w całości przez Wojewodę. Wartość wykonanych
usług wyniosła 126 562,50 zł, a liczba przepracowanych godzin na ich rzecz wyniosła 2812.
Natomiast usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i starszych w ich miejscu zamieszkania
świadczyła Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni” w ramach otrzymanej dotacji
z budżetu gminy Żukowo w łącznej wysokości 439 956,40 zł. W 2019 r. tą formą pomocy objęto
55 osób i przepracowano na ich rzecz 23180 godzin.
W 2019 r. Gmina Żukowo przystąpiła do realizacji nowego zadania w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
dofinansowanego w 80 % ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych skierowanego do opiekunów osób niepełnosprawnych. Z usług opieki
wytchnieniowej w formie zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania
skorzystało 8 osób, którym przyznano łącznie 812 godzin wsparcia.
Rodziny z terenu gminy Żukowo korzystały również z pomocy żywnościowej w ramach
współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie z organizacją partnerską
– Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zajmującym się dystrybucją artykułów spożywczych
z Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa”. W 2019 r. z tej pomocy skorzystało
144 rodziny, w tym 350 osób w gospodarstwach domowych.
W 2019 r. w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku z wypoczynku letniego
dzieci skorzystało 8 dzieci, w tym 4 dzieci z terenów wiejskich i 4 dzieci z terenów miejskich.
Na bieżąco prowadzony był monitoring sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem oraz
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, prowadzona
była także działalność informacyjno - edukacyjna.
Na terenie gminy Żukowo funkcjonuje 13 świetlic wsparcia dziennego i socjoterapii
finansowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Żukowie. Świetlice prowadzone są w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Żukowo od kilku
lat przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej dla około 230 dzieci i młodzieży z terenu gminy
Żukowo. Dodatkowo Caritas organizuje dla tych dzieci wypoczynek letni i zimowy, wyjazdy na
basen i do teatru czy kina, organizuje spotkania świąteczne z Mikołajem oraz uroczyste
spotkanie dzieci z wszystkich świetlic na zakończenie roku szkolnego.
Ponadto w 2019 r. w ramach przedmiotowych zadań dotyczących wspierania rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie realizował następujące zadania:
 wypłata świadczeń rodzinnych dla 2663 rodzin na kwotę 13 346 219,30 zł oraz fundusz
alimentacyjny dla 104 rodzin (tj. 167 osób uprawnionych) na kwotę 712 325,00 zł;
 wypłata jednorazowego świadczenia w ramach realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, która wprowadza m.in. możliwość
ubiegania się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i
nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Ustawa
poza wsparciem finansowym w kwocie 4000,00 zł jednorazowo, zakłada również
zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz
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kobiety w ciąży, dostęp do diagnostyki prenatalnej, dostęp do poradnictwa w zakresie
rozwiązań wspierających rodzinę, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki
zdrowotnej dla kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu. Jednorazowe świadczenie
wypłacono dla 11 osób.
W ramach polityki prorodzinnej realizowano m.in.
 Program rządowy „Rodzina 500 +” działający na podstawie ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach Programu rodzice
wychowujący dzieci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 500 zł na
każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie wypłacane do uzyskania przez nie
pełnoletności. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze
i jedyne dziecko w rodzinie, jeśli spełnią kryterium dochodowe. W 2019 r. do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, który realizuje powyższe zadanie, wpłynęło 7678
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 2092 złożono w
formie papierowej i 5586 wpłynęło drogą elektroniczną. Wydano 7150 informacji o
przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego i od 01 lipca 2019 r. wypłacano
świadczenia 500+ na średnio 10500 uprawnionych dzieci miesięcznie. Łączna kwota
wypłaconych świadczeń wyniosła 49 387 581,09 zł.
 Program rządowy „Dobry Start” ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018 z dnia
30 maja 2018 r. polegający na jednorazowej wypłacie świadczenia w wysokości 300 zł na
każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. W 2019 r. wypłacono świadczenie tzw. 300 +
dla 6967 uczniów z gminy Żukowo.
 Program rządowy dla rodzin wielodzietnych polegający na przyznawaniu i wydawaniu
Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. Od stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą również się
ubiegać rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta oferuje
system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie realizując to zadanie wydał
2136 Kart Dużej Rodziny, w tym 51 kart przedłużających uprawnienia i 27 kart dla nowych
członków rodziny.
W celu realizacji polityki senioralnej został utworzony Klub Seniora, obecnie prowadzony
w Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie, do którego zadeklarowało udział 6 seniorów
z obszaru rewitalizowanego w Żukowie. „Klub Seniora” powstał w ramach projektu
„Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020r.
Projekt realizowany jest przez dwóch Partnerów: Partnera wiodącego - Gminę Żukowo oraz
Partnera – Spółdzielnię Socjalną „Bezpieczni Podopieczni”. Klub prowadzony jest przez
Spółdzielnię „Bezpieczni Podopieczni”. Zajęcia w Klubie odbywają się dwa razy w tygodniu.
Oprócz różnych uroczystości i wyjazdów opiekunowie zatrudnieni w projekcie oferują
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uczestnikom wsparcie w zakresie arteterapii, kinezyterapii, socjoterapii czy ergoterapii.
Głównym celem wsparcia kierowanego do uczestników „Klubu Seniora” jest podniesienie
jakości ich życia i umożliwienie integracji społecznej, zapobiegając tym samym izolacji
i wykluczeniu społecznemu.. Wartość projektu 521.180,00, dofinansowanie 443.003,00.
Warsztaty z decupage-u w żukowskim spichlerzu.

Polityka senioralna to także integracja seniorów, która ma również miejsce podczas
organizowanych na terenie gminy Żukowo różnego rodzaju wydarzeń zarówno w sołectwach
jak i w samym Żukowie m. in. w lutym 2019 r. na hali widowiskowo-sportowej w Żukowie
odbyło się spotkanie połączone z zabawą taneczną, w którym wzięło udział ponad 450
seniorów z miasta i wsi Żukowo.

Gmina Żukowo była także partnerem w kilku projektach realizowanych na rzecz
mieszkańców z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Realizując
projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nadal prowadzone były zajęcia w Klubie
Aktywności w Małkowie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Żukowo.
Oprócz tego także warsztaty terapii zajęciowej, istnieje możliwość wsparcia psychologa,
rehabilitanta, prelekcje na temat promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wyjazdy oraz
wsparcie dla opiekunów faktycznych. W 2019 r. w zajęciach uczestniczyło 16 mieszkańców
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gminy Żukowo. Ponadto 9 osób z naszej gminy korzystało z teleopieki oraz 3 osobom
świadczone były usługi mobilne w miejscu zamieszkania.
W ramach realizacji projektu partnerskiego „Aktywizacja społeczno-zawodowa
mieszkańców powiatu kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mieszkańcy gminy Żukowo,
u których występują w/w dysfunkcje mają możliwość uzyskania różnych form wsparcia.
W trakcie realizacji w okresie od lipca 2017 r. do sierpnia 2019 r. beneficjenci skorzystali
z następującego wsparcia: spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem - spotkania
grupowe i indywidualne, samopomocowa grupa wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej
w Żukowie, kursy i szkolenia zawodowe, w tym kurs prawa jazdy, staże zawodowe, integracyjny
wyjazd dla całych rodzin, pomoc finansowa, zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Garczu
i Ostrzycach. W 2019 r. w projekcie uczestniczyło 29 mieszkańców naszej gminy.
Realizując rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnych, w tym w szczególności
osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą
elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym gmina Żukowo przystąpiła do projektu „Ja
w internecie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa. Wartość projektu to około 90 tys. zł, Szkolenia tematyczne przeprowadziła Fundacja
Legalna Kultura w 7 modułach m.in. „Działam w sieciach społecznościowych”, „Moje finanse
i transakcje w sieci”, „Rodzic w internecie”, Mój biznes w sieci”, „Tworze własna stronę
internetową blog”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Przeszkolonych zostało około 160
uczestników, którzy pracowali na zakupionych w ramach projektu 13 szt. laptopach Po
zakończeniu zadania komputery zostały przekazane do użytkowania czterem Placówkom
Oświatowym z terenu Gminy Żukowo (SP Przyjaźń, SP Chwaszczyno, SP Skrzeszewo i SP nr 2
w Żukowie). Zajęcia odbywały się w małych grupach, co dawało większą szansę na zdobycie
wiedzy, ale też nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych takich jak pozyskiwanie
informacji z internetu, komunikacja, czy korzystanie z usług i e-usług publicznych.
Poniżej podsumowanie projektu w liczbach przeszkolonych uczestników za okres styczeń/maj 2019r.

Ilość osób uczestniczących w projektach

Tworzę
Działam
Mój biznes
Rodzic
w internecie własną stronę
w sieciach
w sieci
internetową
społecznościowych

Kultura
w sieci

Rolnik
w sieci

Moje finanse
i transakcje
w sieci

(blog)
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XV. OŚWIATA I EDUKACJA
Szkoły Podstawowe
W roku szkolnym 2019/2020 podobnie jak w roku poprzednim na terenie Gminy
Żukowo działało: 14 szkół podstawowych, w tym 13 publicznych i 1 niepubliczna, 22
przedszkola niepubliczne, 7 niepublicznych oddziałów przedszkolnych, 9 niepublicznych
żłobków i 6 niepublicznych klubów dziecięcych. Rok szkolny 2019/2020 w szkołach w Gminie
Żukowo naukę rozpoczęło 4582 uczniów podzielonych na 220 oddziałów (klas).
Liczba szkół

Liczba uczniów

Liczba oddziałów
w szkole
Średnia liczba dzieci
w klasie

Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe

14
13
1
4582
4512
70
220
212
8
20,83
21,28
8,75

* Opracowanie własne na podstawie danych SIO
* Dane nie uwzględniają uczniów klas "0" i młodszych

Przedszkola i Punkty Przedszkolne
Z końcem 2019 roku funkcjonowały 42 placówki wychowania przedszkolnego – 13
„zerówek” w szkołach publicznych i 29 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.
W całej gminie wychowywanych jest 2442 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat.
Liczba przedszkoli i punktów
przedszkolnych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych
Liczba uczniów

Ogółem, z tego

42

samorządowe

13

niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego

29
2442

samorządowe
niepubliczne niesamorządowe

789
1653

* Opracowanie własne na podstawie danych SIO i informacji z placówek
* Dane uwzględniają uczniów klas "0"

Żłobki i kluby dziecięce:
Pod koniec 2019 roku w Gminie Żukowo działało 15 niepublicznych placówek opieki nad
dziećmi do lat 3, w których wychowywało się 165 dzieci na 335 miejsc, którymi zajmowało się
36 opiekunów.
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Liczba żłobków i klubów
dziecięcych
Liczba wychowanków

Liczba miejsc

Ilość opiekunów

Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe
Ogółem, z tego
samorządowe
niepubliczne niesamorządowe

15
0
15
165
0
165
335
0
335
36
0
36

* Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania RKZ-4-G za 2019

Nauczyciele
Z końcem września 2019 roku w placówkach na terenie Gminy Żukowo było 512,93 etatów
nauczycieli. Spośród wszystkich nauczycieli objętych subwencją największą grupę stanowią
nauczyciele dyplomowani – 50,76%. Następnie kontraktowi – 17,76%, potem mianowani
– 17,73% i stażyści – 8,59 %. Pozostałą grupę stanowili nauczyciele niesubwencyjni, w tym
nieobecni.
Jakie
ogółem, w tym
stażysta
kontraktowy
Liczba
etatów mianowany
nauczycieli dyplomowany
niesubwencyjni, w tym
nieobecni

Etaty
512,93
44,08
91,12
90,96
260,34
26,43
15,00

Procent wszystkich
100 %
8,59 %
17,76 %
17,73 %
50,76 %
5,15 %
2,92 %

* Opracowanie własne na podstawie danych z SIO
*Przyczynami nieobecności pomijanymi w wyliczaniu subwencji mogą być:
- urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
- urlop wychowawczy
- urlop bezpłatny
- urlop bezpłatny udzielony na podst. Art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela
- urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy
*Niesubwencyjni nauczyciele, to tacy, którzy są nieobecni z przyczyn opisanych powyżej jak również etaty nauczycieli wychowania
przedszkolnego poniżej zerówki oraz wg. wskaźnika dzieci poniżej 6 roku życia w grupach mieszanych

Nauczyciele wg. stopnia awansu
zawodowego
(bez niesubwencyjnych)
stażysta
9%
kontraktowy
19%
dyplomowany
53%

mianowany
19%
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Stypendium szkolne
W pierwszej połowie 2019 roku stypendium szkolne (socjalne) zostało wypłacone 248 uczniom.
Największą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych – było ich 171. Ogółem w okresie
od stycznia do czerwca 2019 roku wydano 163.168,95 zł na stypendia szkolne. W kolejnym
roku szkolnym, od września do grudnia stypendium wypłacono 241 uczniom, z czego również
największą ilość stanowili młodsi uczniowie, ze szkół podstawowych – 175. Wypłata
stypendium w tym okresie kosztowała 98.034,39 zł, co w ciągu całego roku daje łączną wartość
261.203,34 zł, która w 49% była opłacana ze środków własnych gminy.

