
Raport o stanie gminy Somonino 

za rok 2018 

 

 

Somonino, 30 maja 2019 r. 



2 
 

Spis treści 

1. Informacje ogólne ............................................................................................................................ 3 

2. Urząd Gminy Somonino ................................................................................................................ 11 

3. Jednostki organizacyjne Gminy Somonino ................................................................................... 12 

3.1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ............................ 12 

3.2 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej  w Goręczynie ................................................. 17 

3.3 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie ............................................ 20 

3.4 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu........................................ 22 

3.5 Gminne Przedszkole w Goręczynie ....................................................................................... 23 

3.6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie ............................................................. 25 

3.7 Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie ................................................................................ 41 

3.8 Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie .......................................................................... 48 

3.9 Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie ........................................................................... 50 

3.10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Somoninie....................................... 58 

3.11 Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach ....................................................................... 60 

3.12 Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Spółka z o.o. w Sławkach ..................... 66 

4. Realizacja projektów ze środków zewnętrznych ............................................................................... 72 

5. Działalność inwestycyjna .................................................................................................................. 73 

6. Realizacja uchwał Rady Gminy Somonino ....................................................................................... 76 

7. Podatki i opłaty lokalne ..................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Informacje ogólne 

 

Gmina Somonino położona jest w środkowo-wschodniej części województwa 

pomorskiego, na Pojezierzu Kaszubskim, nad rzeką Radunią u stóp wzniesień Wzgórz 

Szymbarskich. Gmina leży w powiecie kartuskim. Od strony południowo-wschodniej stanowi 

granicę powiatu kartuskiego. Obszar Gminy Somonino dzieli się na 16 sołectw: Borcz, 

Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Kamela, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Połęczyno, Ramleje, 

Rąty, Rybaki, Sławki, Somonino, Starkowa Huta, Wyczechowo. Gmina Somonino od 

północy graniczy z gminą Kartuzy, od północnego wschodu z gminą Żukowo, od zachodu z 

gminą Stężyca, od wschodu z gminą Przywidz, a od południa z gminami Nowa Karczma i 

Kościerzyna. Gmina jest szóstą, co do wielkości pod względem powierzchni (11 227 ha) 

gminą powiatu kartuskiego. Najwyższy punkt terenu gminy (w okolicach wsi Kaplica) ma 

wysokość 296,2 m n.p.m., najniżej położone tereny (w dolinie rzeki Raduni) osiągają 

wysokość nieco powyżej 157 m n.p.m. Liczne obniżenia terenu, często wypełnione jeziorami 

i oczkami wodnymi, stanowią urozmaicenie krajobrazu, determinując jednocześnie rozwój 

przestrzenny gminy. Somonino położone jest w sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej w 

odległości 59 km i jest z nią bardzo dobrze skomunikowana poprzez: drogę krajową nr 20, 

drogę wojewódzką nr 224 oraz linię kolejową Kościerzyna – Gdynia. Gmina leży w 

odległości 20 km od Kościerzyny, 6 km od Kartuz oraz 20 km od Żukowa. Pod względem 

fizyczno-geograficznym Gmina Somonino położona jest w mezoregionie fizyczno-

geograficznym Pojezierze Kaszubskie. Od południowej strony gmina należy do systemu 

zlewni martwej Wisły w tym zlewni Motławy, zlewni Raduni, zlewni Wisły a w tym zlewni 

Wierzycy, jak również w systemie zlewni Wietcisy. Gmina częściowo leży w granicach 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 „Subniecka Gdańska” przy czym wiek 

utworów wodonośnych to kreda o średniej głębokości ujęć 150 m. Somonino znajduje się w 

sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 „Gołębiewo”. Ponadto granica 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 przebiega na południe od granicy gminy w 

sąsiedztwie wsi Połęczyno. W strefach źródliskowych gmina graniczy z zlewnią Wierzycy i 

Wietcisy oraz cieków będących odpływami Raduni. Ponadto obok gminy przebiega obszar 

węzłowy Pojezierza Kaszubskiego z kilkoma biocentami w sieci ekologicznej ECONET – 

Polska. Strefa chroniona gminy, częściowo leży w Kaszubskim Parku Krajobrazowym i jego 

otulinie, Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i Obszarze Krajobrazu Doliny Raduni. 

