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I. Charakterystyka i funkcjonowanie Gminy Kościerzyna 

Gmina Kościerzyna zajmuje obszar 311 km² zamieszkany przez 15.867 mieszkańców (stan 
na 31.12.2021 r.), co daje średnią gęstość zaludnienia 51 osób na 1 km². Powierzchnia gminy 
jest pokryta w 47,5% lasami, w 5,74% jeziorami i rzekami oraz w 29,6% gruntami ornymi. 

W gminie krzyżują się szlaki komunikacyjne: drogi relacji Gdańsk, Gdynia – Chojnice, Toruń – 
Słupsk oraz linie kolejowe: Gdynia – Bydgoszcz, Gdynia – Chojnice. Gospodarka ma charakter 
rolniczo – turystyczny. Ze względu na swoje położenie na terenie Szwajcarii Kaszubskiej i 
Borów Tucholskich Gmina Kościerzyna uznawana jest za jeden z najpiękniejszych i 
najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Malowniczo przeplatające się lasy, pola, 
łąki i jeziora, urozmaicona rzeźba terenu, urocze doliny rzeczne, czyste powietrze, cisza i 
spokój są wymarzonym miejscem wypoczynku.  

Znajdują się tu także doskonałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej: wędrówek pieszych, 
przejażdżek konnych i rowerowych, kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa. Przez gminę 
przebiegają trzy szlaki regionalne: „Kaszubski”, „Kamiennych Kręgów” i „Wdzydzki” o łącznej 
długości 64 km. Kajakarze znajdą tu 80 km szlaków wodnych i liczne jeziora, których w Gminie 
Kościerzyna jest ponad 60. Sześć z nich zajmuje powierzchnię ponad 100 ha, największe jest 
Jezioro Wdzydze zwane „Kaszubskim Morzem”, które wraz ze swymi ramionami (Radolne, 
Jeleń i Gołuń) zajmuje powierzchnię 1430 ha. Większość jezior jest pierwszej klasy czystości, 
pozostałe drugiej.  

 

 

 

W skład gminy wchodzi 36 sołectw: Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, 
Grzybowo, Juszki, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna-
Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, 
Nowa Kiszewa, Nowa Wieś Kościerska, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, 
Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze 
Kiszewskie, Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin.  
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Mimo że samorząd gminy Kościerzyna powstał w 1992 roku, kiedy to z miejsko-wiejskiej 
jednostki wydzielono obszar wiejski do samodzielnego funkcjonowania, to pierwsze ślady w 
historii o miejscowościach leżących na terenie gminy pochodzą już z roku 1224  - 
wzmiankowano wtedy o Skorzewie. 

Większość mieszkańców gminy posiada kaszubskie korzenie. Kultura kaszubska 
podtrzymywana jest przez działalność organizacji pozarządowych, zespołów 
folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich, a także uczniów uczących się w szkołach jedynego 
języka regionalnego w Polsce – kaszubskiego. Widocznym znakiem przywiązania do regionu 
są dwujęzyczne polsko-kaszubskie tablice wjazdowe i kierunkowe, ustawione w całej Gminie 
Kościerzyna. 

Uwarunkowania przyrodnicze gminy to przede wszystkim bioróżnorodność dominującego na 
jej obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W tej sferze można wymienić kilka unikatów 
na skalę ogólnopolską, jakimi są skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus) i troć jeziorna, 
zwana wdzydzką (Salmo trutta m. lacustris). 
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Liczba mieszkańców w Gminie Kościerzyna w 2021 roku wzrosła w porównaniu do roku 
poprzedniego. 

Szczegółowe dane demograficzne przedstawia poniższa tabela: 

Rok Liczba 
mieszkańców 

Urodzenia Zgony 

2012 15 076 208 96 

2013 15 193 163 117 

2014 15 317 181 87 

2015 15 389 178 129 

2016 15 401 205 106 

2017 15 625 221 102 

2018 15 777 212 117 

2019 15 862 221 132 

2020 15 804 216 120 

2021 15 867 223 151 

Wśród mieszkańców większość stanowią mężczyźni. W dniu 31.12.2020 r. w Gminie 
Kościerzyna zamieszkiwało 7965 mężczyzn i 7839 kobiet, natomiast w dniu 31.12.2021 r. było 
to mężczyzn 7981 i 7886 kobiet. 
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Gmina funkcjonuje na podstawie „Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym”. 
Dokument określa m. in zakres działania i zadania gminy, kompetencje władz oraz akty prawa 
miejscowego stanowionego przez gminę. W szczególności zadania własne gminy obejmują 
następujące sprawy:  

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej; 

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz; 

• działalności w zakresie telekomunikacji; 

• lokalnego transportu zbiorowego; 

• ochrony zdrowia; 

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

• edukacji publicznej; 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

• targowisk i hal targowych; 

• zieleni gminnej i zadrzewień; 

• cmentarzy gminnych; 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego; 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 
i prawnej; 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej; 

• promocji gminy; 

• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 
1535 i 2490); 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

W 2021 r. funkcję Wójta Gminy Kościerzyna pełnił Grzegorz Piechowski (wybrany na kadencję 
2018-2023). W realizacji zadań gminy wspierali go najbliżsi współpracownicy: 

Zastępca Wójta – Grzegorz Świtała 

Sekretarz Gminy – Katarzyna Knopik  

Skarbnik Gminy – Elżbieta Moskal  

Urząd Gminy Kościerzyna funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, a w szczególności z rozdziałem 2 ww. ustawy pn. „Zakres działania i zadanie gminy” 
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W skład Urzędu Gminy Kościerzyna wchodzą następujące wydziały: 

• Wydział Organizacyjny  

• Wydział Finansów  

• Wydział Rozwoju Lokalnego  

• Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości  

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

• Straż Gminna  

• Samodzielne stanowiska 

W 2021 roku w Gminie Kościerzyna funkcjonowało 14 jednostek organizacyjnych:  

1. Biblioteka Gminna 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie 

3. Zakład Sportu, Kultury i Turystyki 

4. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna 

5. Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna 

6. Szkoła Podstawowa w Kaliskach 

7. Szkoła Podstawowa w Kornem 

8. Zespól Kształcenia w Łubianie 

9. Szkoła Podstawowa w Niedamowie 

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu 

11. Zespół Szkół w Skorzewie 

12. Zespół Szkół w Wąglikowicach 

13. Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu 

14. Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu  

W 2021 r. Gmina Kościerzyna posiadała udziały w trzech spółkach komunalnych: 

1. LUBEKO sp. z o.o.  

2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” sp. z o.o.   

3. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o.  

 

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy Kościerzyna. Rada 
Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych Gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.  

 

Radni Rady Gminy Kościerzyna w kadencji 2018-2023:  

1. Andrzej Bober – Przewodniczący Rady  

2. Krzysztof Bławat – Wiceprzewodniczący Rady 

3. Tadeusz Bober 
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4. Bożena Cieszyńska  

5. Robert Dera 

6. Wiesław Jakubek 

7. Piotr Jankowski 

8. Piotr Kwidziński 

9. Arkadiusz Maliszewski  

10. Andrzej Miszczak 

11. Łukasz Sulej 

12. Marian Seyda 

13. Danuta Szczepańska 

14. Karol Wysiecki 

15. Marcin Żurek 

 

II. Finanse Gminy Kościerzyna 

 

1. Budżet gminy 

 

• Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna Nr XIV/232/2020  z dnia 22 grudnia 2020 r. budżet na 
2021 rok uchwalono w wysokościach:  

- po stronie dochodów: 91.557.523,00 zł 
- po stronie wydatków: 99.332.405,00 zł 

• Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna Nr XIV/329/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy na rok 2021  budżet gminy wynosił:  

- po stronie dochodów: 113.303.296,00 zł  
- po stronie wydatków: 133.180.046,00 zł 

Wynik wykonania budżetu za rok 2021 wynosił -2.980.764,54 zł. 

Skumulowany  wynik  finansowy: 16.836.750,19 zł   

Nadwyżka z lat ubiegłych 13.855.985,65 zł 

Wolne środki: 

- emisja obligacji: 2.000.000,00 zł 

- pożyczka z WFOŚ: 1.040.000,00 zł 

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków  na  dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło  
odpowiednio: 

- dochody ogółem: 109.560.753,87 zł, w tym: dochody bieżące: 94.117.220,98 zł i   
dochody majątkowe: 15.443.532,89 zł 

- wydatki ogółem: 112.541.518,41 zł, w tym: wydatki bieżące: 83.459.362,72 zł i wydatki 
majątkowe: 29.082.155,69 zł 
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Podsumowując, budżet Gminy Kościerzyna  po stronie dochodów wyniósł po ostatniej zmianie 
113.303.296,00 zł i w stosunku do planu początkowego wzrósł o 21.745.773,00 zł, zaś jego 
wykonanie za rok 2021 zamknęło się kwotą 109.560.753,87 zł, co stanowi 96,70 %. Natomiast 
po stronie wydatków budżet Gminy Kościerzyna w roku 2021 wyniósł po ostatniej zmianie  
133.180.046,00 zł, w stosunku do planu początkowego uległ zwiększeniu o 33.847.641,00 zł, 
zaś jego wykonanie w roku 2021 r. zamknęło się kwotą  112.541.518,41 zł tj. 84,50%. 

Źródłami dochodów własnych gminy są: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, 
leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie 
karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłat 
(skarbowej, miejscowej, eksploatacyjnej), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 
budżetowe, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z 
kar pieniężnych i grzywien, część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 
związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 
gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, 
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, udział we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze 
gminy), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (od podatników tego 
podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy).  

 

W 2021 roku dochody budżetu Gminy Kościerzyna wyniosły odpowiednio: 

1. Dział 010 „Rolnictwo i  łowiectwo” – plan wynosił 6.018.181,00 zł i został wykonany w 
wysokości 4.279.343,14 zł, co stanowi 71,11%.  

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan w 
tym dziale wynosił 1.450.417,00  zł i został wykonany w wysokości 1.621.577,84 zł, co 
stanowi 111,80%.  

3. Dział 600 „Transport i łączność” – plan wynosił  2.292.518,00 zł i został wykonany w 
wysokości 935.562,73 zł, co stanowi 40,81%.   

4. Dział 630 „Turystyka” – dochody zaplanowano w kwocie  1.735.409,00 zł, a  wykonano  
w  kwocie 510.661,36 zł, co stanowi 29,43%. 

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wynosił 4.567.094,00 zł i został 
wykonany w wysokości 4.645.963,27 zł, co stanowi 101,73%. 

6. Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody wynoszą 16.000,00 zł                         
i zostały wykonane w wysokości 19.758,00 zł, co stanowi 123,49%.  

7. Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody bieżące wynoszą 
485.236,00 zł   i zostały wykonane w wysokości 535.098,90 zł, co stanowi 110,28%.   

8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planowane dochody 
bieżące w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 2.999,45 zł co stanowi 99,98%  

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane 
dochody  wynoszą  12.750,00 zł, a  wykonanie 14.673,50 zł.   

10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” – planowane dochody   
wynoszą 30.308.624,00 zł, natomiast wykonanie 31.959.785,76 zł, co stanowi 
105,45%.    

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 
28.629.454,00 zł, a wykonanie 28.778.088,42 zł, co stanowi 100,52%. 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

9 

 

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 1.652.209,00 zł, a wykonanie    
1.617.359,87 zł, co stanowi 97,89%.   

13. Dział 851 „ Ochrona zdrowia”  planowane dochody w tym dziale to wpływy z różnych 
dochodów zaplanowane zostały w kwocie 37.270,00 zł, a wykonane w kwocie 
33.379,61 zł.   

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 
1.007.507,00 zł,  a wykonanie  920.237,22 zł co stanowi  91,34% 

15. Dział 854 „Edukacyjna  opieka  wychowawcza” – planowane dochody bieżące 
68.736,00 zł,  a  wykonanie   wynosi 64.056,00 zł, co stanowi 93,19%.    

16. Dział 855 „Rodzina” – planowane  dochody 31.100.273,00 zł, a wykonanie  
30.669.054,49 zł, co stanowi  98,61%. 

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 
wynoszą 3.523.618,00 zł a wykonanie 2.557.205,90 zł, co stanowi 72,57%. 

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –  dochody bieżące wykonano 
w kwocie 849,00 zł.   

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody wynoszą 395.000,00 zł,               
a  wykonanie 395.099,41 zł, co stanowi 100,03 %.     

Na  dzień 31.12.2021 r. należności  pozostałe  do  zapłaty  wynosiły  1.008.184,68 zł, w  tym:   

- z tytułu dostaw towarów i usług: 615.965,88 zł 

- z tytułu podatków: 22.415,99 zł 

- z tytułu pozostałych należności: 369.802,81 zł 

Na dzień 30.04.2022 r. należności pozostałe do zapłaty zostały uregulowane w kwocie głównej 
220.527,29 zł (oraz dodatkowo odsetki). 

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2021 rok wynosiły 30.308.624,00 zł, 
natomiast ich wykonanie 31.959.785,76 zł, co stanowi 105,45%. Najważniejsze składniki tych 
dochodów wykonano jak poniżej: 

− podatek rolny 205.166,04 zł, tj.100,69%; 

− podatek od nieruchomości  13.563.111,55 zł, tj.101,39%; 

− podatek leśny  530.534,21 zł, tj.100,29%; 

− podatek od środków transportowych 1.861.376,33 zł, tj.110,14%; 

− podatek od czynności cywilnoprawnych  1.219.774,68 zł tj. 141,52%; 

− podatek od spadków i darowizn  89.076,54 zł tj. 101,22 %   

− podatek w formie karty podatkowej –  25.290,91 zł tj. 95,08%; 

− opłata miejscowa – 123.210,42 tj. 100,99%, 

− opłata skarbowa -  25.398,00 zł tj. 126,99% 

− wpływy z opłaty eksploatacyjnej  867.116,20 zł, tj. 100,48% 

− wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. – 111.500,27 zł, tj. 139,38%;  

− opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 243.563,75 zł, tj. 110,71%; 

− wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym 27.995,77 zł, tj. 100 % 

− rekompensata utraconych dochodów z podatków 5.738,00 zł; 

− wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 75,60 zł; 

− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 127.478,67  zł, tj. 142,43%; 

− udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej  431.846,82 zł; tj. 77,15%; 
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− udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   12.501.532,00 zł. 
tj. 108,24%. 

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono 6.824 decyzji na dzień 

31.12.2021 r., w tym z tytułu: 

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3.202 szt. 
- podatku od nieruchomości - 3.185 szt. 
- podatku rolnego - 304  szt. 
- podatku leśnego - 99  szt. 
- decyzji umorzeniowych - 34  szt. 

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności: 

a) wysłano łącznie 1.994 szt. upomnień na łączną kwotę  1.850.502,20 zł, w tym: 

− z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 49 upomnień na kwotę 
280.002,38 zł, 

− z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości os. fizyczne i prawne) wysłano 1.897 upomnień  na kwotę   
1.451.478,86 zł, 

− z tytułu zaległości – opłata eksploatacyjna wysłano 2 upomnienia na kwotę 18.598,45 zł 

− z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wysłano 16 upomnień na kwotę 
26.132,25 zł  

− z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności 
wysłano 2 upomnienia na kwotę 2.747,22 zł  

− z tytułu opłaty planistycznej wysłano 8 upomnień na kwotę 61.843,17 zł 

− z tytułu zaległości - mandat karny wysłano 5 upomnień na kwotę 800,00 zł 

− z tytułu zaległości dzierżaw wysłano 13 wezwań do zapłaty na kwotę 2.799,25 zł 

− z tytułu zaległości za wykup mieszkań wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę    
6.100,62 zł 

 
b) wystawiono 490  tytułów  wykonawczych  na łączną kwotę 985.209,76 zł 

c) dokonano 5 wpisów hipotecznych na kwotę 44.278,00 zł w celu zabezpieczenia 
należności podatkowych (brak egzekucji przez Organy egzekucyjne)  

d) w okresie 01.01.2021- 31.12.2021 przeprowadzono 5 kontroli podatkowych.   

 

Warto zwrócić uwagę na stałą, pozytywną tendencję dotyczącą realizacji dochodów. Już od 
wielu lat, pomimo ciągle niełatwej sytuacji na rynku, w większości zaplanowanych składników 
przekraczamy zaplanowane dochody. W 2021 roku nastąpił wzrost w udziałach we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych, co ma związek ze zmianami w gospodarce 
krajowej, tj. wzrostem wynagrodzenia minimalnego i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.  
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Wykonanie dochodów w ujęciu wieloletnim: 

ROK 2021 2020 2019 2018 2017 

Wykonanie dochodów: 
grupy podatkowe 

31.959.785,76 29.232.334,04 27.047.505,67 25.901.995,75 23.965.169,57 

Udziały w podatku - osoby 
prawne 

431.846,82 739.928,46 482.725,90 999.148,35 677.990,88 

Udziały w podatku - osoby 
fizyczne 

12.501.532,00 10.989 386,00 11.097.320,00 10.434.359,00 9.095.338,00 

Podatek rolny 205.166,04 196.103,03 184.830,92 186.996,62 178.148,94 

Podatek od nieruchomości 13.563.111,55 13.028.706,00 11.266.392,59 10.498.501,94 10.354.941,88 

Podatek leśny 530.534,21 507.453,84 497.129,00 506.160,14 489.137,66 

Podatek transportowy 1.861.376,33 1.796.378,54 1.709.904,56 1.788.950,37 1.636.770,82 

Karta podatkowa 25.290,91 20.103,68 20.139,12 19.365,50 18.399,29 

Czynności cywilno-
prawnych 

1.219.774,68 991.503,63 711.443,60 585.569,14 518.963,55 

Wpływy z opłaty skarbowej 25.398,00 24.545 ,07 21.640,15 18.649,50 20.237,00 

Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej 

867.116,20 938.225,79 1.055.979,83 864.295,19 975.241,55 

 

Wydatki w 2021 roku zaplanowano na kwotę 133.180.046,00 zł i zostały wykonane  
w wysokości  112.541.518,41 zł, co stanowi 84,50%. 

 

Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco: 

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą  
19.151.987,00 zł a wykonano 14.045.529,15 zł, co stanowi 73,34%.  

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki 
wynoszą 2.813.305,00  zł, a wykonanie 2.648.784,02  zł tj. 94,15%. 

3. Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wynoszą 16.756.158,00 zł, a 
wykonanie 12.261.596,60 zł, co stanowi 73,18%.  

4. Dział 630 „Turystyka” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.411.080,00 zł,                
a wykonanie 947.070,66 zł, co stanowi 39,28%. 

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 
3.758.100,00  zł, a wykonane 3.353.252,74 zł, co stanowi 89,23%.  

6. Dział 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 
197.950,00 zł a wykonane 60.944,41 zł tj. 30,79%.  

7. Dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 
8.142.547,00  zł, a wykonane 7.131.353,79  zł co stanowi 87,58%.  

8. Dział 751 „Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.000,00  zł, a wykonanie 
2.999,45  zł tj. 99,98%. 

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki 
to kwota 699.324,00  zł,  a wykonane 629.157,95  zł co stanowi 89,97 %.  
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10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to 159.580,00 zł, a 
wykonanie 59.261,55 zł tj. 37,14%. 

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 375.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na 
rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego - 225.000,00 zł oraz na rezerwę 
budżetową ogólną - 150.000,00 zł. 

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota 29.668.479,00 zł,              
a wykonanie 27.594.283,64 zł tj. 93,01%.  

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan w kwocie 537.594,00 zł, a wykonanie w kwocie 
319.998,78  zł, co stanowi 59,52%. 

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to kwota 
3.734.499,00 zł, a wykonane 3.171.477,92 zł tj. 84,92%.   

15. Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” wydatki zaplanowano w kwocie 
380.337,00 zł, a wykonano w kwocie 251.130,40 zł tj. 66,03% 

16. Dział 855 „Rodzina” wydatki zaplanowano w kwocie 31.661.694,00 zł, a wykonano w 
kwocie 31.103.378,22 zł co stanowi 98,24%.  

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowano w 
kwocie 8.569.570,00 zł, a wykonano w kwocie 5.807.155,70 zł, co stanowi 67,76 %, 

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki zaplanowano w kwocie 
1.002.330,00 zł, a wykonano w kwocie 758.394,85  zł, co stanowi 75,66%. 

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatki zaplanowano w kwocie 3.157.512,00  zł, a 
wykonano w kwocie 2.395.748,58 zł, co stanowi 75,87%.  

 

Wykonanie budżetu Gminy Kościerzyna w ujęciu wieloletnim 

Wykonanie budżetu 
gminy / ROK 

2021 2020 2019 2018 2017 

Wykonanie dochodów 109.560.753,87 101.962.498,05 93.232.527,38 82.339.872,31 76.735.455,95 

Wykonanie wydatków 112.541.518,41 95.949.507,47 83.134.919,93 86.534.529,43 79.233.983,50 

Wynik/nadwyżka/deficyt -2.980.764,54 6.012.990,58 10.097.607,45 -4.194.657,12 -2.498.527,55 

 

W ujęciu wieloletnim finanse Gminy Kościerzyna kształtują się następująco: 

ROK 2021 2020 2019 2018 2017 

Udział wydatków 
majątkowych 

29.082.155,69 17.836.253,67 10.318.393,76 21.149.165,27 15.843.620,51 

W wydatkach 
ogółem 

112.541.518,41 95.949.507,47 83.134.919,93 86.534.529,43 79.233.983,50 

Proporcja 25,84% 18,59% 12,41% 24,44% 19,99% 

Zadłużenie 
ogółem - stan na 
31 grudnia 

3.040.000,00 3.218.460,00 4.655.380,00 4.700.000,00 600.000,00 
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danego roku – 
kredyty i pożyczki 

Poziom wolnych 
środków 

3.218.460,00 4.655.380,00 4.700.000,00 600.000,00 1 340 000,00 

 - Po odliczeniu 
rozchodów 

2.000.000,00 3.218.460,00 3.563.080,00 300.000,00 540.000,00 

 

 

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

 

Na zadania inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano w Gminie Kościerzyna kwotę  

29.082.155,69 zł, co stanowi 25,84% wydatków budżetowych. Zaplanowane środki na  

inwestycje  zostały  wykorzystane  następująco: 

Nazwa zadania Wydatkowano 
kwota w zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerskiej Hucie do Gminy 
Miejskiej Kościerzyna 

5.570,00 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Wielki Klincz 3.066.640,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąglikowice, Loryniec i Czarlina 
wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Wąglikowice z 
odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca  

91.885,65 

 

Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie 2.693.179,57 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 
Łubiana 

5.993.640,09 

Zakup pompy do przepompowni ścieków PS2 w Skorzewie  10.524,15 

Rozbudowa placu zabaw w Łubianie 34.137,98 

Zakup urządzeń pomiarowych 36.598,47 

Budowa drogi śródpolnej Czarlina Skoczkowo 309.781,91 

Zakup serwera do Zakładu Komunalnego 18.602,78 

Zakup upgrade licencji systemu Scada do najnowszej wersji wraz  
z przeniesieniem systemu  

25.558,65 

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej  
nr 2404G w miejscowości Nowa Kiszewa 

121.488,87 

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej  
nr 2201G w miejscowości Puc wraz z chodnikiem 

123.747,19 

Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy 
drodze powiatowej 2413G 

132.150,46 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec 50.000,00  
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Budowa dróg gminnych w Kościerskiej Hucie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych  

1.868.388,68 

Budowa i modernizacja dróg gminnych  791.503,38 

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z 
rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utrzymaniem 
komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim 

340.701,23 

Budowa drogi gminnej dojazdowej w Czarlinie 988.308,09 

Budowa mostu z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 
187068G w Łubianie 

48.585,00 

Przebudowa drogi gminnej we Wdzydzach ul. Stolema 251.147,90 

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Korne-Owśnice z RFIL  
(COVID-19) 

2.999.999,72 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej wraz z chodnikiem 
i parkingiem w Skorzewie 

609.883,41 

Maszyna do czyszczenia piasku z ulic  28.000,00 

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia 132.112,40 

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda 30.750,00 

Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie 215.067,49 

Zakupy inwestycyjne grunty 42.113,27 

Wykonanie klimatyzacji w budynku B urzędu gminy 53.529,60 

Zakup autobusu 19-21 osobowego 249.501,50 

Zakup i montaż tv przemysłowej 15.175,58 

Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji  
w Kościerzynie 

22.000,00 

Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego na zakup sprzętu i 
wyposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego  

100.000,00 

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach 10.3.1 3.255.270,36 

Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym  
w Małym Klinczu 

30.750,00 

Budowa Aktywnego Parku w Wielkim Klinczu 1.109.644,97 

Zakup samochodu dla Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki 44.956,00 

Zakup drukarki 3d - 2 szt. 29.489,00 

Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej w Kornem 10.299,92 

Zakup pieca na pelet wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Nowym Klinczu 

79.758,46 

Zakup układu kompensacji mocy biernej wraz z montażem dla Szkoły 
Podstawowej w Kaliskach  

19.618,50  

RAZEM 26.080.060,23 
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W ramach wydatków majątkowych dodatkowo Gmina Kościerzyna w 2021 roku objęła udziały  
w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o. (3.000.000,00 zł – 
60.000 udziałów o wartości 50 zł każdy). 
 
