
RAPORT
O STANIE GMINY WŁADYSŁAWOWO

W 2020 ROKU



Raport o Stanie Gminy Władysławowo w 2020 r. został przygotowany przez pracowników
Urzędu Miejskiego we Władysławowie

Załącznik do Zarządzenia nr 77/2021  
Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2021 r.



Szanowni Państwo,

Gmina Władysławowo jest naszym wspólnym 
dobrem. Dobrem, na które składa się wspólna troska 
i pomnażanie jego. To od nas samych zależy, jak 
wyglądać będzie nasza gmina, w której mieszkamy, 
żyjemy i jakie mamy oczekiwania wobec niej.

Jakość i komfort naszego życia zależą od wielu czyn-
ników: od poziomu edukacji, otaczającej nas infra-
struktury, od dynamiki i tempa wszechstronnego 
rozwoju gminy, od poziomu zapewnionego bezpie-
czeństwa, po możliwości jakie daje swoim miesz-
kańcom: prawa do decydowania o swojej gminie i 
korzystania z bogatej oferty kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej. Do tego wszystkiego dochodzą czyn-
niki prawne oraz środki finansowe. Samorząd to nie 
urząd miasta. Samorząd to mieszkańcy, którzy od 
urzędu oczekują zapewnienia najlepszego poziomu 
usług publicznych.

I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość 
wykonanych inwestycji, a także wysokość przyzna-
nych dofinansowań w ramach realizacji zadań z 
funduszy zewnętrznych. Jednak najważniejszym 
dla mnie miernikiem jest zadowolenie mieszkańców.

Burmistrz Władysławowa

Roman Kużel
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Wstęp

„Raport o Stanie Gminy”, to trzeci taki dokument opracowany zgodnie z wprowadzoną, przed trzema 
laty, nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. Raport zawiera, podobnie jak poprzednie dwa, roczne 
sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Miejską oraz 
informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, 
a także innych działań podejmowanych na rzecz naszego miasta. 

Dokument ten, to także zapis szczególnego okresu dla samorządu, okresu pracy w dobie wielkiej niepewności. 
To na początku ubiegłego roku wszyscy stanęliśmy w obliczu pandemii Covid - 19. Pomimo reżimu sanitarnego 
i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i strategie dopasowując się jednocześnie do 
nowych wyzwań narzuconych nam w dobie pandemii. 
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To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut gminy, statuty 
jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków i plany zagospodarowania przestrzennego.

Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wybor-
czego) trwa 5 lat. W naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących. 

Rada Miejska Władysławowa

Adam Białas 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Członek Komisji: Budżetu  
i Finansów; Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Śródmieście

Tadeusz Budzisz
Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów
  

Członek Komisji Oświaty

Okręg Wyborczy: 
Karwia

Dorota Jeka
 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Członek Komisji:  
Budżetu i Finansów; Oświaty

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Śródmieście

Mariusz Głowienke
Przewodniczący Komisji Kultury

Członek Komisji: Gospodarczej;  
Skarg Wniosków i Petycji

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Cetniewo

Anna Kollek
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Przewodnicząca  
Komisji Oświatowej; Członek 

Komisji Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Cetniewo

Robert Radtke 

Członek Komisji Budżet
i Finansów, Gospodarczej

 
Okręg Wyborczy: 

Ostrowo
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Szymon Redlin
Przewodniczący Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji 

Członek Komisji: Kultury; 
Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
Jastrzębia Góra

Antoni Glembin

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Gospodarczej; Oświaty

Okręg Wyborczy: Chałupy,
część Osiedla Szotland

Kamila Janowicz

Członek Komisji: Oświaty; 
Kultury

Okręg Wyborczy: 
Osiedle Żwirowa

Piotr Dettlaff

Członek Komisji: Budżetu  
i Finansów;   

Skarg Wniosków i Petycji; 
Gospodarczej

Okręg Wyborczy: 
część Osiedla Szotland

Tomasz Hapaniuk
Przewodniczący Komisji

 Gospodarczej 

Członek Komisji:
Rewizyjnej; Budżetu i Finansów 

Okręg Wyborczy:
Osiedle Hallerowo

Grzegorz 
Zamek-Gliszczyński

Członek Komisji: 
Oświaty; Kultury;

Skarg, Wniosków i Petycji

Okręg Wyborczy:
część Osiedla Szotland i Żwirowa

Mariusz Labudda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Budżetu 
i Finansów

 
Okręg Wyborczy: 

część Osiedla Śródmieście

Damian Glembin

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Budżetu i Finansów; 

Skarg, Wniosków i Petycji
 

Okręg Wyborczy: 
Tupadły, Rozewie

Dariusz Marzejon

Członek Komisji: Rewizyjnej; 
Kultury

 
Okręg Wyborczy: 

Chłapowo

W lipcu 2020 r. z wielkim smutkiem przyjęto wiadomość o śmierci Pana Bogdana Łagockiego, Radnego Rady 
Miejskiej Władysławowa w latach 2002 - 2020, Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, zaangażowanego 
społecznika, dla którego sprawy gminy były zawsze niezwykle ważne. 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 27 września 2020r. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wła-
dysławowa, mandat radnego z okręgu wyborczego Ostrowo objął Pan Robert Radtke.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Władysławowa, z czego 10 sesji było 
sesjami zwyczajnymi oraz 1 sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym. Wszystkie zaplanowane sesje odbyły się.

Podczas 11 posiedzeń sesji, podjęto 193 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich jak:
• sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034, zmiany 

budżetu Gminy Władysławowo na rok 2020, stawek podatków na 2021 rok – uchwalono 50 uchwał,
• sprawy gruntowe dotycząc m.in. dzierżaw, najmu, zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości sta-

nowiących własność Gminy Władysławowo – uchwalono 72 uchwały,
• sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska - uchwalono 70 uchwał.
• podjęto decyzję, w formie uchwał, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego – 1 uchwała
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W 2020 r. podjęto decyzję, w formie uchwały m.in w następujących kwestiach:

• Uchwałą nr XX/296/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 7 kwietnia 2020r. przystąpiono do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-zachodniej części miejscowości 
Ostrowo, oznaczonego symbolem O-1.1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego O-1.1 miejscowości Ostrowo obejmuje obszar o powierzchni 
ok. 14,41 ha.

Granice planu stanowią:
    a) od północy: ulica Karwieńska;
    b) od południa: ulica Nowa;
    c) od wschodu: ulica Południowa;
    d) od zachodu: ściana lasu;

Głównym celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było m.in. 
określenie przeznaczenia i ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym terenów położonych w granicach 
stref ochrony konserwatorsko-archeologicznych, jak również uporządkowanie układu komunikacyjnego i ochrona 
walorów krajobrazowych.

• Uchwałą nr XXI/302/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13 maja 2020 r.  
wprowadzono za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Aby wspomóc przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została 
upoważniona do podjęcia uchwał, w których wprowadziła za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nierucho-
mości: budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

• Uchwałą nr XXI/307/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13 maja 2020r. Przyjęto Lokalny Program Wspie-
rania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

• Uchwałą nr XXII/315/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020r. udzielono Burmistrzowi 
Władysławowa wotum zaufania.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Władysławowa za rok 2019, Rada Miejska Władysławowa 
postanowiła udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Władysławowa – Romanowi Kużel.

• Uchwałą nr XXV/373/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.3.

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego WCH-2.3 miejscowości Chałupy obejmuje obszar o powierzchni 
ok. 33,9ha.

Granice planu stanowią:
    a) od południa: linia kolejowa;
    b) od wschodu: granica administracyjna miasta Władysławowa;
    c) od zachodu: fragment granicy administracyjnej miasta Władysławowa; 
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Celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu było umożliwienie realizacji inwestycji polegającej na 
budowie gazociągu średniego ciśnienia, na trasie od Władysławowa do Chałup, dzięki czemu możliwe będzie 
zgazyfikowanie miejscowości Chałupy. Drugim celem była korekta granic ciągów pieszych (KX) wyznaczonych 
w obowiązującym planie WCH-2, polegająca na wyznaczeniu nowego ich przebiegu w oparciu o rzeczywiste użyt-
kowanie w terenie.

• Uchwałą Nr XXV/374/20202020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w uchwalono 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na granicy obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła 
i Wilczej w Rozewiu, w gminie Władysławowo

Celem sporządzanego planu miejscowego było umożliwienie drogowego połączenia komunikacyjnego wschod-
niej części obrębu Tupadły z zachodnią częścią obrębu Rozewie, poprzez zaprojektowanie drogi w miejscu obec-
nie wyznaczonego ciągu pieszego oraz aktualizacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Osiągnięcie wyżej wymienionych celów w rezultacie miałoby przyczynić się do lepszego skomunikowania 
miejscowości Tupadły i Rozewie oraz poprzez utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego przyczyni się do 
odciążenia ulicy Rozewskiej.

Ponadto ujednolicono przeznaczenia terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub pensjonatowej (M.2), 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (MN,U), zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
i usług turystyk (U, MN, UT) i oznaczono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabu-
dowy usługowej (MN/U).

• Uchwałą nr  X XV/375/2020 Rady Mie jskie j  Władysławowa z  dnia  
28 października 2020 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa 
oznaczonego symbolem WCH-1.3.

Celem uchwalenia planu było umożliwienie realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnie-
nia, na trasie od Władysławowa do Chałup, dzięki czemu możliwe będzie zgazyfikowanie miejscowości Chałupy. 
Drugim celem było dostosowanie przebiegów ciągów pieszych, oznaczonych w obowiązującym planie WCH-1 jako 
KX, do ich faktycznych przebiegów występujących w terenie, tak aby sytuacja planistyczna oraz sytuacja w tere-
nie pokrywały się. Trzecim celem jest stworzenie korytarza infrastrukturalnego w postaci publicznie dostępnego 
ciągu pieszego, w którym docelowo ma przebiegać liniowa infrastruktura techniczna łącząca miejscowość Cha-
łupy z miastem Władysławowo.
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Urząd Miejski

Urząd Miejski we Władysławowie jest jednostką orga-
nizacyjną, przy pomocy, której burmistrz realizuje 
zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał 
podejmowanych przez Radę Miejską. Siedziba Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie mieści się przy ul. Gen. 
J. Hallera 19.

W urzędzie 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 104 
pracowników. Większość z tych osób piastuje stano-
wiska urzędnicze, legitymując się wyższym wykształ-
ceniem. Pracownicy Urzędu miejskiego stale podno-
szą swoje kwalifikacje – czy to podejmując naukę na 
studiach podyplomowych czy uczestnicząc w szkole-
niach i warsztatach.

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począw-
szy od gminnej księgowości prowadzenia różnego 

typu ewidencji  w tym mieszkańców i przedsiębior-
ców, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współ-
pracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan 
techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg 
i chodników, działania na rzecz środowiska natural-
nego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i innych, a także działania informacyjne i promocyjne.

Rok 2020 był dla nas wszystkich trudnym czasem, 
a także dużym sprawdzianem w wielu dziedzinach 
życia. Każdego dnia mierzyliśmy z wieloma wyzwa-
niami, z jakimi dotychczas nie mieliśmy do czynienia. 
Takim przykładem jest świadczenie usług publicznych 
w zupełnie nowych formach, dotychczas niepraktyko-
wanych – pracy zdalnej. Był to także wielki sprawdzian 
umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. 
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W mojej ocenie władysławowski samorząd zdał ten egzamin bardzo dobrze. W dobie pandemii wszyscy stanęliśmy  
na wysokości zadania organizując pracę urzędu oraz niosąc pomoc osobom potrzebującym.

Burmistrz Władysławowa  w roku 2020 wydał 215 zarządzeń tj. 89 zarządzeń mniej niż w roku poprzednim), 
z czego: 29 - objęte było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W samym 2020r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 31.210 pisma (to 10.171 pism więcej niż w roku poprzednim), 
a to nie wszystkie sprawy, którymi zajmowaliśmy się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych było w bezpo-
średnich rozmowach z burmistrzem czy pracownikami. Załatwiamy sprawy zgłoszone drogą mailową i nie-
jednokrotnie nie są one rejestrowane w systemie.

Przesyłki wychodzące
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• Uporządkowanie układu przestrzen-
nego oraz zwiększenie liczby obsza-
rów objętych miejsco wym planem 
zagospodarowania 

• Wykorzystanie potencjału przestrzen-
nego dla rozwoju sportu i rekreacji

• Rozwijanie wspólnych przedsięwzięć 
inwesty cyjnych w  ramach Forum 
NORDA

• Poprawa dostępności komunikacyjnej
• Poprawa funkcjonowania systemu 

transporto wego

• Dostosowanie infrastruktury drogowej 
i towa rzyszącej do potrzeb mieszkańców 
i turystów

•  Rozwój infrastruktury technicznej
• Poprawa stanu środowiska i bezpieczeń-

stwa ekologicznego
• Uporządkowanie kwestii związanych 

gospo darką komunalną
• Ochrona środowiska i cennych zasobów 

przy rodniczych
• Wspieranie wytwarzania i wykorzystania 

ener gii ze źródeł odnawialnych
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CEL STRATEGICZNY NR 1 - Zrównoważony rozwój przestrzenny 
z uwzględnie niem działań infrastrukturalnych i poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego

CELE OPERACYJNE

Wszelkie działania podejmowane przez Radę Miejską Władysławowa oraz Urząd Miejski są wynikiem przy-
jętej Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo do 2020 rok, w której zostały wytyczone 4 strategiczne cele.
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• Rozwój sektora małej i  średniej 
przedsiębiorczo ści

• Stworzenie warunków dla rozwoju 
infrastruk tury otoczenia biznesu

• Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji 
zawodo wych mieszkańców na lokalnym 
rynku 

• Wzmacnianie konkurencyjności rynku 
pracy

• Rozwój instytucjonalnego wsparcia 
przedsię biorczości

• Aktywizacja polityki promocyjnej 
w zakresie funkcji gospodarczych

• Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji 
i turystyki, jako czynników dynamizu-
jących lokalny rozwój gospodarczy 

• Poszerzanie oferty inwestycyjnej gminy
• Wspieranie dywersyfikacji profilu 

gospodar czego gminy
• Wspieranie powstawania całosezono-

wych (ca łorocznych) miejsc pracy

• Wzmacnianie i poszerzanie oferty kultu-
ralnej i rekreacyjnej miasta

• Wspieranie tworzenia całosezonowych 
atrakcji turystycznych

• Rozwój marki Władysławowa oraz 
wypromowanie unikalnego produktu 

turystycznego
• Promocja wydarzeń kulturalnych o zna-

czeniu ponadlokalnym
• Upowszechnienie aktywnych form spę-

dzania wolnego czasu
• Rozwój infrastruktury rekreacyjnej
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CEL STRATEGICZNY NR 2 - Zapewnienie odpowiednich warunków  
rozwoju konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki

CEL STRATEGICZNY NR 3 - Stworzenie optymalnych warunków do  
rozwoju turystyki i rekreacji

CELE OPERACYJNE

CELE OPERACYJNE

• Poprawa poziomu bezpieczeństwa 
i ładu publicz nego na terenie gminy

• Zwiększenie aktywności osób wyklu-
czonych i zagro żonych wykluczeniem 
społecznym

•  Podniesienie jakości i  dostępności 
usług publicznych

• Rozwój budownictwa komunalnego 
i socjalnego

• Wspieranie rozwoju systemu opieki 
przedszkolnej

• Modernizacja placówek oświatowych 

• Wzmacnianie aktywności i świadomo-
ści obywatel skiej

• Rozwijanie systemu wsparcia dla grup 
wykluczo nych

• Przystosowanie przestrzeni publicznych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

• Zapewnienie ochrony warunków byto-
wych rodzin

• Wspieranie integracji społecznej i ogra-
niczenie po ziomu ubóstwa

• Wspieranie aktywizacji osób starszych
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CEL STRATEGICZNY NR 4 - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CELE OPERACYJNE
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O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie www.wladyslawowo.pl oraz na najpopularniej-
szych mediach społecznościowych:
• facebook.com/wladyslawowoofficial 
• twitter.com/wladyslawowopl 
• instagram.com/gminawladyslawowo 
• youtube.com/user/wladyslawowoPL 

Zachęcamy także do lektury Biuletynu Informacji Publicznej „Ratusz” miesięcznika. Warto też dołączyć do 
serwisu sms, aby otrzymywać na bieżąco informacje o najważniejszych wydarzeniach.

W roku 2020 Urząd Miejski rozpoczął  prace 
nad nową strategią rozwoju. Strategia ma 
wskazać kierunek rozwoju gminy na następne 
dziesięciolecie, wcześniej identyfikując pro-
blemy związane z przestrzenią, ale również 
problemy społeczne. W efekcie strategia 
wskazywać ma nowe rozwiązania i projekty 
do realizacji na terenie gminy, które będą 
miały szanse na uzyskanie dofinansowania  
z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. 
Praca nad dokumentem będzie prowadzona 
z dużym zaangażowaniem mieszkańców. Pla-
nowane są m.in. spacery badawcze z udzia-
łem burmistrza, warsztaty diagnostyczne dla 
mieszkańców, badania ankietowe oraz infor-
macyjne spotkania otwarte.
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Gmina Władysławowo położona jest na Wybrzeżu Kaszubskim, w niedalekiej odległości od Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego, który rozciąga się wzdłuż całej linii brzegowej gminy. Powierzchnia gminy wynosi 39,22 km². 
Miasto stanowi 6,68% powierzchni powiatu.

Stolicą gminy jest miejscowość Władysławowo, które jest najdalej na północ wysuniętym miastem w Polsce oraz 
głównym wczasowiskiem na Wybrzeżu Bałtyckim. Posiada największy w województwie pomorskim kompleks 
wczasowo-wypoczynkowy, port rybacki i jachtowy oraz przystań pasażerską. 

Miejscowość znajduje się w powiecie puckim, na Kępie Swarzewskiej, u nasady Półwyspu Helskiego, w odległości 
48 km od Gdyni i 33 km od Helu. Od strony północnej przylega do Bałtyku, a od strony południowo-wschodniej 
do Zatoki Puckiej.

Położenie Gminy



16 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2020

Chałupy

WŁADYSŁAWOWO

Sołectwo

Chłapowo
Sołectwo

Miasto

Rozewie
Sołectwo

Tupadły
Sołectwo

Ostrowo
Sołectwo

Karwia
Sołectwo Jastrzębia Góra

Sołectwo

Osiedle Szotland

Osiedle Śródmieście

Osiedle Hallerowo

Osiedle Żwirowa

Osiedle Cetniewo

Gminę miejsko – wiejską oprócz miasta Władysławowa tworzą wsie takie jak: Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzę-
bia Góra, Rozewie, Chłapowo i Chałupy. Miejscowość Władysławowo podzielona jest na pięć osiedli: Śródmieście, 
Szotland, Cetniewo, Żwirowa i Hallerowo. Podział gminy został zaprezentowany na poniższym rysunku.

Mieszkańcy Gminy
W 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców stałych zmniejszyła się o 171 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. 
wynosiła 14672 osoby, w tym 7550 kobiet i 7122 mężczyzn. w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 1482 osoby, a liczba mieszkańców – 1549,
• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 4191 osób, a liczba mieszkańców w wieku pro-

dukcyjnym (19-65) wynosiła 4672,
• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1877, a liczba mieszkańców: 901.

Na początek 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 9761 osób, a na terenach wiejskich 5082 osób. Na koniec 2020 
r. dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie – 9601, tereny wiejskie – 5071.

W 2020 r. narodziło się w gminie Władysławowo 142 osoby, w tym 65 dziewczynek i 77 chłopców, a zmarło 165 
osób, w tym 66 kobiet i 99 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny wyniósł -23.
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Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny i saldo migracji. Niestety przyrost naturalny 
w tym roku był ujemny (142 urodzeń, 165 zgonów) i od 2013r. systematycznie z roku na rok liczba stałych 
mieszkańców gminy maleje. 

Miejscowość Mieszkańcy

stali czasowi razem

WŁADYSŁAWOWO 9601 144 9745

CHAŁUPY 409 3 412

CHŁAPOWO 1239 32 1271

JASTRZĘBIA GÓRA 981 27 1008

KARWIA 1005 16 1021

OSTROWO 697 18 715

ROZEWIE 248 24 272

TUPADŁY 492 4 496

RAZEM 14 672 268 14 940
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Zebrania Wiejskie oraz Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli:
W roku 2020 odbyło się po jednym zebraniu wiejskim w każdym z 7 Sołectw oraz po jednym zebraniu  
z mieszkańcami w każdym z 5 Osiedli, które zostały zwołane na wniosek Burmistrza. Były to zebrania związane 
z poinformowaniem mieszkańców o realizowanych inwestycjach w poszczególnych jednostkach pomocniczych 
oraz inwestycjach, które są obecnie planowane. Dodatkowo Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli przedstawili 
sprawozdania z działalności Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli za ubiegły rok.

Zebrania Rad Sołeckich w 2020 r. (zaprotokołowane) w poszczególnych Sołectwach kształtowały się następująco:

Chłapowo – 1 spotkanie dotyczące przyjęcia uchwały o aplikowaniu sołectwa Chłapowo do programu „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie”.

Zebrania Zarządów Osiedli w 2020 r. (zaprotokołowane) w poszczególnych Osiedlach kształtowały się 
następująco:
Cetniewo - 1 spotkanie dotyczące zmiany w sprawie podziału środków z rezerwy celowej przeznaczonych do dys-
pozycji Osiedla Cetniewo w budżecie gminy Władysławowo na 2020 rok.

Żwirowa - 1 spotkanie dotyczące zmiany Uchwały w sprawie podziału środków z rezerwy celowej przeznaczonych 
do dyspozycji Osiedla Żwirowa w budżecie gminy Władysławowo na 2020 rok.

Hallerowo - 1 spotkanie dotyczące zmiany Uchwały w sprawie zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy 
Władysławowo na rok 2020 ze środków Osiedla „Hallerowo”.

Szotland - 1 spotkanie dotyczące zmiany Uchwały w sprawie podziału środków z rezerwy celowej przeznaczo-
nych do dyspozycji Osiedla Szotland w budżecie gminy Władysławowo na 2020 rok. W rezultacie nie podjęto ww. 
Uchwały ze względu na brak wymaganej liczby uczestników spotkania.

Jednostki Pomocnicze Gminy
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Zebrania Rad Sołeckich jak również Zarządów Osiedli nie zawsze są zaprotokołowane, wynika to z faktu, iż 
nie ma możliwości zorganizowania zebrania w konkretnym momencie np. w celu wydania opinii i takie decy-
zje podejmowane są bezpośrednio podczas rozmów telefonicznych. Rady Sołeckie jak również Zarządy Osiedli 
działają z wielkim zaangażowaniem na rzecz Gminy Władysławowo.

Zebrania Wiejskie dotyczące rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020:
W roku 2020 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego miały do dyspozycji środki finansowe w wysokości 311 642,00 
zł, zadania sołeckie wydatkowano na kwotę 311 640, 00 zł. Fundusz Sołecki w roku 2020r. kształtował się na pozio-
mie 302 956,00 zł, tak więc w stosunku do roku 2019 wzrósł o 8 686,00 zł

W 2020r. w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

SOŁECTWO CHAŁUPY
1. Zakup i transport donic dla sołectwa Chałupy,
2. Wykonanie łąki kwietnej na terenie sołectwa Chałupy.