I - VI 2019

Liczba dzieci

XI - XII 2019

Ogółem, w tym

248

241

szkoła podstawowa

171

175

gimnazjum

32

0

ponadgimnazjalna

43

64

2

2

inna
Ogółem, w tym

163 168,95 zł

98 034,39 zł

szkoła podstawowa

111 278,61 zł

71 267,42 zł

Wydatkowana
gimnazjum
kwota
ponadgimnazjalna
inna

21 548,33 zł
29 082,01 zł

25 926,97 zł

1 260,00 zł

840,00 zł

kwota
Rozliczenie
środków

- zł

udział proc.

Ogółem, w tym

261 203,34 zł

100%

z dotacji

133 672,00 zł

51%

ze środków własnych

127 531,34 zł

49%

* Opracowanie własne

Wydatki na stypendium szkolne
w 2019 roku

Dotacja
127 531,34 zł

Środki własne
133 672,00 zł
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BENEFICJENCI STYPENDIUM
SZKOLNEGO W ROKU 2019
[LICZBY UŚREDNIONE]
Uczniowie
Szkoły
Ponadgimnazjalnej
3,67%

Uczniowie
Innych Szkół
0,46%

Uczniowie
Gimnazjum
39,72%

Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
56,14%

Bon Opiekuńczy
Gmina Żukowo wypłaca świadczenie pn. „Bon Opiekuńczy”. Jest to dofinansowanie dla
rodziców dzieci będących mieszkańcami gminy, które uczęszczają do żłobków lub klubów
dziecięcych. Świadczenie służy aktywizacji zawodowej rodziców, wypłacane jest za trzy
miesiące z dołu w kwocie 220 zł/mc za dziecko w żłobku i 120 zł/mc za dziecko w klubie
dziecięcym. Ze świadczenia średnio korzysta ok. 92 dzieci w żłobku i 19 dzieci w klubie
dziecięcym co miesiąc. Łączna kwota, opłacona w 100% z budżetu gminy w roku 2019 wynosiła
288 188,10 zł.

Liczba dzieci

Wypłacone
środki

Liczba wypłaconych bonów w żłobkach

1105

Średnia m-czna ilość dzieci otrzymująca bon w żłobku

92,08

Liczba wypłaconych bonów w klubach

229

Średnia m-czna ilość dzieci otrzymująca bon w klubie

19,08

Łączna liczba wypłaconych bonów

1334

Kwota wypłaconych bonów w żłobkach

260 708,10 zł

Kwota wypłaconych bonów w klubach

27 480,00 zł

Łączna kwota wypłaconych bonów w żłobkach i klubach

288 188,10 zł

* Stawka podstawowa to 220 zł/m-c dla dziecka w żłobku i 120 zł/m-c dla dziecka w klubie dziecięcym
* Stawka może ulec zmianie ze względu na podpisanie umowy w trakcie miesiąca lub przejście dziecka z żłobka do klubu lub odwrotnie
* Opracowanie własne
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Stypendia motywacyjne
Oprócz wyżej wymienionych form wsparcia edukacji Burmistrz Gminy Żukowo wraz z Radą
Miejską w Żukowie corocznie przyznają stypendia naukowe i artystyczne dla najlepszych
uczniów zamieszkujących gminę. W pierwszej połowie 2019 roku stypendium zostało
wypłacone 123 uczniom – 87 naukowych i 36 artystycznych na łączną kwotę 73.740,00 zł,
a w drugiej połowie roku, od września do grudnia przyznano 143 stypendia – z czego
96 naukowych i 47 artystycznych na kwotę 57.800,00 zł. Łącznie w 2019 roku na stypendia
przeznaczono 131.540 zł.
I - VI 2019
Ogółem, w tym
Liczba dzieci

XI - XII 2019
123

143

naukowe

87

96

artystyczne

36

47

Ogółem, w tym
Wydatkowana
naukowe
kwota
artystyczne

73 740,00 zł

57 800,00 zł

53 820,00 zł

38 760,00 zł

19 920,00 zł

19 040,00 zł

* Opracowanie własne

Stypendia motywacyjne w 2019 roku
[liczby uśrednione]
Artystyczne
31%

Naukowe
69%

Naukowe

Artystyczne

Średnia kwota stypendium na jednego ucznia
[liczby uśrednione]
zł1 200,00

1 011,80 zł

zł1 000,00

938,80 zł

zł800,00
zł600,00
zł400,00
zł200,00
złNaukowe

Artystyczne

Średnia kwota stypendium na jednego ucznia
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Egzamin Gimnazjalny
Numer stanina

Nazwa stanina

1

najniższy

2

bardzo niski

3

niski

4

niżej średni

5

średni

6

wyżej średni

7

wysoki

8

bardzo wysoki

9

najwyższy

Skalę staninową wykorzystuje się do porównania wyników
uczniów i szkół w danym roku oraz w poszczególnych latach.
Przedziały punktowe odpowiadające poszczególnym
staninom ustala każdego roku Centralna Komisja
Egzaminacyjna na podstawie wyników w całym kraju.
Staniny 1 - 3 należą do przedziału I - wyniki niskie,
Staniny 4 - 6 należą do przedziału II - wyniki średnie,
Staniny 7 - 9 należą do przedziału III - wyniki wysokie.

Opracowanie własne na podstawie danych CKE

2018/2019
Szkoła
Podstawowa
w Baninie
procentowy

Szkoła
Podstawowa
w Chwaszczynie

stanin

procentowy

stanin

Szkoła
Podstawowa
w Leźnie
procentowy

Szkoła
Podstawowa
w Przyjaźni

stanin

procentowy

Szkoła
Podstawowa Nr 2
w Żukowie

stanin

procentowy

stanin

Średnia gminy

procentowy

stanin

Język polski

66,5%

6

71,5%

7

68,4%

7

49,1%

2

64,8%

5

64,1%

5

Historia i wiedza
o społeczeństwie

61,0%

6

62,9%

6

57,5%

5

43,1%

2

57,0%

5

56,7%

5

Matematyka

53,6%

7

57,2%

8

37,0%

4

24,7%

2

45,4%

6

44,9%

6

Przedmioty
przyrodnicze

52,1%

6

56,9%

7

46,2%

5

35,9%

2

49,6%

5

48,8%

5

Język angielski
- podstawowy

76,7%

7

70,2%

6

71,5%

6

41,3%

2

67,6%

5

66,6%

5

Język angielski
- rozszerzony

61,2%

7

55,4%

6

54,9%

6

21,4%

2

48,8%

5

48,9%

5

Język niemiecki
- podstawowy

58,8%

6

46,6%

5

50,0%

5

50,8%

5
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1. Język polski
szkoła
Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
stanin
66,5%
6
71,5%
7
68,4%
7
49,1%
2
64,8%
5
64,1%
5

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z J. POLSKIEGO
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SP w Baninie

SP w
Chwaszczynie

stanin

SP w Leźnie

SP w Przyjaźni

SP Nr 2 w
Żukowie

średnia gminy

2. Historia i wiedza o społeczeństwie

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
61,0%
62,9%
57,5%
43,1%
57,0%
56,7%

stanin
6
6
5
2
5
5

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
9
7
5
3
1

SP w Baninie

SP w
Chwaszczynie
stanin
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SP w Leźnie

SP w Przyjaźni

SP Nr 2 w
Żukowie

średnia gminy
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3. Matematyka

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
53,6%
57,2%
37,0%
24,7%
45,4%
44,9%

stanin
7
8
4
2
6
6

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z MATEMATYKI

9
8
7
6
5
4
3
2
1

SP w Baninie

SP w
SP w Leźnie
SP w Przyjaźni
Chwaszczynie
stanin
średnia gminy

SP Nr 2 w
Żukowie

4. Przedmioty przyrodnicze

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
52,1%
56,9%
46,2%
35,9%
49,6%
48,8%

stanin
6
7
5
2
5
5

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SP w Baninie

SP w
Chwaszczynie
stanin
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SP w Leźnie

SP w Przyjaźni

SP Nr 2 w
Żukowie

średnia gminy
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5. Język angielski – poziom podstawowy
2018/2019
procent
76,7%
70,2%
71,5%
41,3%
67,6%
66,6%

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

stanin
7
6
6
2
5
5

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z
J. ANGIELSKIEGO - P. PODSTAWOWY
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SP w Baninie

SP w
Chwaszczynie

SP w Leźnie

Stanin

SP w Przyjaźni

SP Nr 2 w
Żukowie

Średnia gminy

6. Język angielski – poziom rozszerzony

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
61,2%
55,4%
54,9%
21,4%
48,8%
48,9%

stanin
7
6
6
2
5
5

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z
J. ANGIELSKIEGO - P. ROZSZERZONY
9
7
5
3
1

SP w Baninie

SP w
Chwaszczynie

SP w Leźnie

Stanin

92

SP w Przyjaźni

SP Nr 2 w
Żukowie

Średnia gminy
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7. Język niemiecki – poziom podstawowy
2018/2019
procent

stanin

Szkoła Podstawowa w Baninie

58,80%

6

Szkoła Podstawowa w Leźnie

46,60%

5

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie

50,00%

5

50,8%

5

Średnia gminy

* Uwzględniono tylko te szkoły, na których w teście brało powyżej 3 uczniów.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z
J. NIEMIECKIEGO - P. PODSTAWOWY
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SP w Baninie

SP w Leźnie
Stanin

SP Nr 2 w Żukowie

Średnia gminy

Egzamin ósmoklasisty
1. Język polski

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Borkowie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Miszewie
Szkoła Podstawowa w Niestępowie
Szkoła Podstawowa w Pępowie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy
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2018/2019
procent
stanin
67,0%
71,0%
70,0%
59,0%
53,0%
64,0%
67,0%
56,0%
52,0%
58,0%
62%
5