Do wydatków majątkowych zalicza się również zwrot części zaliczki zadania „Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Łubiana” w kwocie 2.095,46 zł. 
 
 
Wydatki inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego: 

1. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie:  121.488,87 zł (dotyczy budowy 
bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2404G w miejscowości Nowa 
Kiszewa wraz z chodnikiem) 

2. Porozumienia ze Starostwem  Powiatowym  w  Kościerzynie: 123.747,19 zł – dotyczy 
budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2201G w 
miejscowości Puc wraz z chodnikiem) 

3. Porozumienia ze Starostwem  Powiatowym  w  Kościerzynie: 132.150,46 zł – dotyczy 
budowy i przebudowy chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 
2413G.) 

4. Porozumienia ze Starostwem  Powiatowym  w  Kościerzynie: 50.000,00 zł – dotyczy 
przebudowy drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec) 

5. Umowa ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie o udzielenie dotacji celowej  
z przeznaczeniem na zakup  sprzętu i wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
100.000,00 zł 

 

6. Wieloletnia prognoza finansowa  

 

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/231/2020 r. z dnia 22.12.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Kościerzyna przyjęto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021-2029. W 2021 r. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą i 
zarządzeniem:  

- Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. 

- Uchwała Nr II/246/2021 z dnia 8 marca 2021 r. 

- Uchwała Nr IX/291/2021 z dnia 21 września 2021 r. 

- Uchwała Nr X/297/2021 z dnia 22 października 2021 r.  

- Uchwała Nr XII/317/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 

- Uchwała Nr XII/322/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.  

Gmina Kościerzyna jest w dobrej kondycji finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa 
pokazuje, że zadłużenie Gminy nie jest wysokie, a plan spłaty długu nie będzie znacząco 
obciążać budżetu. 

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kościerzyna w 2021 roku wyglądała 
następująco: 
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1. Wykwalifikowany nauczyciel gwarancją sukcesu edukacyjnego swoich wychowanków.  

Łączne nakłady finansowe 88.042,00 zł. Limit na 2021 r. 88.042,00 zł. Wykonanie na 

31.12.2021 - 25.912,84 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Oświaty Gminy 

Kościerzyna. 

 

2. Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu  

Łączne nakłady finansowe 2.536.959,00 zł. Limit na 2021 r. - 1.886.959,00 zł. Wykonanie na 

31.12.2021 r. – 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy. 

 

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze zlewni Łubiana.  

Łączne nakłady finansowe 10.000.000,00 zł. Limit na 2021 r. 8.109.284,00 zł. Wykonano w 

2021 r. – 7.231.088,09 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy. 

 

4. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Kościerzyna.  

Łączne nakłady finansowe 20.663.347 zł. Limit na 2021r. 1.908.250,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. – 1.037.691,28 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny 

Gminy Kościerzyna.  

 

5. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją, dworca 

kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim.  

Łączne nakłady finansowe 3.085.400,00 zł. Limit na 2021r. 750.000,00 zł. Wykonanie na 

31.12.2021 r. – 340.701,23 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.  

 

6. Budowa i modernizacja sieci oświetlenia. Łączne nakłady finansowe 1.850.000,00 zł.  

Limit na 2021r. 162.207,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021 r. – 132.112,40 zł. Jednostka 

odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.  

 

7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kościerzyna.  

Łączne nakłady finansowe 8.995.000,00. Limit na 2021 r. 3.018.000,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 – 2.168.211,16 zł.  Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny 

Gminy Kościerzyna.  

 

8. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Wąglikowice, Loryniec i Czarlina wraz z 

budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków 

oczyszczonych do rzeki Wierzyca.  

Łączne nakłady finansowe 7.412.000,00 zł. Limit na 2021 r. 112.000,00 zł. Wykonano w 

31.12.2021 r. - 91.885,65 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny 

Gminy Kościerzyna.  
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9. Budowa Dróg Gminnych w Kościerskiej Hucie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Łączne nakłady finansowe 3.300.000,00 zł. Limit na 2021 r. 2.060.000,00 zł.  Wykonano na 

31.12.2021 r. - 1.868.388,68 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy. 

 

10. Przebudowa ul. Stolema we Wdzydzach. 

Łączne nakłady finansowe 1.495.000,00 zł. Limit na 2021 r. 395.000,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. - 395.000,00 zł Wykonano na 31.12.2021 r.  251.147,90 zł. Jednostka 

odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.  

 

11. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz.  

Łączne nakłady finansowe 6.845.000,00 zł. Limit na 2021 r. 3.067.255,00 zł. Wykonano w 

2021 r. 3.066.605,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy 

Kościerzyna.  

 

12. Rozbudowa ujęcia wody w Kłobuczynie.  

Łączne nakłady finansowe 1.735.000,00 zł. Limit na 2021 r. 200.000,00 zł. Jednostka 

odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.  

 

13. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Korne-Owśnice. 

Łączne nakłady finansowe  6.960.000,00 zł. Limit na 2021 r. 3.000.000,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. - 2.999.999,72 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny 

Gminy Kościerzyna.  

 

14. Budowa drogi gminnej nr 187085G Niedamowo- Hamemberg.  

Łączne nakłady finansowe 133.600,00 zł. Limit na 2021 r. 63.600,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. - 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy 

Kościerzyna.   

 

15. Przebudowa drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz-Puc. 

Łączne nakłady finansowe 94.300,00 zł. Limit na 2021 r. 44.300,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. - 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy 

Kościerzyna.  

 

16. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 187135G we 

Wdzydzach.  

Łączne nakłady finansowe 470.000,00 zł. Limit na 2021 r. 200.000,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. - 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy Kościerzyna.  
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17. Budowa drogi gminnej na 187013G Łubiana-Grzybowo.  

Łączne nakłady finansowe 290.000,00 zł. Limit na 2021 r. 140.000,00 zł. Wykonano na 

31.12.2021 r. - 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania Urząd Gminy 

Kościerzyna.  

 

III. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Kościerzyna posiadała:  

− powierzchni gruntów 731,5467 ha o wartości 37.308.881,70 zł  

− grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 9,39 ha i wartości 2.817.000,00 zł  

− budynki i budowle o wartości 128.308.779,34 zł.  

W roku 2021 Gmina Kościerzyna zbyła 27 działek o powierzchni 2,0919 ha oraz lokal 
mieszkalny za łączną kwotę 1.326.768 zł (netto) oraz nabyła 48 działek o powierzchni 10,8953 
ha oraz 1 działkę w użytkowaniu wieczystym za kwotę 30.412,00 zł. Ponadto nieodpłatnie 
uzyskano działki o wartości 226 042,00 zł. Gmina wypłaciła też odszkodowania właścicielom 
nieruchomości w wysokości 75.132,55 zł. W 2021 r. Gminie Kościerzyna wypłacono 
odszkodowanie w wysokości 116.419,89 zł. oraz zapłacono z tytułu służebności drogowej, 
przesyłu 18.887 zł.  

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 168.434.661,04 zł. 

Gmina Kościerzyna posiada w swoim zasobie 30 mieszkań, w tym 27 mieszkań komunalnych, 
2 mieszkania chronione i 1 mieszkanie socjalne, które zlokalizowane są w następujących 
miejscowościach: 

• Mały Klincz – 15 mieszkań 

• Wdzydze – 2 mieszkania 

• Wąglikowice – 2 mieszkania 

• Ludwikowo – 3 mieszkania  

• Wielki Klincz – 4 mieszkania 

• Kłobuczyno – 1 mieszkanie 

• Gostomie – 1 mieszkanie socjalne 

• Niedamowo – 2 mieszkania chronione 

Stan mieszkań jest dobry lub bardzo dobry. Jedno z dwóch ostatnio przekazanych mieszkań 
w Wielkim Klinczu zostanie wyremontowane przez nowego najemcę przy udziale Zakładu 
Komunalnego Gminy Kościerzyna. W pozostałych lokalach przewiduje się bieżące naprawy. 
Zakłada się, iż dotychczas przeprowadzone na bieżąco konieczne remonty oraz remonty 
pozwolą na utrzymanie stanu technicznego zasobów w nie pogorszonym stanie.  

Do najbliższych potrzeb remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego należą: remont 
dachów, obróbek blacharskich, opierzeń i instalacji elektrycznej. Niezbędna jest wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg i systemów grzewczych, remont klatek 
schodowych oraz wykonanie malowań elewacji. Remonty oraz inwestycje w zasobie 
mieszkaniowym gminy Kościerzyna będą realizowane po zabezpieczeniu środków 
finansowych w budżecie gminy lub pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest w oparciu o warunki ich wykupu, jakie 
określone zostały w Uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

19 

 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kościerzyna (publik. Dz. Urz. Woj. Pom.  
z 2011 r. Nr 100, poz. 2008 ze zm.), zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa  
w ich nabyciu. Przewiduje się następujący poziom sprzedaży lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy:  

− 2019-2025 r. – 3 lokali mieszkalnych w m. Ludwikowo,  

Stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych ustalane są przez Wójta Gminy Kościerzyna 
w drodze zarządzenia. Wyłącznym dysponentem lokali tworzących mieszkaniowy zasób jest 
Wójt Gminy Kościerzyna. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 
przeznaczone są na:  

− wynajem na ogólnych zasadach stosownie do ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego  
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.),  

− wynajem lokali socjalnych,  

− wynajem pomieszczeń tymczasowych. 

Czynsz najmu lokali socjalnych ustala się w wysokości 50% najniższego czynszu, 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust.4). 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są czynsze za wynajem lokali mieszkalnych 
oraz środki własne Gminy Kościerzyna.  Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej 
mogą być ponadto: wpływy z czynszu lokali użytkowych, środki uzyskane ze sprzedaży  
w drodze przetargu lokali użytkowych, środki uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych. 

 

IV. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

12 listopada 2014 r. w Gminie Kościerzyna uchwalono „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”. Tekst studium przyjęty został Uchwałą Nr X/396/14 Rady 
Gminy Kościerzyna w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna, z wyłączeniem nieruchomości 
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92; 124/2; 127; 178/1; 178/2, 181; 182; 320; 340; 352; 
387 oraz części nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108; 179; i 319/2 
położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie”. Na podstawie tego dokumentu przystąpiono 
do sukcesywnej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
W 2021 roku Rada Gminy Kościerzyna podjęła następujące decyzje dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego: 

 

Wykaz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 r. 

 

Lp. Nazwa planu Funkcja wiodąca 

Powierzch

nia objęta 

planem 

(ha) 

Nr i data 

uchwały 

Rady Gminy 

Data ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym 

1.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

dz.nr 155, 163, 168, 

tereny wydobycia 

kruszyw naturalnych  

 ok.108  IV/274/21 28 czerwca  

2021 r.  

Poz. 2434 
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169, 77/6, 77/4, 164, 

66/6, 171 

położonych w 

Częstkowie 

z dnia 21 

maja 2021 

roku 

2.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obrębu geod. 

Łubiana 

tereny zabudowy 

obiektów 

produkcyjnych, 

składów i 

magazynów oraz 

usług 

tereny górnicze 

eksploatacji 

kruszywa 

tereny zabudowy 

obszarów 

rekreacyjnych z 

funkcją ośrodków 

wczasowych 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

ok. 1424 XI/306/21 

z dnia  

17 listopada  

2021 roku 

17 stycznia 2022 r.  

Poz. 174  

3.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obrębu geod. 

Sycowa Huta 

tereny obszarów 

rekreacyjnych z 

funkcją ośrodków 

wczasowych  

tereny obszarów 

rekreacyjnych z 

zabudową 

letniskową 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

tereny zabudowy 

zagrodowej 

tereny rolnicze 

    664.61 II/248/21 

z dnia  

8 marca 

2021 roku 

19 kwietnia  

2021 r.  

Poz. 1386 

4.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

części obrębu geod. 

Skorzewo 

tereny zabudowy 

obiektów 

produkcyjnych, 

składów i 

magazynów oraz 

usług 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

ok.15 XII/319/21 

z dnia 8 

grudnia 2021 

roku 

14 lutego 2022 r. 

Poz. 527 
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jednorodzinnej z 

usługami 

tereny usług sportu i 

rekreacji 

5.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

części obrębu geod. 

Wielki Klincz (poza 

centrum)  

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna z 

usługami 

tereny zabudowy 

obiektów 

produkcyjnych, 

składów i 

magazynów oraz 

usług 

tereny rolnicze 

ok.1.300 

 

XI/307/21 

z dnia 17 

listopada  

2021 roku  

 

 

24 stycznia 2022 r. 

Poz. 234 

 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii  

 

Gmina Kościerzyna nie posiada strategii rozwoju lokalnego, jednak działa w oparciu o wiele 
innych dokumentów strategicznych, programów i polityk lokalnych. W 2021 roku realizowane 
były następujące polityki, programy i strategie: 

− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościerzyna na lata 2016-2020 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościerzyna na lata 2016-2020, w 
roku 2021 kontynuowano projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna” realizowany z dofinansowaniem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w roku 
2021 Gminie Kościerzyna wykonano: 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE NA DACHACH MIESZKAŃCÓW - zakończyły się  
montażowe instalacji fotowoltaicznych indywidualnych dla mieszkańców w liczbie 89 instalacji 
3kW oraz 2 instalacji na budynkach Urzędu Gminy (2x12kW).  

POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - w październiku trwały montaże 
35 instalacji pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkańców 
uczestniczących w projekcie.  

INSTALACJE SOLARNE NA DACHACH MIESZKAŃCÓW - wykonano montaż 85 instalacji 
solarnych na budynkach mieszkańców.  

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE NA OBIEKTACH GMINNYCH - w czerwcu 2021 r. 
zamontowano instalacje przy obiektach gminnych: Oczyszczalni Ścieków w Wielkim Klinczu, 
Stacji Uzdatniania Wody w Łubianie, Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie, Stacji Uzdatniania 
Wody w Wielkim Klinczu.  

http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Uchwały/Nr_V_183_1997.aspx
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W ramach oszczędności w projekcie udało się dodać do umowy o dofinansowanie: budowę 
dwóch instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach, budowę instalacji 
fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie, budowę dodatkowej instalacji 
fotowoltaicznej na Urzędzie Gminy Kościerzyna, wymianę kotłowni węglowej na pelletową w 
budynku Szkoły Podstawowej w Skorzewie o łącznej mocy 180kW, budowę instalacji 
fotowoltaicznej oraz remont dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu, 
montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych w Wielkim Klinczu.  

Dodatkowo w wyniku oszczędności uzyskaliśmy możliwość dofinansowania instalacji 
fotowoltaicznych dla kolejnych obiektów gminnych: tj. stacji uzdatniania wody w 
Wąglikowicach oraz hydroforni w Grzybowie. 

− Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Kościerzyna na lata 2012-2032 

W 2021 roku realizowano zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu 
gminy Kościerzyna – edycja 2021”. W ramach programu zdjęto, przetransportowano i 
unieszkodliwiono azbestowe pokrycia dachowe z terenu gminy Kościerzyna o wadze 13,88 
Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowe o wadze 190,81 
Mg. Osiągnięty łączny efekt ekologiczny wyniósł 204,69 Mg. W programie wzięło udział 55 
wnioskodawców.  

Wyroby zawierające azbest zlokalizowane były na terenie nieruchomości położonych 
w  następujących obrębach: Dobrogoszcz, Dąbrówka, Fingrowa Huta, Garczyn, Gostomie, 
Grzybowo, Kaliska Kościerskie, Korne, Lizaki, Łubiana, Mały Klincz, Mały Podleś, 
Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowy Klincz, Owśnice, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skoczkowo, 
Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Wielki Klincz, Wieprznica, Zabrody.  

Koszt realizacji zadania wyniósł 87.428 zł brutto, z czego 45.899 zł stanowiła dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a 41.529 
zł stanowiły środki własne Gminy Kościerzyna. 

− Plan Odnowy Wsi Łubiana na lata 2020-2021 

Po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Łubiana 
dokonano aktualizacji dokumentacji budowlanej na rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej 
przy Zespole Kształcenia w Łubianie oraz budowę w jej miejsce nowej większej hali sportowej. 
Dokumentację złożono w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

− Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 
2019-2025 

Wieloletni Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym  Gminy Kościerzyna na lata 
2019-2025 ustanowiony został uchwałą Nr II/55/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 marca 
2019 r.  

Gmina Kościerzyna posiada w swoim zasobie 30 mieszkań, w tym 27 mieszkań komunalnych, 
2 mieszkania chronione i 1 mieszkanie socjalne, które zlokalizowane są w następujących 
miejscowościach:  

• Mały Klincz – 15 mieszkań  

• Wdzydze – 2 mieszkania  

• Wąglikowice – 2 mieszkania  

• Ludwikowo – 2 mieszkania  

• Wielki Klincz – 5 mieszkania  
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• Kłobuczyno – 1 mieszkanie  

• Gostomie – 1 mieszkanie socjalne  

• Niedamowo – 2 mieszkania chronione  

Stan mieszkań jest dobry lub bardzo dobry. W lokalach przewiduje się bieżące naprawy. 
Zakłada się, iż dotychczas przeprowadzone na bieżąco konieczne remonty oraz remonty 
pozwolą na utrzymanie stanu technicznego zasobów w nie pogorszonym stanie.  

Do najbliższych potrzeb remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego należą: remont 
dachów, obróbek blacharskich, opierzeń i instalacji elektrycznej. Niezbędna jest wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg i systemów grzewczych, remont klatek 
schodowych oraz wykonanie malowań elewacji. Remonty oraz inwestycje w zasobie 
mieszkaniowym gminy Kościerzyna będą realizowane po zabezpieczeniu środków 
finansowych w budżecie gminy lub pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych.  

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest w oparciu o warunki ich wykupu, jakie 
określone zostały w Uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 czerwca 2011 
r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kościerzyna (publik. Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 2008 ze zm.), zbywanych najemcom korzystającym z 
pierwszeństwa w ich nabyciu. Przewiduje się następujący poziom sprzedaży lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:  2022-2028 r. – 2 lokali mieszkalnych 
w miejscowości Ludwikowo. 

Stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych ustalane są przez Wójta Gminy Kościerzyna 
w drodze zarządzenia. Wyłącznym dysponentem lokali tworzących mieszkaniowy zasób jest 
Wójt Gminy Kościerzyna. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 
przeznaczone są na:  
− wynajem na ogólnych zasadach stosownie do ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1234 ze zm.),  

− wynajem lokali socjalnych,  

− wynajem pomieszczeń tymczasowych.  

Czynsz najmu lokali socjalnych ustala się w wysokości 50% najniższego czynszu, 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust.4).  

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są czynsze za wynajem lokali mieszkalnych 
oraz środki własne Gminy Kościerzyna. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej 
mogą być ponadto: wpływy z czynszu lokali użytkowych, środki uzyskane ze sprzedaży w 
drodze przetargu lokali użytkowych, środki uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych. 

− Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Na realizację niniejszego Programu w roku 2021 wydatkowano kwotę 78.592,30 zł (w tym 
47.155,38 zł stanowiła kwota dotacji). W ramach programu udzielono 6403 świadczeń w 
postaci posiłków w placówkach oświatowych oraz udzielono 182 świadczenia w postaci 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

− Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021 

W 2021 roku w pracach Komisji uczestniczyło 6 członków Komisji powołanych Zarządzeniem 
Wójta Gminy Kościerzyna. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 
sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń, podczas których: 
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- rozpatrzono 28 zgłoszeń w związku z nadużywaniem alkoholu, 
- przeprowadzono 68 rozmów interwencyjno-motywujących z osobami zgłoszonymi, 
- skierowano 22 wnioski do Poradni Leczenia Uzależnień w Kościerzynie celem 

przeprowadzenia badania przez biegłych w sprawie wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, z czego 14 z roku 
omawianego, a 3 z roku poprzedniego, 

- w 16 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o 
zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, z czego 9 dotyczyło roku omawianego, 
a 7 roku poprzedniego, 

- komisja przeprowadziła rozmowę z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 
(łącznie przeprowadzono rozmowy z 60 osobami). 

Ponadto w ramach swojej działalności Komisja opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji 
punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wystawiono  18 pozytywnych opinii w formie postanowienia GKRPA. 

W 2021 r. GKRPA przeprowadziła łącznie 5 kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. W trzech przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości (zostały przedłożone 
wymagane dokumenty). W 1 przypadku wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednakże w toku trwania sprawy z dniem 
1.01.2022 r. strona wystąpiła z wnioskiem o wygaszenie zezwolenia w związku z likwidacją 
punktu sprzedaży.  

W roku 2021 budżet przeznaczony na przeciwdziałanie narkomanii nie został wykorzystany. 

− Roczny plan potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na rok 2021, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz 
Programu Specjalnego 

Prace społecznie użyteczne skierowane były do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a 
jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne 
wykonywane były na rzecz osób w podeszłym wieku, a prace porządkowe na rzecz 
społeczności lokalnej. W 2021 r. w Gminie Kościerzyna do prac społecznie użytecznych 
skierowano 60 osób. Wydatki wyniosły 137.210,70 zł, z tego kwota 82.326,38 zł została 
zrefundowana ze środków funduszu pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, 
natomiast kwota 54.884,32 zł pochodziła ze środków własnych Gminy Kościerzyna.  

− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościerzyna na lata 2021-2027 

Strategia skupiła się na obszarach, takich jak: zapewnienie mieszkańcom Gminy Kościerzyna 
dogodnych warunków dla życia i rozwoju osobistego poprzez wdrożenie rozwiązań 
zapobiegających bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, aktywizację seniorów, wsparcie 
rozwoju dzieci i młodzieży, a także profilaktykę uzależnień. 

− Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Kościerzyna na lata 2019-2023 

Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” – 25 (Policja - 21, GOPS - 1, Oświata - 2, 
GKRPA - 1). 

Liczba zakończonych procedur w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym 
przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie  

- 8 procedur - zakończonych, które zostały wszczęte w roku 2020,  
- 15 procedur - zakończonych, które zostały wszczęte w roku 2021, w tym w związku 

rozstrzygnięciem o dalszym braku zasadności podejmowania  działań – 2 procedury. 

W celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach  odbyły się 
4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 50 posiedzeń grup roboczych. Zaproszono 20 
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osób podejrzanych o dotknięcie przemocą, wezwano 24 osób podejrzanych o stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

− Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021 

Program skupiał się na obszarach takich jak: wpieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz 
w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji 
kryzysowej, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało w 2021 r. łącznie 12 rodzin. 

Ponadto realizowane są zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

W roku 2021 w systemie pieczy zastępczej było umieszczonych 27 dzieci (w tym 4 dzieci w 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kościerzynie), wydatki wyniosły 227.662,74 zł 

− Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia dla: 

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji oraz  

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).  

Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu 
w 2021 r. wyniosła: 151.137,13 zł. Wsparciem objęto 29 osób niepełnosprawnych. 
Zatrudniono na umowę zlecenie 15 asystentów. 

− Opieka wytchnieniowa 

Na realizację niniejszego Programu w 2021 r. wydatkowano kwotę: 49.205,00zł. – kwota ta 
pochodziła z środków z Funduszu Solidarnościowego.  

Program był adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają opieki wytchnieniowej. 
Opieka wytchnieniowa dla uczestników programu była bezpłatna.  

Program był zrealizowany w następujących formach: 

1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej 

2. Usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce 
wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym. 

W ramach programu zostały wykorzystane następujące limity: 

1. Limit 111 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego 
dla 11 osób, w tym 5 dzieci. 

2. Limit 8 dni dla usług opieki wytchnieniowej w ramach dla pobytu całodobowego dla 2 osób.  
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−  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Głównym celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Kościerzyna 
pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących  
w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi były: 

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z 
organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, 

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych 
źródeł,  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, 

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy 
żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, 

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej 
potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu 
włączenie społeczne. 

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmował artykuły spożywcze w łącznej ilości                    
ok. 52,14 kg na 1 osobę. 

− Gminna Karta Dużej Rodziny 

W 2014 roku Gmina Kościerzyna wprowadziła program wspierający rodziny wielodzietne - 
Uchwała Nr V/361/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia 
i wprowadzenia na terenie Gminy Kościerzyna Programu dla Gminy Kościerzyna 
wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje wielodzietnym rodzinom z terenu Gminy Kościerzyna, tj. 
mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia – lub do 24 roku życia 
w przypadku osób uczących się i studiujących. W gminie Kościerzyna o przyznanie karty 
może ubiegać się również rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka, w których jest troje i 
więcej dzieci. Karta Duże Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. Po 
pozytywnym rozpatrzeniu przez Koordynatora Programu wniosku złożonego przez rodzica, 
Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej. Karta jest imienna, posiada termin 
ważności, numer oraz hologram. Jej emitentem jest Urząd Gminy Kościerzyna. Karta jest 
ważna 1 rok z możliwością przedłużenia ważności na rok kolejny. Warunkiem przedłużenia 
ważności Karty jest złożenie wniosku o przedłużenie Karty oraz przedstawienie dokumentów 
potwierdzających uprawnienie. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu 
uprawnienia nakleja się na Kartę hologram z nadrukowanym rokiem ważności. Wnioski o 
przedłużenie karty składa się od 1 grudnia. 

W roku 2021 Karta Dużej Rodziny uprawniała do korzystania z następujących zniżek: 

- 50% zniżki na zakup biletu na seanse filmowe w Kinie Remus, ul. 3 Maja 9a 
w Kościerzynie; 

- 50% zniżki na wejście na basen, fitness i siłownię w Aqua Centrum, ul. Hallera 2 
w Kościerzynie. 

- 50% zniżki na wejście na lodowisko i wypożyczenie łyżew na lodowisko sezonowe przy 
Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Kościerzynie. 

- 12% rabatu na artykuły szkolne i biurowe w DWS S.C. W. Wanta, Ł. Sulej, 
ul. Mickiewicza 6 w Kościerzynie. 

- 7% rabatu na wszystkie artykuły w F.H.U. „AUTO KIEDROWSKI” Tadeusz Kiedrowski, 
ul. Dworcowa 7A w Kościerzynie. 

- 5% rabatu na cały asortyment (bez papierosów) w Kiosku Prasowym „TITAMIDA” 
Joanna Żurek, ul. Osiedlowa 2 w Łubianie. 
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- 10% rabatu na kurs prawa jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Szkoła z Klasą, 
Rafał Klasa”, ul. Młyńska 8 w Kościerzynie. 

- 20% rabatu od cen pierwszych nie łączących się z innymi promocjami, zniżkami i akcjami 
specjalnymi w Firmie Handlowo – Usługowej „Magda” Magdalena Szulc, 
ul. Rzemieślnicza 20, 83-400 Kościerzyna. 

Program wszedł w życie od 1 lipca 2014 roku. W 2021 roku złożono 57 wniosków o wydanie 
Karty Dużej Rodziny, wydano 219 kart. Statystycznie na jeden rozpatrzony wniosek średnio 
przypada 3,84 wyprodukowanych kart. 

W roku 2021 na wydatki na usługi świadczone przez jednostki oraz podmioty zewnętrzne 
przeznaczono środki w wysokości 17.847 zł. Tak niska kwota w stosunku do środków 
zaplanowanych na ten cel związana jest z pandemią COVID-19 i ograniczeniem działalności 
placówek kulturalnych i sportowych. 

− Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Kościerzyna Nr X/215/20 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie: „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Jego głównym celem było 
zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z przepisów 
prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. 

Cele szczegółowe to: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej; 

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej; 

4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; 

7) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości; 

8) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe; 

9) realizacja dokumentów strategicznych Gminy Kościerzyna. 

Współpraca Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku przybierała 

następujące formy: 

➢ Finansowe: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 

w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W dniu 9 marca 2021 r. Wójt Gminy Kościerzyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2021. Konkurs ofert obejmował następujące 

zadania priorytetowe:  

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 7.000,00 zł 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

28 

 

• Pielęgnowanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej: 
15.000,00 zł 

• Edukacja, oświata i wychowanie: 7.000,00 zł 

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 6.000,00 zł 

• Wypoczynek dzieci i młodzieży: 5.000,00 zł 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury: 29.000,00 zł 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 11.000,00 zł 

• Ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z 
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021: 30.000 zł 

W sumie na realizację zadań w budżecie Gminy Kościerzyna przeznaczono środki  
w wysokości 110.000 zł.  

➢ Pozafinansowe: 

1. Informowanie na oficjalnej stronie internetowej: 

− o funkcjonujących na terenie Gminy Kościerzyna organizacjach pozarządowych, 

− o zadaniach publicznych zlecanych organizacjom (ogłoszenie konkursu, wzory ofert, wyniki 
konkursu), 

−  o inicjatywach podejmowanych przez organizacje. 

2. Udostępnianie budynków będących w dyspozycji Gminy na spotkania organizowane przez 
organizacje pozarządowe, m.in. sala konferencyjna w Urzędzie Gminy wykorzystywana 
nieodpłatnie na szkolenia organizowane przez Lokalną Grupę Działania STOLEM oraz 
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowską Lokalną Grupę Rybacką „Mòrénka”.  

3. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach realizujących zadania 
własne gminy. 

− „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021” 

W ramach programu wydatkowano 80 538,62 zł. Odłowiono 47 psów, z czego 35 umieszczono 
w schronisku. Zabiegom weterynaryjnym tzn. kastracji bądź sterylizacji poddano 47 kotów 
Ponadto w/w środki  wykorzystano na dokarmianie zwierząt oraz na utylizację martwych 
zwierząt w wyniku zdarzeń drogowych. 

 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Kościerzyna  

 

W roku 2021 Rada Gminy Kościerzyna podjęła 88 uchwał, zgodnie z zestawieniem 
szczegółowym zamieszczonym poniżej: 

 

Lp. Nr i data 
uchwały 

W sprawie Data wejścia 
w życie 

Przebieg 
realizacji 

Data 
publikacji 

1.  I/242/21 

z dnia 22 
stycznia 2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano 
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2. I/243/21 

z dnia 22 
stycznia 2021 r. 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do 
wysokości 8.071.200,00 zł 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

3. I/244/21 

z dnia 22 
stycznia 2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kościerzyna dla części obrębów 
geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i 
Korne 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

4. I/245/21 

z dnia 22 
stycznia 2021 r. 

wyrażenia woli przystąpienia Gminy 
Kościerzyna do wspólnej realizacji 
projektu partnerskiego pn. „Kaszubskie 
Żagle Wiedzy”. 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

5. II/246/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

6. II/247/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

7. II/248/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu geodezyjnego Sycowa Huta 
w gminie Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano 

 

Poz. 1386 

19 kwietnia 
2021 r. 

8. II/249/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 
2020 r. dotyczącej dofinansowania 
zadań z zakresu budowy 
przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano 

 

Poz. 1158 

30 marca 
2021 r. 

9. II/250/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku do wysokości 
8.071.200,00 zł 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

10. II/251/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 
zasad dotyczących przyznawania diety 
przewodniczącemu jednostki 
pomocniczej 

Z dniem 
1 kwietnia 

2021r. 

wykonano 

 

 

11. II/252/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Kościerzyna w roku 
szkolnym 2020/2021 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 

wykonano 

 

Poz. 1159 

30 marca 
2021 r. 
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Urzędowym 
Woj. Pom. 

12. II/253/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego na rok 2022 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

13. II/254/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
środków finansowych na wykonanie 
zadania dot. przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 221 wraz z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- 
Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

14. II/255/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021” 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano 

 

Poz. 1160 

30 marca 
2021 r. 

15. II/256/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zatwierdzenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, 
będących w posiadaniu ZPS „Lubiana” 
S.A. z siedzibą w Łubianie 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

16. II/257/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

zatwierdzenia „Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla 
Zakładu Komunalnego Gminy 
Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

17. II/258/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

określenia na terenie gminy 
Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 
2021 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano 

 

Poz. 1161 

30 marca 
2021 r. 

18. II/259/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

wykazu kąpielisk położonych na terenie 
gminy Kościerzyna na rok 2021 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano 

 

Poz. 1162 

30 marca 
2021 r. 

19. II/260/21 

z dnia 8 marca 
2021 r. 

nadania nazwy ulicom w miejscowości 
Łubiana 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano 

 

Poz. 1163 

30 marca 
2021 r. 
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20. III/261/21 

z dnia 28 
kwietnia 2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

21. III/262/21 

z dnia 28 
kwietnia 2021 r. 

zatwierdzenia „Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” 
„Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w 
Łubianie 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

22. III/263/21 

z dnia 28 
kwietnia 2021 r. 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
zapłaty wierzytelności wobec Mazury 
PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania 
wieczystego 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

23. III/264/21 

z dnia 28 
kwietnia 2021 r. 

przyjęcia zaktualizowanego „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy 
Kościerzyna na lata 2012-2032” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano 

 

 

24. III/265/21 

z dnia 28 
kwietnia 2021 r. 

zmiany uchwały XIV/237/20 z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na 
rok 2021 

Z dniem 
podjęcia 

 

wykonano 

 

 

25. III/266/21 

z dnia 28 
kwietnia 2021 r. 

woli zbycia nieruchomości gruntowej 
zabudowanej ozn.nr geodez. 200/3 oraz 
nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej ozn.nr godez. 200/4, 
położonych w miejscowości Sarnowy 

Z dniem 
podjęcia 

 

wykonano 

 

 

26. IV/267/21 

z dnia 21 maja 
2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

27. IV/268/21 

z dnia 21 maja 
2021 r. 

nadania Statutu Zakładowi 
Komunalnemu Gminy Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2174  

14 czerwca 
2021 r. 

28. IV/269/21 

z dnia 21 maja 
2021 r.  

wyrażenia woli nabycia udziałów w 
spółce „LUBEKO” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą 
w Łubianie 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

29. IV/270/21 

z dnia 21 maja 
2021 r.  

określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o wysokości dochodów 

Z dniem 1 
lipca 2021 r. 

wykonano Poz. 2175 

14 czerwca 
2021 r. 
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30. IV/271/21 

z dnia 21 maja 
2021 r.  

wyrażenia zgody na utworzenie miejsc 
okazjonalnie wykorzystywanych do 
kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 
2021 
roku 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2176 

14 czerwca 
2021 r.  

31. IV/272/21 

z dnia 21 maja 
2021 r.  

zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 
2020 r. dotyczącej dofinansowania 
zadań z zakresu budowy 
przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2185 

14 czerwca 
2021 r. 

32. IV/273/21 

z dnia 21 maja 
2021 r. 

przyjęcia zaktualizowanego „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy 
Kościerzyna na lata 2012-2032” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

33. IV/274/21 

z dnia 21 maja 
2021 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek 
geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 
77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 
zlokalizowanych w obrębie 
geodezyjnym Częstkowo w Gminie 
Kościerzyn 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2434  

28 czerwca 
2021 r. 

34. V/275/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r. 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

35. V/276/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Kościerzyna za rok 2020 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano Poz. 2498 

5 lipca 
2021 r. 

36. V/277/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r. 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2020 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

37 V/278/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r. 

 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 
2021 roku 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2353 

 21 czerwca 
2021 r. 

38. V/279/21  

z dnia 11 
czerwca 2021 r.  

wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
„KZN – Pomorze” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  
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39. V/280/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r.  

zatwierdzenia wniosku o wsparcie 
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w 
tworzonej Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

40. V/281/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kościerskiemu na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2402G w miejscowości 
Loryniec” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

41. V/282/21 

z dnia 11 
czerwca 2021 r.  

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

42. VI/283/21 

z dnia 1 lipca 
2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

43. VI/284/21 

z dnia 1 lipca 
2021 r. 

przejęcia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów, słuchaczy, wychowanków 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2901 

22 lipca 
2021 r. 

44. VI/285/21 

z dnia 1 lipca 
2021 r. 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 
2021 roku 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2795 

15 lipca 
2021 r. 

45. VI/286/21 

z dnia 1 lipca 
2021 r. 

określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Kościerzyna na rok 
szkolny 2021/2022 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2902 

22 lipca 
2021 r. 

46. VI/287/21 

z dnia 1 lipca 
2021 r. 

nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Skorzewo w sprawie: nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Skorzewo 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 2903 

22 lipca 
2021 r. 

47. VIII/288/21 

z dnia 12 
sierpnia 2021 r. 

określenia zasad i trybu finansowania 
kosztów odbioru i utylizacji odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej 
z terenu gminy Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 3193 

26 sierpnia 
2021 r. 
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48. VIII/289/21 

z dnia 12 
sierpnia 2021 r. 

pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku 
o wyrażenie zgody na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna 
w 2021 roku 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

49. VIII/290/21 

z  dnia 12 
sierpnia 2021 r. 

zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych publicznych na terenie gminy 
Kościerzyna 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 3157 

23 sierpnia 
2021 r. 

50. IX/291/21 

z dnia 21 
września 
2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

51. IX/292/21 

z dnia 21 
września 
2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

52. IX/293/21 

z dnia 21 
września 
2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kościerzyna dla 
obrębu geodezyjnego Niedamowo, 
obejmującego działki nr 432, 433, 434 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

53. IX/294/21 

z dnia 21 
września 
2021 r. 

 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, 
cofania i zbywania udziałów i akcji 
w spółkach prawa handlowego 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 3566 

7 
październik
a 2021 r. 

54. IX/295/21 

z dnia 21 
września 
2021 r.  

wyrażenia zgody na przystąpienie do 
porozumienia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych ZIT 
Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

55. IX/296/21 

z dnia 21 
września 
2021 r.  

przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kościerzyna 
w celu przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

56. X/297/21 

z dnia 22 
października 

2021 r.  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

57. X/298/21 

z dnia 22 
października 

2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  
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58. X/299/21 

z dnia 22 
października 

2021 r.  

określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2022 rok 

Z dniem 
1 stycznia 

2022 r.  

wykonano Poz. 3926 

4 listopada 
2021 r.  

59. X/300/21 

z dnia 22 
października 

2021 r.  

określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2022 rok 

Z dniem 
1 stycznia 

2022 r. 

wykonano Poz. 3927 

4 listopada 
2021 r. 

60. X/301/21 

z dnia 22 
października 

2021 r.  

zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 
2019 roku w sprawie opłaty miejscowej 

Z dniem 
1 stycznia 

2022 r. 

wykonano Poz. 3928 

4 listopada 
2021 r. 

61. X/302/21 

z dnia 22 
października 

2021 r.   

„Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

62. X/303/21 

z dnia 22 
października 

2021 r.  

określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Kościerzyna w roku 
szkolnym 2021/2022  

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 3929 

4 listopada 
2021 r. 

63. X/304/21 

z dnia 22 
października 

2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kościerskiemu na realizację 
zadania pn. „Budowa i przebudowa 
chodników w miejscowości Wielki 
Podleś przy drodze powiatowej 2413G” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

64. XI/305/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r.  

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

64. XI/306/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu geodezyjnego Łubiana 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 174 

17 stycznia 
2022 r. 

65. XI/307/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r.  

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu geodezyjnego Wielki 
Klincz  

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 234 

24 stycznia 
2021 r. 
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66. XI/308/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r.  

zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 
kwietnia 2015 r. o przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu geodezyjnego Skorzewo w 
gminie Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

67. XI/309/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

68. XI/310/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na 
rok 2022 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

69. XI/311/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb 
Gminy Kościerzyna w zakresie 
wykonywania prac społecznie 
użytecznych na rok 2022, w tym w 
ramach Programu Aktywizacja i 
Integracja oraz Programu Specjalnego 

Z dniem 
1 stycznia 

2022 r. 

wykonano  

70. XI/312/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

przystąpienia do realizacji pomocy 
w ramach Programu „Opieka 
wytchnieniowa”– edycja 2022 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

71. XI/313/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

wyrażenia woli przystąpienia przez 
Gminę Kościerzyna do Programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – na rok 2022 
finansowanego w ramach 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

72. XI/314/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 
2020 r. dotyczącej dofinansowania 
zadań z zakresu budowy 
przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kościerzyna, zmienionej uchwałą 
nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r. 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 4576 

2 grudnia 
2021 r. 

73. XI/315/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r.  

zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 
2006 r. 
w sprawie określenia zasad 
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży dla 
radnych i członków komisji spoza Rady 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  
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74. XI/316/21 

z dnia 17 
listopada 
2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

75. XII/317/21 

z dnia 8 grudnia 
2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

76. XII/318/21 

z dnia 8 grudnia 
2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

77. XII/319/21 

z dnia 8 grudnia 
2021 r.  

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu geodezyjnego Skorzewo 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 527 

14 lutego 
2022 r. 

78. XII/320/21 

z dnia 8 grudnia 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kościerskiemu na realizację 
zadania pn. „Budowa bezpiecznego 
przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej Nr 2201G w miejscowości 
Puc wraz z chodnikiem” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

79. XII/321/21 

z dnia 8 grudnia 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kościerskiemu na realizację 
zadania pn. „Budowa bezpiecznego 
przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej Nr 2404G w miejscowości 
Nowa Kiszewa wraz z chodnikiem” 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

80. XIII/322/21 

z dnia 22 
grudnia 2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kościerzyna 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

81. XIII/323/21 

z dnia 22 
grudnia 2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

82. XIII/324/21 

z dnia 22 
grudnia 2021 r. 

przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Kościerzyna na lata 
2022 – 2029 

Z dniem 
1 stycznia 

2022 r.  

wykonano  

83. XIII/325/21 

z dnia 22 
grudnia 2021 r. 

uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok Z dniem 
1 stycznia 

2022 r. 

wykonano  
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84. XIII/326/21 

z dnia  22 
grudnia 2021 r.  

poboru w drodze inkasa podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, 
podatku rolnego od osób fizycznych 
oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

Z upływem  
14 dni od 

ogłoszenia  
w Dzienniku 
Urzędowym 
Woj. Pom. 

wykonano Poz. 51 

5 stycznia 
2022 r. 

85. XIII/327/21 

z dnia 22 
grudnia 2021 r. 

zaniechania realizacji inwestycji Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

86. XIII/328/21 

z dnia 22 
grudnia 2021 r. 

ustalenia zasad dotyczących 
przyznawania diety przewodniczącemu 
jednostki pomocniczej 

Z dniem 
1 stycznia 

2022 r.  

wykonano  

87. XIV/329/21 

z dnia 30 
grudnia 2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

88. XIV/330/21 

z dnia 30 
grudnia 2021 r. 

ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 
2021 

Z dniem 
podjęcia 

wykonano  

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

 

Gmina Kościerzyna jest członkiem dwóch organizacji zrzeszających jednostki samorządu 
terytorialnego: Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Pomorskich. Ponadto należy do 
Związku Gmin Wierzyca realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami, a także do 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”, Lokalnej Grupy Działania STOLEM  
i Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka”. Współpracujemy na zasadach partnerstwa z trzema 
gminami: Cölbe w Niemczech, Pniewy w Wielkopolsce i Radków w powiecie kłodzkim. W 2020 
roku Gmina Kościerzyna przystąpiła do partnerstwa „Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”. 

Związek Gmin Wiejskich RP 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów 
wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za 
pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. 
Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji  
z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  
i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa 
skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Związek tworzy też szeroką 
platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, 
grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania  
z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP 
intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie 
programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

39 

 

wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli 
samorządów. 

 

Związek Gmin Pomorskich  

Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim 
organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych 
w kraju. Obecnie zrzesza 96 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich, a podejmowane 
przez Związek 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. 

W praktyce oznacza to: 

• prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi jst a administracją 
rządową i samorządową, 

• integrowanie działań jst zrzeszonych w stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego 
usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych 
naruszających ważne interesy gminy, 

• inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju jst stowarzyszonych, w tym ochrony 
i promocji dorobku kulturalnego, 

• wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego 
jst, 

• wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym. 

 

Związek Gmin Pomorskich w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na takich 
płaszczyznach jak: 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin, 

• rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 

• edukacja ekologiczna, 

• rozwój dialogu społecznego, 

• rozwój edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, 

• upowszechnienie i ochrona praw kobiet, 

• upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, 

• działania na rzecz rozwoju i ochrony gospodarki środowiskowej, w tym rybołówstwa. 

 

Związek Gmin Wierzyca 

To międzygminny związek powołany w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
określonych przepisami prawa, a w szczególności do jego zadań należą: 

1) zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem 
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, aby było możliwe: 

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
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b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

c) osiągnięcie ustawowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych; 

3) zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, kierowanych do składowania; 

5) współpraca w opracowaniu, aktualizacji i realizacji wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami;  

6) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w tym monitorowanie realizacji 
zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady; 

7) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
i sprawozdawanie z realizacji powierzonych zadań; 

8) prowadzenie szerokiej i pełnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Związku  
i innymi jednostkami; 

9) upowszechnianie idei prawidłowego gospodarowania odpadami wśród społeczności 
lokalnych i zachęcanie do współpracy w tym zakresie; 

10) edukacja ekologiczna; 

11) ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na finansowanie przyjętych przedsięwzięć; 

12) czuwanie nad aktualnym stanem prawnym i opracowywanie projektów aktów prawnych 
związanych z gospodarką odpadami dla członków związku. 