SOŁECTWO CHŁAPOWO 
1. Zakup i montaż stojaka rowerowego na teren przy Szkole Podstawowej w Chłapowie,
2. Wykonanie PT oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie,
3. Wykonanie PT oświetlenia na ul. Zagrodowej w Chłapowie,
4. Zakup i montaż stacji naprawy rowerów, zakup i montaż wiaty o wymiarach 4x4 m, zakup i montaż: sto-

jaka rowerowego, stolika, dwóch ławek i jednego kosza na śmieci. Teren przy DW 215 – działka 242/73 
(deptak do cmentarza wojennego) w sołectwie Chłapowo,

5. Organizacja festynu integracyjnego dla wszystkich mieszkańców sołectwa Chłapowa,
6. Zakup strojów sportowych dla kolarzy KLIF klub Chłapowo MTB na których widnieje logo sołectwa,
7. Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo – jedna z kamer zostanie skierowana  

na plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
8. Chłapowo na sportowo – organizacja festynu dla mieszkańców Chłapowa.

SOŁECTWO ROZEWIE
    1. Drugi etap remontu fontanny – położenie płyty granitowej,
    2. Zakup urządzenia sprawnościowego do parku linowego w Rozewiu Aprobat 12,
    3. Zakup ośmiu skrzynek wiszących z uchwytami do kwiatów.

Zaplanowane Wydatkowane

Chałupy 34 681, 00 zł 34 681, 00 zł

Chłapowo 54 445, 00 zł 54 445, 00  zł

Tupadły 38 002, 00 zł 38 000, 00 zł

Rozewie 26 950,00 zł 26 950, 00 zł

Jastrzębia Góra 54 445, 00 zł 54 445, 00 zł

Ostrowo 48 674, 00 zł 48 674, 00 zł

Karwia 54 445, 00 zł 54 445, 00 zł

RAZEM 311 642, 00 zł 311 640, 00 zł
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SOŁECTWO JASTRZĘBIA GÓRA
1. Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzę-

biej Górze przy ulicy Uzdrowiskowej.

SOŁECTWO TUPADŁY
1. Organizacja festynu integracyjnego „Sobótka” dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Tupadły,
2. Zakup projektora i ekranu projekcyjnego do świetlicy w Tupadłach,
3. Zakup i montaż progu zwalniającego na ulicy Rolnej w Tupadłach,
4. Konserwacja i utrzymanie nawierzchni boiska w Tupadłach przy ulicy Szkolnej,
5. Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze,
6. Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach nr 20/20, 20/28 położonych w Jastrzę-

biej Górze przy ulicy Uzdrowiskowej.

SOŁECTWO OSTROWO
1. PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie – etap I

SOŁECTWO KARWIA
1. Budowa oświetlenia ul. ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika w Karwi.

Budżet i Finanse
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Władysławowo w 2020 roku był budżet ustalony Uchwałą nr XVII/234/2019 
Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo 
na 2020 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku uchwałami rady Miejskiej Władysławowa oraz zarządze-
niami Burmistrza Władysławowa, w ramach posiadanych uprawnień.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Władysławowo według stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela:
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REALIZACJA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Realizacja w %

DOCHODY OGÓŁEM, w tym 150 800 855,27 125 590 595,75 83,28

Dochody bieżące, w tym: 102 759 235,27 100 468 504,58 97,77

dochody z tytułu podatku 
od nieruchomości

19 933 526,00 20 097 280,84 100,82

dochody z tytułu udziałów w 
podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa (PIT i CIT)
15 182 355,00 14 718 813,61 96,95

Dochody majątkowe, w tym: 48 041 620,00 25 122 091,17 52,29

dochody ze sprzedaży majątku 7 012 022,00 10 375 412,60 147,97

WYDATKI OGÓŁEM, w tym 154 846 570,27 110 443 710,43 71,32

Wydatki bieżące 101 340 541,27 92 470 093,75 91,25

Wydatki majątkowe 53 506 029,00 17 973 616,68 33,59

WYNIK BUDŻETU  
(nadwyżka+ / deficyt-)

-4 045 715,00 15 146 885,32 x

NADWYŻKA OPERACYJNA 
 Różnica między dochodami  

bieżącymi a wydatkami bieżącymi
1 418 694,00 7 998 410,83 563,79

PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 6 094 496,00 8 471 899,07 139,01

Kredyty 5 783 465,00 3 734 683,43 64,58

Wolne środki 311 031,00 4 737 215,64 1 523,07

ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: 2 048 781,00 2 048 780,16 100,00

Spłata kredytów 2 048 781,00 2 048 780,16 100,00

WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU - 21 570 004,23 x
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Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok wynosi 83,3% planowanej rocznej kwoty dochodów budżeto-
wych ( plan 150.800.855,27zł, wykonanie 125.590.595,75 zł). Podstawową część dochodów budżetowych Gminy 
Władysławowo stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych. W roku 2020 wykonanie tych docho-
dów stanowiło 35,85% dochodów ogółem.

Dochody

Realizacja dochodów  
budżetowych w 2020 roku

Dochody bieżące
80%

Dochody majątkowe
20%

Dochody z tytułu udziałów
w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)
11,72%

Subwencja oświatowa 11,97%

Dotacje 20,57%

Dochody własne 35,85%

Dochody majątkowe własne 8,26%

Dochody majątkowe - dotacje 
11,63%

Struktura dochodów ogółem 
otrzymalnych w 2020 roku

Wynik budżetu na koniec 2020 roku, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wyko-
naną nadwyżkę budżetu w wysokości 15.146.885,32zł (planowany deficyt w wysokości - 4.045.715,00 zł).

Gmina Władysławowo na koniec 2020 roku spełnia warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

Wydatki

Wynik budżetu

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok wynosi 71,3% planowanej rocznej kwoty wydatków budżetowych 
(plan - 154.846.570,27zł, wykonanie - 110.443.710,43zł)
Największe wydatki Gmina Władysławowo poniosła w dziale Oświata i wychowanie - 24,3% ogółu wydatków budżeto-
wych, następnie w dziale  855  Rodzina 21,0 %  oraz w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 18,4%. 

Struktura wydatków  
w poszczególnych działach w 2020 roku

Gospodarka mieszkaniowa
5,06%

Administracja publiczna
10,5%
Oświata i wychowanie
24,28%

Rodzina
20,98%

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska 18,40%

Pozostałe wydatki
21,23%

Realizacja wydatków  
budżetowych w 2020 roku

Wydatki bieżące
83,73%

Wydatki majątkowe
16,27%
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zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody 
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.  W przypadku nasze Gminy różnica między 
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( tzw. nadwyżka operacyjna) wyniosła 7.998.410,83 zł, natomiast różnica 
między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 12.735.626,47 zł.

Biorąc pod uwag e realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, na koniec 2020 roku pozostały środki 
w wysokości 21.570.004,23 zł które stanowią wolne środki. W kwocie środków pozostałych z rozliczenia roku 2020, tj. 
21.570.004,23 zł znajduje się łączna kwota 1.721.455,00 zł pozostała z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, na którą składają się:
• środki w kwocie 612.499,00 zł pozostałe z rozliczenia wpływów z opłat ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoho-

lowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz wydatków dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii / zgodnie z art. 182 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 
2277 z późn. zm.)

• środki w kwocie 1.108.956,00 zł pozostałe z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i wydatków nimi finansowanych / zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.)

Ponadto, w kwocie pozostałej z rozliczenia roku 2020 pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia zadań na inwe-
stycje (7.524.782,00 zł)

Dług na koniec roku 2020

Łączna kwota długu Gminy Władysławowo na koniec 2020 roku wynosi 27.551.579,53 zł, w tym:
• z tytułu pożyczek i kredytów  27.454.679,57 zł
• z tytułu umowy leasingowej na zakup samochodu 96.866,96 zł
Wskaźnik zadłużenia wynosi 21,9 %. Kondycja finansowa Gminy Władysławowo nie jest zagrożona.

Wykonanie budżetu Gminy Władysławowo w przeliczeniu  
na jednego mieszkańca

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

liczba mieszkańców wg stanu 
na dzień 31 grudnia

15 482 15 438 15 388 x

liczba mieszkańców wg GUS-  
stan na dzień 30 czerwca 2020r.  

(dane statystyczne wg stanu 
na dzień 30.09.2020r. i na dzień 

31.12.2020r. nie są znane)

x x x 15 332

dochody ogółem 5 856 6 407 7 009 8 191

dochody bieżące 5 314 5 445 6 092 6 553
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Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Władysławowo 
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wartość księgowa majątku gminnego netto wynosiła na dzień 31.12.2020 roku 305.038.672,02 zł. Gmina Wła-
dysławowo posiada również udziały w spółkach o wartości nominalnej 30.111.850,00 zł.

dochody majątkowe 542 962 918 1 639

wydatki ogółem 6 169 7 380 7 043 7 203

wydatki bieżące 5 066 5 212 5 748 6 031

wydatki majątkowe 1 103 2 168 1 295 1 172

nadwyżka operacyjna 248 233 344 522

dług 850 1 338 1 685 1 797

Ochrona Zdrowia

Placówki ochrony zdrowia mające swoje siedziby na terenie gminy miasta Władysławowa  
są zrestrukturyzowane i od lat działają w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Opiekę zdrowotną na poziomie specjalistycznym zapewnia obejmujący swym zasięgiem cały powiat 
pucki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku. Ponadto  
na terenie Władysławowa znajdują się Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące opiekę w zakre-
sie podstawowych usług medycznych. 
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Zakłady Opieki Zdrowotnej obecnie funkcjonu-
jące we Władysławowie:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przy-

chodnia w Ratuszu
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

TOP-MED
3. NZOZ WŁA-MED
4. Przychodnia lekarska SZOTLAND

W gminie w 2020 r. funkcjonowało 7 aptek. 
Zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym rozkła-
dem godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 
Gminy Władysławowo apteki miały wyznaczone 
dyżury i funkcjonowały zamiennie całodobowo.

Gmina Władysławowo w latach 2019-2020 reali-
zowała Program polityki zdrowotnej: „Szczepie-
nia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 
roku życia w Gminie  Władysławowo”. Jako grupę 
docelową wskazano osoby stanowiące grupę tzw. 
podwyższonego ryzyka zachorowania na grypę 
tj.  mieszkańców Gminy Władysławowo od 70 
roku życia stale zamieszkałych na terenie Gminy. 
Według danych pozyskanych z Meldunków liczba 
ta wynosiła ok.1.400 osób. W programie przyjęto, 
że do programu przystąpi  ok. 75 % osób od 70 
roku życia.  W roku 2019 liczba osób zaszczepio-
nych wyniosła 442 seniorów. Program w 2020 niestety został nie zrealizowany ze względu na sytuację zwią-
zaną z COVID-19 (zaszczepiono 30 seniorów) i brakiem dostatecznej ilości szczepionek na rynku, pomimo 
iż kontraktowanie ich przez NZOZ Przychodnia w Ratuszu, który realizował szczepienia, przeprowadzone 
zostało w lipcu 2020 roku.

Urząd Miejski we Władysławowie informował również mieszkańców o możliwości skorzystania z następu-
jących badań mammograficznych - z bezpłatnych cyfrowych badań mammograficznych mogły skorzystać 
kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia. Nie było potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie z NFZ, 
a jedynie dowód osobisty. Badanie było bezpłatne, gdy od poprzedniego badania refundowanego przez NFZ 
upłynęły pełne 2 lata. Badania mammograficzne były wykonywane 10 razy w 2020 r. przez trzy firmy: LUX 
MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Geneva Trust Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz MAM-
MO-MED  Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok zgodnie z obowiąz-
kiem wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa Nr XVII/238/2019 dnia 18 grudnia  
2019 r. Jego głównym celem jest ograniczanie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz 
działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.

Cele Gminnego Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii uwzględniają cele operacyjne dotyczące PIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii określone 
w Narodowym Programie Zdrowia określone na  lata 2016-2020
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1. Cele strategiczne programu to: zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejsze-
nie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują, rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia 
sobie z już istniejącymi oraz wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia 
oraz zmniejszenie nierówności społecznych w życiu; ograniczenie dostępności używania narkotyków, oraz 
związanych z tym problemów, a także podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Władysławowo na 
temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

2. Cele powiązane ze strategią Gminy Władysławowo – cel strategiczny.
• Wzmacnianie lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
• Wspieranie rodzin będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  

i młodzieży.
• Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
• Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Priorytety na rok 2019
• Kontynuowanie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu  

i substancji psychoaktywnych, ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
• Poszerzenie oferty programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży  

i rodziców.
• Praca z rodziną.
• Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień

Zadania do realizacji.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniami poprzez:
• finansowanie działalności Zespołu Informacyjno - Konsultacyjno – Edukacyjnego (tworzą spe-

cjaliści z dziedziny psychologii, psychiatrii, psychotraumatologii, terapeuci, prawnicy); w ramach 
promocji zdrowia określonej w NPZ

• finansowanie działalności konsultanta ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym   
dla młodzieży;

• pełnienie dyżurów przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów   Alko-
holowych, których zadaniem jest motywowanie do podjęcia leczenia, informowanie 
o możliwościach podjęcia leczenia w naszej gminie, oraz przygotowywanie materiałów  
i  wniosków do Sądu Rodzinnego  o zobowiązanie do podjęcia leczenia; 

• zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych; w ramach edukacji zdrowotnej określonych w NPZ
• udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych;
• edukację publiczną - druk ulotek, w ramach edukacji zdrowotnej określonej w NPZ

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień (od alkoholu  
i narkotyków) pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w  
rodzinie poprzez finansowanie:
• bieżącej działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach 

promocji zdrowia określonych w NPZ
• dyżurów psychologa i psychiatry dziecięcego dla dzieci rodzin uzależnionych
•  dyżurów przy telefonie zaufania,
• prowadzenia grupy edukacyjnej dla ofiar przemocy,
• terapii dzieci z rodzin uzależnionych,
• terapii rodzinnej, terapii sprawców przemocy,
• porad prawnych dla ofiar przemocy w ramach edukacji zdrowotnej określonej w NPZ
• organizacja i finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji wycho-

wawczych, społecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy 
i alkoholu;
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• udziału w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych;
• zakupu ulotek w ramach edukacji zdrowotnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjneji edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  w szczególności dla dzieci i młodzieży.

A. W ramach profilaktyki uniwersalnej, określonej w NPZ
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspie-

ranie  organizacji sportowych oraz finansowanie imprez sportowo rekreacyjnych i sportowych zajęć 
pozaszkolnych także w placówkach oświatowych;

• organizacja i finansowanie imprez sportowo – kulturalnych ukierunkowanych na popularyzację zdro-
wego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków organizowanych przez różne podmioty, instytucje 
i placówki oraz Gminę Władysławowo; poprzez realizację profilaktyki uniwersalnej;

• projektowanie i rozwój oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska,  sta-
diony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku) na  terenie gminy w myśl  reali-
zacji hasła ”Przez sport do trzeźwości”;

• wdrażanie i finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, realizowanych w pla-
cówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących 
zdrowemu i trzeźwemu życiu (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Zespół Szkół Nr 1);  

• działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicz-
nych (kampanie edukacyjne);

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych oraz szkoleń, doty-
czących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,

B. W ramach profilaktyki selektywnej realizacja programów profilaktycznych w tym rekomendowanych 
w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,  poprzez 
realizację programów adresowanych do dzieci, młodzieży,  rodziców i wychowawców.

C. W ramach profilaktyki wskazującej realizacja programów profilaktycznych w tym rekomendowanych 
w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, poprzez:
• objęcie opieką pozaszkolną dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy  

i grup ryzyka poprzez: 
• finansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Chłapowie i Dziennego Ośrodka Wsparcia 

we Władysławowie,
• organizowanie, w ramach wypoczynku w roku 2019, kolonii, półkolonii  

i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym  dla dzieci i  młodzieży, w tym dla osób 
szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz  niepełnosprawnych; 

• organizację zajęć grupowych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla młodzieży pochodzą-
cych z rodzin alkoholowych;
• Wdrażanie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego  rozpoznawania i krótkiej 

interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie.
• Organizowanie szkoleń dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:

• finansowanie kosztów lokalowych i funkcjonowania Klubu Abstynenta STER, Władysławowskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie;

• finansowanie warsztatów, kursów i szkoleń specjalistycznych;
• wspieranie działalności Klubu Abstynenta – współudział w organizowaniu imprez integracyjnych, 

mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
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• współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego  
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów 
i inicjatyw społecznych;

• dofinansowanie działalności Punktów Interwencyjnych;
• zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, tablic edukacyjnych, pomocy w tym również lite-

ratury fachowej oraz czasopism przekazywanych osobom, instytucjom, organizacjom, placówkom 
oświatowym prowadzącym działania z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy 
w ramach edukacji zdrowotnej określonej w NPZ.

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

• wspieranie działalności CIS.

6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca 
z Policją, Strażą Graniczną i Strażą Miejską.

7. Ograniczenie dostępu do alkoholu.

Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy współpracy z:                

1. Organizacjami pozarządowymi.

Na terenie Gminy działają dwie samopomocowa grupy Anonimowych Alkoholików, które organizuje mitin-
gii, oraz Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego celem jest: dawanie 
dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobi-
stą abstynencję od alkoholu i innych używek oraz niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym 
w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakła-
dzie pracy, środowisku. Jest jedynym Stowarzyszeniem o ww. działalności, które funkcjonuje na terenie nie 
tylko Gminy Władysławowo ale na terenie całego Powiatu Puckiego. Organizacja prowadzi również bezpłatny 
telefon zaufania.

2. Szkołami.

Wszelkie działania profilaktyczne (upowszechnianie sportu i rekreacji, programy profilaktyczne) są jedną 
z najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym we władysławowskich pla-
cówkach oświatowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają prowadzone działania z zakresu profilaktyki 
realizowane we wszystkich placówkach oświatowych w formie programów wychowawczo-profilaktycznych. 
Działania profilaktyczne na terenie szkół prowadzone są przez pedagogów szkolnych i psychologów. Ponadto 
prowadzone są zajęcia o charakterze wspierającym dla uczniów zagrożonych patologią i wykluczeniem spo-
łecznym w formie indywidualnej i grupowej w zależności od potrzeb. Gmina, we współpracy ze szkołami, 
aktywnie włącza się w różnego rodzaje akcje, konkursy, kampanie ogólnopolskie promujące zdrowy styl życia, 
skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. W głównej mierze służą one promocji postaw nastawionych 
na zdrowie, ruch, sport jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez nałogów. Na terenie Gminy 
prowadzone są popołudniowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

3. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 

Jest jednym z ważniejszych podmiotów lokalnej polityki wobec alkoholu oraz inicjatorem działań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym. Na komisji 
spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
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uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych prowadzi działalność m. in. w zakresie prowadzenia postępowań poprzez przyj-
mowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, motywowania osób uzależnionych od alkoholu 
do podjęcia leczenia, przygotowywania dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, prowadzenie 
ewidencji osób uzależnionych i współuzależnionych zarejestrowanych w GKRPA.

4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują stanowiska asystent rodziny, którego celem jest m.in. obję-
cie rodzin kompleksową pomocą mającą charakter zarówno naprawczy, jak i profilaktyczny. Problematyka 
osób objętych tego rodzaju pomocą dotyczy głównie:- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego,- alkoholizmu,- niepełnosprawności,- niskiej samooceny, itp. Przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w sto-
sunku do osób stosujących przemoc.

5. Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską.

Nakładanie mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, kierowanie wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego za zakłócanie porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alko-
holu lub spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, w pomieszczeniach dla osób zatrzymania, dopro-
wadzenie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Gminie 
Władysławowo. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2020 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 910.773,51 zł , zwalczanie narkomanii to 
kwota 50.934,56 zł. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Rynek alkoholowy w Gminie Władysławowo w porównaniu z innymi gminami powiatu puckiego jest dość roz-
winięty jest to związane z turystycznym charakterem gminy. 2/3 wydanych koncesji stanowi punkty sezonowe. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/267/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. ustalono maksymalne liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Wła-
dysławowo. Zgodnie z ww. Uchwałą ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

TYP SPRZEDAŻY
Według rodzajów posiadanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu

do 4,5% oraz piwo powyżej 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa)

powyżej 18%

w miejscu sprzedaży 300 (-20) 125 110 (-20)

poza miejscem sprzedaży 130 (-20) 115 (-10) 115 (-10)
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L.p.

Plan Realziacja planu:

zakres rzeczowy plano-
wanych przedsięwzięć 

określonych w programie

przewidywane 
efekty określone 

w programie

zrealizowanie zakresu rzeczowego przed-
sięwzięć określonych w programie

1. 

Zwiększenie 
dostępności pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych 
od alkoholu

lekarz psychiatra - udzielono 208 porady / 40 osób

dyżur poniedziałek 13.30 - 15.30

lekrz psychiatra dzięcięcy - udzielono 61 porad/28 osób

dyżur raz w miesiącu

psycholog - udzielono 190 porad/ 21 osób –teleporady, 53 

osoby - stacjonarnie dyżur poniedziałek i wtorek

16.00 - 18.00 

2 terapeutów - 100 rozmów indywidualnych / 18 osób

dyżur czwartek 16.00 - 18.00

prawnik - udzielono 89 porad prawnych/ 14 osób / 

7 członków rodzin z probl. alkoholowym

dyżur: wtorek 16.00 - 18.00

terapeuda ds. uzależnień - Terapia dla osób uzależnionych –

2 osoby. Terapia motywacyjna – 6 osób.

Konsultacje i porady dla rodziców – 16 osób.

dyżur wtorki 16.00 - 18.00

organizowanie szkoeń w zakresie rozwiązywnia 

problemów uzależnień - udział w szkoleniu pt.

- Przemoc w rodzinie - zintegrowane działania 

służb (przeniesiono na rok 2021)

Profilaktyki;

pełnienie dyżurów przez członków GKRPA - udzielono 50 porad.

dyżur wtorek 16.00 - 18.00, 22 rozmowy motywacyje 3 wnioski

zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 

- Ulotki, broszury informacyjne.

edukacja publiczna - druk ulotek - Informator Samorządowy RATUSZ

- Ulotka BEZPIECZNY WYPOCZYNEK we Władysławowie

udział w ogólnopolskich kampaniach 

społecznych - Kieruj bez Procentów;

- Stop Dopalaczom;

- Reaguj na Przemoc;

- Przeciw Pijanym Kierowcom;

- Kampania Białej Wstążki.
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2.

Udzielanie 
rodzinom, w których 
występują problemy 
uzależnień, pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej

terapia ofiar przemocy - udzielono 324 porad / 70 osób

dyżur: poniedziałek 16.30 - 18.30

terapeuta 2 x w miesiącu

psycholog 1 x w miesiącu

dyżury przy telefonie zaufania - przeprowadzono 18 

rozmów telefonicznych dyżur: poniedziałek 18.30 - 20.30

porad prawnych dla ofiar przemocy - udzielono 89 porad 

prawnych w tym 10 osobom - ofiarom przemocy

dyżur: wtorek 16.00 - 18.00

terapia sprawców przemocy - udzielono 27 porad / 11 osób

2 godziny tygodniowo

porady psychotraumatologa - udzielono 94 porady / 6 osób

dyżur: czwartek 16.00 - 18.00

3.

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej

wdrażanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych 

dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców - Szkolenie 

dla nauczycieli: klas O – III, IV-VIII i Technikum „Spójrz Inaczej” 

Szkoła dla rodziców - I edycja 

objęcie opieką poza szkolną dzieci z rodzin 

alkoholowych i grup ryzyka poprzez działalności: świetlic 

socjoterapeutycznych w Chłapowie i Dziennego 

Ośrodka Wsparcia we Władysławowie 15 osób

organizowanie w ramach wypoczynku 2019, kolonii i półkolonii 

dla dzieci z grup ryzyka, Świetlica w Chłapowie 15 osób

grupa edukacyjno-terapeutyczna dla młodzieży - 10 osób

udzielenie wpsarcia finansowego inicjatorom 

organizowania alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 17 trenerów

promowanie alternatywnych form spędzianai wolnego czasu 

przez dzieci i młodzież: zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 

- 709 dzieci, zajęcia sportowe (wrzesień-grudzień - 209 dzieci

dofinansowanie działalności świetlic we Władysławowie: 

dofinansowanie działalności świetlicy parafialnej we Władysławowie

organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, 

kulturalnych i sportowych dla młodzieży majacych wyraźne 

odniesienie profilaktyczne odbywających się bez udziału 

alkoholu: współorganizacja papieskich biegów o memoriał 

Jana Pawła II. Współorganizacja Kwietniowego Biegu
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4.