6
7
7
4
3
5
7
4
3
4
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WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z
J. POLSKIEGO
9
8
7
6
5
4
3
2
1

stanin

średnia gminy

2. Matematyka

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Borkowie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Miszewie
Szkoła Podstawowa w Niestępowie
Szkoła Podstawowa w Pępowie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
stanin
51,0%
56,0%
52,0%
52,0%
28,0%
46,0%
55,0%
47,0%
34,0%
38,0%
46%
6

7
7
7
7
2
6
7
6
3
4

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI
9
8
7
6
5
4
3
2
1

stanin
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średnia gminy
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3. Język angielski

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa w Borkowie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Szkoła Podstawowa w Leźnie
Szkoła Podstawowa w Miszewie
Szkoła Podstawowa w Niestępowie
Szkoła Podstawowa w Pępowie
Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Średnia gminy

2018/2019
procent
stanin
67,0%
70,0%
66,0%
69,0%
43,0%
53,0%
77,0%
54,0%
42,0%
52,0%
60%
6

7
7
7
7
3
5
8
5
3
5

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z
J. ANGIELSKIEGO
9
8
7
6
5
4
3
2
1

stanin
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średnia gminy
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XVI. OCHRONA ZDROWIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie jest wiodącym podmiotem
leczniczym założonym przez Gminę Żukowo. Zakład opiekuje się Pacjentami w czterech
lokalizacjach w Żukowie, Baninie, Chwaszczynie i Leźnie, korzystając z gminnych lokali
przekazanych w nieodpłatne użytkowanie.
SPZOZ w Żukowie wykonuje świadczenia zdrowotne dla większości mieszkańców Gminy
Żukowo. Sprawuje kompleksową opiekę ambulatoryjną wykonując świadczenia w rodzaju
podstawowej opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń:






Lekarza POZ
Pielęgniarki POZ
Położnej POZ w tym świadczeń w zakresie cytologii
Pielęgniarki szkolnej
Transportu sanitarnego

w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umów z NFZ zakresie:
1. Poradni chirurgii ogólnej
2. Poradni dermatologicznej
3. Poradni diabetologicznej
4. Poradni neurologicznej
5. Poradni neurologii dziecięcej
6. Poradni otolaryngologicznej
7. Poradni okulistycznej
8. Poradni reumatologicznej
9. Poradni chorób płuc
10. Poradni urologicznej
(poza umowami z NFZ wykonujemy świadczenia w poradni kardiologicznej i nefrologicznej)
w rodzaju opieki psychiatrycznej w zakresie:



Poradni zdrowia psychicznego
Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

w rodzaju rehabilitacja medyczna w dziale fizjoterapii.
Wykonuje świadczenia diagnostyczne poszerzając ich zakres, dokonując z własnych środków
zakupów urządzeń diagnostycznych i współpracuje z podwykonawcami badań diagnostycznych
i innymi podmiotami leczniczymi.
SPZOZ w Żukowie wykonuje działania profilaktyczne i edukacyjne poczynając od
indywidualnych przez akcje i festyny po udział w programach profilaktycznych (w roku 2019
kontynuowano program wczesnego wykrywania RZS i program profilaktyki raka szyjki macicy,
program profilaktyki chorób układu krążenia)
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Ilość Pacjentów zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych SPOZOZ w Żukowie (stan na koniec roku 2019)
Jednostka organizacyjna
Przychodnia Rejonowa w Żukowie wraz z
Punktem Lekarskim w Leźnie
Ośrodek Zdrowia w Baninie
Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie
RAZEM

Ilość Pacjentów zadeklarowanych
16.299
6.992
2436
25.627

Przeważającą część podopiecznych SPZOZ w Żukowie stanowią mieszkańcy Gminy Żukowo.
Ilość świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach świadczeń sprawozdanych do NFZ
w roku 2019
Rodzaj świadczeń
Podstawowa opieka zdrowotna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Rehabilitacja medyczna
Opieka psychiatryczna

Ilość świadczeń w roku 2019
122867
38264
57161
9824

SPZOZ w Żukowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i wykonuje z własnych
środków prace remontowo- modernizacyjne.
W roku 2019 :
w Żukowie:






Zakończono remont holu w Przychodni Rejonowej w Żukowie
Zaadoptowano lokal na potrzeby poradni otolaryngologicznej
Przeprowadzono remont pomieszczeń poradni ginekologicznej i urologicznej
Wykonano prace remontowe w pomieszczeniu rejestracji
Wykonano prace w otoczeniu kotłowni

w Baninie:




Przeprowadzono remont pomieszczeń piwnicznych
Wykonano prace wyciszenia ścian działowych gabinetu USG w Chwaszczynie:
Wykonano remont pomieszczeń piwnicznych

SPZOZ w Żukowie dokonuje także inwestycji w sprzęty, urządzenia i testy medyczne, w
komputeryzację Zakładu, instalacje niezbędne do nowoczesnego funkcjonowania (zakupy
środków trwałych, towarów niezbędnych do wykonywania statutowych zadań oraz usług
potrzebnych w działalności).
W roku 2019 uzyskał dodatni wynik finansowy i nie otrzymał żadnych dotacji zewnętrznych.
Wynik finansowy Zakładu wyniósł 2.402.111,01 zł.
Zakład posiada System Zarządzania Jakością certyfikowany według normy ISO oraz uzyskał
wyróżnienie jako pracodawca.
Raport o stanie Gminy Żukowo za rok 2019
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XVII. KULTURA, SPORT, REKREACJA I PROMOCJA
Na terenie gminy Żukowo działają dwie instytucje kultury:
- Ośrodek Kultury i Sportu,
- Biblioteka Samorządowa wraz z filiami

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadanie
polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie Gminy Żukowo.
Działalność tej instytucji skupia się nie tylko na organizacji różnego rodzaju imprez, festiwali,
koncertów, spektakli, wystaw, ale również na prowadzeniu zajęć dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Oprócz działalności kulturalnej OKiS prowadzi także działalność sportową, a także
odpowiada za utrzymanie niektórych boisk i prowadzenie miejscowego punktu informacji
turystycznej.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2019 roku zaliczyć możemy:
1. XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Po raz dziesiąty został zorganizowany Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żukowie.
Impreza odbyła się w Hali Widowiskowo – Sportowej, zaś 60 wolontariuszy kwestowało
w Chwaszczynie, Leźnie, Skrzeszewie, Przyjaźni, Borkowie, Żukowie, Gdańsku.
2. Noc Muzeów z grą miejską
19 maja odbyła się już czwarta edycja Europejskiej Noc Muzeów w Żukowie. Mieszkańcy
i turyści zwiedzali Kościoły Św. Jana i Wniebowzięcia NMP w Żukowie oraz wzięli udziału w grze
miejskiej. Dodatkowo odbyły się warsztaty kaligrafii średniowiecznej, koncert lutni, a późnym
wieczorem atmosferę rozgrzał pokaz tańca ognia.
3. Otwarcie Centrum Kultury w Żukowie
24 – 25 maja br. odbyło się otwarcie zmodernizowanego Spichlerza, nowego Centrum Kultury
w Żukowie - jednej z największych inwestycji w ostatnich latach w naszej gminie. Pierwszego
dnia oficjalne otwarcie połączone było z wręczeniem Gminnych Nagród Sucovia, a później
odbył się koncert Krystyny Prońko z Big Bandem Jana Konopa. Drugi dzień to „dzień otwarty”,
w czasie którego w zabytkowym Spichlerzu odbywały się przez kilka godzin animacje dla dzieci,
a także występy artystyczne, a wieczorem wystawiona został sztuka teatralna „Grube Ryby”.
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4. Dzień Jedności Kaszubów
W 2019 roku w marcu Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie zorganizował Dzień Jedności
Kaszubów. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Stamtąd
kaszubski korowód z pocztami sztandarowymi wyruszył do hali przy Szkole Podstawowej nr 2.
Na hali pojawili się akordeoniści, parlamentarzyści, samorządowcy, księża, a także mieszkańcy
Żukowa i okolic. Na scenie wystąpili lokali artyści: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im.
Aleksandra Tomaczkowskiego „Bazuny”, zespół Kaszubki z Chwaszczyna, chór Strzelenka
z Tuchomia, teatrzyk „Jantark”, Damroka Kwidzyńska i wielu innych. Nad grą oraz jakością
wykonania czuwał akordeonista i dyrektor artystyczny– Paweł Nowak.
W Żukowie zagrało 327 akordeonistów, natomiast rekord wynosił 371. Oprócz bicia rekordu na
uczestników czekały takie atrakcje jak: dmuchańce dla dzieci, pokaz filmowy, stoiska
z rękodziełem i lokalnymi wyrobami oraz turniej gry w Baśkę.

5. Sobótki
W czerwcu po raz ósmy OKiS zorganizował imprezę p.n. Sobótki. Tym razem na scenie pojawiły
się tacy artyści, jak: Filip Lato, Baranovski i Grzegorz Hyży oraz soliści z żukowskich szkół.
Kolejny raz odbyły się warsztaty robienia wianków w ramach konkursu na najpiękniejszy
sobótkowy wianek. Na zakończenie imprezy uczestnicy podziwiali pokaz sztucznych ogni.
6. Festiwal Żukowskie Lato Muzyczne
W 2019 roku organizowaliśmy Festiwal już po raz dziesiąty, a w programie jubileuszowej edycji
znalazły się utwory Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin Mistrza; muzyka i taniec
irlandzki w wykonaniu grup: DUAN i Treblers; muzyka operetkowa i musicalowa prezentowana
przez Janusza Tylmana i Czesława Majewskiego znanych z programu telewizyjnego „Śpiewające
Fortepiany”. Na ostatnim koncercie mogliśmy wysłuchać wokalistów i zespoły z terenu Gminy
Żukowo, którzy występowali na poprzednich edycjach Festiwalu.
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7. Muza Nad Jeziorkiem
10 sierpnia w Parku Nad Jeziorkiem w Żukowie odbyła się kolejna edycja rockowych
koncertów. Tym razem na scenie przed dużą publicznością zaprezentowali się: Reymond,
Nordiac Tonewhellin, Strachy na Lachy i Łąki Łan. Tak samo jak w poprzedniej edycji, ciekawą
atrakcją dla młodzieży była „Eksplozja kolorów”. Ponadto działały różnego rodzaju strefy:
pomocy DKMS, strefa art, strefa luzu, strefa jadła czy pole namiotowe.
8. Jarmark Norbertański
Po raz drugi na placu Mariackim w Żukowie odbył się Jarmark Norbertański. Wydarzenie
rozpoczęło się koncertem na carillionie mobilnym. W tym samym czasie organizatorzy
przygotowali wykład pt. „Opowieść o kradzieży szat liturgicznych z kościoła w Żukowie”,
warsztaty z kaligrafii i malowania na drewnie oraz zwiedzanie Kościoła Św. Jana. Pod wieczór
obył się koncert Tomasza Perza oraz wieczorna projekcja filmu „Cudowny Chłopiec”.
9. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
15 września na Hali widowiskowo – sportowej po raz pierwszy w Żukowie wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk”. W swoim programie pt. ”A to właśnie Polska” przybliżył nie tylko
najpiękniejsze ludowe tańce, przedstawił piosenki i przyśpiewki, ale również orkiestra
zaprezentowała najwyższy kunszt artystyczny.