Uczestnikami Związku Gmin Wierzyca są: Gmina Bobowo, Gmina Kościerzyna, Miasto 
Kościerzyna, Gmina Lubichowo, Gmina Nowa Karczma, Gmina Przywidz, Gmina Skórcz, 
Miasto Skórcz, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Stara Kiszewa. Wójt Gminy Kościerzyna 
pełni funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca. 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” 

Jest to stowarzyszenie, które powstało w celu promocji turystyki i rekreacji na Ziemi 
Kościerskiej – miejsca niezwykle atrakcyjnego na Kaszubach. Członkami LOT są samorządy, 
instytucje i podmioty z branży turystycznej czynnie wspierające rozwój turystyki, z kolei LOT 
„Serce Kaszub” jest członkiem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.   

Misją przewodnią LOT „Serce Kaszub” jest szeroko rozumiana promocja regionu. Przede 
wszystkim: 

- promuje Kaszuby, a szczególnie Serce Kaszub (powiat kościerski) na terenie całego kraju, 

- tworzy, wspiera i promuje produkty turystyczne z naszego regionu, 

- prowadzi spójną i kompleksową politykę promocji, 

- wspiera rozwój turystyki i kultury na Ziemi Kościerskiej, 

- koordynuje współpracę pomiędzy samorządami terytorialnymi a lokalną branżą turystyczną, 

- integruje miejscową społeczność wokół lokalnych atrakcji turystycznych, 

- organizuje study tour (wyjazdy studyjne) dla dziennikarzy, blogerów, przewodników i pilotów 
turystycznych, 

- tworzy własne wydawnictwa: przewodniki, mapy, foldery etc., 

- opracowuje kalendarz wydarzeń i imprez turystycznych spójny dla całego powiatu, 

- uczestniczy w licznych przedsięwzięciach: publicznych, społecznych oraz komercyjnych, 

- organizuje konferencje, spotkania, warsztaty, których celem jest rozwój naszego regionu.  
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W 2021 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” zrealizowała następujące 
działania: 

➢ Wydanie przewodnika "Kajakiem przez Serce Kaszub". W przewodniku zostały opisane 
trasy kajakowe znajdujące się w gminie Kościerzyna, rzeki: Wda, Pilica, Graniczna, 
Trzebiocha. W materiale m.in. znalazły się opisy infrastruktury kajakowej oraz informacje 
o atrakcjach znajdujących się na terenie gminy. 

➢ Dodruk mapy wydzieranki oraz ulotki tzw. wycieczki jednodniowej "Serce Kaszub dla całej 
rodziny", w których opisane są atrakcje z gminy Kościerzyna takie jak: Wieża widokowa 
we Wdzydzach, Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, Rejs Statkiem 
Stolem II, zabytkowa zabudowa wsi Juszki itd. 

➢ Udział ze stoiskiem promocyjnym na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru we 
Wdzydzach. 

➢ Współorganizacja kampanii #OdkrywamyPomorskie. Koordynacja i wsparcie realizacji 
filmu promocyjnego wraz z blogerem kulinarnym Filipem Turowskim, prowadzącym blog  
“Głodny Świata”. Zorganizowanie występu członków Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna 
(nagranie występu na terenie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we 
Wdzychach) oraz gotowania na żywo w Domu Wczasowym “Helena” we Wdzydzach. 
Poniżej link do stworzonego materiału:  

https://www.youtube.com/watch?v=wTT9R_ze_L8&t=10s 

➢ Partnerstwo przy projekcie “O przyrodzie w agroturystyce” – czyli edukacja ekologiczna w 
agroturystyce na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W ramach zadania 
Wdzydzki PK stworzył spersonalizowaną przyrodniczą ofertę edukacyjną dla turystów i 
społeczności wiejskich pokazującą proekologiczne i zrównoważone wykorzystanie 
lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. 

➢ Na potrzeby realizacji zadania powstały zindywidualizowane (zależne od lokalnych 
uwarunkowań) materiały edukacyjne oraz zostało przeprowadzone szkolenie dla 
uczestników projektu. W zadaniu wzięły udział trzy agroturystyki (członkowie LOT), z 
czego dwie z nich znajdują się na trenie gminy Kościerzyna, tj. Agroturystyka " U Kaszuby" 
w Sarnowach oraz Pokoje Gościnne "Jelonek" we Wdzydzach. 

➢ Sprzątanie trasy kajakowej na rzece Wdzie wraz z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym i 
Zieloną Szkołą w Schodnie. Sprzątanie odbyło się przed "V Wielkim Spływem Kajakowym" 
na odcinku Schodno - Czarlina. 

➢ Partnerstwo w wydarzeniach odbywających się na terenie gminy Kościerzyna: IV Rajd 
Drzymalitów w Skorzewie, "Hubertus" w Zagrodzie "Podkówka" w Nowym Klinczu. 

➢ Działania Online: 

- prowadzenie kalendarza imprez, aktualizowanie materiału w wersji pdf, dodawanie 
wydarzeń odbywających się m.in. na terenie gminy; 

- aktywne dodawanie postów na media społecznościowe na temat tras i szlaków pieszych, 
rowerowych, kajakowych i nordic walking znajdujących się w powiecie kościerskim, w tym 
w gminie Kościerzyna. 

➢ Wywiad dla Kościerzyna24.info na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, 
na temat 10-cio letniej działalności LOTu. Wywiady w radiu: Kaszebe, Weekend, Plus oraz 
Gdańsk, związane z wydanym przewodnikiem kajakowym oraz o sezonie turystycznym. 

➢ W 2021 rozpoczęto projekt Eko-Edukacyjnego Parku Rodzinnego w Loryńcu. W grudniu 
złożony został wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu. Dotacja 
została przyznana, działania będą realizowane w roku 2022. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTT9R_ze_L8&t=10s
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Lokalna Grupa Działania STOLEM 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem jest lokalną grupą działania, realizującą 
lokalną strategię rozwoju w rozumieniu odpowiednich przepisów każdorazowo obowiązującego 
prawa polskiego i europejskiego.  

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Działalność na rzecz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju  

2) Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój 
przedsiębiorczości regionu polegających na: podejmowaniu działalności gospodarczej, 
tworzeniu lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, rozwijaniu działalności 
gospodarczej oraz podnoszeniu kompetencji osób realizujących ww. operacje.  

3) Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na 
obszarze objętym LSR.  

4) Zwiększenie atrakcyjności krajobrazowej, ekologicznej i turystycznej regionu  

5) Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  

6) Wspieranie i promowanie aktywności społeczności lokalnych, w tym możliwość 
rozdysponowania funduszy (grantów) dla tych społeczności i innych podmiotów,  

7) Wspieranie lokalnych środowisk gospodarczych, podejmowanie i wspieranie inicjatyw 
lokalnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i środowisk lokalnych,  

8) Organizowanie działań szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych, służących 
zaangażowaniu mieszkańców w proces rozwoju obszarów wiejskich,  

9) Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii 
Europejskiej,  

10) Wszelkie działanie polegające na wzmocnieniu kapitału społecznego w tym przez 
podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska, zmian 
klimatycznych i innowacji  

11) Przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu oraz ubóstwu  

12) Prowadzenia programów stypendialnych, organizowanie szkoleń, konkursów i innych 
działań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia, organizowania pomocy  
w nauce, korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju 
kółek zainteresowań oraz prowadzenia programów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci.  

13) Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych,  

14) rozwój rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,  

15) zachowanie dziedzictwa lokalnego,  

16) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej, drogowej,  

17) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.  

18) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i partnerskich. 

 

W 2021 r. LGD STOLEM wydała książkę pt. "Przewodnik po Miejscach Pamięci w Gminie 
Kościerzyna” Izoldy Wysieckiej. 

Rozpatrzony został wniosek w ramach naboru nr 16/2022 na "Budowę placów zabaw w Gminie 
Kościerzyna", z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana 
umowa. 
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W dniu 22.12.2021 r.  LGD Stolem zakończyła nabór wniosków nr 17/2021 w zakresie 
Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, 
w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez 
podejmowanie działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 15 wniosków o 
przyznanie pomocy, większość z Gminy Kościerzyna. Koszt całkowity złożonych wniosków to  
1.024.011,44 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 900.000,00 zł.  

 

 

"Przewodnik po Miejscach Pamięci w Gminie Kościerzyna” wydany przez LGD STOLEM 

 

Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” z siedzibą  
w Charzykowach powstało na początku 2009 roku jako partnerstwo trójsektorowe. Obecnie 
zrzesza 85 członków – partnerów wywodzących się z sektora publicznego, społecznego  
i gospodarczego. Jest jedną z siedmiu lokalnych grup rybackich w województwie pomorskim. 
Głównym zadaniem LGR jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich  
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2014 – 2020”. LGR „Mòrénka” swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin: Brusy, 
Gostycyn, Chojnice, Czersk, Dziemiany, Karsin, Kęsowo, Konarzyny, Kościerzyna, Lipnica, 
Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej  
i gospodarczej sektora rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, a w szczególności: 

1) minimalizacja zaniku sektora rybackiego; 

2) rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych zmianami  
w sektorze; 

3) poprawa jakości życia w społecznościach rybackich; 

4) zwiększenie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu; 
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5) promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej; 

6) koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki poprzez: 

7) ochronę zasobów wodnych, 

8) poprawę jakości wód powierzchniowych, 

9) zwiększenie pojemności wodnej regionu, 

10) utrzymanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

11) ochronę siedlisk, 

12) ochronę  linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych, 

13) ochronę obszarów leśnych, 

14) podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu; 

15) restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności poprzez 
propagowanie turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa; 

16) wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej; 

17) rozwój zasobów ludzkich; 

18) poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR; 

19) wzrost bezpieczeństwa; 

20) mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 
zależnych od rybactwa; 

21) ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 

22) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami 

23) zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji; 

24) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem działania 
Stowarzyszenia; 

25) poprawa dostępu do Internetu; 

26) udostępnienie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób niepełnosprawnych; 

27) regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, innych 
akwenów wodnych i skupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi się działalność 
należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy dziedzictwa 
architektonicznego; 

28) podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie. 

W 2021 roku Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 
ogłosiło roku konkurs na projekty w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020. 
PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej 
rozwojowi obszaru w ramach zakresu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na 
realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych 
Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. W konkursie z terenu Gminy Kościerzyna uczestniczyli osoby 
fizyczna oraz podmioty gospodarcze. 
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Ponadto Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” na terenie swoich gmin postawiła w 13 tablic z 
mapami szlaku rowerowego Kaszubia Velo, w tym na terenie gminy Kościerzyna 5 sztuk w 
miejscowościach: Wdzydze, Wąglikowice, Grzybowo, Sycowa Huta, Rybaki. 

 

Międzynarodowa przyjaźń z Cölbe w Niemczech 

Cölbe to miejscowość i gmina w kraju związkowym Hesja, w rejencji Gießen, w powiecie 
Marburg-Biedenkopf, położona nad rzeką Lahn. Początek kontaktów pomiędzy gminami 
Kościerzyna i Cölbe zawdzięczamy polsko-niemieckiemu małżeństwu Państwa Urszuli  
i Bolesława Bodysów. Ze strony niemieckiej ogromnie zaangażował się Hartmut Reiße. Już  
w 1988 roku przybyła do Kościerzyny pierwsza 20-osobowa oficjalna delegacja z Cölbe na czele 
z burmistrzem Jürgenem Butte i przewodniczącym Rady Gminy Helmutem Fiedlerem. Zawarto 
wówczas wstępne ustalenia o partnerskiej współpracy gmin. W 1989 roku delegacja  
z Kościerzyny  udała się do Cölbe w celu kontynuowania ustaleń dotyczących programu 
współpracy. Ostatecznie umowy partnerskie zostały podpisane przez przedstawicieli władz 
obydwu gmin w latach 1990-1991. Pierwszą część polsko-niemieckiej umowy podpisano 
podczas wizyty kościerskiej delegacji  w Cölbe w dniach 19-22 listopada 1990 roku.  
W rozmowach partnerskich uczestniczył także Janusz Reiter, ambasador Polski w RFN. Główna 
uroczystość zawarcia umowy partnerskiej odbyła się 20 maja 1991 roku w Kościerzynie podczas 
„Dni Cölbe w Kościerzynie”. Współpraca ta była i jest realizowana na różnych płaszczyznach. 
Kiedyś dawno temu było to głównie wsparcie, pomoc ze strony niemieckiej czy to dla ludzi 
potrzebujących, czy szkół lub jednostek straży pożarnej. Dzisiaj współpraca nasza polega 
bardziej na wzajemnych spotkaniach młodzieży, kontaktach osób działających w różnych 
organizacjach społecznych czy wzajemnych wizytach i poznawaniu, jak samorządy radzą sobie 
z aktualnymi wyzwaniami współczesnej Europy. 

W 2021 roku świętowano 30-lecie partnerskiej współpracy. Z tej okazji w lipcu we Wdzydzach 
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Kościerzyna i Rady Miasta Kościerzyna połączona z 
odnowieniem aktu partnerstwa z Gminą Cölbe. Odsłonięto murale partnerskie z Łubianie i 
Kościerzynie. We wrześniu podobne uroczystości zorganizowano w Cölbe, ich elementem 
również było odsłonięcie partnerskiego muralu. 

 

Mural partnerski na bloku mieszkalnym w Łubianie 
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Współpraca z Gminą Pniewy 

13 czerwca 2015 r. podpisano "Umowę o partnerskiej współpracy" pomiędzy Gminą Pniewy  
i Gminą Kościerzyna. Gmina Pniewy położona jest w województwie wielkopolskim. Pierwsze 
kontakty pomiędzy naszymi gminami nawiązane zostały jesienią 2014 roku, podczas dożynek 
w Zajączkowie, na które udał się Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty" z Nowego Klincza 
oraz delegacja złożona z wójta i radnych. Od tego czasu współpraca aktywnie się rozwija  
i dotyczy następujących obszarów: oświaty, wychowania i edukacji; kultury, rekreacji, sportu  
i turystyki; wymiany młodzieży; współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz 
kołami gospodyń wiejskich; promowania kultury regionalnej; zadań o charakterze 
ogólnospołecznym; wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin - przy 
możliwie szerokim udziale mieszkańców obu stron. Corocznie wakacje w Pniewach spędza 
grupa uczniów z Gminy Kościerzyna. Blisko współpracują się sobą zespoły folklorystyczne: 
„Kaszubskie Nuty” z Nowego Klincza i „Szaranki” z Nojewa. Cykliczne spotkania, wspólne 
warsztaty i dobra zabawa przy muzyce i tańcach regionalnych budują rozwijającą się świetnie 
przyjaźń pomiędzy młodymi ludźmi. Współpracę nawiązali seniorzy z obu partnerskich gmin, 
którzy spotykają się przy różnych okazjach. Organizowane są koncerty orkiestr dętych z 
partnerskich gmin. Wspólne działania podejmują sportowcy. Co roku organizowane są wakacje 
dla młodzieży szkolnej – uczniowie z Gminy Kościerzyna spędzają czas w Pniewach, a ich 
rówieśnicy w tym samy czasie przebywają w Gminie Kościerzyna.  

W 2021 roku zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z partnerskich gmin: Kościerzyna, Pniewy, 
Radków. W sierpniu 2021 r. z wizytą we Wdzydzach przebywali radni z Gminy Pniewy. 

 

 

Spotkanie radnych Gminy Kościerzyna i radnych Gminy Pniewy 

 

Partnerstwo z Gminą Radków 

31 maja 2019 r. Gmina Kościerzyna i Gmina Radków podpisały umowę partnerską. Nawiązanie 
trwałego partnerstwa ma służyć dobru obu gmin, ich rozwojowi i integracji. Taką przyjaźń gmina 
Kościerzyna nawiązała już z Gminą Cölbe w Niemczech i Gminą Pniewy w Wielkopolsce. Od 
ponad 20 lat partnerem Pniew jest Radków, więc krąg współpracy się poszerzył. Oficjalne 
podpisanie umowy o partnerstwie odbyło się 31 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

47 

 

Pniewach, gdzie spotkali się przedstawiciele  gmin: Kościerzyna, Pniewy, Radków oraz Cölbe. 
Współpraca ma miejsce w zakresie: oświaty, wychowania i edukacji, kultury, rekreacji, sportu i 
turystyki, wymiany młodzieży, współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz 
kołami gospodyń wiejskich, promowania kultury regionalnej, zadań o charakterze 
ogólnospołecznym, wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin przy 
udziale mieszkańców. Gmina wiejsko-miejska Radków znajduje się w powiecie kłodzkim. Jej 
siedziba to miasto Radków. 

W 2021 roku zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z partnerskich gmin: Kościerzyna, Pniewy, 
Radków. 

 

Kolonie letnie dla dzieci z partnerskich gmin 

 

Partnerstwo Rezerwatu Bory Tucholskie  

Jest to niezinstytucjonalizowana forma współpracy 16 jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego tj. Gminy Lipusz, Gminy Karsin, Gminy Stara Kiszewa, Gminy Konarzyny, 
Gminy Chojnice, Gminy Kościerzyna, Gminy Kaliska, Gminy Osieczna, Gminy Osiek, Gminy 
Lubichowo, Gminy Dziemiany, Gminy Lipnica, Gminy Studzienice, Gminy Czersk, Gminy Brusy, 
Gminy Czarna Woda.  

Podstawą działania partnerstwa „Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” jest podpisany w dniu  
28 września 2020 r. list intencyjny oraz ustanowiony w grudniu 2020 r. Regulamin Partnerstwa 
określający szczegółowe zasady jego funkcjonowania.  

Celem partnerstwa jest wzmocnienie kompetencji samorządów wchodzących w skład 
partnerstwa do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji 
kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno-gospodarczym i 
publiczno-publicznym, a także – w dłuższej perspektywie czasowej – wspólnej realizacji usług 
publicznych przez przedstawicieli Partnerstwa. Deklarowanym przez Partnerów celem udziału 
w projekcie CWD jest określenie wspólnej polityki rozwoju obszaru funkcjonalnego Rezerwatu 
Biosfery Bory Tucholskie, polegającym w szczególności na tym, aby obszar największego 
rezerwatu biosfery w Polsce był miejscem rozwoju gospodarczego i poszanowania przyrody, 
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego dla dobra i poprawy życia jego mieszkańców. 
Zainicjowanie działań wpływających na odtworzenie potencjału turystyki gmin jako ważnej 
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gałęzi rozwoju dla obszaru partnerstwa, ukierunkowanej np. pod kątem turystyki rodzinnej, 
„srebrnej turystyki”. Aktywizacja społeczna rozwoju gospodarki w tym transportu publicznego i 
usług społecznych oraz kulturowych zmierzających do wspólnej realizacji zintegrowanych 
projektów mających na celu korzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze rezerwatu. 

Administracyjnie Partnerstwo obejmuje obszar 16 gmin: 13 wiejskich i 3 miejsko-wiejskich 
położonych na terenie czterech powiatów ziemskich: chojnickim, kościerskim, starogardzkim 
oraz bytowskim. 

W 2021 r. Partnerstwo wypracowało następujące dokumenty: „Raport diagnostyczny 
Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”, „Strategia Terytorialna obszaru Partnerstwa 
Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.”, Analizy Wykonalności dwóch projektów strategicznych: 
„Rowerem po Borach” - budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Partnerstwa 
Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” oraz „OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych 
Partnerstwa RBBT”, zarys wniosku pn. "Rowerem po Borach", „Raport podsumowujący pracę 
Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.” 

 

VIII. Część analityczna  

 

1. Oświata i edukacja  

 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Kościerzyna była organem prowadzącym dla 9 placówek 
oświatowych: 

1) Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu (przedszkole, szkoła podstawowa) 
2) Zespół Kształcenia w Łubianie (przedszkole, szkoła podstawowa) 
3) Zespół Szkół w Wąglikowicach (przedszkole, kl. „0”, szkoła podstawowa) 
4) Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu (kl.”0”, szkoła podstawowa) 
5) Zespół Szkół w Skorzewie (przedszkole, szkoła podstawowa) 
6) Szkoła Podstawowa w Kaliskach z klasami w terenie w Kłobuczynie (punkt 

przedszkolny w Kłobuczynie, kl.”0”, szkoła podstawowa) 
7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu (przedszkole, kl.”0”, szkoła 

podstawowa) 
8) Szkoła Podstawowa w Niedamowie (punkt przedszkolny, kl.”0”, szkoła podstawowa) 
9) Szkoła Podstawowa w Kornem (kl.”0”, szkoła podstawowa) 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do placówek oświatowych uczęszczało: 

• 369 dzieci przedszkolnych 

• 174 dzieci w klasach wychowania przedszkolnego (kl.”0”) 

• 1308 uczniów szkół podstawowych. 

W sumie 1851 uczniów w 112 oddziałach. 

W tym do placówek niepublicznych : 

• 99 dzieci przedszkolnych w 4 oddziałach -  Niepubliczne Przedszkole „Tweety” w 
Wielkim Klinczu 

 

Dla 51 uczniów z orzeczeniami o różnych stopniach niepełnosprawności (w tym 4 uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi) zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze, 
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rewalidacyjne lub indywidualne. W Zespole Kształcenia  w Wielkim Klinczu było zatrudnionych 
2 nauczycieli wspomagających do oddziałów integracyjnych oraz 2 nauczycieli 
wspomagających w Zespole Kształcenia w Łubianie, 2 nauczycieli wspomagających w 
Zespole Szkół w Skorzewie, 1 nauczyciel wspomagający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Nowym Klinczu. 

 

 Uczniowie według rodzajów niepełnosprawności : 

• słabowidzący – 6 

• słabosłyszący – 2 

• niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – 10 

• niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 1 

• zagrożeni niedostosowaniem społecznym – 10 

• z niepełnosprawności ruchową (w tym z afazją) – 13 

• z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) – 5  

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 4. 

W  2021  roku z budżetu Gminy Kościerzyna wydano na oświatę kwotę 28.891.876,05 zł.  
Z budżetu państwa na zadania oświatowe Gmina Kościerzyna otrzymała: 

− Subwencję oświatową – 18.568.435,00 zł 

− Subwencję wyrównawczą – 3.376.141,00 zł 

− Dotacje na zadania oświatowe – 1.387.249,97 zł 

Natomiast kwotę  5.360.050,68 zł wydatkowano ze środków własnych. 

Dowożenie uczniów 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2017 r., poz. 
59) gmina jest zobowiązana do zorganizowania sieci szkół i gimnazjów w sposób 
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, a zgodnie z art. 32 ust.3 
jest zobowiązana do ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach, aby umożliwić dzieciom pięcioletnim realizację rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego. W przypadkach, kiedy droga dziecka z domu do szkoły 
przekracza 3 km (dla uczniów kl. „0” i kl. I-IV szkoły podstawowej) lub 4 km (dla młodzieży 
starszej szkoły podstawowej) obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej.  

Przewozy realizowane były w formie refundacji kosztów przejazdu środkami komunikacji 
publicznej, przewozów zamkniętych oraz refundacji kosztów dowozu osobom indywidualnym. 

Liczba dowożonych dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych  ok. 240 osób. 