Wspomaganie 
działalności 
instytucji, 
stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych i 
narkomanii poprzez:

finansowanie kosztów lokalowych i 

funkcjonowania Klubu Abstynenta STER: 

- opłaty za energię elektryczną,

wodę , ogrzewanie i środki

czystości

- opłaty za rozmowy telefoniczne,

telefon zaufania i internet,

współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami 

pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i 

inicjatyw społecznych: Udział w kampanii KIERUJ BEZ PROCENTÓW

Kampania Przeciw Nietrzeźwym Kierowcom

5.

Pomoc społeczna 
osobom 
uzależnionym i 
rodzinom osób 
uzależnionych 
dotkniętych 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym i 
integrowanie ze 
środowiskiem 
lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i 
kontraktu socjalnego

Ograniczenie 
chorób 
związanych z 
używaniem 
alkoholu i 
narkotyków

działalność Ośrodka Pomocy Społecznej: Udzielono 

pomocy 27 rodzinom z problemem alkoholowym 

i 1 rodzinie z problemem narkomanii.

Zapewnienie 
działania 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych,     
współpraca z Policją, 
Strażą Graniczną i 
służbami miejskimi

finansowanie posiedzeń Komisji: wydanie 37 postanowień w 

sprawie wydania pozwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu.

26 posiedzeń GKRPA. 

zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (doposażenie): Zakup 

materiałów biurowych i akcesoriów

dodatkowe szkolenia dla członków Komisji: Funkcjonalność KRPA 

i ZI  z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, 

środków psychoaktywnych i przemocy w środowisku lokalnym 

i szkolnym. Samoobrona i bezpieczeństwo w miejscu pracy

finansowanie obsługi administracyjnej, kadrowej i księgowej: 

Umowa zlecenie - księgowa, pracownik obsługi kadrowej
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Ograniczenie dostępu 
do alkoholu.

opracowanie na podstawie lokalnej diagnozy problemów 

alkoholowych w formie odrębnej uchwały Rady Miejskiej 

szczegółowych zasad określających  miejsca i obiekty 

na terenie, lub w  pobliżu których zakazana będzie 

sprzedaż, podawanie, spożywanie oraz wnoszenie napojów 

alkoholowych; ustalenie wartości liczbowych limitu punktów 

sprzedaży alkoholu przez Radę Miejską Władysławowa 

w  odrębnych uchwałach: Nr XIX/267/2020 Rady Miejskiej 

Władysławowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie: w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów

opracowanie zasad, form i zakresu prowadzenia 

kontroli sprzedaży napojów  alkoholowych: zlecenie 

kontroli w ramach prac interwencyjnych przez Policję

kontrolowanie punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych poprzez  upoważnionych przez 

Burmistrza członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, pracowników  Urzędu Miejskiego,  

Policję, Straż Graniczną i Straż Miejską: Współpraca z Policją i 

Strażą Miejską – zlecenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu -51, 39 

kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 

edukowanie sprzedawców napojów alkoholowych 

i kontrola rynku w zakresie przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim: ulotki
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Beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w 2020 r. 
było 306 osób w tym: 37 osób w wieku do18  roku życia, 
192 osób w wieku produkcyjnym oraz 77 osoby w wieku 
poprodukcyjnym, w tym 153 osoby poniżej kryterium 
dochodowego oraz 153 osób powyżej kryterium docho-
dowego. W podziale na płeć, ze wsparcia socjalnego sko-
rzystało 171 kobiet oraz 135 mężczyzn.

W ramach przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu: 
• organizowano prace społecznie użyteczne - dla 8 

osób, 
• kontynuowano realizację Partnerskiego Projektu 

„Aktywny Powiat Pucki”- dla 5 osób, objęto kom-
pleksowym wsparciem specjalistów (prawnika, psy-
chologa, psychiatry, psychoterapeuty) - 5 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Stowarzy-
szeń Bank Żywności w  Trójmieście, 373 osobom prze-
kazano 2.145 paczek żywnościowych, o łącznej wadze 
17.731,7 kg. Gmina Władysławowo nie posiada placówek 
stacjonarnej pomocy społecznej. Mieszkańcy Władysła-
wowa kierowani są do placówek położonych na terenie 
powiatu lub województwa. W 2020 roku opłacaliśmy 
pobyt 21 osób w domach pomocy społecznej, w tym 8 
osób przewlekle psychicznie chorych, 5 niepełnospraw-
nych intelektualnie i 8 niepełnosprawnych fizycznie.

Do noclegowni i schronisk dla bezdomnych skierowano 
5 osób, spośród 8 bezdomnych, za których główne miej-
sce przebywania uznaje się gminę Władysławowo. 

Dla 8 osób kontynuowano realizację programu osło-
nowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców 
gminy Władysławowo”. Kolejne 33 osoby korzystały 
z usług opiekuńczych, 32 osób ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych i 22 osoby ze specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla chorych psychicznie. Ponadto opłacono 
pobyt 2 osób w Domu Senior – WIGOR w Pucku. W 2020 
roku Ośrodek realizował Program „Opieka wytchnie-
niowa” dofinansowany ze Środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Progra-
mem objęto 6 osób dorosłych posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Łączny koszt 1358 godzin świadczonych 6 osobom 
wyniósł 39.0925,- (w tym: 31.940,- dotacja, 7.985,- środki 
własne). 

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w placówkach zawo-
dowych w tym interwencyjnych oraz rodzinach zastęp-
czych spokrewnionych i niespokrewnionych organizuje 
powiat, a gmina ponosi częściowe koszty pobytu dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. 

W ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Władysławowo wsparciem objęto 33 rodziny. 
W 2020 r. w pieczy zastępczej przebywało 29 dzieci 
z tego 9 chłopców i 20 dziewcząt. W przypadku pla-
cówek wsparcia dziennego w 2020 r. odnotowano 15 
korzystających dzieci.

Pomoc Społeczna
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Zasiłek rodzinny, w roku 2020 pobierało  894 osób w 447 
rodzinach. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta 
zmalała o 140 rodzin, co stanowi spadek o 24 %. Cał-
kowita kwota przyznanych świadczeń rodzinnych wraz 
z dodatkami wyniosła 5 075 777,33 w tym: 
1. 13 127 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na 

kwotę 1 479 073,33,- 
2. 101 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia 

dziecka, na kwotę 101 000,- 
3. 6 605 świadczeń opiekuńczych, na kwotę 3 008 660,-
4. 491 świadczeń rodzicielskich, na kwotę 457 904,-

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku 
wypłacono 83 dzieciom na kwotę 364 945,19 zł. Na pod-
stawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin 
„Za życiem”, wypłacono 2 świadczenia  jednorazowe 
na kwotę 8 000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu. Zasiłki dla opiekunów otrzymywało 47 osób. 
Koszt tego zadania w 2020 roku wyniósł 29 140 zł.

Liczba rodzin pobierających w roku 2020 świadcze-
nia wychowawcze wyniosła 1754. W stosunku do roku 
poprzedniego liczba ta zmalała o 21 rodzin, co stanowi 
spadek o 12 %. Całkowita kwota przyznanego świad-
czenia w formie świadczenia wychowawczego to 16 171 
628 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła 
o 3 368 342 zł.

Dodatkowo 75 uczniom szkolnym udzielono pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, a w ramach zadań 
z  zakresu RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY 
START” wypłacono 1.800 świadczeń.

Klienci pomocy społecznej w czasie pandemii częściej 
niż z finansowych korzystali z form wsparcia w postaci 
artykułów żywnościowych, zakupu leków, pomocy rze-
czowej. Pracownicy socjalni przy wsparciu funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej i żołnierzy WOT-u dostarczali 
pomoc bezpośrednio  do domów zainteresowanych osób.

Pracownicy socjalni monitorowali sytuację osób obję-
tych kwarantanną  w kompleksowy sposób udzielając  
porad i wszelkiej niezbędnej pomocy związanej z trud-
nościami wynikającymi z izolacji. Taka pomoc jest 
szczególnie ważna w przypadku osób starszych, niesa-
modzielnych, samotnych.

Praca socjalna w czasie pandemii to przede wszystkim:
• rozeznawanie potrzeb wśród osób objętych kwaran-

tanną i koordynowanie udzielonej pomocy,

• rozeznawanie potrzeb u osób starszych i niepełno-
sprawnych i koordynowanie oraz udzielanie pomocy 
zgodnie z potrzebami,

• rozeznawanie potrzeb u rodzin doświadczających lub 
zagrożonych doświadczeniem przemocy w rodzinie

• monitorowanie ryzyka występowania przemocy 
i reagowanie zgodnie z sytuacją

• rozeznanie sytuacji i proponowanie skorzystania 
z poradnictwa specjalistycznego

• prowadzenie interwencyjnej pracy socjalnej (np. 
w ramach procedury NK)

• rozeznawanie sytuacji, monitoring, wsparcie rodzin 
wieloproblemowych, w których występują nasilone 
trudności opiekuńczo –wychowawcze nie objętych 
wsparciem asystenta rodziny

• udzielanie stałego wsparcia emocjonalnego osobom 
w kryzysie psychicznym

• informowanie osób i rodzin o możliwości skorzy-
stania z pomocy w formie świadczeń z pomocy 
społecznej

• informowanie osób i rodzin o zasadach funkcjono-
wania instytucji samorządowych, w tym ośrodków 
pomocy społecznej, w czasie

• udzielanie poradnictwa telefonicznego na temat 
możliwości skorzystania z form pomocy dostępnych 
poza systemem pomocy społecznej

Podstawową przyczyną spadku wydatków w rozdziale 
85202 §2110 (świadczenia rodzinne) są niezmienione od 
listopada 2018 roku kryteria dochodowe do przyznania 
świadczeń, które wynoszą odpowiednio 674 zł na osobę 
w rodzinie i 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

W tym okresie corocznie wzrastała kwota najniższego 
wynagrodzenia z 2100 zł w 2018 roku do 2800 zł w roku 
bieżącym. W związku z powyższym, wiele rodzin nie 
spełnia obecnie przesłanek do przyznania świadczeń.

Od 2018 roku nie podwyższono również wysokości zasił-
ków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, 
dlatego sumaryczna kwota wydatków na ten cel spada.
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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostka 
Terenowej Służby Ratowniczej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących miejscowościach: Władysła-
wowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia.

Charakterystyka poszczególnych jednostek:
1. OSP Władysławowo – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków 

posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśni-
czych – 34. W 2020 r. jednostka brała udział w 121 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 28 pożary
• 77 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wia-

trów i nawałnic itp.
• 8– alarmy fałszywe
• 8 zabezpieczenia powiatu – w sytuacji gdy wszystkie siły i środki PSP w Pucku są w trakcie prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych.

2. OSP Chłapowo – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posia-
dających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych 
– 23. W 2020 r. jednostka brała udział w 89 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 18 pożary
• 30 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wia-

trów i nawałnic itp.
• 13 – alarmy fałszywe
• 28 zabezpieczenia powiatu – w sytuacji gdy wszystkie siły i środki PSP w Pucku są w trakcie prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych.

Bezpieczeństwo
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3. OSP Jastrzębia Góra - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków 
posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśni-
czych – 25. W 2020 r. jednostka brała udział w 65 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 7 pożary
• 40 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wia-

trów i nawałnic itp.
• 18 – alarmy fałszywe

4. OSP Karwia - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków posiadających 
wymagane przeszkolenia i badania lekarskie, umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 20. 
W 2020 r. jednostka brała udział w 13 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:
• 4 pożary
• 11 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych wia-

trów i nawałnic itp.
• 6 – alarmy fałszywe
• 4 - wyjazdy poza gminę

Terenowa Służba Ratownicza
TSR jest jednostką ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Władysławowo zatrudniającą 10 pracowników na 
następujących stanowiskach:
• dowódca TSR – 1 etat
• kierowca – ratownik – 9 etatów rozłożonych na poszczególne jednostki OSP w tym:
OSP Władysławowo – 6 pracowników pełniących dyżury w systemie ciągłym całodobowy.
OSP Chłapowo, Jastrzębia Góra i Karwia po jednym pracowniku pełniących dyżury w systemie ośmio- godzinnym.
TSR dysponuje  agregatem pianotwórczym APL Tothal Walter oraz podstawowym sprzętem do działań gaśniczych.

Zatrudnienie w szeregach TSR kierowców – ratowników ma ogromny wpływ na mobilność jednostek OSP, pozwala 
na szybki wyjazd samochodów strażackich do zdarzeń o każdej porze dnia i nocy.

Przedstawione dane pokazują, że przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych jest dobre, jed-
nostki dysponują przeszkoloną kadrą strażacką, sprzętem najwyższej jakości, co pozwala na podejmowanie szyb-
kich i skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.
W 2020 r. jednostki OSP otrzymały środki na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz na prowadze-
nie bieżącej działalności w wysokości 405.412,93 zł.
Środki te pochodziły z dotacji Marszałka Województwa Pomorskiego, funduszu sołeckiego oraz ze środków Urzędu 
Miejskiego.
Sumując, bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie gminy Władysławowo jest zapewnione przez dobrze 
zorganizowane i wyposażone w sprzęt jednostki OSP i TSR oraz odpowiednio wyszkolonych strażaków.

Podstawowe wyposażenie jednostek OSP

Nazwa OSP Samochody Aparaty ochrony 
układu oddechowego

Torby medyczne
PSP R1/R 02020 r.

Władysławowo

Lekki GLBA 1/10 - Iveco 
Ciężki GCBA-Rt 5/32 - Scania 

Samochód z drabiną SD 30 - Mercedes 
Kwatermistrzowski SLKw – VW

6 x Fenzy 2
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Chłapowo Ciężki GCBA-Rt 5/32 - Scania 
Lekki GLBM-Rt 0,2/0,4 - Ford

4 x Auer 2

Jastrzębia Góra
Ciezki GCBA-Rt 8,6/32 – Volvo 

Lekki GLBM-Rt 1/1,5 – Mercedes 
Kwatermistrzowski SLKw - Toyota 

Quad Polaris

4 x Scott 
2x Fenzy

2

OSP Karwia

Średni GBA 2,5/24 Mercedes 
Cięki GCBA 5/32 Jelcz 

Kwatermistrzowski  SLKw – Nissan Navara 
Quad Bombardier 

Quad Can-Am Commander 
Skuter wodny Yamaha 

Łódź śrubowa płaskodenna 
Ponton śrubowy 

Łódź śrubowa

4x Fenzy
PSP R1 

2 x PSP R0

Nazwa OSP Pompy do wody
Narzędzia 

hydrauliczne Agregaty

Władysławowo
4x szlamowa, 

1 zanurzeniowa, 
2x pływająca 

1x elektryczna zanurzeniowa

Holmatro – 5 urządzeń
2,5 kW 230/400V 

2,5 kW 230V 
2 kW 230V

Chłapowo
2 x szlamowa, 
2 x pływająca 

1x motopompa PO 5

Weber – 3 urządzenia 
Weber + kombi 

Weber otwieracz drzwi

2,2 kW 230V 
2,2 kW 230V

Jastrzębia Góra
3x pływająca 
3x szlamowa 

1 x motopompa PO 5

Holmatro – 5 urządzeń 
Holmatro el. – 3 

urządzenia

4 kW 230V 
2,2 kW 230V 
1,5 kW 230V

OSP Karwia
1x przewoźna 2250 l/min 

2x szlamowa 
2x pływająca 

1x motopompa PO 5

Holmatro – 
3 urządzenia

2,2 kW 230V
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Edukacja

W gminie w 2020 r. funkcjonowało pięć szkół podstawowych oraz technikum. Przy następujących szkołach: 
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie, Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze, Szkoła Podstawowa 
Nr 2 we Władysławowie funkcjonowały oddziały integracyjne. Siedmiu uczniów korzystało z nauczania 
indywidualnego.

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne 
szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
• Szkoła Podstawowa w Karwi – 12 265,62 zł
• Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 15 243,20 

zł  
• Szkoła Podstawowa w Chłapowie – 13 401,77 zł  
• Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie – 

11 735,39 zł  
• Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie – 15 295,90 zł 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 26 605 404,33 zł, 
z czego 15 033 904,00 zł (56,51%) pokryte zostało z sub-
wencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, 
odpowiednio 1212 uczniów w szkołach podstawowych, 
oraz 212 uczniów w szkole średniej technikum.

W szkołach podstawowych odbywała się nauka 
języka obcego – języka angielskiego – uczyło się 1386 
uczniów, a dodatkowego języka obcego – niemieckiego 
– uczyło się 291 uczniów. W technikum odbywała się 
nauka języka obcego obowiązkowego – języka angiel-
skiego oraz języka niemieckiego i języka angielskiego 

Szkoła Podstawowa w Karwi

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze
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zawodowego oraz języka niemieckiego zawodowego 
– uczyło się 212 uczniów.

Do jednej klasy (oddziału) szkoły podstawowej 
uczęszczało w 2020 r. średnio 17 uczniów. Najwięcej 
w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie – 19 
uczniów w klasie, najmniej w szkole podstawowych 
w Chłapowie - 16 uczniów w J. Górze oraz Karwi – po 
17 uczniów w klasie. Do jednej klasy Zespołu Szkół 
Nr 1 we Władysławowie uczęszczało w 2020 r. średnio 
22 uczniów w technikum i w Szkole Podstawowej Nr 
3 we Władysławowie – 16 uczniów. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie 
zatrudnionych było 66,40 nauczycieli (w przelicze-
niu na pełne etaty), w tym 2,20 nauczycieli stażystów, 
12,06 nauczycieli kontraktowych, 12,94 nauczycieli 
mianowanych, 39,07 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9 uczniów. 

Zdawalność egzaminu ósmoklasistów w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 we Władysławowie wynosiła – 51,67 %.

W Szkole Podstawowej w Karwi zatrudnionych było 
14,88 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 
w tym 2,49 nauczycieli stażystów, 1,83 nauczycieli 
kontraktowych, 2,80 nauczycieli mianowanych, 7,76 
nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 12 
uczniów. 
Zdawalność egzaminu ósmoklasistów w Szkole Pod-
stawowej w Karwi wynosiła – 59,00 %.

W Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze zatrudnio-
nych było 25,06 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 
etaty), w tym 2,09 nauczycieli stażystów, 6,06 nauczy-
cieli kontraktowych, 9,03 nauczycieli mianowanych, 
7,88 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7 uczniów. 
Zdawalność egzaminu ósmoklasistów w Szkole Pod-
stawowej w Jastrzębiej Górze wynosiła – 48 %.

W Szkole Podstawowej w Chłapowie zatrudnionych 
było 21,37 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 
w tym 1,45 nauczycieli stażystów, 5,47 nauczycieli 
kontraktowych, 4,71 nauczycieli mianowanych, 9,74 
nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 8 uczniów. 
Zdawalność egzaminu ósmoklasistów w Szkole 

Podstawowej w Chłapowie wynosiła – 54,00 %.

W skład Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie wcho-
dzi Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie oraz 
Technikum zatrudnionych było 69,56 nauczycieli  
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 9,22 nauczycieli 
kontraktowych, 16,25 nauczycieli mianowanych, 44,09 
nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela 
przypada średnio 8 uczniów. 

W Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie 

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie

Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Zespół Szkół nr 1 
we Władysławowie
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do kolejnej klasy nie otrzymał promocji 1 uczeń, 
z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej 
przedmiotów.

Zdawalność egzaminu ósmoklasistów w Szkole Pod-
stawowej Nr 3 we Władysławowie wynosiła – 46,75 %.

W 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie 
technikum ukończyło 39 osób.
Do kolejnej klasy technikum nie otrzymało promocji 
2 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech 
lub więcej przedmiotów.

Zdawalność egzaminu maturalnego w technikum 
przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie wynosiła 
–   82 %.

Zdawalność egzaminu zawodowego w technikum 
przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie wynosiła 
–   98 %.

Burmistrz Władysławowa w 2020 r. przyznał 
stypendia:
dla uczniów Szkoły Podstawowej:
• klas VI – dwa,

• klas VII – pięć, 
• klas VIII – pięć,
dla uczniów szkół ponadpodstawowych – cztery. 
Wynosiły one 22 700,00 zł - Przyznano je dla uczniów 
wybitnie zdolnych, posiadających szczególne osiągnię-
cia naukowe i bardzo wysokie wyniki w nauce. 

W gminie Władysławowo 175 uczniów, stanowiących 
12,67 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za 
sprawą organizowanych przez gminę środków trans-
portu publicznego. Z kolei 0,43 % było dowożonych 
przez rodziców.

Rok 2020 dla oświaty był trudnym rokiem, nauka 
odbywała się stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo spo-
wodowała to epidemia. W gminie Władysławowo 
swego rodzaju rozwiązaniem systemowym było 
udostępnienie (założenie kont) pakietu OFFICE 365 
wszystkim uczniom i nauczycielom szkół Gminy Wła-
dysławowo w celu usprawnienia i ujednolicenia nauki 
zdalnej w dobie pandemii. W ramach pomocy w reali-
zacji nauki zdalnej Gmina pozyskała z Ministerstwa 
Cyfryzacji także dodatkowe komputery dla uczniów 
program „Zdalna szkoła +”  74 komputery.

Publiczne Przedszkole Samorządowe we Władysławowie

Karwia Jastrzębia Góra Chłapowo ZS1 SP2 Łącznie

Zdalna Szkoła 3 7 0 6 14 30

Zdalna Szkoła+ 4 3 8 15 12 42

Suma 7 10 8 21 26 72
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Stypendia Naukowe

W roku 2020 Rada Miejska Władysławowa podjęła uchwałę Nr XXI/308/2020 z dnia 13 maja 2020r. w spra-
wie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Burmistrza Władysławowa, w związku z czym straciła moc 
uchwała Nr LIII/708/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2018r., w sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania stypendiów Burmistrza Władysławowa za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów w ramach 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Władysławowo.

Zmiana uchwały podyktowana była zmianą zapisu w ustawie o systemie oświaty, w związku z tym zgod-
nie z art. 90t ust 4. ustawy o systemie oświaty – (…) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym 
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególno-
ści przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione 
do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie uczniów wybitnie zdolnych, posiadających szczególne 
osiągnięcia naukowe i bardzo wysokie wyniki w nauce. Przyznanie stypendium powinno pobudzać twórcze 
myślenie, mobilizować do dalszej pracy nad sobą, sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspoma-
gać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Stypendium stanowi formę pomocy 
materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży pobierających naukę na 
terenie Gminy Władysławowo.

Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz przyznaje:
• pięć równych stypendiów dla uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej,
• pięć równych stypendiów dla uczniów, którzy ukończyli klasę VII szkoły podstawowej,
• pięć równych stypendiów dla uczniów, którzy ukończyli klasę VIII szkoły podstawowej,
• pięć równych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
• dwa równe stypendia jednorazowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Łącznie do tut. urzędu wpłynęły 24 wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza na rok 2020/2021. 
• uczniom którzy ukończyli klasę VI  przyznano dwa stypendia na dwa złożone wnioski
• uczniom którzy skończyli klasę VII przyznano 5 stypendiów na 8 złożonych wniosków
• uczniom którzy skończyli klasę VIII przyznano 5 stypendiów na 10 złożonych wniosków
• uczniom dla szkół ponadpodstawowych przyznano 4 stypendia na 4 złożone wnioski
• dla absolwentów szkół ponadpodstawowych nie przyznano stypendium ze względu na brak złożonych 

wniosków.

Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 30.500 zł.

Przedszkola

W 2020 r. funkcjonowały w gminie Władysławowo cztery niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało 
188 dzieci, jeden niepubliczny punkt przedszkolny, do którego uczęszczało 16 dzieci oraz jeden zespół wycho-
wania przedszkolnego, do którego uczęszczało 10 dzieci. W 2020 r funkcjonowało w gminie Władysławowo 
przedszkole publiczne do którego uczęszczało 127 dzieci.

W 2020 roku dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego wyniosła  
1 543 715,17 zł.
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Biblioteki

W gminie w 2020 r. funkcjonowały 2 biblioteki - Biblioteka Główna z siedzibą we Władysławowie i Filia 
w Karwi.

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 1 budynek biblioteki, znajdujący się przy ulicy Gen. 
Hallera 19 we Władysławowie.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 28 783 waluminów, zaś na koniec roku 2020-27 896 woluminów.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła:
• na dzień 1 styczeń 2019 - 1,84;
• na dzień 31 grudnia 2020 - 1,81.

Biblioteka we Władysławowie zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystały 186 
osoby. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 2237 czytelników, zaś na koniec 2020 roku liczby te wynosiły 1876 .

Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych odbywało się poprzez zakup własny w hurtowniach 
i wydawnictwach , dary czytelników i autorów książek.

Rodzaj zakupu Ilość Wartość

Zakup własny 699 16 886

Zakup ministerialny 183 4 247

Dary 177 1 993

Audiobooki 0 0

RAZEM 1059 23 126
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Rodzaj zakupu Ilość Wartość

Zakup własny 699 16 886

Zakup ministerialny 183 4 247

Dary 177 1 993

Audiobooki 0 0

RAZEM 1059 23 126

Udostępnianie zbiorów (na miejscu i na zewnątrz)

Książki 37 550

Czasopisma 2 796

Audiobooki 225

RAZEM 40 571

Odwiedziny

Filia biblioteczna 1 600

Biblioteka Główna 13 767

Odziedziny inne (plener, zabawy dla dzieci itp.) 1 037

W czytelni internetowej 151

RAZEM 34 819

Odwiedziny i udostępnianie zbiorów. 

Zrejestrowano 1 876 czytelników.

W okresie spawozdawczym udzielono czytelnikom  5764 różnego rodzaju informacji. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 6 osób (w tym 4 pracowników działalności podstawowej). W ciągu roku 
struktura zatrudnienia nie zmieniła się.

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 9 komputerów , w tym 6 komputerów z dostępem do szeroko-
pasmowego internetu. Katalogów on-line nie zapewniała żadna z bibliotek.

W 2020 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:
1. Działalność kulturalno-oświatowa

• Zabawa karnawałowa dla dzieci
• Eliminajce gminne konkursów: „Poezji polskiej” i „Rodnej Mowy”
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• Kluby Biblioteczne: przy Miejskiej Bibliotece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki dla Doro-
słych. W spotkaniach w ramach klubu wzięło udział 56 osób.

2. Imprezy plenerowe
• Ze względu na sytuacje związaną z pandemią, biblioteka nie organizowala żadnych imprez, a środki 

finansowe zabezpieczone na ich organizację zwrócono do urzędu.

Uczestnictwo w Programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych.
Miejska Biblioteka Publiczna we Władysławowie aplikowała do Programu Biblioteki Narodowej Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek. Otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 247 za które zakupiono 183 
woluminów .

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek, imprezy, upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  503 375 zł 
stanowiących dotacje.

Kultura

W roku 2020 ze względu na obostrzenia epidemiczne jedynymi wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi 
przez Centrum Kultury we Władysławowie były:

23.01 - Spektakl dla dzieci  pt. „Podróże Baltazara Gąbki”
05.03 - występ kabaretu Hrabi w ramach obchodów Dnia Kobiet

Prócz tego dofinansowywaliśmy kilka pokazów motokina, letni cykl „Spotkania ze sztuką” w ośrodku wypo-
czynkowym Paleo oraz w okresie wakacji udostępniliśmy estradę miejską agencją zewnętrznym, organizu-
jącym płatne, biletowane imprezy w ścisłym reżimie sanitarnym.
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Sport
Funkcjonowaniem i rozwojem sportu w naszej gminie zajmuje się od kilku lat Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Władysławowie (OSiR). Podstawowym przedmiotem działalności OSiR jest wspomaganie rozwoju i działalności 
środowisk amatorskiego sportu oraz szeroko rozumianej rekreacji poprzez organizowanie i dofinansowywanie 
organizacji imprez o charakterze sportowym. Ośrodek współpracuje z mieszkańcami, szkołami, instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi oraz gminami powiatu puckiego, starostwem powiatowym i innymi w działa-
niu na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.

Gmina Władysławowo oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu i poprawy kondycji fizycznej. Chętni 
mogą skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych i rozwijać swoje umiejętności od piłki nożnej poprzez 
sztuki walki, siatkówkę, badmintona, żeglarstwo czy biegi.

Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie, koszykarskie i do piłki siatkowej, dwa kompleksy typu Orlik, 
kilka siłowni zewnętrznych, ścieżki biegowe, rowerowe czy do marszów nordic walking.

Od kilku lat OSiR Władysławowo organizował średnio jedną imprezę rekreacyjno-sportową tygodniowo. Nie-
stety, sytuacja pandemiczna w 2020 r. nie pozwoliła na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych wydarzeń. 
Ten trudny czas wpłynął bezpośrednio na ilość dostępnych imprez dla mieszkańców i wczasowiczów.

Wydarzenia sportowe zrealizowane w 2020 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie przedstawia 
poniższe zestawienie:
01.01  Test Coopera – impreza biegowa
05.01  V Bieg Noworoczny (Biegamy Razem Władysławowo - udział finansowy)
06.01  VI Wielkie Nordowe Morsowanie (współorganizacja ze stowarzyszeniem Nordowe Morsy)
31.01  Gala Sportu Gminy Władysławowo
zima 2019/20 Na Głowy – turniej gry karcianej (udział finansowy)
09.02  IV Zaślubinowy Turniej Tenisa Stołowego
13.02  Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
15.02  IV Hell Mission Possible Nordic Walking (udział finansowy)
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23.02  Derby Władysławowa (piłka nożna halowa)
01.03  XV Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Futsalu „Kibol Cup”
06-14.06 Virtual Run on the Beach (wirtualnie)
25.06  Kaszubski Maraton o Wschodzie Słońca
Lato  Sportowe Wakacje z Gminą Władysławowo
01.08  IV Plenerowy Maraton Zumba Fitness
08.08  Otwarte Mistrzostwa Władysławowa w Biegu Górskim
13.09  V Maraton Północy, III Maratońskie Sztafety Północy, II Półmaraton Północy Nordic Walking
26.09-03.10  IV Bieg na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego + marsz NW (wirtualnie - współorganizacja z  
               PCPR w Pucku)
26.09  Regaty Żeglarskie Gminy Władysławowo w klasie Puck
02.10  Otwarcie Sekcji Teqball Team Władysławowo
04.10  XVII Pielgrzymi Półmaraton o Memoriał Jana Pawła II, 1/3 Maratonu Nordic Walking, Parada  
              rowerowa (współorganizacja z parafią i BRW)
10.10  Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego MTB XC oraz Mistrzostwa Powiatu Puckiego MTB XC (Klif  
              Chłapowo - udział finansowy)
10.10  III Turniej w Baśkę – gry karcianej (udział finansowy)
16.11  II Charytatywny Koci Bieg i Marsz NW „Mrucząca Piątka” (wirtualnie - współorganizacja z  
              Fundacją Kotikowo)

W ramach ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa Gmina udziela wsparcia finanso-
wego przedsięwzięciom z zakresu rozwoju sportu, który wpływa na poprawę warunków uprawiania sportu lub 
zwiększa dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej. W roku 2020 przyznano dotację następują-
cym podmiotom:

Lp. Nazwa Klubu Sportowego Zadanie Przyznana dotacja

1 Klub piłkarski KP Jantarek Szkolenie dzieci i młodzieży, organiza-
cja udział w zawodach sportowych

10.000 zł

2
Miejski Klub Sportowy 

„Władysławowo” 
Szkolenie i współzawodnictwo spor-
towe dzieci, młodzieży i osób star-

szych w sekcjach sportowych
255.000 zł

3 Klub Sportowy Norda Karwia
Szkolenie dzieci, młodzieży oraz doro-
słych w ramach udziału drużyny piłki 

nożnej w rozgrywkach organizowanych 
przez Pomorski Związek Piłki Nożnej

32.000 zł

4 Uczniowski Klub  Sportowy „Bliza” Szkolenie sportowe koszykówka, 
lekka atletyka i badminton

60.000 zł

5 Uczniowski Klub Sportowy TRI-
-SEA MEWA Władysławowo

Szkolenie, udział w zawodach oraz organiza-
cja Festiwalu Sportowego Pomuchla 2019

110.000 zł
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Infrastruktura rekreacyjna
Na terenie gminy znajdują się 32 place zabaw (wraz z elementami siłowni zewnętrznych i rekreacyjną infra-
strukturą towarzyszącą), z tego w mieście – 20 oraz na wsiach – 12, według poniższych lokalizacji:

1. Letnia estrada koncertowa wraz z zagospodaro-
waniem terenu we Władysławowie,

2. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Jachto-
wej we Władysławowie,

3. Skatepark we Władysławowie,
4. Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Chałupach,
5. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie,
6. Plac zabaw w Rozewiu,
7. Plac zabaw w Chłapowie,

8. Plac zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach,
9. Plac zabaw przy ul. Szkutników we Władysławowie,
10. Plac zabaw przy ul. Bielawskiej w Ostrowie,
11. Plac zabaw przy ul. Harcerskiej we Władysławowie,
12. Plac zabaw przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie,
13. Plac zabaw przy ul. Rybackiej we Władysławowie,
14. Plac zabaw przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej 

Górze,
15. Plac zabaw przy ul. Łąkowej we Władysławowie,

6
Klub Sportowy „Klif” Chłapowo

ul. Gościnna 4, 
84-120 Władysławowo

Chłapowo na sportowo 2019 100.000 zł

7
Parafialny Młodzieżowy Klub

Sportowy „Rybak”

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, 
organizacja i udział w zawodach spor-
towych, zakup sprzętu sportowego w 

ramach działalności sekcji sportów siło-
wych PMKS „Rybak” Władysławowo

47.000 zł

8 Klub Sportowy Karate„Sakura” Karate na co dzień 8.000 zł

9 Stowarzyszenie Wrotkar-
skie „Gdańskie Lwy”

Warsztaty wrotkarskie 1.000 zł

10 UKS „Delfin” Władysławowo, Propagowania pływania sporto-
wego pływania w płetwach

34.000 zł

11 Klub Sportowy 
Solar Władysławowo

Szkolenie dzieci, młodzieży oraz doro-
słych w sekcjach sportowych

18.000 zł

12 Stowarzyszenie Sportowe Kaszuby
Organizacja systemu rozgrywek ogól-

nokrajowych i szkolenia dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z terenu Gminy Wła-
dysławowo w ramach sekcji baseballu

25.000 zł

Razem: 700.000 zł
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16. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 
1 we Władysławowie,

17. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej 
Górze,

18. Plac zabaw przy ul. Stadionowej we Władysławowie,
19. Plac zabaw przy ul. Przybyszewskiego we 

Władysławowie,
20. Plac zabaw i  fitness przy ul. Wojska Polskiego 

w Karwi,
21. Plac zabaw przy ul. Kolorowej w Karwi,
22. Plac zabaw przy ul. Siedleckiego we Władysławowie,
23. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we 

Władysławowie,
24. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karwi,
25. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie,
26. Plac zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach,
27. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysła-

wowie (łącznik),
28. Plac zabaw przy ul. Unruga we Władysławowie,
29. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie 

(od strony ul. Władysława IV),
30. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 we 

Władysławowie,
31. Skwer Gen. J. Hallera przy ul. Morskiej we 

Władysławowie,
32. Skwer nad Zatoką przy ul. Bohaterów Kaszubskich 

we Władysławowie.

Ponadto mieszkańcy i  turyści mogą korzystać z  16 
obiektów sportowych, z  tego w mieście – 6 oraz na 
wsiach – 10, wśród których wyróżniamy:
1. Stadion przy ul. Żwirowej we Władysławowie,
2. Boiska wielofunkcyjne (2 szt.) typu Orlik przy SP 

nr 2 we Władysławowie i w Karwi,
3. Boisko sportowe w Jastrzębiej Górze przy SP,
4. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jachtowej we 

Władysławowie,
5. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Bosmańskiej 

w Chałupach,
6. Boiska sportowe (2 szt.) przy ul. Stadionowej we 

Władysławowie,
7. Boisko asfaltowe przy sali gimnastycznej 

w Chłapowie,
8. Boisko sportowe przy ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej 

Górze,
9. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Droga Rybacka 

w Jastrzębiej Górze,
10. Boisko sportowe przy ul. Szkolnej w Tupadłach,
11. Boisko sportowe przy ul. Wojska Polskiego 

w Karwi,
12. Boisko sportowe przy ul. Władysławowskiej 

w Chłapowie,
13. Boisko przy ul. Garnizonowej w Rozewiu,
14. Skatepark przy ul. Dworcowej we Władysławowie.

Nagrody Sportowe

Zgodnie z uchwałą nr LX/804/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 września 2018r. w sprawie ustano-
wienia nagród i wyróżnień Gminy Władysławowo dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Bur-
mistrz Władysławowa:
• ustanawia nagrody pieniężne i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
• ustanawia nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągają-

cych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym

• ustanawia wyróżnienia dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

W związku z powyższym za rok 2020 przyznano:
• 16 nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
• 3 nagrody pieniężne dla trenerów zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników 

sportowych
• 1 nagrodę pieniężną dla działacza sportowego za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników spor-

towych przez zawodnika lub popularyzacji określonej dyscypliny sportu na terenie Gminy Władysławowo
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Przedsiębiorcy

Działalność Inwestycyjna

Według raportu gminnego z CEIDG w 2020r. w tut 
Urzędzie Miejskim zarejestrowało się 235 nowych 
przedsiębiorców, kod. PKD 55.20.Z - Obiekty nocle-
gowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwa-
terowania. Wyrejestrowało się 192 przedsiębiorców, 
kod. 55.20Z.

Spośród przedsiębiorców działających na terenie gminy 
najmłodsi  mają 19 lat (5 osób, o 2 więcej niż w roku 
2019), najstarszy 102 lat (1 osoba), największa liczba 
przedsiębiorców jest w wieku od 31 do 68 lat.  Przewa-
żają kobiety – 5 143, mężczyzn jest 4 616.

6 marca 2020 Zarządzeniem Burmistrza Władysła-
wowa nr 48/2020 wprowadzono nowe oznaczenie 
innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. 
W  2020r. wydano 112 nowych tabliczek ewidencyjnych.

Zgodnie z wizją rozwoju Gminy Władysławowo określoną w Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku Władysła-
wowo jest Gminą obywatelską wykorzystującą swoje położenie nad Morzem Bałtyckim oraz Zatoką Pucką dla 
rozwoju turystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą zrównoważony 
rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców.

Misją Samorządu Władysławowa jest: Integrowanie działań mieszkańców i podmiotów społeczno gospodarczych 
w celu wdrożenia wizji rozwoju, poprzez wprowadzenie partnerskiego zarządzania Gminą, tworzenie warunków 
zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem szans jakie daje położenie nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Pucką, 
posiadane walory przyrodnicze oraz integracja europejska. Wszelkie działania samorządu są ukierunkowane na 
poprawę jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju przedsiębiorczości.
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Władze samorządowe Gminy Władysławowo od lat prowadzą aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której syste-
matycznie zwiększana jest pula wydatków na inwestycje w ramach lokalnego budżetu, co sprawia, że możliwa jest 
realizacja przedsięwzięć odpowiadających na lokalne potrzeby mieszkańców, które pozytywnie podnoszą poziom 
atrakcyjności gminy w oczach inwestorów. Realizacja dużej liczby zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa bez 
wsparcia ze środków pozabudżetowych. Władysławowo skutecznie wykorzystuje środki ze źródeł krajowych, jak 
i wspólnotowych. Pozwala to na przeprowadzenie przedsięwzięć bardziej złożonych i kosztownych, których realiza-
cja wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjność gminy. Szczególne znaczenie mają tu inwestycje 
w infrastrukturę wspierającą rozwój gospodarczy oraz infrastrukturę zapewniającą usługi dla ludności.

Tylko w 2020 roku na terenie Gminy Władysławowo zrealizowano i zakończono m.in. inwestycje pn.:

ul. Żarnowcowa w Jastrzębiej Górze 

skrzyżowanie DW nr 215 z ujściem rzeki Czarna WdaPomost pływający w Jastrzębiej Górze

• Budowa drogi rowerowej i ciągów pieszych wzdłuż DW 215 na odcinku od m. Władysławowo (brama wjazdowa do Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich) do ul. Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze

•  Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda, w tym: budowę przystani kajakowej z pomostami pływającymi w Jastrzębiej Górze,
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fontanna przy ul. Halleraul. Hallera widok w stronę ratusza

wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego

radarowy wyświetlacz w Tupadłach przy ul. Puckiej radarowy wyświetlacz w Chałupach

wymiana okien w ogrodzie zimowych

• Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo, obejmującą przebudowę ul. Hallera we Władysławowie.

• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo – zadanie nr 3 obej-
mujące w pierwszy etap prac termomodernizacyjnych, polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
Ratusza Miejskiego we Władysławowie.

• Kierowco prowadź bezpiecznie - montaż trzech radarowych wyświetlaczy w m. Chałupy, Ostrowo, Tupadły w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019.
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• Opracowanie dokumentacji parku rowerowego w Chłapowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019

• Opracowanie dokumentacji parku rowerowego w Chłapowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019

• Rozbudowa parku linowego w Rozewiu w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019

tablica informacyjna dla rowerzystów

park linowy przy ul. Garnizonowej w Rozewiu

wiata rowerowa w Chłapowie
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tablica informacyjna dla rowerzystów

ul. Ekologiczna w Karwi

wiata rowerowa w Chłapowie

cmentarz komunalny we Władysłwowie

• Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw przy Skwerze Hallera

plac zabaw przy skwerze Hallera

• Budowa nawierzchni z płyt YOMB ul. Ekologicznej 
w Karwi – etap I

• Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie
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Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku spowodowała poniesienie kosztów:

Kierunki inwestowania w 2020 roku na terenie Gminy Władysławowo:

Środki budżetu gminy: 4 280 182,61

Środki zewnętrzne: 5 627 710,91

w tym z UMWP (środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020) 5 627 710,91

Pożyczki i kredyty: 2 234 683,43

- w tym:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 521891,25

Bank Spółdzielczy w Tczewie 1 712 792,18

Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2020 r. 12 142 576,95

L.p. Nazwa kierunku inwestowania Nakłady na nowe obiekty oraz 
ulepszenie istniejących w tys. zł

1 Gospodarowanie odpadami 41

2 Telekomunikacja 50

3 Sieci energii elektrycznej 237

4 Obiekty związane z transportem 49

5 Drogi powiatowe 1 267

6 Drogi gminne 5 576

7 Przedszkola 20

8 Cmentarz 469

9 Szkoły Podstawowe 1 510

10 Ośrodki sportu i rekreacji 1 473

11 Administracja publiczna 1 451

Razem 12 143
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w tym na terenie miejskim:

L.p. Nazwa kierunku inwestowania Nakłady na nowe obiekty oraz 
ulepszenie istniejących w tys. zł

1 Gospodarowanie odpadami 41

2 Telekomunikacja 50

3 Sieci energii elektrycznej 16

4 Obiekty związane z transportem 0

5 Drogi powiatowe 0

6 Drogi gminne 3 128

7 Przedszkola 20

8 Cmentarz 469

9 Szkoły Podstawowe 1 510

10 Ośrodki sportu i rekreacji 585

11 Administracja publiczna 1 451

Razem 7 270

w tym na terenie wiejskim:

L.p. Nazwa kierunku inwestowania Nakłady na nowe obiekty oraz 
ulepszenie istniejących w tys. zł

1 Gospodarowanie odpadami 0

2 Telekomunikacja 0

3 Sieci energii elektrycznej 221

4 Obiekty związane z transportem 49

5 Drogi powiatowe 1 267

6 Drogi gminne 2 448

7 Przedszkola 0
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Infrastruktura oświetleniowa
Na terenie gminy na dzień 31.12.2020 roku znajdowało się łącz-
nie 3688 szt. opraw świetlnych, z czego 2032 szt. (w 2019 - 1829 
szt.) stanowi własność Gminy, a 1656 szt. (w 2019 - 1656 szt.) 
własność ENERGA OŚWIETLENIE Sp. o.o. W roku 2020 roku 
Gmina wybudowała 23 szt. (w 2019 – 58 szt.) nowych punktów 
świetlnych. W dalszym ciągu realizuje również program wyod-
rębniania własności gminnej z sieci Energa Oświetlenia.

Nowe oświetlenia w 2020 roku powstały w Karwi - część ul. 
Lewińskiego, w Ostrowie – na skwerze przy ul. Bielawskiej.

W 2020 roku zmieniła się cena zakupu energii elektrycznej dla 
tych punktów oświetleniowych i wynosiła 335,18 zł brutto / 1 
MWh, natomiast w 2019 roku było to 361,50 zł brutto/ 1 MWh.

8 Cmentarz 0

9 Szkoły Podstawowe 0

10 Ośrodki sportu i rekreacji 888

11 Administracja publiczna 0

Razem 4 873

Infrastruktura drogowa
Długości i kategorie dróg publicznych na dzień 31.12.2020 roku zlokalizowanych na terenie Gminy Włady-
sławowo przedstawia poniższa tabela:

Kategoria dróg 
publicznych

lokalizacja Ogółem / 
długość w km/

W tym o nawierzchniach

Asfaltowa 
/km/

Gruntowa 
/km/

O innej 
nawierzchni /km/

GMINNE obszar wiejski 71,96 36,35 20,79 14,82

obszar miejski 44,05 32,23 8,54 3,28

RAZEM 116,01 68,58 29,33 18,10

POWIATOWE 9,23 9,23 - -

WOJEWÓDZKIE 28,10 28,10 - -
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W stosunku do roku 2019 zmniejszyła się długość dróg powiatowych w związku ze zaliczeniem do kategorii dróg 
gminnych z dniem 01.01.2020 roku ul. Wojska Polskiego w Karwi o długości 0,9 km.

W 2020 roku Gmina Władysławowo wybudowała 0,22 km nowych chodników z kostki betonowej przy przy ul. 
Ogrodowej i ul. Męczenników Wielkiej Wsi we Władysławowie oraz dokonała wymiany starej nawierzchni chodni-
ków ul. Zuchów, Szarych Szeregów i Cetniewskiej o łącznej długości 0,28 km. Ponadto na terenie administracyjnym 
Gminy Władysławowo wybudowano 1,26 km dróg gminnych o nawierzchni z prefabrykowanych płyt YOMB oraz 
wyremontowano 0,42 km istniejących nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych.

Całkowita długość ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2020 
roku wynosiła 29,97 km, z czego w 2020 roku wybudowano 2,95 km  w ramach przedsięwzięcia strategicznego Woje-
wództwa Pomorskiego pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowe-
rowa R9. Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych planowana jest w latach 2021-2023 
i docelowo ma celu połączenie się ze ścieżkami wyznaczonymi na terenie Gminy Krokowa.