Głównym obszarem gospodarki Gminy Somonino jest turystyka, której sprzyjają 

niezwykłe warunki krajobrazowe oraz połączenia drogowe: droga krajowa nr 20 oraz droga 
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wojewódzka nr 224, drogi powiatowe nr 10252, nr 10254 oraz droga 10315, kolej, linie 

autobusowe oraz sieć ścieżek rowerowych. Rolnictwo, występujące w gminie nie ma szansy 

na większy rozwój. Główną tego przyczyną jest rzeźba terenu, która stanowi zasadniczy 

problem w zagospodarowaniu i wykorzystaniu gleb do produkcji roślinnych. Wieś Somonino, 

jest głównym ośrodkiem obsługi gminy o charakterze ponadregionalnym. Wieś jest siedzibą 

władz Gminy Somonino. Na jej terenie znajdują się najważniejsze placówki publiczne. 

Natomiast warunki turystyczno-rekreacyjne należą do jednych z najlepiej wykorzystanych w 

województwie pomorskim. Wypoczynkowi sprzyjają: krajobraz (swoją wyjątkowość 

zawdzięcza urozmaiconej rzeźbie terenu) lasy, jeziora, wraz z oczkami wodnymi (jeziora: 

Ostrzyckie, Połęczyńskie, Rąty, Trzebno) oraz rzeka Radunia. 

Gmina Somonino znajduje się w szczytowej części klimatycznej krainy Pojezierza 

Pomorskiego. Charakteryzują ją stosunkowo niskie temperatury powietrza i duża ilość 

opadów atmosferycznych. Średnia temperatura roku wynosi 6,3 °C. Do najcieplejszych 

miesięcy w roku należy lipiec, gdzie średnia temperatura wynosi 16,0 °C. Do 

najchłodniejszych miesięcy należą styczeń i luty, średnia temperatura wynosi do – 3,6 °C. 

Przymrozki przypadają średnio na 199 dni w roku. Roczna suma opadów atmosferycznych 

wynosi średnio 672 mm. Maksymalne opady wypadają na miesiąc sierpień, gdzie średnia 

wynosi 94 mm. Wiatry na obszarze wieją najczęściej z kierunków południowo-zachodniego i 

południowego. Średnia roczna prędkość wiatrów wynosi 4,3 m/s. Ponadto na omawianym 

obszarze występują duże różnice ukształtowania terenu. Lasy pokrywające gminę powodują 

występowanie lokalnych warunków klimatycznych. 

Pierwsze wzmianki historyczne o Somoninie (ówczesna nazwa: Semanino, 

Semagnino) pochodzą z 1241 r. kiedy to namiestnik pomorski Książe Sambor I Gdański, 

zastawił kasztelanię Goręczyńską biskupowi kujawskiemu Michałowi za dziesięciny z całego 

księstwa, składane w postaci snopów ze zboża ozimego. Zastaw kasztelanii trwał do 1282 

roku, czyli do czasu, kiedy książę Mściwój cofnął układ i przywrócił biskupowi dawne 

dziesięciny. W tym czasie kasztelania Goręczyńska obejmowała 18 wsi w tym Somonino. W 

dokumencie z 1282 roku wymienia się oprócz Somonina nazwy: Goręczyno, Ostrzyce, Rąty, 

Wyczechowo i Borcz. Od czasu opanowania Pomorza przez Zakon Krzyżacki w 1308 roku, 

istniał nowy układ administracyjny. Somonino należało do wójtostwa tczewskiego a w nim do 

okręgu kościerskiego. W 1380 roku pojawiła się kolejna wzmianka o Somoninie, kiedy to 

mistrz Zakonu Krzyżackiego nadał cały Somonin i pół Goręczyna rycerzom. Od 1462 roku w 