Ustawa prawo oświatowe gwarantuje również uczniom niepełnosprawnym objętym 
kształceniem specjalnym, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi - bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej 
lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom 
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna 
środkami komunikacji publicznej, jeżeli d0owożenie zapewniają rodzice. W związku z 
powyższym 31 dzieci niepełnosprawnych dowożonych było w formie przewozów zamkniętych, 
a 12 rodzin otrzymywało zwrot kosztu zakupu paliwa. 5 dzieci: 1 z Wąglikowic, 1 - Sycowa 
Huta, 1 z Kościerzyny Wybudowanie, 1 z Wielkiego Klincza, 1 z Niedamowa) objętych było 
opieką Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Pierszczewie. 
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Porównawcza struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego 
w latach 1999/2000, 2008/2009, 2013/2014,2017/2018, 2020/2021: 

 

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna według stopni awansu zawodowego 

STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO LICZBA NAUCZYCIELI W ETATACH 

NAUCZYCIELE BEZ STOPNIA 0 

NAUCZYCIEL STAŻYSTA 9,45 

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY 26,42 

NAUCZYCIEL MIANOWANY 33,99 

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY 113,94 

RAZEM 183,80 

 

 

Gmina Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021 realizowała również następujące dodatkowe 
zadania z zakresu oświaty: 

 

1) 493 uczniów z wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Kościerzyna, uczestniczyło w zajęciach języka kaszubskiego. 
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2) Wykonano analizę średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020 dla poszczególnych 
stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościerzyna. Nie 
zaistniała konieczność wypłaty dodatków wyrównawczych. 

3) Odbyło się 6 posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

4) Ze względu na sytuacje epidemiologiczną uczniowie klas III nie uczestniczyli w 
bezpłatnych zajęciach nauki pływania realizowanych w poprzednich latach na basenie 
kościerskim. Nie odbywały się również masowe zawody sportowe. 

5) Zgodnie z uchwałą Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 3 sierpnia 2012 r. w 
sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy 
Kościerzyna wypłacono stypendia na kwotę 49.999,67 zł dla: 52 uczniów szkół 
podstawowych, 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i średnich oraz 15 studentów. 

6) Odbyły się 3 konkursy w sprawie wyborów kandydatów na stanowiska dyrektorów : 

- Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu 

- Zespołu Kształcenia w Łubianie, 

- Zespołu Szkół w Wąglikowicach. 

7) Wyłonionym w konkursach kandydatom Wójt Gminy Kościerzyna powierzył pełnienie 
obowiązków dyrektorów szkół na kolejnych 5 lat szkolnych. 

8) Pozyskano i wydatkowano kwotę 208.494,00 zł jako dotację celową na wyposażenie 
szkół podstawowych w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały edukacyjne 
lub materiały ćwiczeniowe (dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, uczniów 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie). 

9) Złożono wniosek i otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% 
rezerwy w roku 2021 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w 
szkołach podstawowych. W ramach uzyskanych środków w kwocie 75.000,00 zł 
zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka i chemia 
dla Szkoły Podstawowej w Kornem oraz tytułu dofinansowania zajęć wspomagających 
uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z języka 
regionalnego w kwocie 44.590,00 zł. 

10) W ramach Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ Zespół Szkół 
w Skorzewie realizuje projekt pn. „Wykwalifikowany nauczyciel gwarancją sukcesu 
edukacyjnego swoich wychowanków, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Na realizację 
pozyskano dofinansowanie w kwocie 20 180 euro (ok. 88.140,00 zł).  

11) Otrzymano  zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy w 
roku 2021 z tytułu dofinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i 
utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego oraz z języka regionalnego w kwocie 44.590,00 zł. oraz 
z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych kwota 75.000,00zł.  

12) Opracowano „Koncepcję kształtowania kompetencji kluczowych poprzez edukację 
morską i żeglarską” Gminy Kościerzyna wraz z budżetem, na bazie których 
opracowano projekt pn. „Kaszubskie Żagle Wiedzy” i złożono wniosek o 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

52 

 

ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Laureaci Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna wraz z Wójtem i Przewodniczącą 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych 

 

Informacje o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja  2021 r. W Gminie 
Kościerzyna do egzaminów przystąpiło 146 uczniów  w 9 placówkach. 

 

Wyniki egzaminów 

 

Szkoła 

 

Język polski 

 

Matematyka 

 

Język 
angielski 

 

Język 
niemiecki 

Wielki Klincz 60 37 49 - 

Nowy Klincz 55,26 43,16 57,79 - 

Łubiana 57 46 62 - 

Skorzewo 54 40 44 44 

Niedamowo 75,5 56 59,75 - 

Korne 64 47 71 - 

Kaliska 55,6 43,14 52,5 - 

Wielki Podleś 68,92 45,33 67 - 

Wąglikowice 62 51 66 - 
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Egzamin  /  

wynik średni % 

Język polski Matematyka Język 
angielski 

Język 
niemiecki 

Gmina 59 43 56 44 

Powiat 58 44 57 51 

Województwo 58 46 65 44 

Kraj 60 47 66 49 

 

Zadaniem władz Gminy Kościerzyna jako organu prowadzącego szkoły jest zapewnienie 
dobrego zaplecza edukacyjnego, tak aby zdobywanie wiedzy przez młodych ludzi odbywało 
się w jak najlepszych warunkach. W związku z tym z budżetu gminy co roku są przeznaczane 
środki na remonty w szkołach. W czasie roku szkolnego 2020/2021 w szkołach wykonano 
następujące prace techniczno-remontowe: 

1) Zespół Szkół w Skorzewie: usunięcie przecieku na instalacji sanitarnej oraz wymiana 
płytek w łazience; malowanie pomieszczeń w  przedszkolu. 

2) Zespół Kształcenia w Łubianie: wykonanie i montaż balustrad zewnętrznych, zakup i 
wymiana drzwi . 

3) Szkoła Podstawowa  w Kaliskach: remont poddasza szkoły w Kłobuczynie, regulacje 
instalacji c.o oraz wymiana grzejnika, remont pomieszczeń szkolnych. 

4) Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu: remont toalet w szkole i sali sportowej, polerowanie 
i odnawianie parkietu w sali gimnastycznej. 

5) Szkoła Podstawowa w Niedamowie: kontynuacja remontu ogrodzenia wokół szkoły. 

6) Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu: przebudowa kotłowni, przegląd i regulacja 
instalacji c.o., remont sal lekcyjnych, montaż instalacji zasilania energią elektryczną, 
remont instalacji sanitarnej w piwnicy budynku oraz remont sali gimnastycznej.   

7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu: modernizacja parkingu. 

8) Szkoła Podstawowa w Kornem: remont pomieszczenia na poddaszu, piwnicy i 
kotłowni, odnowienie fug w elewacji budynku szkoły. 

9) Zespół Szkół w Wąglikowicach: remont pomieszczenia w piwnicy szkoły. 

Koszt w/w działań we wszystkich wymienionych placówkach wyniósł 496.915,37 zł. 
 

 

Szkoła w Łubianie 
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W roku szkolnym 2020/2021 nadzór pedagogiczny (Kurator Oświaty) przeprowadził kontrolę 
w Zespole Szkół w Wąglikowicach (kontrola całościowa w związku z oceną pracy dyrektora) 
oraz w Szkole Podstawowej w Kaliskach (Kontrola doraźna z zakresu nadzoru 
pedagogicznego "Działania szkoły ukierunkowane na udzielenie wsparcia, w tym pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczennicy przybywającej z zagranicy w pokonywaniu trudności 
adaptacyjnych, komunikacyjnych oraz uzupełnienia różnic programowych z obowiązkowych 
zająć edukacyjnych”) 

 

2. Polityka społeczna  

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

W dziedzinie pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie 
realizuje zadania polegające na sprawnej obsłudze świadczeniobiorców rodzinnych, a także 
na zasadniczej, statutowej działalności na rzecz osób i rodzin potrzebujących udzielając 
świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia 
środowiskowego. 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 
uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny 
zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 
społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do 
współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Środki finansowe związane ze świadczeniami pieniężnymi dzieli się odpowiednio na środki 
wypłacane w ramach zadań własnych i zleconych, pochodzą  one z budżetu Gminy 
Kościerzyna oraz budżetu państwa. 

 

Świadczenia przyznane z zakresu zadań własnych gminy 

Formy pomocy 

Liczba 
osób, którym 

decyzją 
przyznano 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w 
rodzinach 

Zasiłki stałe 
ogółem,  
w tym: 

63 618 300.614,37 62 94 

- dla osoby 
samotnie 
gospodarującej 

47 468 249.309,00 47 47 
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- dla osoby 
pozostającej  
w rodzinie 

19 150 51.305,37 16 50 

Zasiłki okresowe 
ogółem,  
w tym z powodu: 

74 254 

96.433,57 

73 211 

- bezrobocia 39 163 39 95 

- długotrwałej 
choroby 

12 29 12 37 

- niepełnosprawności 15 39 14 48 

- innego niż 
wymienione 

11 23 11 40 

Schronienie 13 112 

143.625,61 
(pomniejszone   
o odpłatność 

klienta) 

13 13 

Posiłek 
(dożywianie dzieci 
w szkołach) 

84 6.403 29.172,30 47 182 

Usługi opiekuńcze 16 5620 

97.389,77 
(pomniejszone  
o odpłatność 

klienta) 

16 25 

Sprawienie 
pogrzebu 

1 1 2.470,00 1 1 

Zasiłki celowe na 
pokrycie 
wydatków 
powstałych w 
wyniku zdarzenia 
losowego 

3 3 5.500,00 3 9 

Zasiłki celowe, w 
tym: 

159 288 79.799,61 155 395 

- specjalne 43 67 19.412,90 42 100 

- zasiłki celowe z 
programu „Posiłek w 
szkole i w domu” 

109 182 49.420,00 107 
 

280 
 

Praca socjalna x x x 291 702 

Odpłatność gminy  
za DPS 

19 208 

648.871,14 
(pomniejszone 
o odpłatność 

osób 
zobowiązanych 

19 19 
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Świadczenia przyznane z zakresu zadań zleconych gminie 

Formy pomocy 

Liczba 
osób, 

którym 
przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

11 2.655 116.100,00 zł 11 42 

Wynagrodzenie 
należne opiekunowi 
z tytułu 
sprawowania opieki 
przyznane przez 
sąd 

2 36 

8.100,00 zł 
(kwota bez 

kosztów 
obsługi) 

2 2 

 

Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji rodzin korzystających z wsparcia GOPS w 

roku 2021 były: 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinie 

Ubóstwo 150 377 

Bezdomność 24 27 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa 25 125 

 

 

w tym: wielodzietność 17 97 

Bezrobocie 73 200 

Niepełnosprawność 133 325 

Długotrwała lub ciężka choroba 133 348 

Bezradność w sprawach  opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzenia gosp. dom.  

70 318 

w tym: 

rodziny niepełne 33 113 

rodziny wielodzietne 43 235 

 

 
Przemoc w rodzinie 

 

3 11 

Alkoholizm 29 51 

Narkomania 2 6 
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Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Zdarzenie losowe 4 10 

Sytuacja kryzysowa 1 4 

 

Należy nadmienić, że 1 rodzina może mieć więcej niż 1 powód, dla którego znalazła                                                  
się w trudnej sytuacji. 

W przypadku kiedy osoba wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji, a rodzina ani ośrodek 
pomocy społecznej nie są w stanie zapewnić usług opiekuńczych, należy skierować taką 
osobę do domu pomocy społecznej, który jest odpowiedzią na zabezpieczenie jej potrzeb.  

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej obowiązani                       
do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów 
dziecka, nie więcej jednakże niż 70% ze swojego dochodu 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą na podstawie art. 103 ust. 
2 w/w ustawy z tym, że: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. powyżej 2.103,00 zł), jednak 
kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego 
kryterium,  

• w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. powyżej 1.584,00 zł na 1 osobę w 
rodzinie), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa 
niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;  

• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości 
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 
wnoszonymi przez osoby, o których mowa powyżej. 
 

Koszty utrzymania w DPS w roku 2021 r. 

Dom Pomocy Społecznej 
Liczba 
osób 

Roczny koszt 
utrzymania w zł 

2021 

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu dla przewlekle 
psychicznie chorych 

7 257.464,78 

Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach dla osób  
w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych 

5 156.346,50 

Dom Pomocy Społecznej w Dąbiu dla  osób w 
podeszłym wieku  i przewlekle somatycznie chorych 

6 222.888,29 

Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

1 43.755,69 
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W 2021 roku odnotowano 2 zgony, zatem na koniec roku przebywało w domach pomocy 
społecznej 17 osób. Łączny koszt, jaki Gmina Kościerzyna poniosła za swoich mieszkańców 
to kwota 648.871,14 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Zasady ich przyznawania i odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. 
U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), a nie jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, 
regulacje gminne. W roku 2021 tej formy pomocy udzielono 11 rodzinom (w tym 1 osobie 
dorosłej i 10 rodzinom, w których są dzieci z różnymi zaburzeniami psychicznymi). 

W 2021 roku wykonano łącznie 2.655 godzin: 

- 2060 godzin specjalistycznych  usług opiekuńczych zapewniono dzieciom, jednakże aby 
wsparcie rewalidacyjno-terapeutyczne było racjonalne widzimy potrzebę realizacji wsparcia 
pedagoga, logopedy, terapeuty itp, co najmniej na poziomie 240 godzin rocznie dla 1 dziecka.  

- 595 godzin zapewniono osobie dorosłej z zaburzeniami psychicznymi, co zabezpiecza w 
całości potrzeby w tym zakresie. 

 

 2019 2020 2021 

Liczba osób objętych 
specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

 
9 

 
10 

 
11 

Liczba wykonanych godzin 1.880 1.906,50 2.655 

Kwota świadczeń (kwota bez 
pomniejszania o odpłatność 
klienta) 

83.200,00 86.360,00zł 116.100,00 zł 

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze przysługiwały nieodpłatnie osobom, jeżeli ich dochód jak i dochód na osobę                 
w rodzinie nie przekraczał odpowiednich kwot kryteriów dochodowych tj. 701,00zł w przypadku 
osób samotnych lub 528,00zł w przypadku osób w rodzinie oraz osobom w wieku 90+. 

W roku 2021 usługi opiekuńcze były świadczone w 16 środowiskach w ilości 5.620 godzin.  

 2019 2020 2021 

Liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi 

15 19 16 

Liczba wykonanych godzin 5 145 6 808 5 620 

Kwota świadczeń (kwota bez 
pomniejszania o odpłatność klienta) 

88.452,61 133.533,60 118.196,87 
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Pomoc w formie udzielenia schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego 
schronienia  w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla bezdomnych zapewnia bezdomnemu: 

- całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 
aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

Podpisano umowy z 2 wykonawcami na usługi w zakresie: udzielenia schronienia osobom 
bezdomnym z terenu Gminy Kościerzyna.  

W 2021 roku ze Schronisk skorzystało 13 mieszkańców Gminy Kościerzyna, z czego: 

- 5 osób zostało umieszczonych w schronisku z usługami opiekuńczymi,  

- 8 osób zostało umieszczonych w schronisku bez w/w usług. 

Na pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w schroniskach w roku 2021 wydano                  
169.058,87 zł, (bez pomniejszania o odpłatność klienta) kwota ta pochodziła ze środków 
własnych gminy. Odpłatność osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności wyniosła: 
25.433,26 zł. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli 
jest tego pozbawiona. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie 
ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych 
pomieszczeniach wyposażonych, co najmniej, w miejsca siedzące. Gmina Kościerzyna 
korzysta w tym zakresie z ogrzewalni zlokalizowanej na ternie miasta Kościerzyna przy ul. 
Towarowej 7. Zadanie jest realizowane na mocy Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską 
Kościerzyna a Gminą Kościerzyna. W roku 2021 z pomocy w formie ogrzewalni skorzystała 1 
osoba. Ogrzewalnia jest czynna w okresie od października do kwietnia. Wydatki poniesione 
na realizację tego zadania wyniosły 2.100 zł i pochodziły z budżetu gminy.  

Kolejnym zadaniem z zakresu polityki społecznej jest wypłata dodatków mieszkaniowych. W 
2021 r. wyglądało to następująco: 

Dodatki mieszkaniowe 

2020 2021 

liczba 
Kwota 

wydatkowana 
liczba 

Kwota 
wydatkowana 

w zasobie gminnym 6 

47.924,00 zł 

9 

43.248,67 zł 

w zasobie spółdzielczym 9 8 

w zasobie wspólnot 
mieszkaniowych 

5 6 

inne 19 23 

RAZEM 39 46 

 

Wspierając potrzebujących mieszkańców Gminy Kościerzyna w zakresie zapewnienia 
żywności GOPS w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021 współpracował z Chojnickim 
Bankiem Żywności realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Pomoc w ramach 
POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też 
trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej 
(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów 
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odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w 
tej ustawie. 

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmował artykuły spożywcze w łącznej ilości                    
ok. 52,14 kg na 1 osobę. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie w ramach otrzymanej 
darowizny  (z dyskontu spożywczego: Kaufland) przekazał w 2021 roku naszym mieszkańcom 
produkty spożywcze w łącznej ilości 1 291,04 kg dla 191 rodzin.  

 

 

Żywność dla osób potrzebujących 

 

GOPS zajmuje się koordynacją prac społecznie użytecznych, które może wykonywać osoba 
bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie 
gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, maksymalnie 
44 godzin w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były w okresie od 
01.03.2021 r. do 08.12.2021 r. Z pomocy w formie wykonywania prac społecznie użytecznych 
w 2021 roku skorzystało 60 osób. Kwota wydatkowana w 2021 r. na ten cel wyniosła: 
137.210,70 zł,  w tym: 

- kwota GOPS: 54.884,32 zł 

- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy: 82.326,38 zł 

Rodzaje prac społecznie użytecznych wykonywanych w Gminie Kościerzyna: 

− sprzątanie ulic, dróg, chodników, parkingów, malowanie krawężników 

− prace remontowe, instalacyjne w obiektach służących lokalnej społeczności, 
stanowiących własność Gminy lub będących w ich użytkowaniu 

− naprawa dróg gminnych 

− prace malarskie w obiektach stanowiących własność gminy lub będące w ich 
użytkowaniu oraz ogrodzeń nieruchomości 

− prace porządkowe w zakresie utrzymania zieleni w parkach wiejskich, na trawnikach i 
poboczach dróg, brzegach jezior, boiskach sportowych, placach zabaw 

− utrzymanie czystości na plażach udostępnionych do użytku publicznego, prace przy 
zalesieniu gruntów gminnych 

− czyszczenie urządzeń melioracyjnych i utrzymanie ich w odpowiednim stanie 

− utrzymanie czystości wokół szkół 
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GOPS zajmuje się także pomocą rodzinom. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego 
ustawą o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się 
w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły - w tym 
niepełnosprawne. Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z 
dodatkami.  

Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego ustawą o świadczeniach rodzinnych jest 
stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, 
wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły - w tym niepełnosprawne. Podstawowym 
świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego 
przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu zasiłek pielęgnacyjny.  

W roku sprawozdawczym wydano 1588 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych (w tym 86 
decyzji odmownych).  

 

Zestawienie wydatków poniesionych w roku 2021 na poszczególne zadania: 

Lp. Wyszczególnienie 
Całkowity koszt 

realizacji w 
2021 r. w zł 

Liczba 
świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 1.743.944,00 14 862 

2. 
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z 
tytułu: 

1.022.331,00 8 585 

2.1. urodzenia dziecka 65.000,00 65 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

206.979,00 529 

2.3. samotnego wychowywania dziecka 65.346,00 324 

2.4. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

105.450,00 989 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 85.158,00 854 

2.6. 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

166.553,00 2 373 

2.7. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 327.845,00 3 451 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 1 633 209,00 7 572 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 2 428 520,00 1 248 

5 Specjalny zasiłek opiekuńczy 81.840 132 

6 Zasiłek dla opiekuna 36.080,00 60 

7 Świadczenie rodzicielskie 599.192,00 661 

8 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 

161.000,00 161 
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10  złotówka za złotówkę 114.005,30  

11 Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8000 2 

 

Realizując opiekę nad dziećmi do lat 3 Gmina Kościerzyna nawiązała porozumienie 

międzygminne z Gminą Miejską Kościerzyna w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do 

lat 3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna. Porozumienie zostało 

zawarte z uwagi na brak żłobków w Gminie Kościerzyna. W roku 2021 opieką objętych było 

średnio 31 dzieci każdego miesiąca. Wydatek Gminy za pobyt dzieci w Żłobkach, w roku 2021 

wyniósł: 102.750,00 zł. 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na 
podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwoty w  

2021 r. 

1 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 433.113,00 

2 
Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane 
na: 

181.109,38 

3 - dochody budżetu państwa, w tym: 142.306,47 

4 - dochody własne gminy wierzyciela 38.802,91 

5  ustawowe odsetki 84.102,05 

Liczba złożonych wniosków, wydanych decyzji administracyjnych oraz  liczba rodzin 
uprawnionych: 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Liczba złożonych wniosków 
 

61 

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach 
dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

84 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 59 

 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zatrudniał jedną osobę na 
stanowisku asystenta rodziny. W 2021 roku asystenturą objętych było 12 rodzin z terenu 
Gminy Kościerzyna. W pieczy zastępczej w 2021 roku przebywało 27 dzieci z terenu Gminy 
Kościerzyna. W rodzinach zastępczych umieszczonych było  23 dzieci, w tym: w rodzinach 
zastępczych spokrewnionych 9 dzieci, w rodzinach zastępczych niezawodowych 3 dzieci, w 
rodzinach zastępczych zawodowych 6 dzieci, w rodzinnym domu dziecka 5 dzieci, 4 dzieci 
przebywało w placówce typu opiekuńczo-wychowawczego. 
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Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest również systematyczne monitorowanie 
zjawiska przemocy w rodzinie. W 2021 r. wszczęto 25 procedur „Niebieskiej Karty”. GOPS 
udziela pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do Punktu Interwencji 
Kryzysowej w Kościerzynie, pomoc w uzyskaniu konsultacji prawnych, pomoc w kontakcie  
z lekarzem. Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  50 posiedzeń grup 
roboczych. Zaproszono 20 osób podejrzanych o dotknięcie przemocą, wezwano 24 osób 
podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

W ramach zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku realizowano Gminny  
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. W ramach podejmowanych działań: 

- rozpatrywano 28 zgłoszeń w związku z nadużywaniem alkoholu, 

- przeprowadzono 68 rozmów interwencyjno-motywujących z osobami zgłoszonymi, 

- skierowano 22 wnioski do Poradni Leczenia Uzależnień w Kościerzynie celem 
przeprowadzenia badania przez biegłych w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, z czego 14 z roku omawianego, a 3 z 
roku poprzedniego, 

- w 16 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o zobowiązanie                     
do podjęcia leczenia odwykowego, z czego 9 dot. roku omawianego, a 7 roku poprzedniego, 

- komisja przeprowadziła rozmowę z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 
(łącznie przeprowadzono rozmowy z 60 osobami). 

Należy nadmienić, że członkowie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
biorą udział w posiedzeniach sądu rozpatrującego zasadność skierowania na leczenie osób 
zgłoszonych. Ponadto w ramach swojej działalności, Komisja opiniowała wnioski o zgodność 
lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wystawiono  18 pozytywnych opinii w formie postanowienia GKRPA.  
W 2021 r. GKRPA przeprowadziła łącznie 5 kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.  

W roku 2021 budżet przekazany na przeciwdziałanie narkomanii nie został wykorzystany. 