Infrastruktura techniczna

Niezmiennie zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z całego terenu Gminy Władysła-
wowo zajmuje się Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. o. o.
 
Gmina Władysławowo znajduje się na obszarze dwóch aglomeracji Puck i Władysławowo. Obszar aglomeracji 
Puck, zgodnie z uchwałą nr XIV/200/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2019r. (Dz. U. 
Woj. Pom. 2019r., poz. 5277) w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji Puck, z oczyszczal-
nią ścieków w Swarzewie (zarządca: Spółka Wodno- Ściekowa „SWARZEWO”, ul. Władysławowska 84, 84-100 
Swarzewo) obejmuje swym zasięgiem na terenie Gminy Władysławowo miejscowości Władysławowo, Chłapowo 
i Chałupy. Natomiast aglomeracja Władysławowo zgodnie z uchwałą nr XXVIII/441/2020 Rady Miejskiej Wła-
dysławowa z dnia 29 grudnia 2020r. (Dz. U. Woj. Pom. 2021r., poz. 326) w sprawie sposobu wyznaczania obsza-
rów i granic aglomeracji Władysławowo, z oczyszczalnią ścieków w Jastrzębiej Górze (zarządca: Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. o. o.) obejmuje swym zasięgiem na terenie Gminy 
Władysławowo miejscowości Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Rozewie.
 
W Gminie Władysławowo z wodociągów miejskich korzysta ok. 99% mieszkańców. Władysławowo zaopatry-
wane jest w wodę ze studni głębinowych znajdujących się w ujęciu Cetniewo, a także z ujęcia wody w Jastrzę-
biej Górze. Na terenie gminy znajduje się także rezerwowe ujęcie wody w Chłapowie. Na dzień 31.12.2020 roku 
długość sieci wodociągowej wynosiła 166,2 km, z czego w 2020 roku wybudowano 2,8 km, natomiast długość 
sieci kanalizacji sanitarnej – 147,9 km, z czego w 2020 roku wybudowano 1,4 km. Na terenie Gminy Władysła-
wowo w 2020 roku stawka opłat za wodę wynosiła 3,53 zł/m3 brutto, natomiast stawka opłat za ścieki wynosiła 
10,19 zł/m3 brutto. 

Eksploatacją kanalizacji deszczowej zajmuje się Urząd Miejski we Władysławowie. Aktualna długość kanalizacji 
deszczowej w Gminie Władysławowo niezmiennie od 2018r. wynosi 12,8 km, gdyż w 2020r. nie wybudowano 
ani nie rozbudowano systemu kanalizacji deszczowej. Natomiast odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych gromadzonych w systemie odbywa się na podstawie uzyskanych przez Gminę Władysławowo pozwoleń 
wodnoprawnych:

1. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi – rowu ziemnego ścieków opadowych z terenu 
ulic Sosnowa, Plażowa, Zabytkowa i Nową a także części ulicy Dębowej, Bielawskiej, Kominiarskiej, Kar-
wieńskiej i Dożynkowej oraz tereny zabudowane wraz z przyległymi do nich drogami gruntowymi w miej-
scowości Ostrowo, decyzja nr GD.ZUZ.3.421.879.2019.EC z dnia 04.08.2020r.
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2. na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków opadowych do rowu pochodzących z nawierzchni 
ulicy Rolnej w miejscowości Tupadły, decyzja nr ROŚ.6341.2.12.2011, ROŚ.6341.1.34.2011 z dnia 01.02.2012r.

3. na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie do wód powierzchniowych kanału melioracji, ścieków 
opadowych, z terenu zlewni obejmującej ulice Cichą, Kolorową, Złotą, Miłą, Heweliusza, Szafirową i Hożą 
w miejscowości Karwia, decyzja nr ROŚ.6341.2.8.2014 z dnia 28.04.2014r

4. na odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych z terenu ulicy Mokrej w Karwi oraz przyległych posesji, 
decyzja nr ROŚ.6341.2.27.2012, ROŚ.6341.1.39.2012 z dnia 23.10.2012r. 

5. na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie ścieków opadowych pochodzących z nawierzchni ulic: 
Bałtyckiej, marynarskiej, klonowej, Bukowej, Królewskiej, Jantarowej, Żarnowcowej, Polnej, Zbożowej 
w Jastrzębiej Górze, decyzja nr ROŚ.6341.2.36.2016 z dnia 25.11.2016r.

6. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do wód rzeki Czarna Wda, w skłąd której wchodzą ulice: 
Pucka, Obrońców Westerplatte, Czarnieckiego, TPD, Wrzosowa, Droga Rybacka, Przedwiośnia, Lipowa, 
Zygmunta III Wazy, Piastowska, Wesoła, Leśna, Derdowskiego, Rutkowskiego, Topolowa, Nad Potokiem, 
Jałowcowa, Hibnera, Wiejska, Podgórna i Widokowa w Jastrzębiej Górze, decyzja nr ROŚ.6341.2.45.2013 
z dnia 10.01.2014r.

 
7. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi do zbiornika 

retencyjno - rozsączającego z ulicy Leśnej oraz z ul. Jasnej w Jastrzębiej Górze, decyzja nr ROŚ.6341.2.9.2013,  
ROŚ.6341.1.6.2013 z dnia 16.04.2013r. 

8. na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków opadowych i roztopo-
wych pochodzących z terenów utwardzonych i terenów zielonych osiedla „Szotland” (zlewnia ul. Bohaterów 
Kaszubskich) we Władysławowie, decyzja nr GD.ZUZ.3.421.720.2019.DK z dnia 21.04.2020r.

9. na szczególne korzystanie z wód, wprowadzanie do morskich wód wewnętrznych, basenu portowego Portu we 
Władysławowie ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z dzielnicy Hallerowo we Władysławowie 
z rejonu ulic: Hryniewieckiego, Kolejowej, Morskiej, Brzozowej, Alei Gwiazd Sportu, Sportowej, Spokojnej, 
Obrońców Helu, Ks. Merkleina, Świerkowej, Błękitnej Armii, decyzja ROŚ.6341.2.23.2016, ROŚ.6341.1.25.2016  
z dnia 21.09.2016r.

10. na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do Zatoki Puckiej podczyszczonych ścieków opadowych 
i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych oraz zabudowy luźnej w rejonie ulicy Sztormowej 
w Chałupach, decyzja nr ROŚ.6341.2.13.2016 z dnia 19.07.2016r.

Odprowadzania wód deszczowych i roztopowych bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnio-
nych, zgodnie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne, zobowiązuje Gminę do corocznego uiszczania na 
rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat stałych, a z terenów miejskich również opłat 
zmiennych za usługi wodne. Tylko w 2020 roku łączna wysokość opłat wyniosła 137 464,00 zł, w tym opłata 
zmienna w wysokości 129 123,00 zł, a opłata stała 8 341,00 zł.

Za zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy odpowiada Elektrociepłownia Władysławowo - ENERGOBALTIC 
Sp. z o.o. Zapotrzebowanie na ciepło gazowe jest realizowane przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział 
w Pucku. Spółka jest największym dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce, obejmuje systemem dystrybucyjnym 
89 gmin w 5 województwach.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
   Na dzień 31.12.2020 roku w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się w sumie 88 mieszkań o łącznej 
powierzchni 2 704,05 m². Spośród wszystkich lokali mieszkalnych zasiedlonych na koniec 2020 roku było 80 
mieszkań, a 8 stanowiły pustostany, z czego w nowo oddanym w 2019 budynku przy ul. Krasickiego 47 we 
Władysławowie gotowych do zasiedlenia pozostawało 6 lokali oraz 1 w budynku wielorodzinnym zarządza-
nych przez MSM Szkuner I,  przeznaczony do zasiedlenia przez oczekujących repatriantów, a także 1 pustostan 
przy ul. Spokojnej 14 we Władysławowie, przeznaczony do sprzedaży, powstały na skutek skierowania jego 
najemcy do zawarcia umowy najmu socjalnego innego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach 
dążenia Gminy do wystąpienia z Małej Wspólnoty Mieszkaniowej mieszkańców przy ul. Spokojnej 14, w przy-
padku drugiego najemcy lokalu rozpoczęto procedurę zbycia na zasadach pierwokupu, z uwagi na charakter 
zawartej umowy najmu na czas nieokreślony. 

Przez cały rok 2020 Gmina dążyła do opróżnienia budynku przy ul. Boh. Kaszubskich 76 we Władysławowie, 
przeznaczonego zgodnie z uchwałą nr XXXVI/467/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 1 marca 2017r. 
w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wła-
dysławowo na lata 2017-2021, do rozbiórki, co możliwe będzie dopiero po przekwaterowaniu się wszystkich 
jego najemców. Na dzień 31.12.2020 roku pomimo skierowania do innego lokalu w mieszkaniowym zasobie 
gminy oraz wielokrotnych prób przesiedlenia, budynek nadal jest zamieszkiwany, choć bezumownie przez   
1 gospodarstwo domowe. 

W 2020 roku zasiedlono 6 nowych rodzin w budynku przy ul. Krasickiego 47 we Władysławowie, 1 rodzina 
wyprowadziła się, a pozostałych 3 wnioskodawców podlegało dalszym weryfikacjom. 

Łączne zaległości w opłatach za lokale mieszkalne będące w zasobie gminy na koniec 2020 roku wynosiły                           
28 249,52 zł i dotyczyły 42 mieszkań, tj. o 375,09 zł i o 9 mieszkań więcej niż w roku ubiegłym. 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 200 715,74 zł, których beneficjentami było 92 
gospodarstw domowych. Podstawą ich przyznania były przedstawione przychody oraz wydatki na mieszka-
nie. Natomiast z pomocy finansowej w postaci dodatku energetycznego w roku 2020 skorzystało 15 rodzin, 
którym wypłacono łącznie 1 924,68 zł. Dodatków mieszkaniowych wypłacono o 17 889,26 mniej niż w roku 
ubiegłym, ale 2 gospodarstwa domowe więcej skorzystały  z w/w formy pomocy.

W stosunku do 2019 roku na terenie wiejskim Gminy Władysławowo ze środków Funduszu Sołeckiego 
i Budżetu Obywatelskiego przybyły dwa nowe place zabaw przy ul. Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze oraz 
przy ul. Garnizonowej w Rozewiu. 

Obecnie na terenie gminy Władysławowo znajdują się 34 place zabaw (wraz z elementami siłowni zewnętrz-
nych i rekreacyjną infrastrukturą towarzyszącą), z tego w mieście – 20 oraz na wsiach – 14, według poniż-
szych lokalizacji: 
1. Letnia estrada koncertowa wraz z zagospodarowaniem terenu we Władysławowie, 
2. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Jachtowej we Władysławowie, 
3. Skatepark Władysławowo, 
4. Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Chałupach,
5. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie, 
6. Plac zabaw w Rozewiu, 
7. Plac zabaw w Chłapowie, 

Infrastruktura rekreacyjna
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8. Plac zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach, 
9. Plac zabaw przy ul. Szkutników we Władysławowie, 
10. Plac zabaw przy ul. Bielawskiej w Ostrowie, 
11. Plac zabaw przy ul. Harcerskiej we Władysławowie, 
12. Plac zabaw przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie,
13. Plac zabaw przy ul. Rybackiej we Władysławowie, 
14. Plac zabaw przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, 
15. Plac zabaw przy ul. Łąkowej we Władysławowie, 
16. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 we Władysławowie, 
17. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze, 
18. Plac zabaw przy ul. Stadionowej we Władysławowie, 
19. Plac zabaw przy ul. Przybyszewskiego we Władysławowie, 
20. Plac zabaw i fitness przy ul. Wojska Polskiego w Karwi, 
21. Plac zabaw przy ul. Kolorowej w Karwi, 
22. Plac zabaw przy ul. Siedleckiego we Władysławowie, 
23. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie, 
24. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karwi, 
25. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie, 
26. Plac zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach, 
27. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie (łącznik), 
28. Plac zabaw przy ul. Unruga we Władysławowie, 
29. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie (od strony ul. Władysława IV),
30. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie, 
31. Skwer Gen. J. Hallera przy ul. Morskiej we Władysławowie, 
32. Skwer nad Zatoką przy ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie. 
33. Plac zabaw przy ul. Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze,
34. Park linowy w Rozewiu przy ul. Garnizonowej/Rysiej. 

Ponadto mieszkańcy i turyści mogą korzystać z 16 obiektów sportowych, z tego w mieście – 6 oraz na wsiach 
– 10, wśród których wyróżniamy: 
1. Stadion przy ul. Żwirowej we Władysławowie, 
2. Boiska wielofunkcyjne (2 szt.) typu Orlik przy SP nr 2 we Władysławowie i w Karwi, 
3. Boisko sportowe w Jastrzębiej Górze przy SP, 
4. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jachtowej we Władysławowie, 
5. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Bosmańskiej w Chałupach, 
6. Boiska sportowe (2 szt.) przy ul. Stadionowej we Władysławowie, 
7. Boisko asfaltowe przy sali gimnastycznej w Chłapowie, 
8. Boisko sportowe przy ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej Górze, 
9. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, 
10. Boisko sportowe przy ul. Szkolnej w Tupadłach, 
11. Boisko sportowe przy ul. Wojska Polskiego w Karwi, 
12. Boisko sportowe przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie, 
13. Boisko przy ul. Garnizonowej w Rozewiu, 
14. Skatepark przy ul. Dworcowej we Władysławowie
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Gospodarka Nieruchomościami i Gospodarka Przestrzenna

W roku 2020 gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnych odbywało się w zakresie dostępnych 
i zaplanowanych środków finansowych, przy uwzględnieniu ustaleń budżetowych na rok 2020, a także przy 
konieczności minimalizacji kosztów obsługi udostępniania nieruchomości z zasobu. Według stanu na dzień 
31 grudnia 2020r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo osiągnęła 
wielkość ok. 569,5ha, zaś powierzchnia nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego 
Gminy Władysławowo miała wielkość ok. 1,8ha.

Gospodarka nieruchomościami w roku 2020

Tabela 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości stanowiących własność i będących przedmiotem użytkowania 
wieczystego Gminy Władysławowo

Obręb ewidencyjny Powierzchnia nieruchomości zasobu gminnego [ha]

Chałupy 5

Chłapowo 51

Jastrzębia Góra 60

Karwia 24
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Ostrowo 131

Rozewie 13,5

Tupadły 36

Władysławowo 01 40

Władysławowo 02 11

Władysławowo 03 20

Władysławowo 04 30

Władysławowo 05 36

Władysławowo 06 6

Władysławowo 07 6

Władysławowo 08 4

Władysławowo 09 79

Władysławowo 10 17

Ogólna powierzchnia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Władysławowo 569,5

w tym powierzchnia nieruchomości 
będących przedmiotem użytkowania 
wieczystego Gminy Władysławowo 1,8

Tabela 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo według przeznaczenia

Tereny rolne [ha] 5

Tereny leśne [ha] 0,2

Tereny przeznaczone pod zabudowę [ha] 31,2

Tereny zieleni [ha] 46

Nieużytki [ha] 2

Drogi [ha] 192

Inne [ha] 273,1

Zasób Gminy Władysławowo [ha] Zasób Gminy Władysławowo [ha] 569,5
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W okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w ramach zadań związanych z udostępnianiem nie-
ruchomości gminnych z zasobu:
1. sprzedano 29 działek o łącznej powierzchni 2,1875ha i łącznej cenie 6.369.101zł netto, 
2. przekazano z gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany 4 działki o łącznej powierzchni 0,8662ha 

i cenie 4.248.441zł,
3. zawarto łącznie 67 umów dzierżawy (z czego 57 umów było umowami sezonowymi, zaś 2 umowy regulowały 

dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych), w których udostępniono z zasobu nie-
ruchomości o powierzchni ok. 12,1260ha za łączną kwotę ok. 385.704zł netto, 

4. zawarto 6 umów użyczenia nieruchomości gminnych, w których udostępniono obszar o powierzchni 0,9996ha,
5. zawarto 12 umów służebności na przebieg urządzeń infrastruktury i zapewnienia dostępu do dróg publicznych, 

w których udostępniono obszar nieruchomości gminnych o powierzchni 0,6785ha za kwotę 55.550,38zł netto.

W zasobie nieruchomości znajdują się również nieruchomości, co do których ustanowiony jest trwały zarząd. Ten 
tytuł prawny, w przypadku Gminy Władysławowo, przysługuje głównie oświatowym jednostkom samorządu 
terytorialnego, a tym samym, jako podmiotom zwolnionym z opłat, nieruchomości gminne udostępniane są tu 
nieodpłatnie.

W okresie objętym raportem wydano łącznie 32 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, których łączna 
powierzchnia wynosiła 88,6253ha. Dodatkowo nie wydawano decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. W tym okresie wydano 5 decyzji administracyjnych o naliczeniu 
opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości ustalających wysokość zobowiązań na rzecz Gminy na łączną 
kwotę 36.210zł. Natomiast nie wydano decyzji ustalających wysokość takich zobowiązań z tytułu naliczenia opłaty 
planistycznej.

Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminnego dokonywane było w ramach racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi zaplanowanymi w budżecie gminy na rok 2020 przy negocjowaniu możliwie najniższych 
kosztów, a także minimalizacji nakładów.

W okresie od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w ramach zadań związanych z pozyskiwaniem nie-
ruchomościami do zasobu gminnego:
1. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze przejęcia z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy ugn 

i art. 18 ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych z 1990r. oraz w drodze 
zakupu łącznie 28 działek o łącznej powierzchni 2,7193ha,

2. pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany 6 działek o łącznej powierzchni 0,4090ha 
i cenie 3.849.433zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w ramach zadań związanych z gospodarką przestrzenną:
1. prowadzono 9 postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego, z których 5 zakończyło się wynikiem pozytywnym, zaś 1 wniosek pozostawiono bez 
rozpatrzenia,

2. prowadzono 38 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z czego 
wydano 9 decyzji negatywnych, 14 decyzji pozytywnych, zaś 12 wniosków o wydanie takiej decyzji zakończyło 
się wynikiem negatywnym,

3. wydano 475 wypisów bądź wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. uchwalono 3 nowe miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego, z czego jeden planu obejmuje obszar na granicy obrębów Rozewie i Tupadły, zaś dwa 
plany obejmują rejon miejscowości Chałupy. Dodatkowo kontynuowano prace nad opracowaniem rozpoczętych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem dokumentu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Władysławowo.

Gospodarka przestrzenna w roku 2020
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5 września 2018r. Gmina Władysławowo przyjęła uchwałą „Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Władysła-
wowo na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2024”. Ustawa Prawo ochrony środowiska narzuca na 
Burmistrza obowiązek sporządzania w cyklu dwuletnim raportów z jego wykonania. W 2020 roku został przygotowany 
raport obejmujący lata 2018-2019. Raport stanowi podsumowanie działań realizowanych przez gminę ale również przez 
inne podmioty na terenie gminy, związane z ochroną środowiska, i ma charakter wyłącznie informacyjny. Układ raportu 
odpowiada układowi POŚ i zawiera dane dotyczące: powietrza, hałasu, pola elektromagnetycznego, gospodarowania 
wodami, gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleby, gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych  
i zagrożeń poważnymi awariami.

W każdym z tych obszarów w pierwszej części przedstawiony został aktualny stan a w drugiej części stopień reali-
zacji określonych w POŚ działań. Większość zaplanowanych działań została zrealizowana, natomiast ewentualny 
brak bądź opóźnienia w realizacji niektórych z działań spowodowana jest m.in. ograniczonymi możliwościami 
finansowymi gminy i zmianami przepisów prawnych. Niektóre z działań przesunięto w czasie z uwagi na toczące 
się procedury formalno-prawne. 

Podsumowując należy uznać, że stan środowiska na terenie naszej gminy nie uległ pogorszeniu  
a osiągnięte wskaźniki pokazują zwiększenie ich wartości bądź ewentualnie brak zmian. 

Ochrona Środowiska



66 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2020

Zasoby przyrodnicze Gminy Władysławowo:

Na terenie Gminy Władysławowo występują następujące formy ochrony przyrody:
• Pomniki przyrody,
• Obszary Natura 2000,
• Rezerwaty Przyrody,
• Obszar chronionego krajobrazu,
• Park krajobrazowy.

Ich głównym celem jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różno-
rodności biologicznej.

Pomniki przyrody:
Na terenie Gminy Władysławowo znajduje się 6 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew:

1. Buk zwyczajny – obwód na 
wys. 1,3 m: 546 cm, wysokość 23 
m. Drzewo jest położone w miej-
scowości Władysławowo, obw. 
Rozewie, około 400 m na wschód 
od latarni morskiej Rozewie, na 
szczycie zbocza, na granicy rezer-
watu „Przylądek Rozewski”.

4. Buk pospo-
lity – obwód na 
wys. 1,3 m: 330 
cm, wysokość 
19 m. Drzewo 
jest położone 
w mieście Wła-
dysławowo, przy 
ul. Myślisza 8.

6. Żywotnik zachodni – obwód na wys. 1,3 m: 85 cm, wysokość 5 m.
Drzewo jest położone w mieście Jastrzębia Góra, na posesji przy ul. Jantarowej.

5. Sosna zwy-
czajna – obwód 
na wys. 1,3 
m: 210 cm, 
wysokość 15 
m .  D r ze w o 
jest położone 
w mieście Wła-
dysławowo, na 
posesji przy ul. 
Merkleina 1.

2. Dąb szypułkowy – obwód 
na wys. 1,3 m: 395 cm, wyso-
kość 25 m. Drzewo jest poło-
żone w miejscowości Włady-
sławowo, obw. Rozewie, około 
500 m na wschód od latarni 
morskiej Rozewie, na szczycie 
zbocza, na granicy rezerwatu 
„Przylądek Rozewski”.

3. Buk zwyczajny – obwód na 
wys. 1,3 m: 387 cm, wysokość 
25 m. Drzewo jest położone 
w miejscowości Władysławowo, 
obw. Rozewie, około 550 m na 
wschód od latarni morskiej 
Rozewie, na szczycie zbocza, 
na granicy rezerwatu „Przylą-
dek Rozewski”.
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Obszary NATURA 2000:

Kaszubskie Klify (PLH220072) - obszar obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego (pow. ponad 200 
ha), rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, zlokalizowany na północno-wschodniej i północ-
nej krawędzi wysoczyzny morenowej - Kępy Swarzewskiej. Do obszaru włączono przyległy do klifu fragment 
wierzchowiny wraz z rozcięciami erozyjnymi (Wąwóz Chłapowski, Łebski żleb, Lisi Jar, Strondowy Jar) oraz 
teren plaży.
Charakterystyczne dla obszaru typy siedlisk przyrodniczych:
• kidzina na brzegu morskim
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• nadmorskie wydmy białe
• suche wrzosowiska
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
• kwaśne buczyny
• żyzne buczyny
• grąd subatlantycki

Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063) - niecałą połowę obszaru zajmują torfowiska, bagna, roślinność na 
brzegach wód, młaki, jedną trzecią zaś lasy iglaste, pozostałą część pokrywają lasy liściaste, siedliska łąkowe 
i zaroślowe oraz siedliska rolnicze.

Obszar położony jest w pasie nizin nadmorskich Pobrzeża Kaszubskiego, na wschodnim krańcu Wybrzeża 
Słowińskiego, pomiędzy Jastrzębią Górą, Sławoszynem i Parszkowem, na północ od Ostrowa, 1,6-5,8 km od 
brzegu Bałtyku.
Charakterystyczne dla obszaru typy siedlisk przyrodniczych: lasy mieszane i bory na wydmach nadmor-
skich, brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, naturalne, dystroficzne 
zbiorniki wodne, suche wrzosowiska, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe, torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfo-
wiska przejściowe i trzęsawiska, obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporio, 
grąd subatlantycki, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe.

Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) - ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego. 
Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. Rzeźba terenu jest 
efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy morfogenetyczne. Dominujące formy 
to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede 
wszystkim obszar płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu 
specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrzeża morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeże na Mierzei 
Helskiej, o charakterze akumulacyjnym.
Znajdują się tu ciągi wydmowe położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny charakter ma klif wykształ-
cony na obrzeżu Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim domi-
nują bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W ujściach 
pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych. Ostoja utworzona została w celu 
ochrony dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk morskich. Ważnym dla Europy rodzajem 
siedliska przyrodniczego są łąki podmorskie - występujące w Zatoce Puckiej. Charakterystycznymi gatun-
kami roślin tworzącymi te łąki są: trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim 
występują wydmy nadmorskie, na których dominują bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują 
rzadkie łąki słonoroślowe. W sumie stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy. Występuje 
tu również wiele rzadkich, często reliktowych gatunków f lory i fauny, które związane są ze specyficznymi, 
nadmorskimi warunkami siedliskowymi. W rejonie Zatoki Puckiej obserwuje się również cenne dla Europy 
migrujące ssaki morskie: fokę szarą i morświna. Zatoka Pucka jest ważną ostoją dla ptaków migrujących.
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Bielawskie Błota (PLB220010) - obszar leży na wysokości 2 –11m npm i obejmuje zmeliorowane w latach 
70-tych torfowisko wysokie typu bałtyckiego (kopuła torfowiska zajmuje blisko 600 ha), wraz z otaczającymi 
je wrzosowiskami, lasami (bory sosnowe, grąd, łęgi), łąkami. Na torfowisku występują liczne jeziorka, potor-
fia i rowy stale lub okresowo wypełnione wodą.

W obszarze znajdują się siedliska: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, wilgotne wrzosowiska, suche 
wrzosowiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie, degradowane lecz zdolne do naturalnej 
i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd subatlantycki, bory i lasy bagienne, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, w tym na niewielkiej powierzchni 2 priorytetowe. Charaktery-
styczne dla Bielawskich Błot jest współwystępowanie gatunków o atlantyckim (14 gat.) oraz borealnym (13 
gat.) typie zasięgu.

W ostoi występuje co najmniej 9 gatunków ptaków: błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, orzeł przedni, żuraw, 
sowa błotna, lelek kozodój, dzierzba gąsiorek, pokrzewka jarzębata, brodziec leśny.

Na Bielawskich Błotach występują inne cenne gatunki: płaz - traszka grzebieniasta i ważka - zalotka więk-
sza, ssaki – mroczek późny, łoś, sarna, jeleń, borowiec wielki, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, tchórz, 
zając szarak, borsuk, nornik północny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, karlik większy, karlik malutki, 
gacek brunatny, wiewiórka pospolita, płazy - ropucha, ropucha paskówka, ropucha zielona, żaba moczarowa, 
żaba wodna, żaba trawna, żaba jeziorkowa, traszka zwyczajna, gady - padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, 
jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, bezkręgowce - żagnica torfowa, żagnica arktyczna, zalotka bia-
łoczelna, zalotka wątpliwa, rośliny – konwalia majowa, modrzewnica zwyczajna, wełnianeczka darniowa, 
kukułka szerokolistna, rosiczka długolistna, wrzosiec bagienny, przytulia północna, bluszcz pospolity, okręż-
nica bagienna, sitniczka szczecinowata, sit sztywny, sit drobny, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, widłak 
goździsty, bobrek trójlistkowy, woskownica europejska, pszeniec leśny, czworolist pospolity, przygiełka biała, 
przegiełka brunatna, malina moroszka, torfowiec błotny, Sparganium angustifolium, torfowiec spiczastolistny, 
torfowiec kończysty, torfowiec ostrolistny, torfowiec Russowa, torfowiec magelański.

Rezerwaty przyrody:
Na obszarze Gminy Władysławowo występują 4 rezerwaty przyrody:

Nazwa Data 
utworzenia

Powierzchnia 
(ha)

Rodzaj 
rezerwatu

Opis celów ochrony

Przylądek 
Rozewski

1959-02-11 12,1500 krajobrazowy

Celem ochrony jest zachowanie
ze względów naukowych,

dydaktycznych i krajobrazowych
fragmentu wybrzeża klifowego

porosłego lasem mieszanym
z udziałem buka oraz

w celu ochrony stanowiska
jarząba szwedzkiego.

Bielawa 1999-12-07 721,4100 torfowiskowy

Celem ochrony rezerwatu
jest zachowanie torfowiska
wysokiego typu bałtyckiego

z charakterystyczna roślinnością,
stanowiącego ostoje ptactwa

wodno-błotnego.
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Park krajobrazowy:
Nadmorski Park Krajobrazowy - celem powołania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) była ochrona 
unikalnego w Polsce nadmorskiego krajobrazu oraz całego bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Ochroną 
objęto pas nadmorski od Białogóry wraz z Półwyspem Helskim i Zatoką Pucką. Chronione są w nim cztery typy 
przymorskiego krajobrazu: klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno – torfowiskowy. Utworzono tu liczne rezer-
waty przyrody służą ochronie najważniejszych przyrodniczo fragmentów parku.

Nadmorską specyfikę NPK podkreśla charakter roślinności wydm – muraw napiaskowych, nadmorskiego boru 
sosnowego, łąk i szuwarów halofilnych (słonolubnych) oraz zbiorowisk naklifowych. Bogata pod względem gatun-
kowym jest fauna NPK, na co wpływa duże zróżnicowanie nisz ekologicznych, położenie na trasie wiosennych 
i jesiennych przelotów.

Obszar chronionego krajobrazu:
Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje brzeg morski, zalesiony 
i bezleśny pas wydm ciągnących się wzdłuż wybrzeża, a we wschodniej części Równinę Błot Przymorskich  
i północne fragmenty sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej. Podstawowym walorem jest 
tu zachowany naturalny układ stref krajobrazowych. Powierzchnia obszaru wynosi 14940 ha.  
W granicach Gminy Władysławowo znajduje się 1175 powierzchni obszaru chronionego krajobrazu. 

Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” w celu przywrócenia halofilnego charakteru łąk.

W ramach zadania zostało zrealizowane:
• wykaszanie trzciny w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i w jego otulinie na terenie dz. nr 367, 366, 375, 376, 

377, 378, 383, 388, 391, 393, 396, 400, 403/4, 408 obręb 05 Władysławowo w m. Władysławowo oraz usunięcie 
wyciętej biomasy;

• zorganizowanie wypasu koni na terenie otuliny rezerwatu przyrody Słone Łąki, w m. Władysławowo na tere-
nie części dz. nr 361/4, 362, 363, 364, 365 obręb 05 Władysławowo w m. Władysławowo. 

Wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo w roku 2020:

Słone Łąki 1999-12-25
27,7600 słonoroślowy

(halofilny)

Celem ochrony rezerwatu jest
zachowanie łąk halofilnych,
rzadkich gatunków roślin

i siedlisk cennych gatunków ptaków.

Dolina
Chłapowska 2000-08-26 24,8300

Celem ochrony rezerwatu jest
zachowanie krajobrazu nadmorskiej 
doliny erozyjnej w strefie krawędzio-
wej Kępy Swarzewskiej wraz z cha-

rakterystyczna roślinnością.

Lp. Nazwa kąpieliska Adres kąpielisk Długość linii brzegowej

1 Karwia wejście na plażę nr 43 ul. Wojska Polskiego 100 mb

2 Karwia wejście na plażę nr 45 ul. Wojska Polskiego 100 mb

3 Ostrowo wejście na plażę nr 35 Droga wojewódzka nr 215 100 mb

4 Ostrowo Kolonia wejście na plażę nr 32 Droga wojewódzka nr 215 100 mb
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Administracja w ochronie środowiska
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na terenie Gminy Włady-
sławowo inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 247) wymagane jest dla:
• przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
• przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W 2020r. r. Burmistrz przyjął do realizacji 4 wnioski dla inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowisko-
wej. Dwa z nich zostały umorzone, ze względu na brak podstawy prawnej do wszczęcia postępowania oraz uznania 
inwestycji za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Pozostałe dwie inwestycje, 
dla których wszczęto procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należą do przedsięwzięć 
z tzw. II grupy – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla jednej z inwestycji, dotyczą-
cej wykonania wiercenia w celu zaopatrzenia ludzi w wodę oraz wykonaniu urządzeń do poboru wody na terenie 
ujęcia wód podziemnych Władysławowo-Cetniewo, dz. nr 35 i 124 obręb 09 Władysławowo, została wydana decy-
zja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla drugiej inwestycji, polegającej na budowie trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na dz. nr 
72, obręb 09 Władysławowo procedura jest w toku.

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
Rada Miejska Władysławowa przyjęła uchwałą nr XX/297/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku program przeciwdzia-
łania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławowo w 2020 roku, w ramach którego:
• zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku (aktualnie OTOZ Animals, 

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce z siedzibą w Dąbrówka – Młyn 30, 84-252 Luzino), 
• odławia bezdomne zwierzęta i zapewnia im do chwili przejęcia przez Schronisko, pomieszczenia chroniącego,

5 Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25 Droga wojewódzka nr 215 100 mb

6 Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23 ul. Rozewska 100 mb

7 Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22 ul. Rozewska 100 mb

8 Chłapowo wejście na plażę nr 12 Al. Żeromskiego 100 mb

9 Chłapowo wejście na plażę nr 13 Al. Żeromskiego 100 mb

10 Władysławowo wejście na plażę nr 4 ul. Hryniewieckiego 100 mb

11 Władysławowo wejście na plażę nr 6 ul. Hryniewieckiego 100 mb

12 Władysławowo wejście na plażę nr 9 ul. Brzozowa 100 mb

13 Władysławowo wejście na plażę nr 10 Al. Żeromskiego 100 mb

14 Władysławowo wejście na plażę nr 3
(odcinek Półwysep Helski)

ul. Starowiejska 100 mb

15 Chałupy wejście na plażę nr 21 ul. Bosmańska 100 mb
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• wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
• zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypa-

dek następstw zdarzeń drogowych (aktualnie Gabinet Weterynaryjny „Stacja Pieskowo”,  
ul. Męczenników Piaśnicy 9, Puck),

• zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Aktualnie zarejestrowanych jest 19 żywicieli bezpańskich kotów, którzy otrzymują od gminy karmę i dożywiają 
łącznie ok. 140 kotów przebywających na terenie Gminy Władysławowo.

Decyzje na usunięcie drzew
W 2020r. w miejscowości Władysławowo wycięto ogółem 136 szt. drzew, z czego 126 sztuk z terenów prywatnych 
(100 szt. iglastych, 26 szt. liściastych) oraz 10 sztuk z terenów gminnych (10 szt. liściastych). 

W wiejskiej części Gminy Władysławowo, tj. w sołectwach Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Rozewie, 
Chłapowo oraz Chałupy wycięto ogółem 470 szt. drzew, z czego 417 sztuk  z terenów prywatnych (314 szt. iglastych, 
103 szt. liściastych) oraz 53 sztuki z terenów gminnych (53 szt. liściastych).

Nasadzenia zieleni w 2020 roku
W 2020r. w miejscowości Władysławowo nasadzono 385 szt. drzew oraz 3570 krzewów. Ilość nasadzonych drzew 
różni się znacząco od 2019 roku ze względu na fakt, że w 2020r. została zrealizowana inwestycja w zakresie rewalo-
ryzacji ulicy Gen. J. Hallera w ramach projektu pn.: „Rozwój terenów zieleni w Mieście Władysławowo” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miej-
skiego oraz wprowadzono szpaler drzew przy Alei Żeromskiego.

W wiejskiej części Gminy Władysławowo, tj. w sołectwach: Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Rozewie, 
Chłapowo oraz Chałupy nasadzono 89 szt. drzew oraz 655 szt. krzewów. Nasadzonymi gatunkami drzew były: 
jarząb, klon, buk, grab, migdałowiec, natomiast gatunkami krzewów były krzewuszka i pęcherznica.

Lp. Nazwa rośliny Ilość w szt.

1. Dereń biały Cornus alba 90

2. Klon Acer platanoides 46

3. Grab pospolity Crpinus betulus „Fastigiata” 30

4. Głóg pośredni Crategus media „Paul»s Scarlet 11

5. Brzoza brodawkowata Betula pendula 1

6. Wiśnia piłkowana Prunus «Kiku-shidare-zakura 151

7. Wiąz Ulmus «Camperdownii» 5

8. Buk zwyczajny Fagus sylvatica 30

9. Platan klonolistny Platanus hispanica 9
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10. Jarząb Sorbus aucupara 2

11. Sosna Pinus 2

12. Migdałowiec Prunus triloba 155

13. Chryzantemy 160

14. Ipomea sercolistna zielona 3066

15. Ipomea sercolistna ciemna 2118

16. Pelargonia stojaca czerwona 167

17. Pelargonia stojąca różowa 376

18. Begonia drobnokwiatowa bordo liść czerwony kwiat 1440

19. Begonia drobnokwiatowa bordo liść różowy kwiat 370

20. Begonia bulwiasta czerwona 897

21. Begonia bulwiasta żółta 673

22. Begonia bulwiasta XXL 113

23. Turek żółty 150

24. Glechoma 80

25. Kanna bordo liść czerwony kwiat 80

26. Surfinia jasny róż 526

27. Surfinia purpurowa 620

28. Surfinia biała 340

29. Bluszcz pospolity 78

30. Imperata cylindryczna „Red Baron” 352

31. Róża rabatowa 720

32. Liatra kłosowa 180

33. Trzczinnik ostrokwiatowy «Karl Foerster» i «Overdam» 180

34. Wydmuchrzyca piaskowa 50

35. Wiśnia piłkowana «Royal Burgundy» 33
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36. Magnolia 6

37. Azalia japońska 24

38. Cząber górski 48

39. Dereń biały 20

40. Hortensja bukietowa 16

41. Lawenda 215

42. Bratek ogrodowy 800

W donicach wiszących na terenie Gminy Władysławowo łącznie posadzono 2650 sadzonek roślin jednorocznych, 
takich jak ipomea zielona, ipomea ciemna, glechoma, surfinia purpurowa, jasnoróżowa oraz biała.

Gospodarka odpadami w Gminie Władysławowo
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo został wprowadzony z dniem 
01 lipca 2013r. W 2020 roku na terenie Gminy Władysławowo obowiązywały następujące akty prawa miejscowego, 
dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
1. Uchwała Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne,

2. Uchwała Nr XIV/195/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2019r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo,

3. Uchwała nr XIV/196/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2019r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. Uchwała Nr XV/209/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

5. Uchwała Nr XIV/193/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6. Uchwała Nr XV/210/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

7. Uchwała Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

W 2020 roku gminnym systemem gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi objęte były zarówno 
nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, 
jednak w związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), 
właściciele nieruchomości niezamieszkałych mieli 
prawo decydować o pozostaniu w gminnym syste-
mie gospodarki odpadami bądź o rezygnacji i podpi-
saniu umowy z prywatnym przedsiębiorcą, co wpły-
nęło na zmniejszenie liczby złożonych deklaracji  

Nieruchomości 
niezamieszkałe 32%

Nieruchomości
zamieszkałe 68%
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o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 308.

Podział nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo, na nieru-
chomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe według danych z 2020 roku.

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych realizowana jest przez podmioty wyłonione w drodze przeprowadzonych postepowań 
o udzielenie zamówienia publicznego:
• z nieruchomości zamieszkałych (wszystkie frakcje odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi bio-

degradacji) – przez spółkę gminną w trybie zamówienia in-house,
• z nieruchomości niezamieszkałych (wszystkie frakcje odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi 

biodegradacji) – przez firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego,
• odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – przez firmę wybraną 

w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszystkie odebrane odpady komunalne są transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Czarnówku, gdzie podlegają sortowaniu oraz poddawane są różnego rodzaju procesom odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

Na terenie Gminy Władysławowo obowią-
zuje pojemnikowy oraz workowy sposób 
zbierania odpadów komunalnych. Gmina 
zapewnia właścicielom nieruchomości 
worki do odpadów zbieranych selektyw-
nie. W 2020 roku wydano łącznie 652.003 
worków do segregacji. 

Procentowa ilość worków do segregacji 
odpadów komunalnych wydanych w 2020 
roku w podziale na poszczególne frakcje.

Na terenie Gminy Władysławowo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włady-
sławowie (PSZOK). Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w nim następujące frakcje odpadów 
komunalnych: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 
leki i chemikalia, odpady tekstylne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian opakowaniowy, 
szkło płaskie.

Baterie i akumulatory mieszkańcy mogą również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz w placówkach oświatowych i handlowych. Przeterminowane leki 
mieszkańcy mogą wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w aptekach 
na terenie Gminy Władysławowo. 

Przed siedzibą Urzędu Miejskiego we Władysławowie w 2018 roku ustawiony został ponadto Miejski Punkt Elek-
troodpadów, przeznaczony do zbierania baterii, żarówek, telefonów, ładowarek, tonerów oraz płyt CD.
W 2020 roku na terenie Gminy Władysławowo ustawionych zostało 7 pojemników do zbiórki  
i recyklingu zużytych nakrętek po napojach. 

Ponadto w 2020 roku po raz pierwszy dokonano kasacji i zezłomowania czterech porzuconych  na terenie Gminy 
Władysławowo samochodów osobowych, zaklasyfikowanych w świetle ustawy o prawie drogowym jako wraki. 
Zlecenie to wykonała firma WE-MET z Kamienicy Królewskiej.  Pojazdy zostały następnie wyrejestrowane we 
właściwych dla miejsca ich rejestracji urzędach.

Odpady ulegające
biodegradacji 34%

Opakowania ze szkła
20%

Opakowania z papieru
i tektury 12%

Tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe
metale 34%
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Co roku w okresie wiosennym na terenie gminy organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W 2020 
roku podczas zbiórki odebrano 327,46 Mg tego rodzaju odpadów, w tym 10,01 Mg to elektroodpady. 

W 2020 roku usunięto z terenu Gminy Władysławowo 47 dzikich wysypisk, na co złożyły się 173 m3 odpadów, 
co stanowi ponad 43 tony odpadów.

Odpady komunalne zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 421,750

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 131,390

ex 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe   
(metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

930,290

15 01 07 Opakowania ze szkła 974,000

17 01 82 Inne niewymienione odpady 2,110

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

169,520

ex 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selek-
tywny (popiół i żużel z instalacji grzewczych)

396,68

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 928,31

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 7 067,600

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 317,450

SUMA 13 339,100

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 16,140

16 01 03 Zużyte opony 19,410

17 01 82 Inne niewymienione odpady 292,060

17 02 02 Szkło 13,510

17 02 03 Tworzywa sztuczne 13,020

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 1,060
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Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę Władysławowo w 2020 roku

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła - wyrażone w %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Określone poziomy 
recyklingu na kolejne 
lata według Roz-
porządzenia Mini-
stra Środowiska

10 12 14 16 18 20 30 40 50

Poziom osią-
gnięty przez Gminę 
Władysławowo

15,3 82,47 125,25 150,38 111,35 93,64 104 74 94

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła - wyrażone w %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Określone poziomy 
ograniczenia masy 
odpadów komunal-
nych ulegających 
biodegradacji prze-
kazywanych do skła-
dowania, według 
Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Poziom osią-
gnięty przez Gminę 
Władysławowo

151,1 65,1 61,84 48,16 0,98 34,66 25 39,55 21,47

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 16,464

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektro-

niczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne składniki

27,722

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

5,055

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 61,890

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 215,350

SUMA 681,681
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Na terenie Gminy Władysławowo obowiązują dwie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe świadczące usługi hotelarskie rozliczają się 
według zużycia wody natomiast pozostałe nieruchomości niezamieszkałe według ilości i częstotliwości zade-
klarowanych pojemników.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo  
w 2020 roku wynosiły:

1. Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe świadczące usługi hotelarskie:
• stawka - 8,10 zł/ 1 m3 zużytej wody,
• w przypadku braku opomiarowania - 24,30 zł za 1 osobę, 
• w przypadku braku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawek, tj.:
• 16,20 zł za 1m3  zużytej wody,
• 48,60 zł za 1 osobę, w przypadku braku opomiarowania.

2. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe:
• za pojemniki o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł,
• za pojemniki o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł
• za pojemniki o pojemności 660 l – w wysokości 32,40 zł
• za pojemniki o pojemności 1100 l – w wysokości 54,10 zł,
• za kontenery o pojemności 7 m3 – w wysokości 344,00 zł,
• za worki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l – w wysokości 16,90 zł,
• za worki na segregowane odpady komunalne o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł.

W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w czterokrotnej wysokości stawek, tj.: 

• za pojemniki o pojemności 120 l – w wysokości 23,60 zł,
• za pojemniki o pojemności 240 l – w wysokości 47,20 zł,
• za pojemniki o pojemności 660 l – w wysokości 129,60 zł,
• za pojemniki o pojemności 1100 l – w wysokości 216,40 zł,
• za kontenery o pojemności 7 m3 – w wysokości 1.376,00 zł,
• za worki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l – w wysokości 67,60 zł.

W 2020 roku przeprowadzono 61 postępowań naliczających podwyższoną opłatę za brak segregacji. Wszystkie 
decyzje, od których odwołali się właściciele nieruchomości zostały podtrzymane przez Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze w Gdańsku.

Pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport, zagospodarowa-
nie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, coroczne akcje zbierania 
wielkogabarytów, koszty informacyjno-edukacyjne, koszty administracyjne, czy usuwanie dzikich wysypisk.
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Do Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej  Gmina Władysławowo przystąpiła 
w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich. 
1. Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie: 
• realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, w tym w zakre-
sie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, na obszarze gmin członków Związku, 

• realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie dotyczącym wód, 
w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej,

• podejmowania wspólnych działań promujących turystykę na obszarze gmin – członków Związku, 
• realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących modernizacji oraz rozbudowy układów komunikacyjnych na 

terenie gmin-członków Związku, 
2. W celu realizacji zadań. Związek może pozyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Przynależność do Stowarzyszeń i Związków

Gminy są uprawnione do tworzenia stowarzyszeń. Mogą także przystępować do międzynarodowych zrzeszeń spo-
łeczności lokalnych i regionalnych. A wszystko po to by jeszcze lepiej wypełniać obowiązki ustawowe.

W roku 2020 Gmina należała do następujących organizacji:

Do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich Gmina Władysławowo przystąpiła  
w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich

Związek Miast i Gmin Morskich rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela 
Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946). Zrzesza 32 samorządy nadmorskie. Przy-
jętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.

Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski 
i Gmin wchodzących w skład Związku. Korzyści wynikające z przynależności do Związku i aktywnego uczest-
niczenia w podejmowanych przez Związek działaniach: 1. Analizowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów 
samorządów terytorialnych miast i gmin morskich. 2. Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, administracyj-
nych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu ziem nadmorskich. 3. Promocja dążeń, dokonań 
i walorów rekreacyjnych oraz gospodarczych gmin nadmorskich w specjalnych wydawnictwach i mediach oraz 
podczas rozmów i konferencji z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i administracji. 4. Inicjowa-
nie przedsięwzięć i zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach służących kreowaniu i podnoszeniu jakości pro-
duktu turystycznego oraz opieka merytoryczna i ochrona interesów gmin w trakcie realizacji tych przedsięwzięć. 
5. Wspieranie gmin i interwencje w kontaktach z administracją państwową w sprawach zgodnych z przedmiotem 
działania Związku. 6. Inicjowanie i pilotowanie krajowych i międzynarodowych projektów w oparciu o fundusze 
pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.
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Do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot Gmina Władysławowo 
przystąpiła w dn. 28.01.2015r. (IV/28/2015)

Gdański Obszar Metropolitalny to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na 
celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego 
wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowa-
niem ich odrębności i specyfiki. Obecnie, w ramach GOM działa 49 samorządów. Więcej w temacie: metro-
poliagdansk.pl/kim-jestesmy/

Do Związku Miast Polskich Gmina Władysławowo przystąpiła w  dn. 27.02.2019 
(V/75/2019).