Somoninie zaczęło obowiązywać prawo niemieckie. Spowodowane to było sprzedażą przez 

rycerza Macieja połowy Somonina i Goręczyna kartuzom. Pozostałe części tych wsi sprzedał 
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w 1474 roku. Cztery lata później król Kazimierz Jagiellończyk dokonał potwierdzenia 

sprzedaży i przeniósł tę posiadłość z prawa polskiego na chełmińskie – w ten sposób obie 

wioski znalazły się pod zarządem klasztoru. Do 1500 roku była to wieś czynszowa, która 

pozostała już tylko folwarkiem klasztoru. Na początku XVII w. Somonino wraz z sąsiednimi 

wioskami zostało wydzierżawione w ręce prywatne. W 1613 roku w Somoninie powstały 

wapienniki, a w 1615 roku powstała cegielnia. Ponadto w XVII w. na folwarku somonińskim 

istniał młyn, tartak, stolarnia, karczma. Rozwinięto hodowle koni, wołów, krów, kóz i świń. 

W 1772 roku dobra klasztorne przeszły pod wpływy pruskie. Od roku 1954, tereny obecnej 

Gminy Somonino należały do gminy Goręczyno. Uchwałą Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w 

województwie gdańskim, stworzona została w powiecie kartuskim gmina Somonino z 16 

siedzibami sołectw: Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Kamela, Kaplica, Ostrzyce, 

Piotrowo, Połęczyno, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Somonino, Starkowa Huta, 

Wyczechowo. Przemiany ustrojowe państwa polskiego w roku 1989 pozwoliły na działanie 

władz samorządowych w gminie na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  

Każda z miejscowości wchodzących w skład Gminy Somonino posiada własny zasób 

wartości środowiska kulturowego. 

 Wieś Borcz – pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1241 roku. Do Borcza należał 

przysiółek oraz leśnictwo Patoka. Wieś funkcjonowała wówczas, jako dobro 

rycerskie, a w późniejszym okresie, jako majątek ziemski. Ponadto w skład Borcza 

wchodziły przysiółki Mały Dwór oraz zespół dworsko-parkowy z folwarkiem o 

wysokiej wartości dla środowiska kulturowego. Borcz (dawniej Borzec, z niem. 

Burcz) funkcjonował, jako wieś szlachecka z folwarkiem Patoka, w którym od II poł. 

XIX wieku istniała szkoła. Jest to wieś folwarczna o układzie ulicowym, która 

powstała wzdłuż drogi o przebiegu wschodnio-zachodnim od Hopowa do Skrzeszewa 

Żukowskiego. Na strukturę zabytkową wsi składa się zabytkowy zespół dworsko-

folwarczny z dworem, zabudowaniami folwarcznymi, gorzelnią, parkiem, wraz z 

murem i parkanem wzdłuż ulicy na południe od folwarku z domami mieszkalnymi. 

Przestrzeń wsi uzupełniał cmentarz poewangelicki. Na obszarze sołectwa znajduje się 

cmentarzysko, które tworzą cztery kurhany o piaszczysto-kamiennych nasypach. 

Obiekt ten związany jest z wędrówkami Gotów przez Pomorze, które miały miejsce w 

pierwszych wiekach naszej ery. Ponadto na terenie wsi zlokalizowano 22 stanowiska 

archeologiczne, datowane na różne okresy pradziejowe.  
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 Wieś Egiertowo – po roku 1600, funkcjonowała, jako wieś chłopska pohutnicza. Wieś 

została silnie przekształcona i zdeformowana podczas budowy drogi krajowej. 