Jednym z zadań GOPS realizowanych w 2021 roku była pomoc materialna o charakterze 
socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla  uczniów, słuchaczy i wychowanków 
zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna. W tym zakresie udzielono wsparcia 339 
osobom, przeznaczając na ten cel  kwotę 90 250,00 zł. Wypłatę stypendiów szkolnych 
realizowano w dwóch okresach: styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. W okresie od 
stycznia do czerwca 2021r. udzielono pomocy 124 uczniom. Natomiast w okresie od września 
do grudnia 2021r. stypendia szkolne wypłacono 135 uczniom. W 2021r. stypendia i zasiłki 
szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę   80.070,00 zł, w tym  z dotacji budżetu państwa 
64.056,00 zł., natomiast wkład własny wyniósł 16.014,00 zł. 

W 2021 roku realizowano także wsparcie w postaci pomocy asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na 
realizację Programu w 2021 r. wyniosła: 151.137,13 zł, a wsparciem objęto 29 osób 
niepełnosprawnych. Zatrudniono na umowę zlecenie 15 asystentów. 
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Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie realizował w 2021 Program Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, który w całości był finansowany z 

Funduszu Solidarnościowego. Gmina Kościerzyna otrzymała na realizacje programu dotację 

w wysokości 49.205 zł. Program był adresowany do członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają 

opieki wytchnieniowej.  

Gmina Kościerzyna jest zaangażowana na rzecz pomocy osobom starszym i 

niesamodzielnym, dlatego też wraz z Polskim Centrum Opieki wspólnie realizuje dla 

wszystkich mieszkańców Gminy zdalny program wsparcia poprzez usługę teleopieki w ramach 

Krajowego Systemu Domowej Samorządowej Opieki Senioralnej KSDSOS+ System 

Teleopieki Polskiego Centrum Opieki umożliwia całodobowe wzywanie pomocy w przypadku 

zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Koszty poniesione prze GOPS na ten cel w 

roku 2021 wyniosły 4.608,00 zł i dotyczyły opłaty za abonament usługi teleopieki, świadczonej 

dla 7 osób. 
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Niestety, ze względu na epidemię COVID-19 w 2021 roku nie odbyły się Dni Seniora 

(zorganizowano tylko jedno spotkani e- wielkim Klinzu). GOPS wspierał jednak osoby starsze, 

m.in. już kolejny rok prowadząc akcję „Pudełko życia”, która polega na umieszczeniu w 

specjalnie przygotowanych pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 

przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami powinien być 

przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest 

łatwo dostępne. Zawarte w pudełku informacje pomagają służbom medycznym szybko 

zastosować odpowiednie leczenie. Akcja skierowana jest do osób starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych.  
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3. Gospodarka komunalna  

 

Budowa i modernizacja dróg 

Bezpieczne drogi, wygodne chodniki i dobre oświetlenie ulic to kwestie, które są jednymi  
z ważniejszych dla mieszkańców Gminy Kościerzyna. Często zwracają na nie uwagę podczas 
zebrań wiejskich wnioskując o remonty i inwestycje. Środków budżetowych nie na wszystko 
wystarcza, jednak w miarę możliwości władze gminy starają się spełnić oczekiwania 
mieszkańców.  

W Gminie Kościerzyna mamy następujące drogi (stan na koniec 2021 r.): 

1. Asfaltowe – 123 km 

2. Utwardzone płytami YOMB – 18 km 

3. Gruntowe – 505 km 

4. Chodniki – 34,7 km 

 

W 2021 r. na inwestycje drogowe realizowane przez Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna 
oraz Urząd Gminy Kościerzyna wydatkowano kwotę 18.188.236,78 zł. Za tę kwotę 
zrealizowano ważne dla mieszkańców zadania. 

 

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2021 r. 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

wykonanych 

Poniesione 
nakłady                   

(w zł) 

1. Czarlina Budowa drogi gminnej z płyt 
drogowych między Czarliną a 
Czarliną Osada  

m 670 988.308,00 

Budowa kolejnego odcinka 
drogi gminnej Skoczkowo - 
Czarlina 

m 660 325.000,00 

2. Dąbrówka Budowa odwodnienia na 
drodze w Dąbrówce 

- - 20.830,00 

3. Kłobuczyno Odwodnienie na ul. 
Spokojnej w Kłobuczynie 

- - 16.949,00 

Droga Kłobuczyno kier. 
Piotrowo 

  25.000,00 

4. Korne Odwodnienie na ul. 
Przyjaznej Korne 

- - 9.643,00 

Budowa drogi gminnej Korne 
- Owśnice  

m 3818 6.855.644,00 

 
Korne ul. Młyńska (projekt)   11.468,00 

5. Kościerska 
Huta 

Budowa dróg gminnych w 
Kościerskiej Hucie 

m 1062 1.906.589,00 
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Remont drogi gminnej nr 
187027G na odcinku 
Kościerska Huta - Nowa 
Wieś Kościerska  

m 1527 1.066.249,00 

6. Kościerzyna 
Wybudowanie 

Kościerzyna Wybudowanie 
ul. Ogrodnicza (projekt) 

  14.306,50 

Kościerzyna Wybudowanie 
ul. Liliowa (projekt) 

  10.583,00 

7. Łubiana 
Łubiana ul. Długa  m 272 245.622,28 

8. Mały Klincz Dokumentacja techniczna 
drogi gminnej w Małym 
Klinczu na ulicy 
Rzemieślniczej i Akacjowej 
do drogi powiatowej  

- - 37.781,00 

Przebudowa odcinka drogi 
gminnej przy blokach  
w Małym Klinczu ul. 
Spacerowa 

m 162 144.940,00 

Odwodnienie Mały Klincz dz. 
94 (projekt) 

- - 8.930,00 

9. Niedamowo Dokumentacja techniczna 
drogi gminnej Niedamowo - 
Hamemberg (projekt) 

- - 63.591,00 

10. Nowy Podleś Nowy Podleś dz. nr 5 
(projekt) 

  14.821,00 

11. Nowy Klincz Przebudowa drogi gminnej 
ul. Wczasowa  
w miejscowości Nowy Klincz. 

m 83 39.014,00 

Odwodnienie ul. Wspólna 
Nowy Klincz (projekt) 

- - 7.608,00 

12. Puc Dokumentacja techniczna 
drogi gminnej Puc - 
Dobrogoszcz  

- - 44.300,00 

13. Sarnowy Ścieżka pieszo-rowerowa 
Kościerzyna-Sarnowy. 
Budowa węzła 
integracyjnego w 
Kościerzynie połączona z 
rewitalizacją i adaptacją 
dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji 
zbiorowej w Powiecie 
Kościerskim 

m 2099 1.505.231,00 

14. Skorzewo Budowa asfaltowej drogi 
gminnej ul. Spokojna  

m 405 609.883,00 
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w Skorzewie 

Odwodnienie ul. Kościelna 
Skorzewo (projekt) 

- - 6.966,00 

15. Wieprznica Droga Wieprznica do młyna  
(projekt) 

- -  

16. Wdzydze Budowa nowej drogi gminnej 
z płyt i tłucznia 
ul. Róży Ostrowskiej do 
osiedla domków letniskowych 

m 700 134.802,00 

Budowa bezpiecznego 
przejścia dla pieszych na 
drodze gminnej nr 187135G 
we Wdzydzach  

- - 274.696,00 

Przebudową drogi gminnej  
ul. Stolema we Wdzydzach  

m 703 1.416.662,00 

 Wdzydze ul. Gulgowskich 
(przejście dla pieszych) 
(projekt) 

  15.741,00 

17. Wielki Klincz Uzupełnienie płyt na ul. 
Ogrodowej w Wielkim Klinczu 

m 48 17.155,00 

 Ścieżka pieszo-rowerowa 
Kościerzyna-Wielki Klincz. 
Budowa węzła 
integracyjnego w 
Kościerzynie połączona z 
rewitalizacją i adaptacją 
dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji 
zbiorowej w Powiecie 
Kościerskim  

m 2563 2.349.924,00 

OGÓŁEM NA INWESTYCJE DROGOWE: 18.188.236,78 zł 
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Ulica Spokojna w Skorzewie 

 

Dodatkowo Zakład Komunalny wykonał w 2021 r. następujące zadania drogowe: 

Lp. SOŁECTWO TEMAT 
Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

wykonanych 
Koszt w zł 

1. Czarlina 

Remont nawierzchni i 
wzmocnienie konstrukcji kładki 
pieszo-rowerowej w Czarlina 
Osada  

m 25 57.000,00 

Odsiewka kamienna na drodze 
Czarlina Osada 

t 30 1.000,00 

Ścięcie łuku drogi oraz jej 
poszerzenie – droga od 
zabudować Zakładu Rybackiego 
Czarlina Osada do przystani 
kajakowej 

  1.500,00 

Próg zwalniający lub znak 
drogowy przy posesji 
Skoczkowo 3  

   

2. Częstkowo 

Remont nawierzchni na drodze 
gminnej Skorzewo - Częstkowo 

m 671 328.920,00 

Remont drogi do Fingrowej Huty km 2,5 20.000,00 

Remont drogi do Ludwikowa    
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3. Dobrogoszcz 

Ustawienie lustra – wyjazd z 
pętli autobusowej w kierunku 
Sali wiejskiej 

Szt. 1 800,00 

Utrzymanie dróg gminnych 
(kliniec) 

   

Uporządkowanie drogi gminnej 
w kierunku Dąbrówki (nr 19A) do 
nr 19C – 100 m: wycinka 
krzewów i poszerzenie drogi 
gminnej 

  2.000,00 

4. Gostomie 

Naprawa dróg lokalnych    

Zakup materiałów do budowy 
chodnika (kostka betonowa) 

  2.000,00 

5. Grzybowo 

Znak drogowy o zwolnieniu 
prędkości w Grzybowskim 
Młynie 

Szt. 1  

Wyrównanie drogi Grzybowo-
Grzybowski Młyn 

   

6. Juszki 

Poprawienie poboczy przy 
istniejącej drodze asfaltowej 
Kościerzyna-Juszki (dosypanie 
tłucznia) 

   

7. Kłobuczyno 
Odwodnienie na ul. Spokojnej 
przy posesji z Wodnej 1 

  20.000,00 

8. Korne 

Studnia chłonna na pasach przy 
sklepie 

Kpl 1 20.000,00 

Asfalt na ul. Młyńskiej w 
kierunku Gostomia (300 mb) 

   

9. 
Kościerska 
Huta 

Doprowadzenie drogi po 
budowie kanalizacji do stanu 
nadającego się do bezpiecznego 
poruszania 

   

10. Łubiana 

Remont nawierzchni oraz 
przebudowa drogi gminnej ul. 
Długa w Łubianie 

m 700 701.187,00 

Naprawa nawierzchni na 
przejściu od bloków do 
Worzałówki i kościoła 

  1.000,00 

Naprawa nawierzchni chodnika 
przy ul. Osiedlowej od marketu 
do ronda – problem z 
poruszaniem się osób 
niepełnosprawnych i starszych 

  2.000,00 
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Utwardzenie drogi na 
przedłużeniu ul. Różanej od 
końca asfaltu do posesji nr 12 – 
część działki 811 

mb 50 1.000,00 

11. 
Małe 
Stawiska 

Umocnienie skarpy płytami 
,,MEBA’’ drogi Stawiska – Małe 
Stawiska  

  2.000,00 

12. Mały Podleś 
Odnowienie barierek mostu na 
rzece Wierzyca między Małym 
Podlesiem a Sarnowami 

  4.000,00 

13. Niedamowo 

Zakup nowej wiaty 
przystankowej 

  5.000,00 

Znaki kierunkowe z numerami 
domów w Sołectwie Niedamowo 

  1.000,00 

14. Nowy Podles 

Asfalt w kierunku sołtysa    

Remont dróg dojazdowych    

Ustawienie oznaczeń na łuku 
drogi w trzech punktach 

Szt. 3 1.500,00 

15. Nowy Klincz 
Naprawa dróg gruntowych po 
zimie 

   

16. Puc 

Wyrównanie placu zabaw w 
Dąbrówce 

   

Poprawić odprowadzenie wody 
w centrum Dąbrówki – woda 
opadowa zalewa mieszkańców 

   

Przydział tłucznia w zależności 
od potrzeb  

   

Dwukrotne wykoszenie trawy 
obok Sali przez Zakład 
Komunalny 

   

17. Sarnowy 
Odnowienie barierek mostu 
pomiędzy Sarnowami a Małym 
Podlesiem przy rzece Wierzyca 

   

18. Skorzewo 

Remont nawierzchni po 
przebudowie wodociągu 
Skorzewo, ul. Peplińskiego i 
Zdrojewskiego 

m2 119,3 22.119,00 

19. Stawiska 
Naprawa chodnika przy 
przystanku 
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Zasypanie tłuczniem dziur po 
zimowych roztopach na drodze 
polnej Stawiska-Dębogóry 

   

20. Szenajda 
Remont nawierzchni na drodze 
gminnej Szenajda - Stawiska 

m 648 180.029,00 

21. Wąglikowice 
Budowa parkingu przy 
cmentarzu  

   

22. Wdzydze  
Złagodzenie zakrętu przy posesji 
p. Knut  

   

23. Wielki Klincz 
Dokończenie otoczki z polbruku 
od magazynu do parku przy Sali 
wiejskiej 

  2.000,00 

24. Zielenin  

Zebranie poboczy drogowych w 
Będominku – koparka na 3 dni 

   

Prace naprawcze drogi w 
Zieleninie po wykonaniu sieci 
wodociągowej 

   

  RAZEM  1.376.046,00 zł 

 

 

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Szenajdzie 
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W 2021 roku Gmina Kościerzyna korzystała z dostępnych programów rządowych, dzięki 
którym możliwe było dofinansowanie inwestycji drogowych: 

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

− Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 187135G we 
Wdzydzach  

W grudniu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie 
nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Gulgowskich we Wdzydzach, w tym 
budowę odpowiedniego oświetlania, oznakowania pionowego i poziomego. Zakończenie 
realizacji Zadania przewidziano na 2022 rok. Dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 135.654,00 zł przy przewidywanych kosztach całkowitych 259 
954,81.  

− Remont drogi gminnej Kościerska Huta – Nowa Wieś Kościerska 

Remont polegał na położeniu nowej nawierzchni bitumicznej (1,5 km), ponadto w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz 
montaż dwóch radarowych rejestratorów prędkości. Dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wynosiło 464.455,00 zł przy kosztach całkowitych 1.066.249,30 zł.  

Fundusz Dróg Samorządowych 

− Budowa dróg gminnych w Kościerskiej Hucie (tereny inwestycyjne) 

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej drogi publicznej 187029G w Kościerskiej Hucie, 
która była nienormatywna pod względem oczekiwanej szerokości jezdni i poboczy. Ponadto 
zadanie dotyczyło budowy nowej drogi gminnej w Kościerskiej Hucie (odcinek nr 2), która 
prowadzić będzie bezpośrednio przez tereny inwestycyjne. Długość dróg planowanych do 
rozbudowy to 1,06 km. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 819.053 zł przy 
kosztach całkowitych 1.906.588,68 zł.  

W ramach projektu pt. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją 
i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie 
Kościerskim” realizowane były dwa zadania:  

− Budowa drogi pieszo-rowerowej Wielki Klincz - Nowy Klincz do granicy z Miastem 
Kościerzyna 

Gminna ścieżka rowerowa to ponad 2,4 km jezdni asfaltowej o szerokości od 2,55 do 3,0m, 
która biegnie w większości po szlaku dawnej linii kolejowej Skarszewy-Kościerzyna, przez co 
posiada znikome nachylanie i  pokonanie gminnego odcinka nie będzie wymagało dużego 
wysiłku. Koszt wybudowania tego odcinka drogi pieszo-rowerowej to ponad 2,2 mln złotych, z 
czego uzyskane dofinansowanie wynosi 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

− Rozbudowa DW214 – budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Sarnowy do granicy 
z Miastem Kościerzyna 

Gminna ścieżka rowerowa to ponad 2,1 km jezdni asfaltowej o szerokości 2,55m która biegnie 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 Warlubie - Łeba. Koszt wybudowania tego odcinka drogi 
pieszo-rowerowej to ponad 1,4 mln złotych z czego uzyskane dofinansowanie wynosi 85% i 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie, które realizacja 
rozpoczęła się październiku 2021 roku i zostanie zakończone w 2022 roku.  
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Ścieżka rowerowa w Wielkim Klinczu 

 

W 2021 roku gmina Kościerzyna ubiegała się o kolejne środki dotacyjne, tak by następne 
inwestycje realizować w roku 2022. 

− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Rzemieślnicza w Wielkim Klinczu  

W 2021 roku pozyskano dofinansowanie dla przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Wielkim 
Klinczu. Odcinek drogi o długości 1,65 km zyska nową nawierzchnię, w większości będzie to 
zmiana z nawierzchni szutrowej na asfaltową. Obecnie droga nie odpowiada standardom i w 
niektórych miejscach ma szerokość ok. 3 metrów, po realizacji projektu standardem będzie 
jezdnia asfaltowa o szerokości 5 metrów plus pobocza. Na nowo wybudowanej drodze planuje 
się wprowadzenie strefy zamieszkania. Termin realizacji - 2022 rok. Kosztorysowa wartość 
przedsięwzięcia: 2,2 mln zł. Środki pozyskane w formie dotacji to kwota 1,4 mln zł. Jest to 
maksymalne możliwe dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych. 

− Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy 
promesę o dofinasowaniu budowy drogi (nr ew. 187013G) Łubiana - Grzybowo, gm. 
Kościerzyna o długości 5 km, łączącej miejscowość Łubiana z miejscowością Grzybowo relacji 
Kościerzyna – Wdzydze. Zaplanowano budowę od podstaw drogi dojazdowej, z podbudową, 
nawierzchnia asfaltową, poboczami i odwodnieniem.  

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 

 

Ochrona środowiska, ale też potrzeby i wygoda mieszkańców przyświecają budowie nowych 
sieci kanalizacyjnych i wodociągów. W 2021 r. stopień zwodociągowania Gminy Kościerzyna 
wynosił ok. 90,5%. Długość  sieci wodociągowej wybudowanej w 2021 r. to 3,6 km.  Razem 
stan sieci na koniec 2021 r. wyniósł 241,1 km. W 2021 r. odebrano 88 przyłączy 
wodociągowych, co stanowi ok. 4,9% ogółu przyłączy wodociągowych.  
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Stopień skanalizowania Gminy Kościerzyna wyniósł w 2021 r. ok 67,5%. Długość sieci 
kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2021 r. to 1,2 km. Razem stan sieci kanalizacyjnej na 
koniec 2021 r. wynosił 137,5 km. W 2021 r. odebrano  60 szt. przyłączy kanalizacyjnych, co 
stanowi ok 3,3% ogółu przyłączy kanalizacyjnych. 

Za realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialny jest Zakład Komunalny 
Gminy Kościerzyna. 

 

W 2021 roku wykonano następujące inwestycje z tego zakresu: 

Lp. Sołectwo Nazwa inwestycji 
Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

wykonanych 

Poniesione 

nakłady (w zł) 

1.  Dobrogoszcz Dobrogoszcz kanalizacja 153 m 78.720,73 

2.  Fingrowa 
Huta 

Fingrowa Huta wodociąg 160 m 24.446,34  

3.  Grzybowo Grzybowo dz. 97/25 448 - 
wodociąg 

90 m 7.797,12  

4.  Kaliska Kaliska  ul. Wesoła - 
wodociąg 

112 m 26.106,11 

Kaliska ul. Wesoła - 
kanalizacja 

123 m 110.780,30 

5.  Kościerska 
Huta 

Kościerska Huta  - wodociąg 196 m 61.153,81  

Kościerska  Huta dz.260 - 
kanalizacja 

321 m 120.565,97  

6.  Kościerzyna 
Wybudowanie 

Kościerzyna Wybudowanie 
ul. Graniczna - wodociąg 

102 m 15.151,80  

Kościerzyna Wybudowanie  
ul. Kawaleryjska - wodociąg 

    166 m 30.834,95  

Kościerzyna Wybudowanie  
(ul. Ogrodnicza) wodociąg 

321 m 57.912,91  

Kościerzyna Wybudowanie 
(ul. Ogrodnicza) kanalizacja 

308 m 244.250,35  

7.  Łubiana Łubiana ul. 
Zakładowa/Transportowa - 
wodociąg 

107 m 14.531,68  

8.  Nowa Wieś Nowa Wieś od Sali wiejskiej 
- wodociąg 

582 m 63.363,84  

Nowa Wieś od Sali wiejskiej 
- kanalizacja 

465 m 152.758,98  

9.  Nowy Klincz Nowy Klincz ul. Rodzinna - 
wodociąg 

350 m 61.150,85 zł 
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10.  Puc Puc jezioro - wodociąg 302 m 52.342,64  

Puc pod Grabowo - 
wodociąg 

143 m 14.180,05  

11.  Skorzewo Skorzewo ulice 
Zdrojewskiego/Peplińskiego 
- wodociąg 

109 m 42.482,40 

12.  Wąglikowice Wąglikowice ul. Pastwy - 
wodociąg 

47 m 10.351,79  

13.  Wielki Klincz Wielki Klincz pod Dębogóry -  

do 3 gospodarzy - woda 

 

718 m 68.542,00  

14.   Wielki Klincz w dr.dz.832 - 

wodociąg 134 m 25.289,58  

Ogółem na inwestycje wod. – kan. wydano kwotę zł  1.282.714,20 zł 

 

 

Budowa kanalizacji w Grzybowie i Sycowej Hucie 
 

W  2021 r. realizowano zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Wielkim Klinczu”. Prowadzone roboty polegały m.in. na montażu dodatkowych urządzeń 
technologicznych. Zbiornik uśredniający ścieków surowych został wyposażony w strumienicę 
do napowietrzania ścieków i układ pomiaru tlenu. Wartość prowadzonych robót wyniosła 750 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

77 

 

tys. zł. Był to pierwszy etap realizacji głównego założenia jakim jest modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Wielkim Klinczu. W najbliższym czasie konieczna będzie budowa nowych obiektów 
związanych z gospodarką osadową tj. komory tlenowej stabilizacji osadu i budowa 
zadaszonego magazynu osadu. Gospodarka osadowa i ścieki oczyszczone muszą spełniać 
wymogi prawne określone w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach. Efektem realizacji 
całości inwestycji będzie możliwość przyjęcia i utylizacji ścieków komunalnych z części 
skanalizowanej aglomeracji Wielki Klincz z uwzględnieniem rozszerzenia jej granic o 
miejscowości Kłobuczyno, Puc, Dąbrówka, Będominek i Zielenin. 

 

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu 

 

W 2021 roku kontynuowana była realizacja jednego z większych projektów wodno-
kanalizacyjnych realizowanych przez gminę Kościerzyna w ostatnich latach. To rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łubiana obejmującej miejscowości Grzybowo i 
Sycowa Huta, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprzez 
realizację projektu w ramach Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 
11 Środowisko, Działania 11.03 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Projekt za ponad 7,5 mln zł realizowany w dwóch etapach: 

I Etap (zakończony w 2021 roku) – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Grzybowo wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości 
Łubiana, 

II Etap (kontynuowany w roku 2021) – w trybie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego, wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych 
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej zapewniającej odprowadzenie ścieków z części 
miejscowości Sycowa Huta i Grzybowo z włączeniem do kanalizacji wykonanej w ramach 
etapu pierwszego. 