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje 
interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju 
miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, 
promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. ZMP jest jedyną samo-
rządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, 
dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska 
w sprawach ważnych dla polskich miast. Owa różnorodność członków stanowi unikalną wartość Związku 
i jest jego siłą. Na przestrzeni lat udało się wypracować formułę, która zapewnia apolityczność podejmo-
wanych przez Związek działań. Od początku działalności Związek jest organizacją samorządową, w której 
członkowie władz statutowych nie pobierają żadnych wynagrodzeń ani diet.

Do Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka”  Gmina Władysławowo 
przystąpiła w dn. 26.08.2009r. (XXXVI/354/2009)

Formalne utworzenie stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 
22.09.2009 r., w którym odbyło się zebranie założycielskie. w spotkaniu tym uczestni-

czyło 76 członków założycieli. Podjęli oni stosowne uchwały umożliwiające rejestrację podmiotu w sądzie. 
w skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 7 gmin stanowiących łącznie obszar Powiatu Puckiego . Lud-
ność według stałego miejsca zameldowania na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 81 597 osoby. Powierzchnia gmin 
wchodzących w skład LGR to 572,14 km².

Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo  przystąpiła w dn.  08.02.2000r. (XVIII/118/2000). 
Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna ist-
nieje na rynku od ponad 15 lat i zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego 
i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz 
modernizacją infrastruktury turystycznej.

Swoje cele realizujemy poprzez m. in.:
• wydawanie prasy regionalnej Ziemia Pucka.info, ziemiapucka.info
• dystrybucję wykonanych materiałów promocyjnych na stoiskach wystawienniczych oraz w punktach IT,
• udział w imprezach plenerowych w sezonie letnim,
• działalność wydawniczą,
• obsługę portali turystycznych: pomorskie.travel, www.kaszubypolnocne.pl,
• promocję wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie,
• udział w targach branżowych na terenie kraju i za granicą.
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Spółki Komunalne
Spółki komunalne z udziałem Gminy Władysławowo:

1. Odprowadzaniem ścieków z  terenów Gminy Władysławowo oraz zaopatrzeniem w  wodę zajmuje  
się Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. Zastosowane przez przed-
siębiorstwo rozwiązania pozwalają na zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy. w zakresie odprowadzania ście-
ków Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. działa na obszarze Gminy 
Władysławowa i Gminy Jastarnia.

2. Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, organizacją i prowadzeniem punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), letnim utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni miejskiej, 
utrzymaniem elementów małej architektury, oczyszczaniem zimowym dróg, utrzymaniem i konserwacją dróg, 
zarządzaniem kąpieliskami morskimi zajmuje się „Abruko” Sp. z o.o.

3. Przetwarzaniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna 
Kraina Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku do której Gmina Władysławowo przystąpiła w roku 2012.

4. Zarząd Portu Morskiego Władysławowo Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie utworzona w roku 2011 w celu 
skutecznego włączenia się Gminy Władysławowo w zapowiedziany przez Ministra Skarbu Państwa proces podziału 
i komunalizacji PPiUR Szkuner. Od roku 2018 Spółka postawiona jest w stan likwidacji. Spółka utworzona na pod-
stawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

5. Oczyszczalnia Ścieków SWARZEWO, została powołana w roku 1980 w celu wybudowania zbiorczej oczysz-
czalni ścieków nad Zatoką Pucką. Oczyszczalnia miała oczyszczać ścieki wpływające do Zatoki Puckiej z całego 
Półwyspu Helskiego, Pucka i Władysławowa. Do Spółki Wodno-Ściekowej należą dwie oczyszczalnie zlokalizo-
wane w Jastarni i Swarzewie. Obiekty te są jednymi z najbardziej na północ wysuniętymi oczyszczalniami w Polsce, 
które mają istotny wpływ na ochronę wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Zlewnia oczyszczalni ścieków Spółki 
Wodno-Ściekowej „Swarzewo” obejmuje tereny należące do Powiatu Puckiego.
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Współpraca Krajowa i Zagraniczna
Gmina prowadzi współpracę krajową i międzynarodową. Główne korzyści dla gminy 
i mieszkańców to zdobywanie nowych doświadczeń, a także świetna okazja do wzbo-
gacenia własnej oferty kulturalnej poprzez realizację projektów imprez z udziałem part-
nerów zagranicznych. W roku 2020 z uwagi na sytuację pandemiczną panującą w kraju 
i zagranicą nie odwiedziliśmy naszych przyjaciół. Liczymy jednak, że szybko ten czas 
minie i już niedługo będziemy mogli wspólnie zrealizować jakiś ciekawy projekt.

1. Maków Podhalański - Polska
Gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W skład 
gminy wchodzi miasto Maków Podhalański (siedziba gminy) oraz  wsi: Grzechynia, 
Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Gmina Maków Podhalański poło-
żona jest na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Makowskiego, w dolinie rzeki Skawy 
i jej dopływów. Współpraca  gmin Władysławowo-Maków Podhalański rozpoczęła się 
w lipcu 2001 roku po tragicznej powodzi, która dotkliwie  dotknęła Maków. Na docie-
rające z mediów tragiczne informacje błyskawicznie zareagował ówczesny Burmistrz 
Władysławowa  i tak autokar wypełniony darami od mieszkańców Władysławowa 
wyruszył na południe Polski. Wracając nad morze zabrał makowskie dzieci, by wyrwać 
je choć na chwilę z traumy jaką przeżyły. Konsekwencją tych wydarzeń było zawarcie 
partnerstwa miast, które z powodzeniem trwa do dziś.

2. Lamstedt - Niemcy
Miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powie-
cie Cuxhaven, siedziba gminy zbiorowej Börde Lamstedt, do której należy pięć gmin: 
Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe, Stinstedt

3. Scalea - Włochy
Scalea jest miasteczkiem położonym w południowych Włoszech, w regionie Kalabria 
i liczy ok. 12 tys. mieszkańców. Początki miasta sięgają VIII w. p.n.e. Gospodarka opiera 
się głównie na turystyce oraz usługach związanych z jej promowaniem. Dzięki swojemu 
stałemu łagodnemu klimatowi Scalea staje się w okresie letnim celem nadmorskich 
wyjazdów wakacyjnych: tutejsze plaże cieszą się ogromną popularnością, morze jest 
krystalicznie czyste, a latem liczba ludności potraja się sięgając nawet 100.000 odwiedza-
jących dziennie. Scalea utrzymuje bliskie związki z Polską. Oficjalne statystyki podają, 
że w Kalabrii zameldowanych jest ok. 3.600 Polaków. W samej gminie Scalea mieszka 
ok. 30 Polaków. Pielęgnują oni polskie tradycje, kulturę i historię. Utrzymują bliskie 
kontakty z ambasadą RP w Rzymie.
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Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w naszej gminnej codzienności. Każdy z nas zna niektóre 
i o nich słyszał przynajmniej raz w roku, gdy wypełniamy zeznanie podatkowe i decydujemy się przekazać 
1% podatku, na te, które mają status organizacji pożytku publicznego. Ale ile osób zdaje sobie sprawę z ich 
uczestnictwa w codziennym życiu naszej społeczności? To dzięki nim, przy wsparciu finansowym gminy, 
możemy trenować wiele dyscyplin sportowych czy uczestniczyć w warsztatach, zajęciach, festynach. Przy ich 
pomocy potrzebujący otrzymują pomoc, osoby niepełnosprawne korzystają ze specjalistycznej rehabilitacji, 
a seniorzy biorą udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Trzeci Sektor
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Program Współpracy Gminy Władysławowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę 
Miejską Władysławowa Uchwałą nr XVI/216/2019  z dnia 27.11.2019 r.

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy wynikają-
cych z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa 
pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Celami szczegółowymi programu są:
1. wspieranie działań Gminy w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz identyfikowania potrzeb miesz-

kańców, w tym problemów wynikających z zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskiej,
2. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, w tym przestrzeń 

publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
4. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
5. promocja organizacji pozarządowych działających w gminie,
6. stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z grup ryzyka,  w szczególności osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin oraz osób starszych.

Gmina Władysławowo w 2020 roku udzieliła podmiotom NON-PROFIT wsparcia finansowego na realizację zadań 
publicznych w wysokości 153.023,00 zł. 

Dotacje celowe zostały przyznane łącznie 14 podmiotom. We współpracy z gminą organizacje pożytku publicz-
nego zrealizowały łącznie 19 zadań publicznych.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, pikni-
ków naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych  rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie oświaty, programy eduka-
cyjne i przedsięwzięcia kształtujące wśród dzieci i młodzieży: wartości patriotyczne, poszanowanie do tra-

dycji i historii Pomorza, wiedzę i zachowania w duchu życia obywatelskiego – edukacja obywatelska

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa Z szachami na TY- IV warsztaty szachowe 2.773 zł

2 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 2

Zrób to Sam! – użytkowy – ekologiczny – mój 10.000 zł

3 Fundacja Integracji Spo-
łecznej „Prointegro”

Niepełnosprawny w szkole III 1.900 zł

4 Stowarzyszenie „Radość Życia” Zajęcia plastyczno – malarskie – Przyroda 
w wyobraźni osoby niepełnosprawnej

4.000 zł

5 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Pro-
blemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Kolorowy Świat II 3.500 zł

Ochrony Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycz-
nym, rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym  oraz świadczenie usług opieki hospicyjnej i paliatyw-
nej osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym poprzez wspieranie rozwoju, zdrowia fizycz-

nego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym

6 Kaszubska Spółdziel-
nia Socjalna „Przystań”

Wsparcie osób niepełnospraw-
nych i w wieku emerytalnym

4.800 zł



84 Raport o Stanie Gminy Władysławowo za rok 2020

7
Polski Związek Niewido-
mych okręg pomorski

Rehabilitacja z orientacji przestrzennej i czyn-
ności dnia codziennego na nieznanym tere-

nie osób niepełnosprawnych wzrokowo
9.450 zł

8
Puckie Stowarzyszenie Wspie-

rające Osoby Niepełno-
sprawne Umysłowe „Razem”

Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w formie półstacjonarnej
7.800 zł

9 Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Wspomaganie psychiczne i fizyczne kobiet 
po operacji raka piersi Amazonki

4.000 zł

10 Fundacja Integracji Spo-
łecznej „Prointegro”

Zrozumieć siebie 5.000 zł

11 Stowarzyszenie „Radość Życia” Zajęcia rehabilitacyjne na base-
nie dla osób niepełnosprawnych

9.000 zł

12
Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio Świadczenie usług opieki hospicyjnej i palia-

tywnej osobom nieuleczalnie chorym 
z terenu Gminy Władysławowo

10.000 zł

13 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Pro-
blemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Radość o rozwój – edycja II 11.400 zł

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festynu, 
koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego, realizacja pro-

jektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej

14 Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa IV Rodzinny rajd rowerowy szlakiem zapomnia-
nych miejsc kultu i dziedzictwa kaszubskiego

3.800 zł

15 Towarzystwo Miłośni-
ków Jastrzębiej Góry

VI spotkanie z muzyką 13.000 zł

16 Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa Po kaszubsku na nordzie – edycja III 5.000 zł

17 Stowarzyszenie „Radość Życia”

Konkursy plastyczne, recytatorskie, spor-
towe i wiedzy związanej z 100-leciem zaślu-
bin Polski z morzem jak również z wiedzą 
o naszym mieście w ramach festynu dla 
dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy

2.600 zł

18 Fundacja „Aleja Gwiazd Sportu” XXI edycja Alei Gwiazd Sportu 15.000 zł

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

19 Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP

Świetlica aktywności 30.000 zł
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„Kolorowy Świat II” – warsztaty 
z ceramiki

Radość o rozwój – edycja II – warsztaty z hipoterapii

IV Rodzinny rajd rowerowy szlakiem zapomnia-
nych miejsc kultu i dziedzictwa kaszubskiego

Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w formie półstacjonarnej

W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na rok 2020 wpłynęło 18 ofert z czego 14 zostało dofinansowanych.

Dofinansowanie nastąpiło na łączną kwotę 89.200 zł, zadania realizowane w ramach tzw. „małych grantów” 
przedstawia poniższa tabela.
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1 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
NMP we Władysławowie

Zimowa przygoda – Czorsztyn 2020 5.000 zł

2 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
WNMP we Władysławowie

Aktywne zimowisko 5.000 zł

3 Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa Inscenizacja rejsu Gwiazdy Morza w 100 
rocznicę wydarzeń z 11.02.1920r.

9.700 zł

4 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
Poznaj swoją „małą ojczyznę”, zapoznanie z 

budową geologiczną oraz roślinnością i zwierzę-
tami obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

1.500 zł

5 Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu „Zaślubiny Polski z Morzem” w twór-
czości literackiej Augustyna Necla

10.000 zł

 6 Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu 100 - lecie I rejsu po Morzu Bałtyckim 2.500 zł

 7 Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
„Ratowanie dziedzictwa kulturowego polskiego 
rybołówstwa kutrowego poprzez remont i pre-

zentację we Władysławowie kutra Wła 80”
10.000 zł

8 Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych i Seniorów Żyj Godnie

III Motocyklowy Rajd Piaśnicki 3.000 zł

9
Sportowy Klub Wędkarstwa 

Morskiego Władek-Team Otwarte międzynarodowe mistrzo-
stwa Polski w wędkowaniu

6.000 zł

10 Stowarzyszenie Radość Życia

Wypoczynek i rehabilitacja w nieznanym tere-
nie przez osoby niepełnosprawne, pozna-
wanie i przystosowanie się do warunków 

dnia codziennego w nowych miejscach
10.000 zł

11 Klub Piłkarski KP Jantarek Teqball Team Władysławowo 4.000 zł

12 Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu
Leon Golla rzeźbiarz rybackiego życia 2.500 zł

13 Towarzystwo Miłośni-
ków Jastrzębiej Góry

Wirtualna Jastrzębia Góra 10.000 zł

14 Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
„Ratowanie dziedzictwa kulturowego polskiego 
rybołówstwa kutrowego poprzez remont i pre-

zentację we Władysławowie kutra Wła 80”
10.000 zł
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Zdjęcia z przeprowadzonych zadań w ramach „małego grantu”:

Gmina Władysławowo w 2020 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Pro-
mowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej (www.
wladyslawowo.pl) oraz w gminnych serwisach informacyjnych. 

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka przeznaczona dla 
organizacji pozarządowych.

Aktywne zimowisko

Ratowanie dziedzictwa kulturowego polskiego 
rybołówstwa kutrowego poprzez remont  

i prezentację we Władysławowie kutra Wła 80

Inscenizacja rejsu Gwiazdy Morza  
w 100. rocznicę wydarzeń z 11.02.1920 r.

Otwarte międzynarodowe mistrzostwa Polski 
w wędkowaniu
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Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzo-
nych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu. Dbając także o dobro Stowa-
rzyszeń, pracownik referatu stale informował Podmioty o możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach 
konkursów ofert ogłoszonych przez Urząd Wojewódzki czy Powiat Pucki.

Podjęte działania:
• objęcie honorowym patronatem Burmistrza programów, działań prowadzonych przez organizacje – na ich 

wniosek – Burmistrz Władysławowa objął patronatem 6 zadań,
• możliwości otrzymania referencji Burmistrza w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego 

przez Gminę Władysławowo – na wniosek organizacji – wystawiono 6 referencji
• zamieszczanie, w miarę możliwości informacji o organizacjach w wydawanych przez siebie materiałach infor-

macyjno-promocyjnych oraz Biuletynie „Ratusz”, 
• udostępnianie nieodpłatnie sali 103 w siedzibie urzędu miejskiego i sprzętu audiowizualnego na programy 

realizowane przez organizacje na rzecz mieszkańców gminy – udostępnienie sali 6 razy
• organizacje kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej przekazywania przez podatników 1% podatku 

na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, w miarę przekazanych przez organizacje 
informacji, 

• konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych 
organizacji.

Sprawy Obywatelskie
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy Gminy. 
w roku 2020 przeprowadzona została V edycja budżetu obywatelskiego w Gminie Władysławowo, na jego 
realizację przeznaczono kwotę 350 tys. zł z podziałem na obszar miejski 200 tys. z i obszar wiejski 150 tys. zł. 
W V edycji zgłoszono 28 zadań (okres składania wniosków – kwiecień 2020r.), po weryfikacji zgłoszonych 
zadań, którą dokonał Zespół ds. BO, pod głosowanie zakwalifikowano 23 zadania z czego 9 zadań dotyczyło 
obszaru wiejskiego, a 14 zadań dotyczyło obszaru miejskiego.

W głosowaniu udział wzięło ok. 14% uprawnionych mieszkańców (osobom uprawnioną jest mieszkaniec 
zamieszkały na terenie gminy, który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 10 rok życia)
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W wyniku głosowania, które miało miejsce w dniach 7.09. – 21.09.2020 r. do realizacji w roku 2021 zostały 
zakwalifikowane następujące przedsięwzięcia:

L.p. Tytuł przedsięwzięcia koszt

                                                                                obszar miejski

1.

„Zakątek malucha” budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 
3-6 lat przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie.  

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat przy Przedszkolu nr 1 
we Władysławowie. Plac zostanie wyposażony  

w elementy zabawowe w tym wielofunkcyjną zabawkę przy-
pominającą statek oraz ławki, kosze na śmieci.

71.619,90 zł

2.

Zwiększenie potencjału przeciwpowodziowego Gminy Władysławowo.
Projekt polega na zakupie agregatu pompowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

we Władysławowie. Zakupiony zestaw pozwoli  
na odpompowywanie wody z zalanych obszarów w bardzo krótkim czasie tj. 
4500 litrów na minutę. Może również zostać wykorzystany podczas gasze-

nia pożarów oraz użyty podczas przepompowywania nieczystości

100.000,00 zł

3.
E-sportowe Mistrzostwa Gminy Władysławowo – II edycja.

Projekt polega na organizacji E-sportowych Mistrzostw Gminy Władysła-
wowo dot. rozgrywek na konsolach PlayStation, gra FIFA21. Cykl rozgry-

wek to łącznie 5 turniej, w tym 4 kwalifikacyjne oraz turniej finałowy.

10.000,00 zł

                                                                                obszar wiejski

1.
Kierowco prowadź bezpiecznie II  – montaż radarowych wyświetlacz.

Projekt polega na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości  
w miejscowościach Tupadły, Karwia, Jastrzębia Góra oraz Chałupy.

65.104,00 zł

2.

Czysta przestrzeń publiczna – zakup spersonalizo-
wanych stojaków na worki na śmieci.

Projekt zakłada zakup 55 szt. stelaży (śmietników) na worki na śmieci  
o pojemności 120l spersonalizowanych dla miejscowości Ostrowo  

i Rozewie.

50.000,00 zł

3.
Nakręceni na pomoc. 

Projekt polega na zakupie i ustawieniu na terenach wiejskich Gminy 
Władysławowo pojemników w kształcie serca na nakrętki pla-

stikowe, które oddawane są na cele charytatywne

25.000,00 zł

4.

Ekologiczne kredki – pojemniki do segregacji odpadów.
Projekt polega na zakupie i montażu 5 szt. koszty do segregacji odpadów komunal-

nych w kształcie kredek (żółty, niebieski, zielony, brązowy  
i czarny). Teren wskazany do realizacji zadania zmodernizo-

wany plac zabaw przy ul. Bielawskiej w Ostrowie. 

5.922,45 zł

5.
Lokalny Patriota 

Projekt polega na montażu uchwytów flagowych na słupach oświetleniowych 
przy ul. Plażowej w Ostrowie (główna droga dojazdowa do miejscowości).

4.000,00 zł
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Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 rok (obszar miejski)

Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 rok (obszar wiejski)

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
przeniesione z roku 2019 na  2020 rok (obszar miejski)

L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota Wykonanie

1 900 90015 6050 Oświetlenie boiska piłkarskiego 100 000,00 91 981,00

2 600 60016 4270
Wykonanie drogi z płyt „jumbo” od 

ul. Rybackiej  
w kierunku ul. Towarowej

70 000,00 69 997,54

3 921 92105 4300
Rybka we Władku  -figury przed-

stawiające życie mieszkańców wzo-
rowane krasnalami z Wrocławia

25 000,00 24 292,50

4 921 92195
4170

4110

Zapoznanie turystów z historią 
miasta Władysławowa  

i okolic

4 618,00

382,00
4 999,28

RAZEM 200 000,00 191 270,32

L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota Wykonanie

1 630 63095 6050 Park rowerowy w Chłapowie 67 500,00 43 050,00

2 600 60016 6050 Kierowco prowadź bezpiecznie- 
montaż radarowych wyświetlaczy

49 200,00 49 200,00

3 630 63095 6050 Rozbudowa parku linowego 17 300,00 17 287,65

RAZEM 134 000,00 109 537,65

L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota Wykonanie

1 900 90095 6050
Treningowe boisko piłkar-
skie (lokalizacja Władysła-
wowo przy ul. Żwirowej)

98 986,00 98 985,35

RAZEM 98 986,00 98 985,35

OGÓŁEM 334 000,00 300 807,97
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Obszar miejski:

1. Oświetlenie boiska piłkarskiego.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego, 
oznaczonego nr ZP.271.25.RIiGK.20   - zapro-
jektowanie i wykonanie robót budowlanych polega-
jących na wymianie oświetlenia boiska piłkarskiego  
przy ul. Żwirowej we Władysławowie. Wykonawca: 
B&B Andrzej Bela z siedzibą przy ul. Sportowej 30, 
84-223 Linia.

2. Wykonanie drogi z płyt „jumbo” od. ul. Rybackiej 
w kierunku ul. Towarowej.

„Wykonanie drogi z płyt Yomb od ul. Rybackiej 
w kierunku ul. Towarowej”, realizacja prac nastąpiła 
w lutym 2020r. Inwestycja została zrealizowana przez 
„ABRUKO PLUS” Spółka z o.o., ul. Gdańska 78, Wła-
dysławowo w ramach umowy in House nr ZP.01.IH.2019 
z 01.02.2019 r.

3. Rybka we Władku - figury przedstawiające życie 
mieszkańców wzorowane krasnalami z Wrocławia.

Przedmiotem zamówienia RIiGK.ZO.16.2020 r. było 
Wykonanie i montaż 5 figur o wysokości 30-40 cm, 
przedstawiających antropomorfizowane ryby, prezen-
tujące codzienne życie mieszkańców i turystów odwie-
dzających Władysławowo w ramach projektu Budżetu 
Obywatelskiego pn. „Rybka we Władku – figury przed-
stawiające życie mieszkańców”.
Wykonawca:  ARTLANDERS Sp. z o.o., ul. Pankiewi-
cza 2, 80-150 Gdańsk 

Zamówienie obejmowało:
1. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji figu-

rek ryb w 2 wariantach do wyboru. Figurki mają 
przedstawiać:
• plażowicza – rybka idąca na plażę, w stroju 

kąpielowym z torbą w jednej ręce i zwiniętym 
parawanem w drugiej,

• podróżnych – dwie rybki idące z pociągu, 
jedna to mężczyzna, który trzyma dwie walizki  
w rękach (płetwach), jest ubrany w hawajską 
koszulę, druga rybka to kobieta, ciągnie za sobą 
torbę na kółkach, ma nad oczami okulary,

• żeglarza – figurka przedstawiająca osobę w nie-
wielkiej żaglówce,
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• rybaka (wędkarza) – figurka przedstawiająca rybkę z wędką,
• spacerowicza – figurka przedstawiająca spacerowicza przechadzającego się po mieście.