10. Jarmark Bożonarodzeniowy
Podczas tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego dla uczestników czekało wiele atrakcji,
takich jak: różnorodne stoiska, przejażdżki psim zaprzęgiem, występy lokalnych artystów,
warsztaty rękodzieła oraz tradycyjne zapalenie lampek na choince. Pod wieczór posłuchać
można też było koncertów w wykonaniu Natalii Capelik - Muianga i Szymona Wydry oraz
zobaczyć pokaz fajerwerków.
Do najważniejszych wydarzeń sportowych w 2019 roku zaliczyć możemy:
1. Otwarty Turniej Zucovia Judo Cup
27.04.2019 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie odbył się Otwarty Turniej
Zucovia Judo Cup o Puchar Burmistrza Żukowa. W turnieju wzięło udział ponad 500
zawodników z 30 klubów z województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodnio pomorskiego oraz z Rosji.
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2. Żukowski Przełaj
28 kwietnia w Parku Nad Jeziorkiem odbył się już po raz dwudziesty ósmy Żukowski Przełaj.
Poza biegami dla dzieci był też bieg dla seniorów na dystansie 5 km i Hardcore Run Żukowo,
czyli bieg z przeszkodami. Łącznie na stracie stanęło prawie 500 zawodników z Polski
i zagranicy. Jak co roku najliczniejsze były biegi dzieci.
2. Memoriał H. Boreckiego i E. Wojdy w zapasach
4 maja na hali widowiskowo – sportowej w Żukowie odbył się jubileuszowy XXV Memoriał
H. Boreckiego i E. Wojdy w zapasach w stylu klasycznym, na który zjechało 101 zapaśników z 11
klubów z Polski, a także z Rosji. Klub z Żukowa - Morena Wega Żukowo w ogólnej punktacji
drużynowej zajął 2 miejsce.

3. Żukowo X-Cross
1.05.2019 w Parku nad jeziorkiem w Żukowie odbyła się najbardziej widowiskowa odmiana
kolarstwa górskiego MTB X-Cross. Zawody zorganizowane zostały w randze Pucharu Polski.
Na starcie w różnych kategoriach wiekowych, stawiło się prawie 500 zawodników z całej Polski
oraz zza granicy (Ukraina, Rosja). Dla uczestników przygotowano trasy o różnym poziomie
trudności: profesjonaliści, amatorzy, dzieci. Podczas imprezy można było skorzystać z porad
fachowców w dziedzinie kolarstwa, posilić się posiłkiem dietetycznym, a najmłodsi mogli
skorzystać z różnych atrakcji dla dzieci.
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4. Puchar Bałtyku w Nordic Walking
Gmina Żukowo po raz kolejny wzięła udział w cyklu pod nazwą Korona Północy Polski. W tym
roku całe biuro zawodów zgromadzone zostało w Parku nad Jeziorkiem w Żukowie. W marszu
wzięło udział blisko 150 osób na dwóch dystansach 5 i 10 km. Partnerem imprezy była Fundacja
„Chodzę z kijami”. Impreza odbyła się 22 września.
5. Ogólnopolski Turniej Tańca
Po raz IX odbył się w Żukowie Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Gminy Żukowo. Na parkiecie zaprezentowała się kilkaset par tanecznych od przedszkolaków do
zawodowych tancerzy. Impreza odbyła się w 1 grudnia na hali widowiskowo – sportowej
w Żukowie, a turniej uświetnili swoim występem Sara Janicka i Kamil Kuroczko uczestnicy
programu Taniec z Gwiazdami i World of Dance Polska.
Przy Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie funkcjonują następujące grupy artystyczne:
grupa teatralna „Czeremuchy”, Teatr Ziemi Żukowskiej, grupa taneczna „Rapsodia”, Gminna
Orkiestra Dęta, chór „Strzelenka”, zespół „Kaszubki”, chór gospel „Ascoltate” i folklorystyczny
zespół dziecięcy „Niezabôtczi”. Dodatkowo wśród organizowanych zajęć znalazły się
m. in. nauka gry na gitarze i perkusji, a także kurs rysunku.
Do zadań statutowych Ośrodka Kultury i Sportu należy też podejmowanie działań
związanych z promocją Gminy Żukowo. W 2019 roku były to m.in.:
Promocja poprzez sport
W 2019 roku Ośrodek promował Gminę Żukowo i Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
między innymi poprzez:
- zawodników Szkoły Podstawowej w Baninie, którzy uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju
mini koszykówki dziewcząt i chłopaków w Elblągu w dniach 28 – 31 marca,
- zawodnika Moreny Wega Żukowo 07 – 08 października na Mistrzostwach Świata Weteranów
w Gruzji,
- zawodników lekkoatletyki na Mistrzostwach Polski Juniorów w Raciborzu w dniach 03-05 lipca.
Promocja poprzez lokalne zespoły artystyczne
(Ośrodek wspierał grupy artystyczne, które poprzez swoje występy promowały Gminę Żukowo)

- wyjazd zespołu „Czarodzieje z Kaszub”
Zespół „Czarodzieje z Kaszub” został zaproszony przez TVP Polonia do udzielenia wywiadu oraz
występu dla wyżej wymienionej telewizji w programie na żywo. W ramach porozumienia zespół
zobowiązał się do promocji Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz Gminy Żukowo.
- wyjazd zespołu IVY
Ośrodek Kultury i Sportu dofinansował wyjazd zespołu IVY do Warszawy. Zespół został zaproszony
do udziału w programie telewizyjnym w Telewizji Polonia. W ramach porozumienia zespół
zobowiązał się do promocji Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz Gminy Żukowo.
Promocja w mediach
- realizacja wideofilmowania i dokumentacji zdjęciowej przez firmę Baltic Media Michał Konkol
- projektu rewitalizacji zabytkowej części Żukowa (Spichlerz),
- roczna promocja wydarzeń sportowych na portalu sportnakaszubach.pl,
- jednorazowe zamieszczenie zapowiedzi Festiwalu Żukowskie Lato Muzyczne w Dzienniku
Bałtyckim.
Gadżety, kalendarze, wydawnictwa
- wydanie płyty „Aquarius”
Ośrodek Kultury i Sportu dofinansował wydanie płyty Krystyny Stańko pt. „Aquarius”. Utwory
z najnowszej płyty wykonywane będą na koncertach w Polsce i zagranicą. Na płycie znalazły się:
herb Gminy Żukowo oraz logo Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.
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- wydanie płyty „Neony”
Ośrodek Kultury i Sportu dofinansował wydanie debiutanckiej płyty zespołu ŁYKO pt. „Neony”. Na
płycie znalazły się: herb Gminy Żukowo oraz logo Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. W ramach
współpracy zespół zobowiązał się do wykonania bezpłatnego koncertu dla mieszkańców Gminy
Żukowo.
- wydanie teledysku zespołu IVY
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie dofinansował realizację nagrania teledysku zespołu IVY do
piosenki „Niespełnienia”. Nagranie teledysku zrealizowana została w sali Centrum Kultury
– Spichlerz w Żukowie. W ramach współpracy zespół zobowiązał się do promocji miejsca a także
Gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.
- wydanie tomiku wierszy „Szczypta” Sławomira Dawidowskiego, mieszkańca Gminy Żukowo.
- wydanie płyty „Piaśnicki Lament” zespołu „Folk Acoustic”. W ramach obchodów Święta
Niepodległości odbył się występ promujący płytę,
- wydanie Teki haftu kaszubskiego inspirowaną szkołą żukowską, której autorkami prac są
mieszkanki Żukowa: Wanda Dzierzgowska, Małgorzata Gruba, Maria Płotka i Bernadeta
Reglińska.
Poza tą działalnością OKiS co roku wraz z Gminnym Zarządem Szkolnego Związku
Sportowego włącza się w organizację turniejów gminnych oraz wyjazdów na turnieje ponad
gminne sportowców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. W 2019
roku odbyło się ponad 30 zawodów z tego cyklu w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka
halowa, lekkoatletyka, unihokej, szachy, tenis stołowy, dwa ognie usportowione dziewcząt
i chłopców. Kolejnym z zadań zleconych do realizacji przez ten podmiot jest Program Nauki
Pływania, skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy Żukowo, realizowany na basenie
w Łapinie i w Kartuzach. W 2019 r w programie uczestniczyły takie szkoły, jak : SP w Glinczu,
SP w Skrzeszewie, SP w Przyjaźni, SP w Niestępowie, SP w Miszewie, SP w Tuchomiu, SP
w Baninie, SP w Pępowie, SP w Leźnie, SP nr 1 w Żukowie, SP nr 2 w Żukowie, Parafialna Szkoła
Podstawowa w Żukowie. Ogólnie w programie wzięło udział 320 uczniów.
W ramach dotacji celowych Ośrodek odpowiada także za utrzymanie i pielęgnację
niektórych boisk sportowych: w Leźnie, Żukowie, Chwaszczynie, Rutkach, Tuchomiu, Małkowie
Przyjaźni, Parku nad Jeziorkiem i Skateparku. W 2019 na działalność tej instytucji wydatkowano
z budżetu gminy kwotę ponad 3 780 000,00 zł.
Biblioteka Samorządowa to druga instytucja kultury, która realizuje swoje zadania
poprzez gromadzenie, opracowywane, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych
oraz obsługę mieszkańców z tereny gminy Żukowo. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury
oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej w filiach w Baninie, Chwaszczynie,
Leźnie i Niestępowie.
Aktualne adresy bibliotek:
 Biblioteka Samorządowa w Żukowie
83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9b
 Biblioteka Samorządowa w Żukowie- filia w Baninie
80-297 Banino, ul. Lotnicza 29 (BUDYNEK OSP)
 Biblioteka Samorządowa w Żukowie- filia w Chwaszczynie ( STREFA KULTURY)
80-209 Chwaszczyno, ul. Żeromskiego 9
 Biblioteka Samorządowa w Żukowie – filia w Leźnie ( BUDYNEK OSP)
80-298 Leźno 28
 Biblioteka Samorządowa w Żukowie- filia w Niestępowie
83-331 Przyjaźń , ul. Raduńska 14
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W roku 2019 Biblioteka Samorządowa w Żukowie w ramach samodzielnego zakupu, jak
i dofinansowania udzielonego na podstawie Programu Biblioteki Narodowej - Zakup Nowości
Wydawniczych do bibliotek wzbogaciła księgozbiór o 3044 woluminów na wartość 64285 zł.
Stan księgozbioru wszystkich bibliotek wynosi 42331 woluminów. Wycofano 3376 pozycje
książkowe. Liczba ubytków podyktowana była złym stanem technicznym książek, tj. książki
zaczytane, niekompletne, zniszczone. Wycofane egzemplarze przekazywane są czytelnikom lub
oddawane na makulaturę. Biblioteka dokonała zakupów książkowych w wysokości 45 000 zł
z dotacji organizatora i 19 285 zł z dotacji ministerialnej - w ramach programu ZAKUPU
NOWOŚCI WYDAWNICZYCH. Oprócz zakupionych książek, Biblioteki otrzymywały dary od
indywidualnych darczyńców. Podarowane publikacje uzupełniają i wzbogacają księgozbiory
placówek i prowadzone są w odrębnym rejestrze. Z myślą o potrzebach czytelników biblioteki
prowadzą wymianę książek między placówkami.
 Czytelnictwo
Czytelnicy wg zajęcia
Osoby uczące się

Osoby pracujące

Pozostali

1033

1021

729

Czytelnicy wg wieku
ogółem

do 5 lat

6-12 lat

13-15
lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

powyżej 60
lat

2783

222

593

199

153

108

837

360

311

Pomimo ogólnie rosnącej tendencji w czytelnictwie, w stosunku do 2018r nastąpił spadek
liczby czytelników o 61 osób. W 2019 zapisały się 2783 osoby, które wypożyczyły 36418
książek i 1466 czasopism. Przyczyną mniejszej ilości zapisanych użytkowników i ilości
wypożyczeń było zamknięcie na miesiąc biblioteki w Baninie z powodu awarii instalacji wodnej
i późniejszego remontu, a także przeprowadzka i zamknięcie w miesiącach listopad i grudzień
biblioteki w Żukowie.
Wg zajęcia najliczniejszą grupą aktywnie wypożyczających byli uczniowie – 1033 os. Wśród
wymienionych czytelników jest grupa osób niepełnosprawnych i seniorów. Wymienionym
wyżej czytelnikom książki dostarczane są do domu w ramach wolontariatu w dni wewnętrzne.
 Prenumerata
W 2019 roku Biblioteka Samorządowa i Filie prenumerowały 85 tytułów czasopism i gazet
codziennych o wartości 6644 zł. Największą popularnością cieszyły się tytuły magazynów
fachowych :budowlanych, dekoracyjnych, jak również publikacje podróżnicze i publicystyczne.
 Sytuacja zawodowa Bibliotekarzy
Placówka

Banino

104

Il. Etat.