Ponadto kosztem 369 tys. złotych wykonano wodociąg dla działek zlokalizowanych w obrębie 
jeziora Żółnowo. Termin zakończenia całego zadania to II kwartał 2022 roku. 
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Oświetlenie uliczne 

W 2021 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury oświetlenia ulicznego 
przeznaczono kwotę 830.620,02 zł. Natomiast na inwestycje związane z postawieniem 
nowych lamp wydatkowano kwotę 131.112,40 zł. Ponadto dodatkowe lampy ustawione zostały 
przez firmę ENERGA Oświetlenie. 

Nowe lampy oświetlenia ulicznego postawione w 2021 r. 

Lp. Miejscowość Ilość sztuk 

1. Dębogóry 2 

2. Gostomie 4 

3. Grzybowo 1 

4. Kaliska Kościerskie 1 

5. Kłobuczyno 1 

6. Kościerska Huta 3 

7. Kościerzyna Wybudowanie 4 

8. Loryniec 1 

9. Łubiana 6 

10. Niedamowo 1 

11. Nowa Wieś 1 

12. Nowy Podleś 1 

13. Nowy Klincz 1 

14. Mały Podleś 1 

15. Mały Klincz 1 

16. Rotembark 1 

17. Sarnowy 1 

18. Skorzewo 11 

19. Wąglikowice 1 

20. Wielki Klincz 5 

 

 

Ochrona środowiska 

Na terenie Gminy Kościerzyna występują następujące formy ochrony przyrody: obszary 
chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony, Natura 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

79 

 

2000 Obszary Specjalnej Ochrony, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 
rezerwaty, pomniki przyrody. 

 

 

Przyroda w Gminie Kościerzyna 

 

W 2021 roku z zakresu ochrony środowiska realizowano następujące zadania: 

1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna 

na lata 2012-2032 

 

W 2021 roku realizowano zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu 
gminy Kościerzyna – edycja 2021”. W ramach programu zdjęto, przetransportowano i 
unieszkodliwiono azbestowe pokrycia dachowe z terenu gminy Kościerzyna o wadze 13,88 
Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowe o wadze 190,81 
Mg. Osiągnięty łączny efekt ekologiczny wyniósł 204,69 Mg. W programie wzięło udział 55 
wnioskodawców. Wyroby zawierające azbest zlokalizowane były na terenie nieruchomości 
położonych w  następujących obrębach: Dobrogoszcz, Dąbrówka, Fingrowa Huta, Garczyn, 
Gostomie, Grzybowo, Kaliska Kościerskie, Korne, Lizaki, Łubiana, Mały Klincz, Mały Podleś, 
Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowy Klincz, Owśnice, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skoczkowo, 
Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Wielki Klincz, Wieprznica, Zabrody. Koszt realizacji 
zadania wyniósł 87.428 zł brutto, z czego 45.899 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a 41.529 zł stanowiły środki 
własne Gminy Kościerzyna. 

 

2. Dnia 26.02.2020 r. Rada Gminy Kościerzyna uchwałą Nr II/162/20 określiła zasady udzielania 

dotacji dla mieszkańców gminy Kościerzyna na realizację zadań z zakresu budowy 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. W 2021 roku przyznano jedną dotację na 

budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puc. 
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3. W 2021 roku za pośrednictwem Urzędu Gminy złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze: 

• 40 wniosków o dofinasowanie – podstawowy poziom dofinansowania, 

• 42 wnioski o dofinansowanie – podwyższony poziom dofinansowania, 

• 38 wniosków o płatność. 

 

4. W 2021 roku wprowadzono 209 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

 

5. Uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie sezonu kąpielowego, wykazu kąpielisk oraz 

miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna – w 2021 roku 

na terenie Gminy Kościerzyna sezon kąpielowy trwał od dnia 1 czerwca do 30 września, w tym 

czasie funkcjonowały: 

• kąpielisko w obszarze Jeziora Garczyn, przylegające do Centrum Wypoczynkowo – 

Szkoleniowego Hotel Garczyn,  

• kąpielisko w obszarze Jeziora Garczyn, przylegające do Powiatowego Centrum 

Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

• kąpielisko w obszarze jeziora Jelenie, przylegające do Ośrodka Wypoczynkowego 

Politechniki Gdańskiej w Czarlinie,  

• kąpielisko w obszarze jeziora Zakrzewie, przylegające do Ośrodka Wypoczynkowego 

Stawiska,  

• kąpielisko nad jeziorem Sudomie, przylegające do Ośrodka Wypoczynkowego 

Kormoran,  

• kąpielisko nad jeziorem Dobrogoszcz w Dobrogoszczu, którego organizatorem był 

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna,  

• kąpielisko nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach, którego organizatorem był Zakład 

Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna, 

• miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie Hotelu Gołuń nad jeziorem 

Gołuń w miejscowości, 

• miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy Kompleksie Wypoczynkowym 

Szarlota nad jeziorem Osuszyno w miejscowości Szarlota, 

• cztery miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli organizowane przez ZHR: nad 

jeziorem Gatno w miejscowości Niedamowo, nad jeziorem Gołuń nieopodal 

miejscowości Wdzydze Kiszewskie, nad jeziorem Jelenie niedaleko miejscowości 

Czarlina oraz nad jeziorem Gołuń niedaleko miejscowości Gołuń. 

 

6. W 2021 roku do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęło 288 wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew z nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym również zgłoszenia 

wiatrołomów. Wójt Gminy wystąpił do Starosty Kościerskiego lub Konserwatora Zabytków 

Powiatu Kościerskiego z 47 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów 

będących własnością Gminy Kościerzyna. Wszczęto również 4 postępowania dotyczące 

usunięcia drzew bez wymaganego prawem zezwolenia. 
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7. W 2021 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęło 19 wniosków o wydanie decyzji 

o  środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących: 

• organizacji punktu zbierania odpadów o kodzie 200303 – odpady z czyszczenia ulic i 

placów z terenu gminy Kościerzyna na terenie bazy Zakładu Komunalnego Gminy 

Kościerzyna, 

• zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Rybaki, 

• budowy hali produkcyjnej wyrobów ceramicznych w miejscowości Łubiana, 

• przeniesienia decyzji dotyczącej rozbudowy kopalni kruszywa „Grzybowo – Rejon B i C”,  

• rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz, 

• rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Łubiana, 

• wykonania urządzeń do poboru wody dla otworu studziennego nr 2 w miejscowości 

Wdzydze, 

• zmiany decyzji dotyczącej budowy zastawki na rzece Dłużnica, 

• zmiany decyzji dotyczącej budowy zastawki na Strudze Niedamowo, 

• zmiany decyzji dotyczącej budowy zastawki na rzece Trzebiocha, 

• budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 

Kościerzynie, obręb Nowy Podleś, 

• budowy farmy fotowoltaicznej 1 MW w miejscowości Wielki Podleś, 

• budowa farmy fotowoltaicznej „Wielki Podleś 2” o mocy 1 MW w miejscowości Wielki 

Podleś, 

• rozbudowy ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu, 

• budowy drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz – Puc, 

• rozbiórki i budowy mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łubiana, 

• przebudowy drogi powiatowej nr 2403G Wdzydze – Olpuch, 

• rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna - Nowa 

Kiszewa, 

• wykorzystania ekologicznej energii kanału rzeki Wdy (obszar gminy Karsin). 

 

8. W 2021 roku przeprowadzono 7 kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność 

w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

z  posesji indywidualnych z terenu gminy Kościerzyna. Wydano 2 decyzje dotyczące zmiany 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych z terenu gminy Kościerzyna. 

 

9. W 2021 roku wszczęto 11 postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Zaopiniowano 2 wnioski 

w  sprawie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

 

10. W 2021 roku zaopiniowano 6 planów ruchu zakładu górniczego, zaopiniowano 6 projektów 

robót geologicznych oraz 13 projektów decyzji dotyczących rekultywacji gruntów.  

 

11. W 2021 r. wydano jedno zezwolenie na uprawę konopi włóknistych.  
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Gospodarka odpadami 

 

Gospodarkę odpadami w imieniu Gminy Kościerzyna prowadzi Związek Gmin Wierzyca, do 
którego należą gminy: Bobowo, Kościerzyna - Gmina, Kościerzyna - Miasto, Lubichowo, Nowa 
Karczma, Przywidz, Skórcz, Skórcz - Miasto, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa.  

Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją gmin – uczestników Związku z dniem  
1 lipca 2013 roku przejął obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin 
Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje 
publiczne, itp.). Odpady komunalne z terenu nieruchomości odbierają uprawnieni 
przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu, z którymi Związek podpisał umowy. Każda 
nieruchomość powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. Wyposażanie nieruchomości w urządzenia do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym odbywać się winno zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku  
„W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „W sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w 
zakresie odpadów komunalnych”. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gmin 
będących uczestnikami Związku Gmin Wierzyca odbywał się zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Odbiór odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin 
Wierzyca realizowany był przez podmioty wyłonione w przetargu nieograniczonym na odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przedmiotem zamówienia był odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na 
obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca. Ponadto Związek Gmin Wierzyca 
organizuje odbiór odpadów z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Zasady segregowania odpadów 

W Gminie Kościerzyna obowiązują następujące zasady segregowania odpadów: 

Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się: 

• papier, 
• szkło, 
• metale, 
• tworzywa sztuczne, 
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
• przeterminowane leki, 
• chemikalia, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• zużyte opony, 
• odpady zielone, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 
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Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący: 

• frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, 
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się  
w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

• frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych 
napisem „Szkło”, 

• frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady 
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”, 

• frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach 
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, 

• frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji 
odpady nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach 
oznaczonych napisem „Resztkowe”, 

- wymienione frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach, 

- wymienione frakcje odpadów odbiera bezpośrednio z nieruchomości w sposób 
selektywny uprawniony przedsiębiorca, 

- pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób 
określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające 
określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 
5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie 
oznakowania w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia, 

- frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio 
z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.  

Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych: przeterminowane 
leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik, zużyte baterie i 
akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu 
pojemnik, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego 
punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym 
przy zakupie nowego, meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do 
wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie 
nowych, zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów 
lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych. 
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Stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

20 lipca 2020 roku Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca uchwałą nr XIII/49/2020 ustaliło 
nowe stawki opłat, które zaczęły obowiązywać od dnia 01.10.2020 r. 

 

Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2020 r. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Rodzaj nieruchomości Metoda naliczania opłaty 

Sposób zbierania 
odpadów 

 

selektywny  

zamieszkała przez 1 albo 2 
mieszkańców 

od mieszkańca   36,00 zł  

zamieszkała przez 3 i więcej 
mieszkańców 

od gospodarstwa 
domowego 

101,00 zł  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy - ustala właściciel nieruchomości na podstawie złożonej do Zarządu 
Związku Gmin Wierzyca deklaracji DO-1, wypełniając odpowiedni formularz. 

Opłatę stanowi stawka miesięczna od gospodarstwa domowego. Inna dla gospodarstwa 
jednoosobowego i inna dla pozostałych gospodarstw. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy jest niezależna od ilości i wielkości pojemników, w jakie 
nieruchomość została wyposażona. 

Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2020 r. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Rodzaj nieruchomości 

Sposób zbierania 
odpadów 

Metoda naliczania opłaty 

selektywny 

Domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

181,00 zł 
Stawka ryczałtowa 
za rok 

Wysokość opłaty w formie ryczałtowej stawki opłaty jest niezależna od faktycznego okresu i 
intensywności korzystania z nieruchomości, a także jest niezależna od ilości wytwarzanych na 
niej odpadów komunalnych. 
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Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje 
odrębny wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - druk DO-3. 

W październiku 2021 r. nastąpiła zmiana stawek za odbiór opadów komunalnych. Metodę 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokość stawki tej opłaty określa 
uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XXI/78/2021 z dnia 12 października 2021 
roku. Nowe stawki zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2022 r. 

 

Stawki opłaty obowiązujące od 01.01.2022 r. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Lokalizacja nieruchomości 
Metoda naliczania 

opłaty 

Sposób zbierania odpadów 

selektywny 
selektywny 

z ulgą BIO*) 

zamieszkała przez 1 albo 2 

mieszkańców 
od mieszkańca    38,00 zł    37,00 zł 

zamieszkała przez 3 i więcej 

mieszkańców 
od gospodarstwa domowego 107,00 zł 105,00 zł 

*) Bioodpady stanowiące odpady komunalne - kompostowane we własnym kompostowniku (dotyczy 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej) 

 

Stawki opłaty obowiązujące od 01.01.2022 r. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Rodzaj nieruchomości 
Sposób zbierania odpadów 

Metoda naliczania opłaty 
selektywny 

Domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

191,00 zł 
Stawka ryczałtowa 

za rok 

 

Od dnia 01.10.2020 r. Związek Gmin Wierzyca nie organizuje odbioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości niezamieszkałych. 

Ilość odebranych odpadów komunalnych przez Firmę PreZero Service Północ Sp. z o.o. 
(zmiana nazwy z SUEZ)  z obszaru Gminy Kościerzyna w 2021 r. wyniosła 4.467,77 Mg, co 
stanowi mniej niż w roku 2020 r. (4.804,58 Mg). Warto jednak zauważyć, że od dnia  
1 października 2020 r. i przez cały 2021 rok Związek Gmin Wierzyca nie odbierał odpadów z 

javascript:void(window.open('/zgromadzenieRamka',%20'_blank',%20'height=965,%20width=800,%20left=0,top=0,scrollbars=yes,resizable=yes,titlebar=yes,status=yes,toolbar=yes,location=yes,'))
https://www.zgwierzyca.pl/uchwaly/2021_u78.pdf
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nieruchomości na których prowadzona jest działalność (Uchwała Nr XIII/48/2020 
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o 
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). 

Ilość odpadów na 1 mieszkańca 2021 r. wyniosła 281 kg, podczas gdy w roku 2020 było to 
313 kg.  

 

Ilość i rodzaj odebranych z terenu Gminy Kościerzyna w 2021 r. odpadów komunalnych  

PAPIER  SUROWCE  SZKŁO  BIO  RESZTKOWE  RAZEM  

79,77 Mg 665,28 Mg 294,53 Mg 1.039,86 Mg 2.388,00 Mg 4.467,44 Mg 

 

Wartość odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 
przez Firmę PreZero Service Północ Sp. z o.o. dla Gminy Kościerzyna w roku 2021 wyniosła 
4.728.338,51 zł (porównawczo w roku 2020: 3.770.333,70 zł). 

Zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gminy Kościerzyna wyniosły 
na dzień  31.12.2021 r.: 328.906,52 zł. 

 

Częstotliwość pozbywania się odpadów obowiązująca od 01.10.2020 r. 

Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

Lokalizacja nieruchomości Odpady Częstotliwość Sezon 

Gmina Kościerzyna  

Budynki 
wielolokalowe 

Papier co 4 tyg. I-XII 

Szkło co 4 tyg. I-XII 

Metale i tworzywa 
sztuczne 

co 4 tyg. I-XII 

Bio 

co 1 tyg. IV-X 

co 2 tyg. XI-III 

Resztkowe co 1 tyg. I-XII 

Budynki 
jednorodzinne 

Papier co 8 tyg. I-XII 

Szkło co 8 tyg. I-XII 

Metale i tworzywa 
sztuczne 

co 4 tyg. I-XII 

Bio co 2 tyg. IV-X 
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Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

Lokalizacja nieruchomości Odpady Częstotliwość Sezon 

co 4 tyg. XI-III 

Resztkowe co 2 tyg. I-XII 

Nieruchomości, 
na których znajdują się 
domki letniskowe 
i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Budynki 
wielolokalowe 

Obowiązują te same wymagania jak dla 
nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy 

Pozostałe 
nieruchomości 

Papier 

co 4 tyg. V-IX 

co 13 tyg. X-IV 

Szkło co 4 tyg. V-IX 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r. dla 
Gminy Kościerzyna wynosił  17,77%  (w 2021 r. wymagany poziom > 20%). 

 

4. Kultura, turystyka, sport i rekreacja  

 

Imprezy kulturalne i sportowe to wydarzenia ważne dla mieszkańców Gminy Kościerzyna,  
a także dla turystów przebywających w naszym regionie. Dobra zabawa, radość i rywalizacja 
w duchu fair play zawsze towarzyszą takim spotkaniom. Niestety, w 2021 roku epidemia 
COVID-19 znacząco ograniczyła organizację większości imprez kulturalnych i sportowych. 
Mimo trudnych warunków sanitarnych udało się jednak zorganizować kilka wydarzeń.  

W 2021 roku zorganizowano następujące wydarzenia kulturalno-sportowe: 

➢ Zawody wędkarskie – Juszki jezioro Mieliste 

➢ IV Festiwal Biegów Polski Północnej – Wdzydze w dniach 4-6 czerwca 

➢ Lubiana CUP – turniej piłkarski w Łubianie 

➢ Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna we Wdzydzach 

➢ Regaty w ramach Pucharu Kaszub 

➢ Spływ kajakowy organizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego 

➢ Kino Letnie we Wdzydzach – każda środa wakacji 

➢ Spektakl teatralny Krzysztofiki 

➢ Wdzydzkie wieczory muzyczne w każdy weekend wakacji – na scenie letniej 
wystąpili: Kapela Dreche, Anna Federowicz, Paweł Ruszkowski, Kapela Zgrywańce, 
zespoły folklorystyczne w ramach Festiwal Folkloru, Tomasz Kuręda, Water Jug 

➢ Biesiada Seniorów - Loryniec 

➢ Organizacja kolonii – partnerskie Gminy Pniewy i Radków 

➢ Dożynki Gminne w Kornem 

➢ Piknik Strażacki w Szarlocie 
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➢ Festiwal Żurawiny w Dobrogoszczu 

➢ Podsumowanie sezonu żeglarskiego – Pomorska Gala Żeglarska 

➢ Prowadzenie Kąpielisk – Dobrogoszcz, Wdzydze 

 

 

Dożynki Gminne w Kornem 

 

 

Festiwal Biegów Polski Północnej we Wdzydzach 
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Przegląd letnich wydarzeń kulturalnych 
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Ponadto Zakład Sportu, Kultury i Turystyki przeprowadził remonty i modernizacje obiektów 
użyteczności publicznej: 

➢ remont domku ratownika na terenie infrastruktury Stolemowych Szlaków w Wielkim 
Podlesiu, 

➢ naprawa i serwis lamp solarnych na terenie Stolemowych Szlaków we Wdzydzach 

➢ remont oświetlenia przy Alei Spacerowej w Łubianie 

➢ naprawa i konserwacja pomp ciepła w Budynku Centrum Usług Turystycznych we 
Wdzydzach 

➢ modernizacja monitoringu przy przystani kajakowej w Wielkim Podlesiu oraz 
wykonanie monitoringu na przystani kajakowej w Loryńcu  

 

Dużą aktywność wykazują kluby sportowe, które dzięki dotacjom z budżetu gminy organizują 
rozgrywki dla młodszych i starszych. Regaty o puchar Wójta Gminy Kościerzyna na Jeziorach 
Wdzydzkich, zawody sportowe dla młodszych i starszych, turnieje piłkarskie, biegi uliczne to 
tylko niektóre z wielu aktywności.  

 

  

Piłkarki LKS CERAMIK Łubiana 
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Półkolonie żeglarskie 

 

Zawodnicy UKS Olimpijczyk Skorzewo 

 

Biblioteka Gminna 

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach wraz z Filiami  
w Wielkim Klinczu i w Skorzewie prowadzą działalność kulturalno-oświatową mającą na celu 
propagowanie książki i czytelnictwa oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego 
naszego regionu. W tym celu organizowane są różnego typu imprezy między innymi spotkania 
autorskie, wystawy książek i prac plastycznych, konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje 
biblioteczne, głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych.  
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Organizowane są duże imprezy czytelnicze we współpracy z placówkami oświatowymi   
(szkoły, przedszkola, inne biblioteki). Wydarzenia te, mają na celu popularyzowanie książki  
i biblioteki w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci  
i młodzieży, pozyskiwanie nowych czytelników, pomaganie w wyborze dobrej lektury, 
uatrakcyjnienie sposobów zdobywania wiedzy poprzez zabawę i naukę  oraz zapewnienie 
dzieciom od najmłodszych lat kontaktu z literaturą, kulturą  i sztuką. Bibliotekarze zatrudnieni 
w placówkach,  czynią usilne starania, aby jak najwięcej młodych czytelników, nauczycieli i 
rodziców korzystało z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej przez biblioteki. 

 

Informacja o liczbie książek w Bibliotece Gminnej w 2021 r. 

Miejscowość 
– filia 

biblioteki 

Stan w dniu 

31.12.2020 r. 

Książki 
zakupione 

w ciągu 
roku 

Ubytki w 

ciągu roku 

Stan w dniu 

31.12.2021 r. 

Wąglikowice 4904 289 0 5193 

Skorzewo 8644 384 540 8488 

Wielki Klincz 4533 300 594 4239 

OGÓŁEM 18081 973 1134 17920 

 

 

 
Akcja Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” 

 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

93 

 

Szczegółowy wykaz podjętych inicjatyw, działań i wydarzeń w 2021 roku w 

poszczególnych placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna: 

Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach 

✓ Przeprowadzono cykl zajęć on-line z grupą dzieci z klas 6-8 nt. ”Projektowanie graficzne  

z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, w ramach Realizacji projektu Działania 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 „Sieć na kulturę w podregionie chojnickim”, 

✓ Zorganizowano spotkanie autorskie z p. Danielem Kocujem,  podróżnikiem i autorem 

książki „Bike-owa podróż z Sydney do Szczecina cz. 1”, 

✓ Przeprowadzono cykl codziennych grudniowych spotkań głośnego czytania „Opowieści 

świątecznej treści”, 

✓ Uruchomienie terminalu SSD Academiki, wypożyczalni cyfrowej publikacji naukowych 

Biblioteki Narodowej. 

Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa w Filii Biblioteki Publicznej  

w Skorzewie 

✓ Wzięto udział w Narodowy Czytaniu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej  

- ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 

✓ Zorganizowano spotkanie autorskie z p. Wiolettą Piasecką – pisarką dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, 

✓ Wzięto udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (cykliczne spotkania  

z przedszkolakami – głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych), 

✓ Włączono się do akcji „1000 powodów żeby czytać”, m.in. zorganizowano wystawę 

nowości wydawniczych, gazetek ściennych tematycznych, plakatów zachęcających do 

czytania, informacji o pisarzach, 

✓ Przeprowadzono konkurs czytelniczy ze znajomości książki Erica Emanuela Schmitta 

„Dziecko Noego”, 

✓ Przeprowadzono coroczny konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „Biblioteka  

w oczach przedszkolaka” z wystawa najciekawszych prac. 