Zachowało się kilka elementów struktury, które mają charakter wartości 

krajobrazowych, związanych z rozłogiem pól. Wieś Egertowo (z niem. Eggertshütte) 

w XIX wieku była wsią chłopską w powiecie kartuskim. Do wsi należało wówczas 14 

gospodarstw gburskich i 6 zagrodniczych. Egiertowo w XIX wieku podlegało pod 

parafię katolicką w Goręczynie. Budynki mieszkalne charakteryzowały się wysokim 

dachem dwuspadowym, na podwyższonej ściance kolankowej. Układ przestrzenny 

jest obecnie zdekomponowany i mało czytelny. Zachowanych zostało jedynie kilka 

przykładów budownictwa mieszkalnego z XIX i I połowy XX wieku. Na terenie 

Egiertowa zachował się cmentarz, jednak ulega on powolnej dewastacji. Pierwsze 

informacje o odkryciach archeologicznych na terenie wsi pochodzą z 1889 roku. 

Odkryto wówczas kurhan kamienny, datowany na okres wczesnego średniowiecza. 

Łącznie na terenie Egiertowa odkryto 22 stanowiska archeologiczne, w tym groby 

skrzynkowe, datowane na wczesna epokę żelaza. Pozostałości świadczące o 

najwcześniejszym osadnictwie określono na epokę kamienia, a zlokalizowane zostało 

na południe od wsi. Wśród obiektów archeologicznych wyróżniamy cmentarzysko 

płaskie z okresu wpływów rzymskich z I-II w. n. e., oraz rozległe osady w północnej 

części wsi.  

 Wieś Goręczyno – dawniej kasztelania, wieś chłopska o wybitnych wartościach 

historycznych i krajobrazowych. Wieś datowana jest na XII wiek. Posiada wysokiej 

wartości elementy kultury takie jak kościół wraz z otoczeniem oraz zabudowania w 

centrum wsi. Goręczyno na przestrzeni wieków, zmieniało swoje nazwy, dawniej: 

Guruchnino, Goranchino (1241 r.), Gorrenczin, Gorentzin, Gorrenczyn, Golęcin, 

Gorecino, a z niem. Gorrenschin (1920 r.). Zgodnie z historią wsi, Goręczyno 

funkcjonowało, jako siedziba podlegająca wczesnośredniowiecznej kasztelanii 

Gdańskiej. Od 1241 r. funkcjonowała jako samodzielna kasztelania w Goręczynie, 

będąc własnością Księcia Lubiszewskiego Sambora II. W 1241 roku Sambor II nadał 

kasztelanię w Goręczynie wraz z 18 wsiami biskupowi kujawsko-pomorskiemu 

Michałowi z Włocławka. W zamian biskup zrzekł się dziesięciny. Książę Mszczuj II, 

w 1282 roku unieważnił postanowienie Sambora II. Od 1380 r. Winrich von Kniprode 

nadał połowę Goręczyna i Somonina braciom Nitschin i Braczelow, natomiast drugą 

połowę otrzymał Clocken. W 1392 roku w Goręczynie istniał młyn, na który w 1436 

roku przywilej do niego uzyskali bracia Jeszke, Petrasch, Swantke, Mattiz i Rudiger. 
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W 1462 r. szlachetny Maciej ustąpił połowę wsi Goręczyno kartuzom, natomiast 

drugą jej część sprzedał Janowi z Goręcina oraz jego matce Elżbiecie. Król Kazimierz 

zatwierdził obie zmiany własności oraz zmienił obowiązujące dotychczas prawo na 

magdeburskie i zwolnił wieś z dodatkowych kosztów. Struktura przestrzenna wsi 

powstała w oparciu o kilka większych i mniejszych zagród rolniczych 

wielobudynkowych. Obecne centrum wsi wykształciło się wokół budynku kościoła (z 

1639 roku), który otaczają cmentarz z historycznymi grobowcami z XVII wieku, mur 

kościelny wraz z bramą wjazdową z ok. 1910 roku oraz plebania z przełomu XIX i 

XX wieku, zajazd i szkoła. Pod koniec XIX wieku na terenie wsi odkryto groby 

skrzynkowe datowane na wczesna epokę żelaza oraz zlokalizowano 35 stanowisk 

archeologicznych.  