1,5

Zakres pracy

Godziny urzędowania

obsługa czytelnika, selekcja
księgozbioru, oprawa nowych
książek, lekcje biblioteczne

Pon. : 8.00 -18.00
Wt.: 9.00-17.00
Śr.: 9.00- 17.00 (dzień prac
wewnętrznych)

Czw.: 9.00-17.00
Pt.: 9.00 -17.00
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Placówka

Chwaszczyno

Leźno

Niestępowo

Żukowo

Suma:

Il. Etat.

1,5

Zakres pracy
obsługa czytelnika, selekcja
księgozbioru, oprawa nowych
książek, lekcje biblioteczne

0,5

obsługa czytelnika, selekcja
księgozbioru, oprawa nowych
książek, lekcje biblioteczne

1

obsługa czytelnika, selekcja
księgozbioru, oprawa nowych
książek, lekcje biblioteczne

2,25

Zakup, podział i transport książek
do opracowania, obsługa
czytelnika, selekcja księgozbioru,
oprawa nowych książek,
organizacja spotkań autorskich,
lekcje biblioteczne,

Godziny urzędowania
Pon. : 11.00 -19.00
Wt.: 9.00-17.00
Śr.: 9.00- 17.00 (dzień prac
wewnętrznych)

Czw.: 9.00-17.00
Pt.: 9.00 -17.00
Wt.: 10.00-18.00
Śr.: 9.00- 17.00 (dzień prac
wewnętrznych)
Czw.: 9.00-17.00
Pon. : 9.00 -17.00
Wt.: 9.00-17.00
Śr.: 9.00- 17.00 (dzień prac
wewnętrznych)

Czw.: 9.00-17.00
Pt.: 9.00 -17.00
Pon. : 8.00 -18.00
Wt.: 9.00-17.00
Śr.: 9.00- 17.00 (dzień prac
wewnętrznych)

Czw.: 9.00-17.00
Pt.: 8.00 -17.00

6,75

 Działalność kulturalno – oświatowa bibliotek .
W ramach promocji i upowszechniania czytelnictwa przeprowadzono 20 spotkań
autorskich, a także zajęcia z użytkownikami, w tym : lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek,
wspólne czytanie z najmłodszymi . W Bibliotekach odbyły się spotkania dla dzieci i młodzieży
z autorami powieści przygodowych dla młodych czytelników –z Krzysztofem Petkiem , z panią
oceanograf –Agnieszką Stanek -Pacholczyk, z autorką popularnych i lubianych serii dla młodszej
młodzieży -panią Małgorzatą Strękowską-Zarębą, warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym
– z Panem Poetą, a także dla osób dorosłych z lokalną poetką- Ewą Ilińską.

W ciągu całego roku kalendarzowego, odbyły się cykliczne spotkania z okazji DNIA KSIĄŻKI
I BIBLIOTEK. Biblioteka prowadziła akcję „ Podziel się Książką”, która ma na celu przybliżyć
i ułatwić dotarcie książki do czytelnika. Kącik z wymianą książki jest w każdej placówce
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Biblioteki Samorządowej i cieszy się wielkim zainteresowaniem. Czytelnicy mogą za darmo
nabywać książki otrzymane z darów, a w rewanżu mogą oddać egzemplarze o tematyce
dowolnej, z którymi chcą się rozstać. Jedynym warunkiem jest dobry stan książek – książek
zniszczonych/ zagrzybionych nie przyjmuje się z racji ryzyka zarażenia zdrowych zbiorów
bibliotecznych.

Biblioteki w 2019 roku realizowały projekt „Z książką na start”. Akcja skierowana jest do
dzieci w wieku 0-6 lat, a jej głównym celem jest promocja czytelnictwa i edukacji. W czasie
przystąpienia do projektu czytelnik otrzymywał pakiet startowy, w nim darmową książkę
dopasowaną do jego wieku i zainteresowań oraz Paszport Biblioteczny, do którego była
wbijana pieczątka za każdym razem gdy wypożyczył książkę. Gdy dziecko uzbierało
10 pieczątek, otrzymało imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.
W 2019 roku z akcji „ Z książką na Start” skorzystało 400 osób.
Biblioteka w 2019 rozpoczęła prace przy katalogowaniu/ opracowywaniu książek
w programie MAK+. Na dzień 31.12.2019 zostało opracowane 12000 wol.
 Modernizacja Bibliotek Publicznych
W ramach działań podjętych przez Organizatora Biblioteki w 2019 roku rozpoczęła się
przeprowadzka Biblioteki Samorządowej w Żukowie do nowego obiektu. Powierzchnia
użytkowa biblioteki wynosi obecnie 167 m². Oprócz dużej, przestronnej i nowoczesnej
wypożyczalni biblioteka dysponuje przestrzenią dedykowaną najmłodszym odbiorcom, która
będzie pełnić funkcje sali spotkań i warsztatów dla dzieci. Dla osób dorosłych w ramach
współpracy z OKiS warsztaty mają odbywać się w pomieszczeniach warsztatowych
sąsiadujących z biblioteką. W 2019 na działalność tej instytucji wydatkowano z budżetu gminy
kwotę ponad 770 000,00 zł.
Gmina Żukowo stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportu, aktywności fizycznej
i rekreacji oraz rozwijania sportowych uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to możliwe
dzięki połączeniu takich elementów jak rozbudowywana i unowocześniania baza sportowa,
finansowanie stowarzyszeń i klubów sportowych, nagrody i stypendia dla sportowców. Lokalna
baza sportowa pozwala na uprawianie sportów zespołowych i indywidualnych. Do
najważniejszych obiektów sportowych należą stadion w Żukowie ze sztuczną nawierzchnią,
boisko-Orlik, hala widowiskowo-sportowa w Żukowie i Baninie, boiska treningowe praktycznie
w każdym sołectwie, skate park, place zabaw i fitness, przyszkolne boiska i sale gimnastyczne.
W Gminie Żukowo trenują, uczestniczą w rozgrywkach mistrzowskich, rozwijają talenty
i realizują pasje piłkarze, siatkarze, lekkoatleci, tenisiści stołowi, zapaśnicy, karatecy, judocy,
szachiści, wędkarze, strzelcy i miłośnicy wielu innych sportów. Obiekty przeznaczone na
rozgrywki sportowe, wypoczynek i rekreację, umożliwiają rozwój lokalnych stowarzyszeń,
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kształcenie nowej kadry, zwiększenie aktywności fizycznej młodych ludzi i seniorów oraz
organizację masowych imprez sportowych. Sport i rekreacja finansowane są także w ramach
otwartych konkursów na wspieranie zadań publicznych.
W 2019 r. podczas I Rodzinnego Spływu Kajakowego „Żukowo na szlaku” oddano do
dyspozycji trzy nowe przystanie kajakowe zlokalizowane w miejscowościach: Rutki, Żukowo
i Lniska. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach zadania "Pomorskie Szlaki Kajakowe
- Szlakiem Raduni". W przypadku każdej przystani umocniono brzeg Raduni wraz z pochylniami
wspomagającymi wodowanie i wynoszenie kajaków z wody. W Lniskach, oprócz przenoski
kajakowej, wykonano obiekty małej architektury, takie jak ławki czy ścieżki spacerowe.
W Żukowie przy przystani stanęły wiaty wypoczynkowe, plac zabaw i stoliki szachowe.
Wykonano także pomost trójpokładowy, stosowne oświetlenie i miejsca parkingowe.
W Borkowie, przy przystani znajdziemy wiaty wypoczynkowe, oświetlenie, ciągi pieszo - jezdne
i miejsca parkingowe. Nie zabrakło również pomostu dwupokładowego. Łączny koszt trzech
inwestycji to ok. 2,3 mln zł., z czego ok. 1,9 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Ponadto w 2019 r. Instytucja Zarządzająca dokonała rozszerzenia projektu
o zakup łodzi żaglowych. Gmina Żukowo będzie mogła zakupić 3 szt. łodzi z 85%
dofinansowaniem. Realizacja zadania współfinansowana jest z EFRR na poziomie ponad
2,3 mln zł.
Przystań w Borkowie

Wiaty wypoczynkowe i plac zabaw przy przystani w Żukowie

W celu rozbudowy infrastruktury rowerowej złożono wniosek o dofinansowanie na
realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w Gminie
Żukowo”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby i został
skierowany do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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Natomiast projekt na który otrzymano w 2019 dofinasowanie pn. „Ukierunkowanie ruchu
turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych
oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo” zakładający realizację ścieżki
dydaktycznej na terenie Parku Nad Jeziorkiem w Żukowie zaplanowano do realizacji w 2020 r.
Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną uzupełniają, wybudowane i zmodernizowane boiska
w Niestępowie i Glinczu, utworzone Aktywne Strefy Rekreacji w Chwaszczynie i Leźnie, a także
przeprowadzone liczne prace modernizacyjne i doposażeniowe na pozostałych tego typu
obiektach. Place zabaw w większości sołectw wyremontowano, a niektóre z nich doposażono
w dodatkowe urządzenia np. w ramach funduszu sołeckiego wykonywano modernizację
nawierzchni placu zabaw w Baninie wraz z remontem urządzeń, w Chwaszczynie oddano do
użytku plac rekreacyjny przy ul. Jeziornej oraz przebudowany plac zabaw przy Szkole
Podstawowej, trwa budowa placu przy ul. Węglowej. Nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji
powstało w Tuchomiu i Niestępowie, natomiast w Małkowie ścieżka rekreacyjna a w Pępowie
i Miszewie doposażono istniejące obiekty w urządzenia fitness.
Modernizacja placu zbaw w Baninie ul. Klonowa

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w Tuchomiu

Dzięki tym realizacja dzieci zyskały jeszcze bardziej atrakcyjne miejsca do aktywnej
formy spędzania czasu, a poprzez wspólną zabawę na większą integrację. Niemałe
metamorfozy placów zabaw i terenów rekreacyjnych poprawiły estetykę naszych wiosek oraz
bezpieczeństwo naszych dzieci. Aktualnie w zasobach gminy jest 49 tego typu obiektów, na
których modernizację i doposażenie w 2019 roku wydano blisko 600 tyś. zł. Natomiast na
bieżące utrzymanie boisk, drobne prace remontowe z budżetu gminy wydatkowano ponad
550 tyś. zł.
Kolejnym działaniem i zachętą do popularyzacji aktywnego i zdrowego trybu życia
w gminie są stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, które corocznie samorząd
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przyznaje zgodnie z Uchwałą nr XXIV/258/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 maja
2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. Stypendium za okres
styczeń -czerwiec 2019 r.- 41 640,00 zł wypłacono 86 osobom (4 osoby w wysokości 100 zł/ mc, 81 osób 80 zł/m-c, 1 osoba 60 zł/m-c). Natomiast w kolejnej edycji stypendia przyznano
74 osobom (2 osoby w wysokości 100 zł/ m-c, 72 osoby 80 zł/m-c) i wypłacono za okres
wrzesień - grudzień 2019 r. - 23 840,00 zł.
Promocja to następny instrument działalności żukowskiego samorządu. W 2019 roku
kontynuowano wydawanie bezpłatnego Magazynu Informacyjnego Gminy Żukowo „Moja
Gmina”(miesięcznik, każdy o nakładzie 2500 szt.) kolportowanego na terenie całej gminy.
Realizowano liczne przedsięwzięcia związane z wizerunkiem Gminy Żukowo w kraju i za
granicą, a także zadania mające na celu działalność informacyjną (kontakt z mediami, treści na
stronę www – w 2019 r. to 511 artykułów oraz media społecznościowe w tym: Facebook,
Instagram i Youtube).