✓ Przeprowadzono w okresie wielkanocnym konkurs z wiedzy „O zwyczajach 

wielkanocnych, 

✓ Przeprowadzony konkurs pisemny ze znajomości tradycji i zwyczajów Świąt Bożego 

Narodzenia  w Polsce, 

✓ Przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 7-10 lat, pod hasłem „Choinkowe 

Marzenia” z wystawą najciekawszych prac, 

✓ Przeprowadzono coroczna akcję na najaktywniejszych czytelników w roku, 

✓ Przeprowadzono zajęcia biblioteczne z uczniami, 

✓ Zorganizowano wystawy nowości książkowych, 

Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa w Filii Biblioteki Publicznej  

w Wielkim Klinczu 

✓ Przeprowadzono konkurs recytatorski Poezji Polskiej dla klas I-III, i IV-VIII, 

✓ Przeprowadzono konkurs czytelniczy pod hasłem „Przysłowie prawdę ci powie” dla klas 

IV-VI, 

✓ Przeprowadzono akcję „Najaktywniejszy czytelnik roku”, 
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✓ Wzięto udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Radomiu pod hasłem 

„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”, 

✓ Przeprowadzono rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem „Niedziela w mojej rodzinie” dla 

klas I-III. Wystawa prac plastycznych dla lokalnej społeczności odbyła się w Kościele 

Parafialnym pw. Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu, a dla środowiska szkolnego w gmachu 

szkoły  

(relacja na stronie internetowej szkoły, biblioteki, Gminy Kościerzyna, na Facebooku, 

portalu  internetowym  kościerski.info, w miesięczniku Życie Kaszub), 

✓ Zorganizowano Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece. Do udziału w tej akcji 

jako lektorów zaproszono panią sołtys Wielkiego Klincza Bernadetę Hamerską i 

przedstawicielkę Rady Rodziców panią Natalię Jakusz-Gostomską (relacja na stronie 

internetowej szkoły, biblioteki, Gminy Kościerzyna, na Facebooku, portalu internetowych 

kościerski.info, kościerzyna24.info,  publikacja w czasopiśmie „Wieści z Naszej  Gminy”), 

✓ Przeprowadzono głośne czytanie pt. „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” (relacja  

na stronie internetowej szkoły, biblioteki, Gminy Kościerzyna, na Facebooku, portalu 

internetowych kościerski.info, w miesięczniku Życie Kaszub), 

✓ Przeprowadzono spotkanie autorskie z pisarką Wioletta Piasecką (relacja  

na stronie internetowej szkoły, biblioteki, Gminy Kościerzyna, na Facebooku, portalu 

internetowych kościerski.info, kościerzyna24.info, publikacja w czasopiśmie „Wieści z 

Naszej  Gminy”, w tygodniku Kurier Kaszubski), 

✓ Przeprowadzono akcję Czytelniczą „Mała książka – wielki człowiek” – Wyprawka 

Czytelnicza dla pierwszoklasistów. Ogólnopolski projekt realizowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu (relacja na stronie internetowej 

szkoły, biblioteki), 

✓ Zorganizowano wigilijne spotkanie w bibliotece, 

✓ Przygotowano gazetki tematyczne i wystawy,  

✓ Przeprowadzano cykl zajęć bibliotecznych. 

 

 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
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Informacja o czytelnikach korzystających z Biblioteki Gminnej w 2021 roku: 

 

1. Biblioteka Gminna w Wąglikowicach 

 

2. Filia biblioteki w Skorzewie 
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3. Filia biblioteki w Wielkim Klinczu 

 

 

 

Budowa i modernizacja miejsc rekreacji i wypoczynku 

Integracji mieszkańców Gminy Kościerzyna sprzyjają miejsca, gdzie mogą spotkać się 
i zrelaksować.  

W 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Budowa Aktywnego Parku w Wielkim Klinczu – etap I”. 
Celem przedsięwzięcia było utworzenie w Wielkim Klinczu (za halą sportową) nowego parku: 
oczyszczenie terenu z samosiejek, ukształtowanie terenu według zaprojektowanych rzędnych, 
ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej, ciągi piesze o nawierzchni z kostki 
betonowej, ciąg pieszy o nawierzchni żwirowej, place wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki 
betonowej, utwardzenie terenu mieszanką niezwiązaną kruszywem, plac zabaw o nawierzchni 
z EPDM składający się z 4 urządzeń zabawowych, siłownia zewnętrzna składająca się z 9 
urządzeń do ćwiczeń, ławki na murku, trawniki, ławki w ilości 19 szt., zamontowano tablic z 
regulaminem placu zabaw i siłowni zewnętrznej, stojaki na rowery 4 szt., kosze na śmieci 8 
szt. blokady parkingowe 11 szt., oświetlenie – 15 latarni. 

Dofinansowanie wyniosło 275.000,00 zł przy kosztach całkowitych 1 119 484,97 zł. Źródło 
dotacji: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” - Projekt 
współfinansowany w zakresie działania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i 
spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-
2020. 
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Aktywny Park w Wielkim Klinczu w trakcie budowy 

 

W ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie rozbudowano plac zabaw w Łubianie – 
przy „Orliku”. Zakupiono, dostarczono i zamontowano 10 urządzeń zabawowych, w tym: 
huśtawka potrójna, huśtawka ważka, bujak, drabinka, pajęczynka, sklepik, tablica do 
malowania, kółko i krzyżyk, zegar, ścianka wspinaczkowa. Uprzątnięto tern placu zabaw, 
zdemontowano wyeksploatowane urządzenia. Uprzątnięto plac zabaw. Zamontowano tablicę 
promocyjną. Dotacja wyniosła 10.000 zł przy kosztach całkowitych 34.137,98 zł.  

 

 

Plac zabaw w Łubianie 
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Na uwagę zasługuje także aktywność Stowarzyszenia „Kaszubski Azymut”, które dorowadziło 
do powstania Zielonego Zakątka w Wielkim Podlesiu. Dzięki dofinansowaniu przekazanemu 
przez Fundację BGK z programu Moja Mała Ojczyzna i zaangażowaniu członków 
Stowarzyszenia, lokalnej społeczności i uczniów przy szkole w Wielkim Podlesiu w czerwcu 
2021 r. powstało miejsce spotkań i integracji.  

 

 

Prace przy tworzeniu Zielonego Zakątka w Wielkim Podlesiu 

 

Wspieranie klubów sportowych 

Troską nas wszystkich jest przede wszystkim sportowy rozwój dzieci i młodzieży, natomiast 
amatorski sport uprawiany przez seniorów traktowany jest jako dobry przykład czy hobby osób 
uprawiających ten sport. Dlatego też dotacje wspierają przede wszystkim młodych 
sportowców. W 2021 roku na działania klubów sportowych przeznaczono 265.000 zł  
z budżetu gminy. Wsparcie otrzymało 8 organizacji pozarządowych, które mają swoje siedziby 
na terenie gminy. Kluby przeszły weryfikację i zostały pozytywnie ocenione. Udzielana dotacja 
mogła być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie: realizacji programów 
szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów 
sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a także pokrycie kosztów korzystania  
z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. 

W zainteresowaniach większości klubów sportowych dominuje piłka nożna jako dyscyplina 
zajęć sportowych i rywalizacji sportowej.  Pojedyncze  kluby prowadzą też zajęcia z 
żeglarstwa, piłki ręcznej, badmintona i lekkoatletyki. 

Każdy klub ma obowiązek do kwoty dotacji dołożyć w ramach wkładu własnego 15% 
przyznanej dotacji. Wkład własny może pochodzić od sponsorów, składek zawodników, opłat 
klubowych itp. 
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Dotacje przyznane w 2021 r. 

Lp. Nazwa klubu Kwota dotacji w zł 

1. UKS Wodniacy Garczyn (żeglarstwo) 17.000,00 

2. LKS Ceramik Łubiana (piłka nożna) 50.000,00 

3. KS Santana (piłka nożna) 75.000,00 

4. KS Skorzewo (piłka nożna) 44.000,00 

5. KS Kościerzyna (piłka ręczna) 24.000,00 

6. TKF KORNER (piłka nożna, sekcja fitnes) 20.000,00 

7. UKS STOLEM (badminton) 8.000,00 

8. UKS OLIMPIJCZYK (lekkoatletyka) 27.000,00 

   RAZEM 265.000,00 zł 

 

 

Mikołajkowy turniej młodych piłkarzy 

 

Gmina Kościerzyna docenia również najlepszych sportowców. Nagrody i wyróżnienia stanowią 
wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu 
i podnoszeniu kultury fizycznej w naszej gminie. W tegorocznej edycji przyznano 44 nagrody i 
wyróżnienia na łączną kwotę 35 tysięcy złotych. Ich wysokość uzależniona była od rangi 
zawodów oraz zajętego miejsca. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w Hali Sportowo-
Widowiskowej w Wielkim Klinczu. 
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Wręczenie nagród najlepszym sportowcom z Gminy Kościerzyna 

 

5. Aktywność obywatelska 

 

Aktywność mieszkańców to ważny element życia codziennego gminy. Zaangażowanie  
w działalność różnego rodzaju organizacji społecznych i stowarzyszeń zasługuje na uznanie. 
Dlatego wiele ciekawych inicjatyw pozarządowych otrzymuje dofinansowanie z budżetu Gminy 
Kościerzyna. Co roku uchwalany jest „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie”. Na jego realizację Rada Gminy zabezpiecza środki finansowe. W ramach 
otwartego konkursu pieniądze są rozdzielane na projekty z zakresu: pomocy społecznej, 
pielęgnowania tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej, 
ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu.  

W dniu 9 marca 2021 r. Wójt Gminy Kościerzyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2021. Konkurs ofert obejmował następujące 

zadania priorytetowe:  

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 7.000,00 zł 

• Pielęgnowanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej: 
15.000,00 zł 

• Edukacja, oświata i wychowanie: 7.000,00 zł 

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 6.000,00 zł 

• Wypoczynek dzieci i młodzieży: 5.000,00 zł 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury: 29.000,00 zł 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 11.000,00 zł 
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• Ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z 
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021: 30.000,00 zł 

 

W sumie na realizację zadań w budżecie Gminy Kościerzyna przeznaczono środki  

w wysokości 110.000,00 zł. W ramach konkursu przyznano następujące dotacje: 

 

Nr 

oferty 
WNIOSKODAWCA TYTUŁ WNIOSKU 

KWOTA 

DOTACJI 

w zł 

Pielęgnowanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej   

i kulturowej 

1.  Stowarzyszenie „Aktywni Kaszubi” Jesienny wieczór z kaszubskim 1.500,00 

2.  Kółko rolnicze - KGW w Loryńcu  
Piknik integracyjny z okazji 10-lecia istnienia 

KGW 
2.500,00 

3.  
Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju 

Turystyki 
Pielęgnowanie tradycji nietradycyjnie 2.450,00 

4.  Gdańska Fundacja Dobroczynności 
Kultywowanie tradycji związanych z 

przesileniem letnim 
1.330,00 

5.  
Kółko rolnicze - KGW w Kościerskiej 

Hucie 

II Jarmark na Kozim Rynku w Kościerskiej 

Hucie 
3.000,00 

Edukacja, oświata i wychowanie 

6.  Kółko rolnicze KGW w Kłobuczynie EKO Kłobuczyno 1.920,00 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

7.  
Polski Związek Niewidomych Okręg 

Pomorski Gdańsk 
Spotkanie przedświąteczne niewidomych 1.750,00 

8.  UKS Olimpijczyk Skorzewo 
Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród osób 

niepełnosprawnych 
1.500,00 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

9.  LKS CERAMIK Łubiana Aktywny wypoczynek we Wdzydzach 2.000,00 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

10.  
Stowarzyszenie „Klub Kościerzyna-

Cölbe” 
Wykonanie „muralu partnerskiego” 6.000,00 
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11.  KSA KOŚCIERSKA CHATA VIII Festiwal Żurawiny 3.500,00 

12.  Stowarzyszenie KASZUBSKI AZYMUT Warsztaty stolarsko-dekoratorskie 2.250,00 

13.  Stowarzyszenie KASZUBSKI AZYMUT Z muzyką przez świat 2.000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

14.  Klub Sportowy Łubiana Tenis stołowy w Łubianie 0 

15.  
Towarzystwo Kultury Fizycznej 

„KORNER” 

Turniej piłkarski puchar Wójta Gminy 

Kościerzyna 
2.000,00 

16.  Gdańska Fundacja Dobroczynności Turniej sportowy dla Seniorów 1.800,00 

17.  
Akademia Piłkarska Kaszubia 

Kościerzyna 
Turnieje o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna 1.600,00 

18.  Klub Sportowy Kaszubia 
Sport z Kaszubią dla mieszkańców Gminy 

Kościerzyna 
0 

19.  UKS "Wodniacy Garczyn" XI Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna 3.000,00 

Ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

20.  
Polski Związek Niewidomych Okręg 

Pomorski Gdańsk 
Dzień Białej Laski 1.200,00 

21.  
Zarząd Główny Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii  

Wsparcie specjalistyczne oddziaływań 

profilaktycznych szkół Gminy Kościerzyna 
6.000,00 

22.  Stowarzyszenie „Korne bez granic” Aktywne alternatywy 3.000,00 

23.  Kółko rolnicze KGW w Kłobuczynie Używki kontra sport 2.000,00 

24.  Kółko rolnicze - KGW w Loryńcu 
Zajęcia sportowo-przyrodnicze jako 

przeciwwaga do współczesnych uzależnień 
3.500,00 

25.  Stowarzyszenie „Korne bez granic” Kreatywne alternatywy 0 

26.  UKS "Wodniacy Garczyn" 
Półkolonie żeglarskie jako sposób na walkę z 

uzależnieniem 
3.000,00 

27.  
Polska Fundacja Terapeutyczna 

WSPARCIE 

Program rehabilitacji dla osób uzależnionych 

od alkoholu i osób po zakończonej terapii 
0 

28.  
Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju 

Turystyki 
Dobra zabawa bez wspomagania 2.000,00 
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Ponadto w 2021 r. przyznano również tzw. małe granty dla następujących zadań: 

LP. WNIOSKODAWCA TYTUŁ WNIOSKU 
KWOTA 

DOTACJI  

1 
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 

Oddział w Łubianie 

Kąsk do smiechu szporte po kaszebsku w 

Łubianie 
2.400,00 

2 
Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych 

Uroczyste rozdanie nagród na sezon lotowy 

2021 
2.000,00 

3 Stowarzyszenie Kaszubski Azymut Gwiazdka Kaszubska  5.000,00 

4 UKS "Wodniacy Garczyn" 
Promocja UKS Wodniacy Garczyn podczas 

Pomorskie Gali Żeglarskiej 
6.000,00 

5 
Stowarzyszenie Kaszubskie  

w Nowym  Klinczu 
Jasełka Kaszubskie 7.985,00 

 

Z realizacji zadań zrezygnowały dwie organizacje: Towarzystwo Kultury Fizycznej „KORNER” 
oraz . Akademia Piłkarska Kaszubia Kościerzyna. Pozostałe organizacji zrealizowały zadania 
i rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Kościerzyna. 

Wszystkie organizacje realizujące zadania publiczne, zgodnie z zawartymi z Gminą 
Kościerzyna  

 

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich 

W Gminie Kościerzyna działa 14 Kół Gospodyń Wiejskich, z których dużą aktywność wykazuje 
10. Wśród realizowanych przez nie działań są m.in. festyny wiejskie, szkolenia dla 
mieszkańców, spotkania na gimnastyce, wakacje dla dzieci, przedstawienia kabaretowe  
i teatralne. Z uwagi na epidemię COVID-19 działalność KGW w 2021 r. była ograniczona. Nie 
odbył się także Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Aktywnym KGW udało się jednak 
zorganizować kilka wydarzeń. 
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Przywracanie tradycji hafciarstwa na Kaszubach – kurs organizowany przez KGW 
Kłobuczyno 

 

Aktywni seniorzy w Gminie Kościerzyna 

Na emeryturze zmienia się nasza aktywność. Brak konieczności pracy zawodowej sprawia, że 
do zagospodarowania jest więcej czasu. Seniorzy w gminie Kościerzyna potrafią ten czas 
ciekawie wykorzystać. Na terenie gminy aktywnie działają trzy koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów: w Wielkim Klinczu, Skorzewie i Kłobuczynie, które aktywizują 
osoby starsze poprzez spotkania kulturalne, sportowe i krajoznawcze. Również w innych 
miejscowościach seniorzy są aktywnymi członkami społeczności lokalnej. 

Do współpracy i wspierania działań osób starszych włączają się także urząd gminy Kościerzyna, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Sportu, Kultury i Turystyki.  

Epidemia COVID-19 niestety ograniczyła w 2021 r. aktywność seniorów. Ze względu na 
obostrzenia sanitarne nie odbyła się Spartakiada Seniorów. Nie udało się również zorganizować 
spotkań z seniorami z partnerskich gmin Pniewy i Radków. Odwołano Dni Seniora. Udało się 
jednak zorganizować Biesiadę Seniorów, która odbyła się 18 sierpnia w Loryńcu, a 
uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Oprócz wspólnej zabawy i konkurencji sportowo-
rekreacyjnych podczas imprezy działał mobilny punkt spisowy Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Punkt Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, 
gdzie każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się o możliwościach pozyskania dotacji na 
wymianę źródła ogrzewania i termomodernizację budynków, a także otrzymać materiały 
informacyjne. 
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Wspólna zabawa podczas Biesiady Seniorów 

 

W listopadzie 2020 r. Rada Gminy Kościerzyna zdecydowała o powołaniu Rady Seniorów. 
Celem Rady Seniorów jest podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych 
oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna. 

Otwarty nabór kandydatów do Rady Seniorów został ogłoszony przez Wójta Grzegorza 
Piechowskiego w styczniu 2021 r. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów mieli sołtysi 
oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych. W 
wyznaczonym terminie zgłosiło się 19 osób chętnych do aktywnych działań na rzecz środowiska 
osób starszych. W związku z tym, że Rada Seniorów Gminy Kościerzyna może liczyć 15 
członków, konieczne było wyłonienie takiego składu spośród osób zgłoszonych. 

16 czerwca 2021 roku kandydaci wybrali do składu Rady Seniorów następujące osoby: 

1. Elżbieta Brzezińska 
2. Józef Brzeziński 
3. Jan Czapiewski 
4. Zdzisław Czoska 
5. Zofia Dąbrowska 
6. Wojciech Formela 
7. Grzegorz Hetmański 
8. Elżbieta Kozikowska 
9. Irena Literska 
10. Władysława Majkowska-Weis 
11. Ewa Nowak 
12. Krystyna Okrój 
13. Eryka Rekowska 
14. Urszula Wencka 
15. Krystyna Wzgarda 

Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Kościerzyna została wybrana Elżbieta Brzezińska z 

Wielkiego Klincza, natomiast Zastępcą Przewodniczącej Ewa Nowak ze Skorzewa. 
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Rada Seniorów – wręczenie aktów powołania 

Tendencje demograficzne wskazują na znaczący postęp starzenia się populacji mieszkańców 
Polski. Dlatego tak ważne jest, by osoby starsze miały szanse na aktywność, otrzymywały 
wsparcie dla swoich działań i chciały nadal stanowić ważną część społeczności lokalnej. 
Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich 
aktywności obywatelskiej, podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału  
i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji 
i edukacji to zadania ważne dla każdego samorządu. W Gminie Kościerzyna z powodzeniem 
udaje się je realizować. 

Wspieranie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych  

Na terenie Gminy Kościerzyna funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Trzy 

z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Wielki Klincz, OSP 

Łubiana i OSP Skorzewo. Pozostałe osiem jednostek zaliczanych jest do typu „S” (posiadające 

na stanie samochody bojowe). Są to jednostki: OSP Dobrogoszcz, OSP Kaliska Kościerskie, 

OSP Kłobuczyno, OSP Osada Burego Misia, OSP Korne, OSP Gostomie, OSP Wąglikowice 

oraz OSP Wdzydze.  

W okresie od 07.06.2021 r. do 26.06.2021 r. w jednostkach OSP odbywały się zebrania 

sprawozdawcze. Podczas zebrań omawiane były kwestie potrzeb i przebiegu działalności 

jednostek. Skierowano podziękowania dla druhów jednostek OSP za wkład wniesiony 

w ratowanie życia i mienia społeczeństwa. Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

związaną z COVID-19 nie udało się zorganizować majowego Pikniku Strażackiego 

połączonego z zawodami i ćwiczeniami jednostek OSP. Aby docenić działania druhów, Wójt 

Gminy Kościerzyna przekazał jednostkom sprzęt i umundurowanie strażackie, na które 

jednostki OSP złożyły zapotrzebowania podczas swoich zebrań.  

W 2021 roku Gmina Kościerzyna przeznaczyła sporą część budżetu na funkcjonowanie straży. 

Jest to wymóg ustawowy, ponieważ w ustawie o samorządzie gminnym na Wójta zostały 

nałożone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Realizując zadania ochrony 

przeciwpożarowej w 2021 roku Gmina Kościerzyna poniosła wydatki w kwocie 411.025,88 zł. 
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Wybrane wydatki na OSP, scalone w poszczególne grupy, przedstawiają się następująco: 

1. Zakup sprzętu i umundurowania – 113.500,00 zł. 
2. Naprawa i zakup części, akcesoriów do samochodów i sprzętu p.poż. oraz przeglądy 

i legalizacje – 77.316,86 zł. 
3. Wyposażenie remiz OSP – 7 540,01 zł. 
4. Ekwiwalent za udział w akcjach, szkoleniach i ćwiczeniach strażackich – 55.030,66 zł. 
5. Zakup paliw – 40.414,18 zł. 
6. Badania lekarskie, ubezpieczenia druhów OSP oraz kursy i szkolenia – 44.875,76 zł. 
7. Energia elektryczna w remizach – 17.941,80 zł. 
8. Wynagrodzenia i pochodne – 50.494,70 zł. 
9. Pozostałe opłaty – 3.911,91 zł. 

Powyższe wyliczenie wydatków obrazuje skalę potrzeb środków finansowych, jakie są 

niezbędne, aby zapewnić możliwość funkcjonowania OSP. Z roku na rok koszty utrzymania 

jednostek rosną. Związane to jest między innymi ze wzrostem poziomu posiadania przez 

jednostki sprzętu. Sprzęt jest coraz bardziej nowoczesny, co powoduje zwiększenie nakładów 

jego utrzymania. 

 

Przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIERZYNA 2021 

 
 

 

108 

 

IX. Podsumowanie 

 

W 2021 roku nadal mierzyliśmy się z epidemią COVID-19, która znacząco zmieniła działalność 

wszystkich polskich gmin. Również Gmina Kościerzyna doświadczyła zmian związanych z 

koronawirusem.  

Kontakty władz gminy z mieszkańcami w dużym stopniu odbywały się w sposób zdalny,  

w formule on-line. Nie udało się zorganizować wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych, które 

były planowane. W sposób zdalny pracowały gminne szkoły, sprawy on-line załatwiał urząd 

gminy i gminne jednostki organizacyjne, niektóre z wydarzeń kulturalnych i sportowych 

również zorganizowano w takiej formule. W związku z trudną sytuacją epidemiczną odwołane 

zostały zebrania wiejskie i zawieszono korzystanie z sal wiejskich i innych obiektów 

wykorzystywanych wcześniej przez mieszkańców. 

Mimo szczególnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 Gmina Kościerzyna zrealizowała 

w 2021 roku wiele zadań potrzebnych mieszkańcom. Powstały nowe bezpieczne drogi  

i chodniki, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, pojawiły się nowe obiekty 

sportowo-rekreacyjne. Na działania inwestycje wydatkowano ponad 25% budżetu. 

Warto zauważyć, że środki wydatkowane w 2021 r. z budżetu gminy realizowane były  

w granicach przewidzianych w uchwałach budżetowych, w sposób racjonalny, zasadny  

i celowy. Budżet gminy został wykonany prawidłowo. 

Zrównoważony rozwój Gminy Kościerzyna i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 

niezbędne inwestycje, potrzebne działania społeczne, ciekawe wydarzenia kulturalne 

i sportowe to główne wyznaczniki działań na kolejne lata.  