2. Wykonanie wybranych 5 figurek o wymiarach 30-40cm ze stopu brązu metodą odlewu. 
3. Montaż ww. figurek w 5 różnych lokalizacjach na terenie miejscowości Władysławowo
4. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia  

na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) - budowa obiektów małej architektury w miejscach 
publicznych.  

Figury przedstawiające życie mieszkańców, umiejscowiono w następujących lokalizacjach:
• Działka nr 341/10 obręb 03 Władysławowo – rybka plażowicz(trawnik na styku Alei Gwiazd Spotu i ul. 

Hryniewieckiego, przy zejście na plażę nr 9)
• Działka nr 427/7 obręb 05 Władysławowo – rybka żeglarz (Skwer nad Zatoką okolica ul. Bohaterów 

Kaszubskich)
• Działka nr 11/8 obręb 03 Władysławowo – rybka wędkarz (klomb na łuku ulicy prowadzącej od ul. Hry-

niewieckiego do zejścia na plażę nr 1)
• Działka nr 147/4 obręb 01 Władysławowo – rybka spacerowicz (Skwer przy ul. Jachtowej)
• Działka nr 416/2 obręb 04 Władysławowo – rybki podróżnicy (Skwer z fontanną przy pawilonach ul. Gen. 

J. Hallera 2A)

4. Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic. 

Przedmiotem zamówienia było: świadczenie 
usług przewodnictwa turystycznego – „Prze-
wodnik podczas spacerów z  turystami” - 
po terenie Gminy Władysławowo w okre-
sie sezonu letniego 2020r.: od 1 lipiec do 15 
wrzesień. Zadaniem przewodnika turystycz-
nego było: oprowadzanie odwiedzających  
po wskazanych miejscowościach, obiektach 
itd., udzielanie fachowej informacji, sprawo-
wanie opieki nad turystami, która wynika 
z umowy, dbanie o bezpieczeństwo pod-
opiecznych w czasie wycieczek 

Termin realizacji: zadanie wykonano w ter-
minie od 1 lipca do 15 września 2019 r. 
Realizatorem zadania był Pan Tomasz 
Bieszke oraz Pan Brunon Grabowski

Finansowanie: Oferta wyłoniona w wyniku 
ogłoszonego naborów na świadczenie usług 
przewodnika turystycznego, łączny koszt 
zamknął się w kwocie 4 999,28 zł. 
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Obszar wiejski:

1. Park rowerowy.

W roku 2020 tutejszy Urząd zrealizował dokumentację projektową i uzyskał zgodę na realizację inwestycji ze 
Starostwa Powiatowego w Pucku. Te zadania pochłonęły środki w wysokości 43 050,00 zł. Zgodnie z koszto-
rysem inwestorskim koszt budowy to 150 tys. zł.

Zgodnie z § 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/77/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia  
27 lutego 2019r. dot. Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz środków prze-
widzianych na jego realizację, cyt.: „Realizacja zadań własnych w ramach budżetu obywatel-
skiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypad-
kach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne,  
na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

W związku z powyższym nastąpiło przeniesienie realizacji zadania na rok 2021. Na co Rada Miejska Wła-
dysławowa wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XVIII/418/2020 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy 
Władysławowa na 2021rok.

2. Kierowco prowadź bezpiecznie – montaż radarowych wyświetlaczy.

Przedmiotem zamówienia RIiGK.ZO.15.2020 
był: Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości  
na terenie Gminy Władysławowo w miejscowościach: Tupa-
dły, Ostrowo i Chałupy.
Szczegółowa lokalizacja ustawienia planowanych urządzeń:
• Miejscowość Tupadły (wieś) ul. Pucka, działka nr 257 

(wjazd od strony Jastrzębiej Góry) okolice posesji nr 18.
• Miejscowość Ostrowo (wieś) droga woje-

wódzka nr 215, działka nr 460 przy zjeździe  
do miejscowości przed przejściem dla pieszych od 
strony Jastrzębiej Góry.

• Miejscowość Chałupy (wieś) droga wojewódzka nr 216, 
działka nr 8/1, ul. Kaperska na wjeździe od strony Wła-
dysławowa przed przejściem dla pieszych na wysokości 
przystanku kolejowego.

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o.o.  
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27A, 85-079 
Bydgoszcz.

Zakres prac obejmował:
1. Opracowanie projektów technicznych w zakre-

sie branży elektrycznej, w tym również pozyska-
nia warunków przyłączenia do sieci oświetle-
niowej tych przyłączy. Zamawiający oczekuje,  
że zasilanie będzie realizowane poprzez cykliczne ładowanie baterii akumulatorowej poprzez sieć oświetlenia 
(bateria umieszczona w urządzeniu pomiarowym).

2. Opracowanie dokumentacji architektonicznej (wizualizacje) i konstrukcyjnej (montaż  
i posadowienie) urządzenia.

3. Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu drogowego uwzględniających projektowane dodatkowe 
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oznakowanie informacyjne drogi. Projekty muszą zostać zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem właści-
wego dla planowanej lokalizacji.

4. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń.
5. Sporządzenie, uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń i dopuszczeń celem prawidłowego funkcjonowania.
6. Uaktualnienie zasobów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

w Pucku.

3. Rozbudowa parku linowego.

Przedmiotem zamówienia RIiGK.ZO.17.2020 
była: Dostawa i montaż elementów rekreacyjnych  
w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 
pn. „Rozbudowa parku linowego” w Rozewiu  
na działce nr 196 obręb Rozewie.

Wykonawca: Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 
85, 37-500 Jarosław.
Zamówienie obejmowało:
Dostawę i montaż niżej wymienionych 
elementów:
• Urządzenie sprawnościowe składające się 

z trzech modułów linowych rozpiętych 
pomiędzy pionowymi słupami konstruk-
cyjnymi. Konstrukcja ze stali ocynkowa-
nej, malowana proszkowo, liny z rdzeniem 
metalowym. 
• 1 moduł – ruchomy tunel z lin do przechodzenia,
• 2 moduł – element sprawnościowy z lin rozpiętych pomiędzy słupami,
• 3 moduł – liny rozpięte na stalowym stelażu, na linach podstawki zamontowane  

na różnych wysokościach do swobodnego przeskakiwania.
• Karuzela słupowa z trzema zawiesiami – o wys. ok. 2,80 m i średnicy ok. 3,60 m, wykonana  

z elementów stalowych, zabezpieczonych dodatkową warstwą cynku, malowana proszkowo. Łańcuchy do 
zawiesi ze stali nierdzewnej, mechanizm obrotowy łożyskowany.

• Huśtawka „bocianie gniazdo” – konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, siedzisko w kształcie 
gniazda, elementy łączące oraz zawiesia huśtawki ze stali nierdzewnej. 

• Regulamin placu zabaw.
 
Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) - budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.  

Wykonanie przeglądu rozbudowywanego placu zabaw z uwzględnieniem wszystkich elementów zabawowych.

Realizacja zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego.

Treningowe boisko piłkarskie.

Zgodnie z § 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LIII/707/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia  
28 lutego 2018r. dot. Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz środków przewidzianych na jego 
realizację, cyt.: „Realizacja zadań własnych w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku 
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budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypad-
kach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwe-
stycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach 
określonych ustawą o finansach publicznych.

Z uwagi na brak zainteresowania zapytaniem ofer-
towym ze strony potencjalnych wykonawców nie 
udało się zrealizować zadania w 2019 decyzją  Bur-
mistrza nastąpiło  przeniesienie realizacji zadania na 
rok 2020. Na co Rada Miejska Władysławowa wyra-
ziła zgodę podejmując uchwałę Nr XVII/234/2019  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Władysławowa 
na 2020rok.

Przedmiotem zamówienia RIiGK.ZO.5.2020 było: Wykonanie treningowego boiska piłkarskiego  
o wymiarach 60m x 44m na działkach nr 135 i 136 obręb 04 Władysławowo, zlokalizowanego na terenie Zespołu 
Obiektu Sportowego Żwirownia.  
Wykonawca: ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
Zamówienie obejmowało:
1. Mechaniczne profilowanie, niwelację terenu (usunięcie istniejącej warstwy na głębokość ok. 10 cm wraz z uty-

lizacją) i uzupełnienie nawierzchni ziemią urodzajną o gr. 10-12 cm po zagęszczeniu.
2. Wykonanie trawników dywanowych - trawa siana o pow. ok. 2640m². 
3. Wykonanie nawodnienia boiska:

• rury PE – fi 1,5” – 90mb oraz fi 1,0” – 160mb
• studzienki 35x50cm – 4szt. (studzienka zaworów prostokątnych)
• przewód zasilający do zaworów YKY 3x2,5 0,6/1kv – 200mb
• elektrozawór 210 1,5” G; 24V – 4szt.
• zraszacze – 8szt.

4. Obniżenie dwóch istniejących studni do poziomu boiska.
5. Usunięcie istniejących bramek stalowych wraz z fundamentami.

Budżet obywatelski co roku pokazuje, że jest zainteresowanie mieszkańców tą formą konsulta-
cji już na etapie tworzenia wniosków – zgłoszono 36 zadań z czego 26 zadań zadania przeszły pozytyw-
nie proces weryfikacji i zostały poddane pod głosowanie.  Utrzymuje się trend składania kilku wnio-
sków przez jednego wnioskodawcę. Na zgłaszane projekty pozytywny wpływ miał niewątpliwie  
brak ograniczeń w tematyce zadań (katalog zadań własnych gminy) oraz realizacja inwestycji, które zostały wybrane 
podczas poprzednich edycji BO. Wnioskodawcami były także osoby dotychczas niezaangażowane społecznie – 
Budżet Obywatelski przyczynił się do ich aktywizacji. W IV edycji Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 14 % 
uprawnionych poziom utrzymał się z roku poprzedniego.

Przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna była bardzo zdywersyfikowana. Sięgnięto  
po standardowy zestaw narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia kampanii społecznych (prasa, reklama 
zewnętrzna, ulotki). Gmina po raz trzeci brała udział we wspólnej promocji BO przez Obszar Metropolitarny 
Gdańsk – Gdynia – Sopot, gdzie udało się z innymi gminami stworzyć wspólny harmonogram składania wnio-
sków i głosowania nad zadaniami. Dodatkowo Gmina na bieżąco informowała mieszkańców o etapach budżetu 
obywatelskiego na łamach Biuletynu Informacyjnego „Ratusz” oraz na oficjalnej stronie internetowej gminy, 
zaangażowano również Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli do rozpropagowania treści dot. budżetu obywa-
telskiego. Burmistrz podczas co rocznych spotkań z mieszkańcami (odbywających się w I kwartale danego roku)  
również zachęcał do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach nie tylko podczas głosowania ale również poprzez 
zgłaszanie pomysłów do realizacji.
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1. Przebudowa ul. Gen. J. Hallera we Władysławowie

W 2020 r. zakończono prace związane z przebudową ul. 
Gen. J. Hallera we Władysławowie. Projekt pn. „Rozwój tere-
nów zieleni w mieście Władysławowo” zrealizowany został 
w ramach działania 2.5 Oś priorytetowa II Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja projektu polegała na:
• rozbiórce nawierzchni uszczelnionych;
• przygotowaniu nawierzchni pod nasadzenia (w tym 

wymiana warstwy ziemi);
• wycince wyselekcjonowanych drzew i krzewów;
• wykonaniu trawników, kwietników i innych nasadzeń 

zieleni (w tym elementy infrastrukturalne, jak umoc-
nienia, ścianki itp.);

• wyposażeniu terenów zielonych w elementy uzupełnia-
jące (domki i budki dla ptaków i owadów, pergole, donice, 
system nawadniania itp.);

• instalacji elementów małej architektury – ławki w trzech 
różnych rodzajach, kosze na śmieci, tablica informacyjna, 
mini fontanna, przesunięcie latarni;

• wykonaniu nowych ciągów komunikacyjnych.

Projekty z udziałem środków zewnętrznych:

Fundusze Zewnętrzne
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Celem projektu jest zniwelowanie efektu miejskiej wyspy ciepła i zapewnienie lepszej adaptacji do zmian kli-
matu. Cel bezpośredni: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni, poprawa ich jakości i bioróżnorod-
ności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, w tym działań kierunko-
wych: zwiększenie udziału powierzchni zielonych w stosunku do powierzchni obszaru objętego projektem, przy 
zmniejszeniu nawierzchni szczelnych (bariera infiltracji wód)/oddzielenie pasa ruchu i parkingów od ciągów 
pieszych rabatami podniesionymi/zwiększenie ilości drzew (zacienienie powierzchni)/zwiększenie stopnia bio-
różnorodności – wielogatunkowej, wielopiętrowe skupiny zieleni/ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych – roślinność sprzyjająca stabilizacji skarp.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł  4.241.922,68 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynio-
sły 3.918.381,82 zł. Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 3.330.624,54 zł.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ratusza miejskiego we Władysławowie

W 2020 r. zrealizowano kolejne zadania z zakresu projektu 
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
stanowiących własność Gminy Władysławowo”, realizowa-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 
Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mecha-
nizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – 
mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem inwestycji była wymiana wszystkich istniejących okien i drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie, tj. w budynku głównym, łączniku i wieży.

Nowe okna i drzwi balkonowe oraz drzwi wejściowe będą odtwarzały pierwotne rozwiązania estetyczne, popra-
wią stan techniczny i wygląd budynku oraz warunki pracy osób w nim przebywających. Dzięki odpowiednio 
dobranym parametrom wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wpłynie również na ograniczenie strat ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej budynku. Zadanie stanowi kolejny etap, po wykonanych w 2018 roku: 
nowym węźle cieplnym i przyłączu ciepłowniczym w Ratuszu miejskim oraz pracach termomodernizacyj-
nych w budynku szkoły podstawowej w Jastrzębiej Górze i budynkach „B” i „D” szkoły podstawowej nr 3 we 
Władysławowie.

Umowny koszt wykonania robót – 1.212.762,06 zł 
brutto, w tym dofinansowanie (73,23% kosztów kwa-
lifikowanych) wynosi 679.554,77 zł.

3. Kolejne odcinki ścieżki rowerowej

W 2020 r. powstał kolejny odcinek ścieżki rowerowej 
od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 215 z ulicą 
Uzdrowiskową do ulicy Żarnowcowej przy plano-
wanej przystani kajakowej na rzece Czarna Wda 
w Jastrzębiej Górze. Inwestycja jest częścią projektu 
pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mię-
dzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” 
i jest strategicznym przedsięwzięciem Województwa 
Pomorskiego.
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Nowa trasa rowerowa ma dwa i pół kilometra długości i w zdecydowanej większości wykonana została 
z nawierzchni asfaltowej, jedynie na odcinkach ciągu pieszo-rowerowego zastosowano kostkę betonową.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowalnych w zakresie budowy dróg rowerowych, ciągów pieszo-
-rowerowych wraz z oznakowaniem i miejscami postojowymi w ramach całej trasy poprowadzonej na terenie 
gminy Władysławowo o długości 29,2km.

Projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 
– Gmina Władysławowo” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Przystanie kajakowe w Jastrzębiej Górze i Ostrowie

Gmina Władysławowo zrealizowała również projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Kon-
wersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac obejmował zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Czarnej Wody (Czarnej Wdy) poprzez 
budowę 2 obiektów turystycznych w miejscowościach Jastrzębia Góra i Ostrowo:
• Przystań kajakowa Jastrzębia Góra wraz z przenoską w m. Tupadły: 2 pomosty, umocnienie brzegu, umoc-

nienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne, wiaty pojedyncze, 
ławostoły, osłona pod toalety, stojaki kajakowe;

• Przystań kajakowa Ostrowo: 1 pomost pływający (składający się z dwóch połączonych ze sobą elementów), 
umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze na śmieci, 2 tablice infor-
macyjne, wiaty pojedyncze, ławostoły, osłona pod toaletę, stojaki kajakowe.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej miejsc o szczególnych walorach przyrod-
niczych na obszarze Północnych Kaszub poprzez 
utworzenie szlaku kajakowego na rzece Czarna Woda 
(Czarna Wda).

Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie 
turystyki kajakowej na obszarach, gdzie pierwotnie 
pomimo korzystnych walorów kulturowych i przy-
rodniczych, występowała ona okazjonalnie lub nie 
posiadała charakteru zorganizowanego. Powstałe 
przystanie kajakowe przyczynią się do stworzenia 
prowadzącego w kierunku morza, profesjonalnego 
szlaku kajakowego.

Koszt wykonania przystani zakontraktowano na kwotę 799.500,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 679.575,00 
zł.

Ponadto, w ramach projektu przewidziano dodatkowo zadanie polegające na zakupie łodzi żaglowych na potrzeby 
edukacji i młodzieży. Przewidziany termin zakup łodzi  żaglowych to II lub III kwartał 2021 r. Zakupione łodzie 
w ilości 3 sztuk umożliwią zdobywanie stopni żeglarskich, uczestniczenie w regatach i rekreacji.
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5. I etap wycinki drzew w Parku miejskim we Władysławowie

W 2020 r. zrealizowano pierwszy etap zadania z zakresu projektu 
pn. „Prądy Morskie Park miejski we Władysławowie”, realizowanego 
w ramach działania 2.5 Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zadania była wycinka drzew suchych w łącznej  ilości 
67 szt. oraz usunięcie złomów, wywrotów oraz złomów bramko-
wych (52 szt.) wraz z frezowaniem pni poniżej poziomu gruntu oraz 
uprzątnięcie terenu.

Koszt wykonania robót – 58.446,86 zł brutto, w tym dofinansowa-
nie (85%) wyniosło 50.529,83 zł.

6. Mural w porcie rybackim we Władysławowie

Projekt pt. „Historia w morzu rozpoczęta - na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem we Władysławowie” reali-
zowany we współpracy Centrum Kultury we Władysławowie i Urzędem Miasta w ramach otrzymanej dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Niepodległa”.

Celem zadania było upamiętnienie wydarzenia historycz-
nego związanego z Zaślubinami Polski z morzem, które 
miało miejsce 10 lutego 1920 r. w Pucku. Kolejnego dnia gen. 
Haller przybył do Wielkiej Wsi (przyszłego Władysławowa) 
i odbył pierwszy rejs pod polską banderą po pełnym morzu 
na pokładzie kutra o nazwie „Gwiazda Morza”. Wydarze-
nie stanowiło nieoficjalne, pełnomorskie zaślubiny Polski 
z morzem.

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2020 
Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku,  upamięt-
niono okrągłą rocznicę historycznych wydarzeń. Projekt 
zakładał wykonanie muralu na falochronie portu morskiego 
Władysławowo, nawiązującego do wydarzeń historycznych 
Władysławowa oraz bezpośrednio do tych z 1920 r.

7. Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU

Gmina Władysławowo realizowała projekt grantowy pn. „Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punk-
tów dostępowych WiFi4EU”, organizowany przez Komisję Europejską.
W ramach projektu wykonano sieć zasilającą do 10 punktów dostępowych Wifi na ul. Gen. J. Hallera we 
Władysławowie.

Założeniem programu jest propagowanie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkań-
ców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, 
ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi, 
natomiast po stronie Gminy należą koszty podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacja sprzętu, 
aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi.
8. Aktywne Sołectwo Pomorskie – Chłapowo
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Gmina Władysławowo zakończyła realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miej-
scowości Chłapowo”.

Zadanie zrealizowano w ramach udzielonej dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł, przeznaczonej na dofinan-
sowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomor-
skie 2020”, realizowanych na terenach wiejskich udzielonej z budżetu Województwa Pomorskiego. Zakres prac 
polegał na zagospodarowaniu fragmentu terenu przy nowopowstałej ścieżce rowerowej w Chłapowie poprzez 
zakup wiaty wypoczynkowej wraz ze stołem i ławkami, koszem na śmieci, stojaków rowerowych oraz samoob-
sługowej stacji naprawy rowerów. 

Projekty „Aktywne Sołectwo Pomorskie” wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 
która, poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich, zakłada, współdziałanie mieszkańców na rzecz 
rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej.

9. Zdalna szkoła

Gmina Władysławowo w ramach projektu „Zdalna szkoła” zakupiła laptopy niezbędne uczniom do zdalnego 
nauczania. W kwietniowym rozdaniu pozyskano 70 tys. złotych z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Z powyższych środków zakupiono 30 laptopów, które trafiły do wszystkich szkół z terenu naszej gminy, a stam-
tąd do uczniów, nie mających możliwości nauki w formie e-lekcji z powodu braku sprzętu elektronicznego.

10. Utylizacja azbestu

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławowo” realizowane było od 
grudnia 2019 r. do listopada 2020 r. na terenie gminy i polegało na odbiorze i utylizacji 14,34Mg wyrobów zawie-
rających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych 8 posesji zlokalizowanych na terenie gminy 
Władysławowo.

Zadanie zostało wykonane w oparciu o postanowienia Pro-
gramu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i zasady 
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest” finansowanego ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
w ramach konkursu: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIE-
RAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 8.604,00 zł. Reali-
zacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze 
środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 3.441,60 zł.
W 2020 r. Gmina Władysławowo otrzymała ponad 10,1 
mln zł dofinansowania na realizację powyższych projek-
tów. Poniższy wykres przedstawia udział środków unij-
nych i krajowych:
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Wykorzystanie środków w 2020 r.
W 2020 r. Gmina Władysławowo otrzymała ponad 10,1 mln zł dofinansowania na realizację powyższych pro-
jektów. Poniższy wykres przedstawia udział środków unijnych i krajowych:

Udział środków zewnętrznych
w 2020 roku

Wykorzystanie środków zewnętrznych 
lata 2018-2020

Regionalny Program Operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
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Inne (Niepodległa, WFOŚiGW, Komisja Europejska)
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Wnioski złożone w 2020 r.

W 2020 r. Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych złożył 30 wniosków o dofinansowanie, z czego 
dla 10 zostało przyznane dofinansowanie, a 4 oczekują na rozstrzygnięcie. 

Projekty skierowane do dofinansowania to m.in.:
• Przebudowa drogi gminnej ulicy Długiej we Władysławowie;
• Przebudowa drogi gminnej ulicy F. Ceynowy we Władysławowie;
• Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich 

opiekunów,
• Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi;
• Publiczny internet dla każdego. 

Najczęstszymi przyczynami nieotrzymania dofinansowania było:
• przekroczenie dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego;
• niewystarczająca liczba punktów w kryteriach merytorycznych naborów;
• fakt niespełnienia kryterium oceny wniosku w zakresie wysokości wskaźnika dochodów podatkowych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.



Zakończenie

Samorząd Terytorialny istnieje od 31 lat, co oznacza jednocześnie, że tyle lat tworzymy nieprzerwalnie naszą 
gminę. To my – jej mieszkańcy razem odnosimy sukcesy i dzielimy mniejsze lub większe niepowodzenia, 
które są nieodłączną częścią kreatywnego działania i motywują nas do dalszej pracy.

Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat. Jest to dowód na 
to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam obce. Poczucie zbiorowej odpowiedzialności napędza nas do zwiększo-
nej pracy, rozwija nasze ambicje, wymagania i jest motorem do sięgania po kolejne odważne przedsięwzięcia.

Corocznie (od 2018 roku) składane raporty o stanie gminy, będą podsumowaniem dwunastomiesięcznych 
działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Zadań, które są bardzo szerokie, a ich 
suma składa się na jakość życia mieszkańców.

Podsumowania skłaniają do ref leksji i są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy podążamy 
we właściwym kierunku.
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