Mieszkańców o ważnych sprawach informowano również za pośrednictwem
utworzonej w 2018 roku aplikacji na telefony mobilne. Aplikacja jest bezpłatna, obsługują ją
telefony z systemami iOS i Android. Pobrano ją łącznie już ponad 1000 razy.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Nr 89/2018 z dnia 23.05.2018.r został
wprowadzony Regulamin Karty Mieszkańca Gminy Żukowo. Karta wydawana jest bezpłatnie,
warunkiem jej otrzymania jest zameldowanie w Gminie Żukowie oraz okazanie PIT-u
z potwierdzeniem rozliczenia podatku w gminie Żukowo. Posiadanie Karty uprawnia do
skorzystania z szeregu zniżek i ulg na terenie gminy Żukowo. Pod koniec ubiegłego roku liczba
wydanych kart wynosiła około 1500. Do Programu w 2019 roku przystąpiło 10 przedsiębiorstw.
Tym samym cały czas rozwija się oferta zniżkowa dla naszych mieszkańców.

Łącznie na cele promocyjne w 2019 roku przeznaczono ok. 360 tyś. zł.
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XVIII. WSPÓŁPRACA GMINY
1. Gminy Partnerskie
Gmina Żukowo ma obecnie partnerstwo z trzema gminami zagranicznymi i jedną krajową:

Wendelstein w Niemczech (od 2000r.), W ramach współpracy Województwa Pomorskiego
z okręgiem Środkowa Frankonia w Niemczech, w sierpniu 1999 roku doszło do spotkania władz
gminy Żukowo z burmistrzem Markt Wendelstein. W konsekwencji tej wizyty 25 września
1999 roku w Wendelstein, a 26 listopada 1999 r. w Żukowie obie gminy podpisały
memorandum o partnerstwie, wyrażając w ten sposób gotowość do nawiązania stosunków
partnerskich. Już na początku 2000 r. zostało podpisane porozumienie o partnerstwie.

Saint Junien we Francji (od 2001 r.). We wrześniu 2001 r. do porozumienia Żukowo - Markt
Wendelstein dołączyła gmina Saint-Junien z Francji, tworząc tym samym pierwsze w Europie
Trójporozumienie o partnerstwie. Współpraca między gminami Żukowo – Markt Wendelstein
– Saint-Junien cały czas owocuje wymianą społeczno-kulturalną. Gminy te dążą do wspierania
i wzajemnych kontaktów nie tylko w zakresie wymiany młodzieży, sportu, edukacji, kultury
i turystyki, ale również gospodarki, technologii, straży pożarnej, służby zdrowia i opieki.

Balvi na Łotwie (2013 r.). Podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2013 r.
podjęto uchwałę w sprawie nawiązania wspołpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żukowo
a społecznością lokalną gminy Balvi (Republika Łotewska). Ideą partnerstwa jest stworzenie
warunków do efektywnej współpracy mieszkańców obu gmin. Istnieje wiele płaszczyzn
dających możliwość aktywnego realizowania takiej współpracy: oświata, kultura, sport,
działalność organizacji pozarządowych, a także bardzo rozległa płaszczyzna administracji
samorządowej. Taka współpraca może odbywać się m.in. poprzez promocję, wspólne
wydarzenia kulturalne i sportowe, wystawy, targi, wzajemną promocję walorów turystycznych,
wymianę doświadczeń instytucji, organizowanie wymiany młodzieży i innych grup społecznych
oraz wspólną realizację projektów unijnych w powyższych obszarach.

110

Raport o stanie Gminy Żukowo za rok 2019

Gmina Świdnica (2014 r.). Podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej 21 marca 2014 r. podjęto uchwałę
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żukowo a społecznością
lokalną gminy Świdnica (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie). Ideą partnerstwa jest
stworzenie warunków do efektywnej współpracy mieszkańców. Urząd Gminy Świdnica wystąpił
do Urzędu Gminy Żukowo z zaproszeniem do współpracy partnerskiej, w której mają być
wspólnie podejmowane działania zmierzające do: rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju
współpracy w dziedzinie edukacji, szkolnictwa i sportu poprzez realizowanie wymian młodzieży
(m.in. poprzez realizację projektów tzw. Zielonej Szkoły) oraz wymian przedstawicieli
poszczególnych grup społecznych, upowszechniania kultury i tradycji regionów: dolnośląskiego
i kaszubskiego, propagowania i promocji turystyki, rozwoju przedsiębiorczości.
Współpraca między gminami jest intensywna. Przedstawiciele samorządów widują się
regularnie, prowadzą ze sobą korespondencję, wymieniają doświadczenia. Jednym
z najważniejszych elementów współpracy są coroczne Jarmarki Bożonarodzeniowe, podczas
których przedstawiciele samorządów odwiedzają się nawzajem organizując jednocześnie
stoiska jarmarkowe. To świetna okazja do poznania kultury i zwyczajów innych krajów również
dla mieszkańców. 2019 r. to także kontynuacja współpracy partnerskiej. Wśród nich znalazły się
m.in. wyjazd żukowskiej delegacji na Jarmark Wielkanocny w Świdnicy, wizyta gości ze Świdnicy
podczas obchodów 30-lecia praw miejskich miasta Żukowo, czy wyjazd 15-osobowej grupy
młodzieży z Gminy Żukowo w czerwcu w Wendelstein na obóz integracyjny. Kulminacyjnym
momentem jak każdego roku były spotkania podczas Jarmarków Bożonarodzeniowych. Nie
inaczej było w grudniu ubiegłego roku. W Jarmarku w Żukowie uczestniczyły delegacje z Saint
Junien i Świdnicy. Delegacje żukowskie odwiedziły również Jarmarki w Saint Junien
i Wendelstein.

2. Członkostwo gminy
Gmina Żukowo jest członkiem stowarzyszeń i związków skupiających samorządy:

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to
stowarzyszenie 56 gmin, miast i powiatów o łącznej powierzchni 6,7 tys. km2, w których
mieszka ponad 1,5 mln mieszkańców. Swoją działalność rozpoczął 15 września 2011 roku.
Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość
życia mieszkańców. Działa w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i
aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja
zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i
promocja. Od 2015 roku OMGGS jest jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zarządzamy funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet prawie
180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł. (https://www.metropoliagdansk.pl)
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Obszar działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
obejmuje łącznie 9 gmin, w tym: 8 gmin z terenu powiatu kartuskiego (Chmielno, Kartuzy,
Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo) oraz 1 z powiatu gdańskiego
(Przywidz). Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby założone zostało w 1996 r. Celem założycieli
– kaszubskich samorządów lokalnych – było podejmowanie wspólnych działań promocyjnych
w celu rozwoju turystyki i promocji Ziemi Kaszubskiej. W ramach swojej działalności STK było
uczestnikiem wielu imprez wystawienniczych zarówno krajowych jak i zagranicznych, podczas
których prezentowało walory turystyczne i przyrodnicze Kaszub. Wydało szereg publikacji
promocyjnych, organizowało szkolenia i konferencje oraz realizowało projekty służące
rozwojowi regionu. Proces formowania się i nadania Stowarzyszeniu roli Lokalnej Grupy
Działania został zainicjowany przez członków Stowarzyszenia w połowie 2004 roku.
(http://kaszubylgd.pl)