 Wieś Hopowo – po 1600 roku funkcjonowała jako wieś chłopska pohutnicza. Hopowo 

z niem. Hopfendorf, Hoppendorf. W XIX wieku wieś ta funkcjonowała jako wieś 

gburska i należała do Wyczechowa w powiecie kartuskim. Wieś została założona na 

gruntach po wytrzebionym lesie dawnego starostwa Skarszewskiego ok. 1600 roku. 

Wieś posiadała układ wielodrożny, charakterystyczny dla wsi pohutniczej. 

Zabudowania skoncentrowane były wokół placu z dużym stawem w centralnej części 

wsi. Wieś Hopowo posiada dwa historycznie znaczące obiekty: dom nr 27 z 1876 roku 

oraz kuźnię z 1927 roku. Wieś zachowała swoją historyczną strukturę materialną. 

Widoczne są przykłady tradycyjnego i historycznego budownictwa wiejskiego. 

Pierwsze odkrycia na terenie wsi odnotowuje się na późny okres średniowiecza. Na 

terenie wsi znajduje się 15 stanowisk archeologicznych. W północnej części wsi 

znajdowała się osada wielokulturowa, a na północny-zachód od centrum 

zlokalizowane zostały ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich.  

 Wieś Kamela – po 1600 roku funkcjonowała jako wieś pohutnicza. Kamela, z niem. 

Kamehlen. Powstała około 1600 roku wraz z innymi wsiami założonymi na obszarach 

wytrzebionego lasu. Początkowo wieś należała do starostwa Skarszewskiego i 

sprawowała szarwarki dla utrzymania śluz młyńskich w Skarszewach, które w 

późniejszym okresie zamieniono na opłatę pieniężną. Do struktury przestrzennej wsi 

należą leżące wzdłuż ulicy wiejskiej zagrody wielobudynkowe w tym części o 

archaicznym usytuowaniu budynków mieszkalnych szczytem do drogi. W trakcie 

badań archeologicznych, przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia 

Polski, zlokalizowano 14 stanowisk archeologicznych. Należy do nich zlokalizowana 

w 1986 roku huta szkła, datowana na XVII wiek. W północnej wsi znajdują się dwa 
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skupiska osad, datowanych od epoki kamienia (III tys. p.n.e.) do okresu późnego 

średniowiecza.  

 Wieś Kaplica – po 1600 roku funkcjonowała jako wieś pohutnicza. Kaplica, nosiła 

dawniej nazwę Kapel, oraz z niem. Kapellenhütte. Wieś funkcjonowała dawniej, jako 

wieś gburska w powiecie kartuskim, leżąca nad małym jeziorem. Pierwotnie należała 

do starostwa Skarszewskiego. Przywilej dla wsi wystawiony został przez starostę 

skarszewskiego Jana Działyńskiego w 1703 roku. Wieś Kaplica pełniła funkcję 

szarwarku przy utrzymaniu śluz młyńskich w Skarszewach do 1843 roku. Na strukturę 

przestrzenną wsi składają się zagrody o różnej wielkości i formie. Zachowały się 

również nieliczne przykłady obiektów budownictwa tradycyjnego. We wsi 

odnotowano 15 stanowisk archeologicznych. W 1977 roku zlokalizowano w północnej 

części wsi osadę wczesnośredniowieczną oraz ślady huty szkła z XVIII wieku, które 

odnaleziono w roku 1983.  