Organizacja powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, pod
nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako efekt zapotrzebowania na wspólne
działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Po 28 latach
działalności Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim
korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju.
Obecnie, zrzesza 93 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich, a podejmowane inicjatywy
mają przełożenie na jakość życia ponad 800 000 mieszkańców. Nadrzędnymi założeniami
realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona
wspólnych interesów zrzeszonych JST oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.
(https://zgp.com.pl)
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XIX. GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Realizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r. na potrzeby
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Żukowo podzielona była
na dwa sektory i obsługiwana przez dwie firmy wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego: rejon Południowy firma PRSP SANIPOR SP. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
ul. Sportowa 8, obejmujący miasto Żukowo i sołectwa: Żukowo, Borkowo, Rutki, Glincz, Babi
Dół, Skrzeszewo, Łapino, Widlino, Sulmin, Niestępowo, Przyjaźń i Otomino, i rejon Północny
firma ELWOZ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szklana 44, 83-334 Miechucino obejmujący sołectwa:
Banino, Leźno, Pępowo, Małkowo, Miszewo, Rębiechowo, Tuchom, Nowy Świat i Chwaszczyno.
Ze względu na kończące się umowy i zorganizowanie nowego przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów oraz mając na względzie zwiększenie konkurencyjności ofert
(uczestnictwo w przetargach mniejszych firm), podjęto nową uchwałę o podziale gminy na trzy
mniejsze sektory. Od 01.04.2019r. Gmina Żukowo została podzielona na III sektory na
podstawie uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 grudnia 2018r.: Sektor I
"Północny", obejmujący sołectwa: Banino część północna od ul. Lotniczej wraz z całą ul.
Lotniczą, Chwaszczyno, Tuchom, Nowy Świat obsługiwana przez firmę Przedsiębiorstwo
Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni ul.
Halicka 10, Sektor II „Środkowy", obejmujący sołectwa: Banino obsługiwana przez firmę
ELWOZ ECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice oraz część południowa od. ul.
Lotniczej, Czaple, Leźno, Małkowo, Pępowo, Miszewo, Rębiechowo, i Sektor III „Południowy",
obejmujący miasto Żukowo i sołectwa: Żukowo, Borkowo, Rutki, Glincz, Babi Dół, Skrzeszewo,
Łapino Kartuskie, Widlino, Sulmin, Niestępowo, Przyjaźń, Otomino obsługiwana przez firmę
PRSP SANIPOR SP. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8. Wszystkie trzy firmy zostały
wyłonione w drodze nieograniczonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych i ich
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości. Złożone oferty i wskazane w nich wartości na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych były niewystarczające, aby pokryć koszty
usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z kosztami
pochodnymi. Znaczny wpływ na wzrost wartości cenowej przedstawionych ofert miały
rosnące ceny za zagospodarowanie odpadów w RIPOK-ach oraz rosnące opłaty marszałkowskie
za każdą tonę odpadów trafiających na składowisko. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na
wysokość złożonych ofert były ceny wywozu i zagospodarowania odpadów zebranych w
sposób selektywny, które uległy znacznemu podwyższeniu, w związku z brakiem odbiorców
selektywnie zebranego plastiku, papieru, szkła itp. Skutkowało to podjęciem bardzo trudnej
decyzji o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców oraz
bardziej szczegółowym podziałem gospodarstw domowych. Dotychczas podział zakończono na
gospodarstwach domowych liczących 4 i więcej osób natomiast nowa uchwała uwzględniła
dalszy podział, a mianowicie dla gospodarstw liczących 4 osoby, 5 osób i 6 i więcej osób.
Zaznaczyć należy, że była to pierwsza podwyżka stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od lipca 2013 roku. W 2019 r. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosiły 8.107.321,92 zł ( w 2018 r. 5.644.976,70 zł) natomiast
wydatki związane z obsługą całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły
8.112.365,24 ( w 2018 r. 4.931.118,68 zł). Wspomnieć należy, że na dzień 31 grudzień 2019 r.
liczba gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosiła 12.875 ( w 2018 r. 11.341).
W prezentowanym roku zostały odebrane odpady komunalne od mieszkańców zgodnie
z poniższym:
- zmieszane odpady komunalne w ilości 8385,51 ton,
- odpady ulegające biodegradacji w ilości 3132,35 ton,
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- opakowania z papieru i tektury w ilości 343,89 ton,
- tworzywa sztuczne w ilości 660,88 ton,
- szkło w ilości 507,10 ton,
-pozostałe odpady w ilości 211,67 ton.
Ponadto na terenie Gminy Żukowo funkcjonuje dla wszystkich mieszkańców Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Żukowie przy ul. Polnej 70, do którego można
było bezpłatnie przywieźć odpady po remoncie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte meble, zużyte żarówki, świetlówki, zużyte baterie, urobek po wycince i zabiegach
pielęgnacyjnych drzew, skoszoną trawa, liście i igliwia itp. Punkt był czynny 5 dni w tygodniu
tj. wtorek w godz. 8:00 -16:00, środa 8:00-16:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-16:00 i
sobota 8:00-14:00. Punkt ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2019 roku PSZOK
odwiedziło 7252 osoby, a w 2018 r. 4.612 osób. Mając na względzie ułatwienie, identyfikację
osób oraz obsługę w 2019 r. zostały opracowane i dostarczone do wszystkich właścicieli
nieruchomości ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami do gminy karty PSZOK, które
to uprawniają posiadaczy do oddania odpadów do wskazanego punktu.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. została przyjęta następująca ilość odpadów
od mieszkańców:
- opakowania z papieru i tektury w ilości 1,56 ton,
- papier w ilości 38,52 ton,
- opony w ilości 37,15 ton,
- zmieszany odpady z budowy w ilości 268,25 ton,
- odpady ulegające biodegradacji w ilości 120,16 ton,
- zmieszane odpady opakowaniowe w ilości 28,42 ton,
- opakowania ze szkła w ilości 0 MG,
- szkło budowlane ( szyby okienne) w ilości 25,08 ton,
- odpady wielkogabarytowe 306,14 ton,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w ilości 41,96 ton,
- popiół w ilości 4,92 ton,
- leki w ilości 0,357 ton.
W celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez
racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie
właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów w 2019 r. do NFOŚiGW złożono
wnioski o dofinansowanie w tym zakresie. Pierwszy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żukowo o szacunkowej wartość inwestycji
2.507.259,15 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 1.732.658,76 zł. Aktualnie wniosek
podlega ocenie. Drugi pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” o wartość zadania 21.500 zł – w całości
finansowany ze środków z NFOŚiGW otrzymał pozytywną ocenę i aktualnie czeka na uchwałę
Zarządu NFOŚiGW zatwierdzającą dofinansowanie.
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XX. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2016 r. poz. 1806, ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3299, ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2018 r. poz. 2122 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 1286) w roku 2019 do zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo – edycja 2019”
przystąpiło 20 beneficjentów, 3 z nich zrezygnowało, a u 17 z nich zrealizowało zadanie, tj. w
prawidłowy sposób zdemontowano lub/i usunięto wyroby zawierające azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Żukowo. Demontaż pokryć dachowych prowadziła uprawniona
firma, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. W wyniku realizacji zadania usunięto 859
eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego powstało
i przekazanych zostało do unieszkodliwienia około 66,99 tony odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 23 961,00 zł, z czego
Gmina Żukowo otrzymała zwrot poniesionych kosztów w ramach dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 16 772,70 zł.
W 2019 r. podpisano także umowy z osobami fizycznymi o udzielenie dofinansowania
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Projekt był możliwy dzięki uchwale
Nr XLIII/476/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r.
poz. 3300 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 4743). 8 beneficjentów podpisało z Gminą
Żukowo umowy o udzielenie dofinansowania do poniesionych i udokumentowanych kosztów
przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości do 5 m 3/dobę. Kwota
jednorazowej dotacji wyniosła 1 500,00 zł dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
W wyniku realizacji zadania 7 beneficjentów rozliczyło się w terminie zgodnym z umową
i przedłożyło wymagane dokumenty, natomiast 1 beneficjent złożył pisemną rezygnację
z otrzymania dotacji. Według rozliczeń przedłożonych przez beneficjentów całkowity koszt
rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 58 308,79 zł brutto, z czego Gmina dokonała refundacji
udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 10 500,00 zł. Dofinansowanie miało na celu
poprawę stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego
pozbywania się ścieków, na obszarach nieskanalizowanych
Natomiast w ramach realizacji uchwały Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
25 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
(t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 1806, ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3299, ze
zm. Dz. Urz. Woj. pom. z 2018 r. poz. 2122 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 1286)
w roku 2019 zostało zawartych 60 umów o udzielenie dotacji do poniesionych kosztów
związanych z zakupem i montażem źródeł energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych
węglem z obiektów budowlanych. Kwota jednorazowej dotacji wyniosła 3 000,00 zł dla jednego
zmodernizowanego źródła energii cieplnej. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania
56 beneficjentów rozliczyło się w terminie zgodnym z umową i przedłożyło wymagane
dokumenty. W ramach w przyznawanych dotacji zostało zmodernizowanych 56 pieców
opalanych węglem i zastąpiono je 43 piecami gazowymi, 12 piecami na biomasę oraz 1 piecem
akumulacyjnym. Według rozliczeń przedłożonych przez beneficjentów całkowity koszt
rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 828 272,75 zł brutto, natomiast koszty pochodzące ze
środków budżetu gminy wyniosły 168 000,00 zł. Przedmiotowe dofinansowanie miało na celu
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domowych źródeł, jakimi są piece opalane
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węglem i koksem oraz wyeliminowanie problemu spalania w piecach domowych odpadów
komunalnych, co przyczynia się do znacznego wzrostu stężenia zanieczyszczeń powietrza.
Na terenie Gminy Żukowo znajduje się ponad 40 pomników przyrody np. drzew i głazów
narzutowych. Szczególnie interesujące pod tym względem są dawne parki dworskie w Leźnie
i Pępowie oraz park nad kanałem Słupiny w Żukowie. Największe głazy narzutowe znajdują się
w Przyjaźni i Widlinie. Posiadamy jedną aleję drzew - pomnik przyrody „Aleja Lipowa” – droga
powiatowa nr 1900G relacji Pępowo-Leźno. W skład alei wchodzi ok. 564 drzewa z gatunku lipa
drobnolistna.
Gmina realizując obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt przyjęła “Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Żukowo.” Tworzenie Programu jest obowiązkiem ustawowym, określonym w Ustawie
o ochronie zwierząt i ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie danej gminy.
W zakresie realizacji przyjętego programu w naszej gminie uwzględniono dokarmianie wolno
żyjących kotów przy jednoczesnym działaniu mającym na celu redukcję ich liczebności,
udzielanie pomocy zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych a z powodu
odniesionych ran mogą być niebezpieczne dla mieszkańców a także usuwanie martwych
zwierząt z dróg gminnych w celu zapobiegania ew. rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Na
realizację w 2019 r. przeznaczono kwotę 206 700,00 zł. W trakcie realizacji odłowiono oraz
zapewniono miejsce w schronisku dla zwierząt 125 zwierzętom. Przeprowadzono zabiegi
kastracji lub sterylizacji 22 wolno żyjącym kotom. Podjęto 21 interwencji weterynaryjnych
w związku ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt. Firma utylizacyjna podjęła 63
interwencje mające na celu usunięcie padłych zwierząt znajdujących się na drogach gminnych.
Dostarczono karmy dla ok. 100 wolno żyjących kotów z Gminy Żukowo, będących pod opieką
społecznych opiekunów.
Kolejnym ważnym aspektem w ochronie środowiska naturalnego jest Powietrze,
którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. W celu monitorowania
jakości powietrza w 2018 r. na budynku Urzędu Gminy w Żukowie zamontowano czujnik, który
na bieżąco monitoruje jego stan. W 2019 r. nie odnotowano przekroczeń norm, średnia jakość
powietrza oscylowała na poziomie dobrego.
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XXI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Ochotnicze straże.
Na terenie Gminy Żukowo funkcjonuje 8 jednostek OSP, które swoje remizy mają
w Baninie, Chwaszczynie, Leźnie, Miszewie, Niestępowie, Skrzeszewie, Sulminie oraz
w Żukowie na rzecz tych jednostek działa czynnie około 534 druhów istnieje również
8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 154 członków. Jednostki te są jednymi
z najczęściej wzywanych do wszelkiego rodzaju zdarzeń (704 wyjazdy 2019 roku) ze względu na
swoje wyszkolenie, oddanie oraz wyposażenie. W 2019 roku Gmina Żukowo wydała 748 615,77
zł na utrzymanie tych jednostek. W tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akacjach
ratowniczo-gaśniczych przekazano 180 107,27 zł, (z których to nasi druhowie zrezygnowali dla
realizacji celów statutowych OSP), na paliwo 43 734,66 zł, na utrzymanie, zakup części,
naprawy sprzętu i samochodów 251 404,01 zł, na zakup nowego sprzętu, mundurów, węży, pił
ratowniczych itp. 207 116,83 zł. Na szkolenia strażaków gmina poniosła koszt w wysokości
37 762,93 zł.
Zestawienie ilości wyjazdów w roku 2019:
JEDNOSTKA

Pożar

Miejscowe
Zagrożenie

Alarm
Fałszywy

RAZEM

Banino
Chwaszczyno
Leźno
Miszewo
Niestępowo
Skrzeszewo
Sulmin

30
26
13
13
14
13
7

90
69
35
33
27
26
19

8
3
0
5
0
0
2

128
98
48
51
41
39
28

Żukowo

66

191

14

271

Współpraca z Policją.
Gmina wspiera działania Policji ponosząc koszty utrzymania łączy światłowodów w celu
przesyłania obrazów z kamer monitoringu i poprzez udostępnienie ich na Komisariacie Policji w
Żukowie jak i Powiatowej Komendzie Policji w Kartuzach, a także pomagając innym jednostkom
z terenu Województwa Pomorskiego poprzez udostępnianie nagrań oraz weryfikację
nagranych zdarzeń.

Monitoring
Na terenie Gminy Żukowo funkcjonuje monitoring Gminny, który wspomaga działania Policji,
nie tylko z terenu gminy ale i z całego województwa. System składa się z 92 kamer
umiejscowionych w newralgicznych punktach Gminy. System cały czas podlega rozbudowie
oraz modernizacji.
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XXII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY I SPRAWY ADMINISTRACYJNE
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej
Burmistrz Gminy przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy realizował
uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2019 r. w sposób określony uchwałami.
W sprawozdawanym roku Rada Miejska w Żukowie (kadencja 2018-2023) obradowała na
jedenastu sesjach zwyczajnych, dwóch nadzwyczajnej oraz na jednej sesji uroczystej, na
których łącznie podjęto 173 uchwały.
Podejmowane uchwały dotyczyły najczęściej:






budżetu Gminy Żukowo oraz wieloletniej prognozy finansowej,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
spraw związanych z oświatą,
spraw związanych z ochroną środowiska,
spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, w szczególności wprowadzania
nazewnictwa ulic oraz gospodarowania nieruchomościami.

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Żukowo (https://bip.zukowo.pl) .
Spośród wszystkich podjętych w 2019 r. uchwał Rady Miejskiej w Żukowie dwie uchwały
zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.




Sołtys Sołectwa Czaple zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej w Żukowie Nr XIV/164/2019
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia
podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Czaple dotyczącego przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego w 2020 roku. Wskutek zaskarżenia dnia 15.01.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowił odrzucić skargę.
Mieszkaniec Gminy Żukowo zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w Żukowie
Nr XVI/188/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Gminy Żukowo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
dnia 17 stycznia 2020r. postanowił odrzucić skargę.

Wojewoda Pomorski w wyniku prowadzonych postępowań nadzorczych wydał jedno
rozstrzygnięcie nadzorcze dla uchwał podjętych w 2019r.


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2019r. stwierdza
nieważność uchwały nr V/66/2019 w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowych oraz określenia wysokości stawek
procentowych przy zbywaniu w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Żukowo. W orzeczeniu stwierdzono, że uchwała została
podjęta z naruszeniem art. 68 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami

Do Rady Miejskiej w Żukowie wpłynęło 10 skarg z zakresu działalności Burmistrza Gminy
Żukowo, w tym 2 skargi podnosiły zarzut bezczynności. Skargi dotyczyły w szczególności:
- decyzji wydawanych przez Burmistrza Gminy Żukowo w ramach prowadzonych postępowań;
- niedostatecznego utrzymania dróg gminnych;
- nienależytą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- budżetu obywatelskiego;
- ordynacji podatkowej;
- organizacji pracy urzędu i jednostek podległych.
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Dziewięć spośród dziesięciu skarg Rada Miejska w Żukowie uznała za bezzasadne, jedna skarga
przekazana została zgodnie z właściwością do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie
złożono żadnej petycji.
Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2019 wynosił 145 pracowników, w tym
osoby przebywające na długotrwałych nieobecnościach oraz osoby pracujące na zastępstwo.
Do urzędu wpłynęło 61 550 pism.
W 2019 r. Burmistrz Gminy Żukowo wydał 245 zarządzeń oraz wydano 23 658 decyzji.
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo Nr 113/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
przeprowadzania na terenie miasta Żukowo konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2020”
oraz określenie wzoru formularza wniosku zostało zaskarżone przez Mieszkańca Gminy
Żukowo. Wojewoda Pomorski w wyniku prowadzonego postępowania nadzorczego wydał
rozstrzygnięcie nadzorcze dla ww. zarządzenia. W orzeczeniu stwierdzono o nieważności
zarządzenia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie i wstrzymano jego wykonanie.
Do urzędu wpłynęło 177 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku
171 wniosków informacja została udostępniona wnioskodawcom. W przypadku 6 wniosków
została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Natomiast w dwóch
wnioskach poinformowano, że wz. z przekazaniem akt do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego dokumenty znajdują się w ww. instytucji. Jeden wniosek został skierowany
przez wnioskodawcę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego czyli od decyzji
odmawiającej udostępnienia informacji publicznej odwołanie złożono w jednym przypadku.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczyły:
 umów zawieranych przez gminę,
 wydanych pełnomocnictw przez gminę,
 dróg gminnych, infrastruktury drogowej w tym budowy dróg, chodników,
 prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 warunków zabudowy,
 budowy stacji elektroenergetycznej 400 kv.
 użytkowania wieczystego nieruchomości,
 dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych,
 opłat za zajęcie pasa drogowego,
 sieci wodociągowych i gazowych,
 komunikacji miejskiej,
 inwestycji gminnych, w tym węzłów integracyjnych, rozbudowy szkół,
 imprez masowych,
 organizacji pozarządowych,
 rozwoju sieci telekomunikacyjny m.in. 5G
 polityki turystycznej,
 projektów unijnych,
 odnawialnych źródeł energii,
 ochrony środowiska w tym przydomowych oczyszczalni oraz usuwania azbestu,
 odpadów komunalnych,
 kąpielisk wodnych,
 zwierząt z terenu Gminy Żukowo np. zwierząt bezdomnych,
 opłaty reklamowej, banerów, reklam,
 doradztwa podatkowego,
 obsługi bankowej płatności bezgotówkowej, rozliczania podatku,
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majątku gminy,
podatków od nieruchomości,
funduszu sołeckiego,
spraw kadrowo płacowych urzędu gminy,
obsługi prawnej urzędu,
aktów prawa miejscowego,
dokumentacji Rady Miejskiej
dokumentacji jednostek pomocniczych gminy,
dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym,
języka pomocniczego,
przedszkoli z terenu gminy Żukowo np. przyznawanych dotacji.
szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo, w tym liczby uczniów w szkołach,
obsługi prawnej,
systemu informatycznego, sprzętu w postaci drukarek, programów
komputerowych posiadanych przez urząd gminy,
działalności gospodarczych prowadzonych w Gminie Żukowo,
przetwarzania danych osobowych,
sprawozdań GUS.
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XXIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Gmina Żukowo wyróżniła się na arenie regionalnej, a nawet krajowej wartościowymi
pomysłami, oryginalnymi inicjatywami, a przede wszystkim konsekwencją, wytrwałością
i systematycznością w realizowaniu celów. Działania żukowskiego samorządu są doceniane
przez zewnętrznych ekspertów.
 Samorządowy Lider Edukacji w roku 2019 Gmina Żukowo trzeci rok z rzędu otrzymała
akredytację tytułu przyznawanego elitarnym Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które
realizują lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, nowatorski i efektywny.
Otrzymany certyfikat stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych
standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalna przestrzenią edukacyjną. Ponadto
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski otrzymał tytuł Mecenasa Wiedzy, to
„wyróżnienie specjalne przyznane menedżerom certyfikowanych jednostek samorządu
terytorialnego, wykazującym się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju
nowoczesnej, innowacyjnej edukacji.”

 Nagroda w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego TOP 100 w kategorii Gmina Przyjazna
Biznesowi. Certyfikaty przyznano w 5 kategoriach, z czego 4 dotyczyły firm, a jedna
(wspomniana wyżej) samorządów. Członkami Kapituły, która oceniała „samorządową”
kategorię byli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Zbigniew Canowiecki Prezydent
Pracodawców Pomorza, Zbigniew Jarecki Prezes Zarządu Kaszubskiego Związku
Pracodawców i Wiesław Szajda Prezes Pomorskiej Izby Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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 Decyzją Kapituły plebiscytu Symbol 2019, Gmina Żukowo uzyskała prestiżowy tytuł Symbol
Polskiej Samorządności 2019. Konkurs zorganizowali Monitor Rynkowy (dodatek „Dziennika
Gazety Prawnej”) oraz Monitor Biznesu (dodatek „Rzeczpospolitej”). - SYMBOL to
ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich
branżach podmiotów- zaznaczają organizatorzy konkursu. - Chcemy nagrodzić firmy,
przedsiębiorstwa, instytucje i samorządy, które działając na swoich lokalnych rynkach
charakteryzują się najwyższą jakością zarządzania, innowacyjnością, sprawnością
w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami unijnymi, dbałością o ekologię, ale nade wszystko
o szeroko pojęte dobro mieszkańców.

 Burmistrz Wojciech Kankowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke odebrali
nominację za Modernizację Spichlerza podczas uroczystej gali konkursu Modernizacja Roku
& Budowa XXI w. Ogólnopolski charakter konkursu sprawił, że konkurencja była niemała
i samą nominację traktować można jako niemałe wyróżnienie. Plebiscyt jest niezwykle
prestiżowy, odbywa się pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Infrastruktury, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Strategicznym partnerem
medialnym konkursu jest Rzeczpospolita.
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PODSUMOWANIE
Przedstawiony Raport o Stanie Gminy pozwala stwierdzić, iż rok 2019 był czasem bardzo
intensywnych działań, zarówno pod względem administracyjnym jak i inwestycyjnym. Mam
nadzieję, że to opracowanie w sposób czytelny pokazuje, jak zmienia się Nasza Gmina i jak
wiele ma do zaoferowania. Od lat systematycznie pracujemy nad poprawą jej atrakcyjności
zarówno jako miejsca do życia, jak i tworzenia nowych przedsięwzięć. Jednak, aby móc czerpać
z tego wymierne korzyści musimy zadbać o przeróżne potrzeby mieszkańców. Wyzwania są
duże, oczekiwania coraz większe, ale staramy się je realizować, oczywiście na miarę możliwości
budżetowych. Dbamy o młodych mieszkańców i seniorów, inwestujemy w edukację, sport
i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię. Ubiegły rok to kolejny rok dobrej współpracy
Burmistrza z Radą Miejską, dzięki której możliwa była kontynuacja lub rozpoczęcie szeregu
znaczących i oczekiwanych inwestycji takich jak Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz
z trasami dojazdowymi, rozpoczęcie rozbudowy szkoły podstawowej w Niestępowie, czy też
budowa kanalizacji sanitarnej realizowana przez Spółkę Komunalną „Żukowo”. Tak duże
działania nie przeszkodziły w wykonaniu szeregu mniejszych przedsięwzięć począwszy od
remontu dróg, chodników, budowy oświetlenia poprzez inwestycje w infrastrukturę
rekreacyjną- utworzone Aktywne Strefy Rekreacji w Chwaszczynie i Leźnie, nowe
i zmodernizowane place zabaw w sołectwach, wybudowane boiska ze sztuczną nawierzchnią
w Niestępowie i Glinczu, aż po długo wyczekiwaną przez mieszkańców modernizację
żukowskiego magistratu. Realizacja tych wszystkich zamierzeń to również zasługa finansów
zewnętrznych, pozyskanych z puli funduszy unijnych, a także krajowych, których dysponentem
była między innymi administracja rządowa i samorząd województwa pomorskiego. Ponadto
niezmiennie, w ramach konkursów grantowych, przekazujemy wsparcie klubom,
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, powierzyliśmy im także do realizacji część
zadań z zakresu ekologii i pomocy społecznej. Rozbudowywaliśmy sieć gminnego monitoringu,
wspieraliśmy ochotnicze straże pożarne i policję, co przełożyło się na zwiększenie
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Środki funduszu sołeckiego oraz budżet obywatelski
stanowiły zachętę dla mieszkańców do włączenia się w życie gminy i tworzenie społeczeństwa
obywatelskiego. Uważam, że stan gminy w 2019 roku to nie tylko zrealizowane zadania, ale
również początek kolejnych projektów i inwestycji, gdyż wykonano w nim nowe plany
i koncepcje na kolejne lata. Dziękuję Mieszkańcom Gminy Żukowo i Radzie Miejskiej za
aktywność i zaangażowanie, dziękuję przedstawicielom jednostek pomocniczych, pracownikom
urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz żukowskim NGO’s
za wsparcie, intensywną pracę i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz nieustannej
poprawy jakości życia w naszej gminie. Kierunek, który obraliśmy będziemy kontynuować.
Gmina to Wspólnota Mieszkańców. Razem Możemy Więcej.
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