 Wieś Ostrzyce – od 1241 roku, funkcjonowała jako dawne dobro rycerskie, które w 

późniejszym okresie przekształcone zostało na wieś chłopską. Ostrzyce, dawniej 

Ostriche (od 1241 roku), przekształciło się w Ostrice, a z niem. Ostritz. Pierwsze 

wzmianki o wsi pochodzą z dokumentu datowanego na 1241 rok. W dokumencie tym 

Sambor II nadał wieś wraz z całą kasztelanią goręczyńską biskupowi włocławskiemu 

Michałowi. W czasach krzyżackich, czyli w roku 1311, wieś należała do starostwa 

tczewskiego, jako dobra rycerskie na prawie polskim. W 1422 roku wieś stała się 

własnością klasztoru Kartuzów. Zakon Krzyżacki zwolnił wówczas wieś od wszelkich 

ciężarów z wyjątkiem 1 służby w lekkiej zbroi. Krzyżacy nie pozwolili postawić 

młyna na terenie wsi, w obawie, że stanie się ona konkurencją dla młyna Zakonu w 

Gdańsku. Jednak w 1429 młyn powstał i działał na zasadzie dzierżawy z zaleceniem 

zatrzymania go zgodnie z wolą Zakonu. Tutejsze sołectwo posiadało przywileje z 

1425 i 1547 roku. Uwłaszczenie nastąpiło w 1820 roku. Struktura przestrzenna wsi 

miała charakter placowo-ulicowy z nieregularnymi siedliskami, dostosowanymi do 

topograficznego układu terenu. Na historyczną strukturę wsi składają się pozostałości 

zagród o tradycyjnej formie (w tym jeden budynek o konstrukcji szkieletowej, kryty 

strzechą). Pierwsze znaleziska na terenie wsi datowane są na epokę kamienia (III tys. 

p.n.e).  

 Wieś Piotrowo – po 1600 roku funkcjonowała jako wieś pohutnicza. Piotrowo, nosiło 

dawniej nazwę Fuspeterowo, a z niem. Fusspetergütte. W XIX wieku była to wieś 

gburska. Od około 1880 wieś należała do parafii Stare Garbowo. Struktura 
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przestrzenna wsi to charakterystyczne zagrody o układzie pohutniczym, 

nieregularnym, o przebiegu dróg dostosowanych do terenu. Na terenie wsi odkryto 

kurhan kamienny z grobami szkieletowymi. Kurhan datowany jest na okres 

wczesnośredniowieczny. Natomiast w południowo-zachodniej części wsi odkryto w 

XIX wieku grodzisko wczesnośredniowieczne. Grodzisko ma kształt owalu o 

wymiarach ok. 50 m x 60 m. Około 200 m od grodziska zlokalizowana została osada, 

datowana na okres wczesnego średniowiecza.  

 Wieś Połęczyno – od roku 1255 funkcjonowała jako wieś chłopska – folwark Jeknica. 

Wieś Połęczyno, nosiło dawniej nazwy: Połęcin, Połęcino, Polusino (1255- 1711 r.), a 

z niem. Pollentschin. W 1255 roku, wieś nadana została przez Księcia Sambora II 

cystersom w Łeknie. W 1298 roku, biskup kujawski Wisław zrzekł się praw do 

dziesięcin od wsi. Zakon Krzyżacki nadał te dobra w 1420 roku, braciom Mikołajowi i 

Piotrowi na prawie magdeburskim. W 1457 roku, Połęczyno nabył zakon Kartuzów. 

W III ćw. XIX wieku Połęczyno było wsią włościańską. Do Połęczyna należała 

Jeknica (dawniej: Jegmuc, z niem. Jäcknitz). Na strukturę przestrzenną wsi składają 

się zabudowania zagrodowe usytuowane swobodnie przy zbiegających się drogach 

wewnętrznych wsi. W 1996 roku na terenie wsi przeprowadzono badania 

powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Podczas badań odkryto 

14 stanowisk archeologicznych. Zlokalizowano wówczas osady okresu późnego 

średniowiecza, położone w północnej części wsi. Zarejestrowano również ślady 

osadnictwa z epoki kamienia i okresu wpływów rzymskich. W rejonie odkryto hutę 

szkła, datowaną na XVII wiek.  

 Wieś Ramleje – w XIX wieku funkcjonowała jako leśnictwo, w późniejszym okresie 

jako wieś chłopska. Wieś Ramleje, nazywała sie dawniej Ramle, a z niem. Ramley. 

Wieś położona na wzgórzach zwanych dawniej Ramlejskimi Górami. Pierwotnie 

znajdowało się tu leśnictwo, należące do rewiru stągwałdzkiego. Dopiero w 1868 roku 

obszar ten został uwłaszczony. Poziom zachowania zabudowy tradycyjnej we wsi jest 

stosunkowo wysoki. Zachowało się kilka budynków o drewnianej konstrukcji 

szkieletowej. W trakcie badań archeologicznych zlokalizowano na terenie wsi 17 

stanowisk archeologicznych, a w tym osady i punkty osadnicze w północnej części 

wsi, datowane na epokę brązu, oraz cmentarzysko grobów skrzynkowych, datowane 

na wczesna epokę żelaza.  

 Wieś Rąty – w 1241 roku funkcjonowała jako wieś chłopska i folwark. Rąty, nosiły 

dawniej nazwę Ronty, Ronci (1241r.), Tranthe (1291 r.), niem. Ronti. Najstarsza 
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wzmianka dotycząca wsi pochodzi z 1241 roku. Sambor II nadał wówczas Rąty wraz z 

18 innymi wsiami, biskupowi kujawskiemu Michałowi. Od 1311 r. wieś należała z 

okolicznymi ziemiami do wójtostwa tczewskiego. Na taką strukturę wsi składały się 

zagrody o różnej wielkości, kształcie i formie architektonicznej. Wieś Rąty jest bogata 

w stanowiska archeologiczne. Podczas badań pracowników Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku, odnaleziono kurhan z grobami szkieletowymi, 

datowany na okres wczesnego średniowiecza. W latach 1984 – 1996 przeprowadzono 

badania wykopaliskowe cmentarzyska grobów skrzynkowych. Odkryto wówczas 

kilkadziesiąt obiektów archeologicznych: groby ciałopalne, paleniska, jamy. Z 

cmentarzyska pozyskano bogatą kolekcję glinianych popielnic i naczyń.  

 Wieś Rybaki – po roku 1600 funkcjonowała jako wieś chłopska pohutnicza. Dawna 

nazwa, z niem. Fischershütte. Miejscowość widnieje pod nazwą Rybaki od 1780 roku. 

Strukturą przestrzenną wsi są zagrody o różnej wielkości i sposobie 

zagospodarowania. Na terenie wsi istnieje gospodarstwo z kamiennymi budynkami z I 

poł. XX wieku oraz cmentarz o mało czytelnej formie. Pierwszym odkryciem 

archeologicznym na terenie wsi był skarb monet pochodzący z połowy XI wieku. 

Ponadto na terenie wsi ulokowane były dwa grodziska. Jedno z nich zlokalizowane w 

było w miejscu zwanym „Białą Górą”, usytuowane na cyplu w pobliżu strumienia. Na 

terenie wsi odkryto 23 stanowiska archeologiczne. Ich zasoby datowane są na epokę 

żelaza oraz okres wczesnego i późnego średniowiecza. Okres nowożytny 

reprezentowany jest przez hutę szkła, pochodzącą z XVIII wieku.  

 Wieś Sławki – od 1241 roku funkcjonowała, jako dobra rycerskie a następnie 

przekształcona została w wieś chłopską. Sławki nosiły dawniej nazwy: Sławkowy, 

Slavcovo (1241 roku), Slafchowo (1291 roku), z niem. Schlawkau. Za czasów książąt 

pomorskich Sławki należały do kasztelanii goręczyńskiej i wraz z 18 innymi wsiami 

przekazana została przez Sambora II biskupowi kujawskiemu Michałowi. W 1311 r. 

za czasów krzyżackich Sławki weszły w skład wójtostwa tczewskiego i otrzymały 

prawo polskie z obowiązkiem służby wojennej. Za czasów Królestwa Polskiego, 

należały do powiatu gdańsko-tczewskiego. Układ przestrzenny wsi to miedzy innymi 

zagrody o tradycyjnym układzie dwu i wielobudynkowych. Na terenie wsi zachowało 

się wiele budynków murowanych z I połowie XX wieku, o bryle tradycyjnego 

kaszubskiego domu. W 1975 roku na terenie wsi odkryto 26 stanowisk 

archeologicznych.  
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 Wieś Starkowa Huta – od 1600 roku funkcjonowała, jako wieś chłopska pohutnicza. 

Starkową Hutę, nazywano dawniej Starkowo, Sztarkowa Huta (od 1760 r.) z niem. 

Starkhütte albo Starkenhütte. Była to wieś gburska, która powstała na terenie 

wytrzebionych lasów. Na północy od wsi, w XVIII wieku znajdowała się huta szkła. 

W XIX i I poł. XX wieku była tu cegielnia i szkoła. Na strukturę przestrzenną wsi 

składały się wielobudynkowe zagrody rozproszonych siedlisk. Na terenie wsi 

zachowały się relikty zabudowy tradycyjnej i historycznej. Ponadto na tym terenie, w 

okresie międzywojennym oraz w XX wieku (1983 r.) odnaleziono groby skrzyniowe.  

 Wieś Wyczechowo – od 1241 roku, funkcjonowała, jako dobra rycerskie, które 

przekształcono w majątek ziemski i wieś folwarczną z przysiółkami i folwarkami 

(Trątkownica, Nowy Dwór, Osady, Pstra Suka). Wyczechowo nosiło dawniej nazwy 

Wyciechowo, Wojciechowo, Vissechechovie (1241 r.), z niem., Fitschkau. 

Wyczechowo należało od 1311 r. do wójostwa tczewskiego, a jego zarząd opierał się 

na prawie polskim. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od pierwszego właściciela 

majątku o nazwisku Wyczechowski (wymieniony jest dopiero w 1649 roku). Majątek 

ziemski Wyczechowa składał się z kilku mniejszych folwarków i wybudowań. 

Główne składowe majątku to: zespół dworsko-folwarczny z parkiem wraz z zespołem 

mieszkalnej zabudowy folwarcznej w formie krótkiej ulicówki oraz mały folwark 

(Pstra Suka). Na terenie wsi znajdują się obiekty o znaczeniu historycznym. Należą do 

nich: budynek dworu i zabudowa folwarczna (1885-1887 r.), park podworski, 

krajobrazowy z XIX wieku, cmentarzysko kurhanowe – okres wpływów rzymskich, 

grodzisko z wczesnego średniowiecza, osada otwarta z wczesnego i późnego 

średniowiecza, grodzisko z wczesnego średniowiecza, cmentarzysko płaskie z 

wczesnej epoki żelaza, cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu. 

 

2. Urząd Gminy Somonino 

 

Urząd gminy to jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest 

świadczenie pomocy wójtowi, w zakresie realizacji uchwał rady gminy, określonych 

przepisami prawa państwowego. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy, określa 

regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownik urzędu 

wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wymienia i charakteryzuje je ustawa o 

samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Na dzień 31 grudnia 
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2018 r. zatrudnione w Urzędzie Gminy Somonino były 42 osoby, co stanowiło 41 etatów, w 

tym:  

 Wójt – 1 etat, 

 Sekretarz – 1 etat, 

 Skarbnik – 1 etat, 

 Główna księgowa – 1 etat, 

 Zastępca kierownika USC – 1 etat, 

 Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych – 0,5 etatu, 

 Inspektor – 20 etatów, 

 Podinspektor – 7 etatów, 

 Referent – 5 etatów, 

 Młodszy referent – 1 etat, 

 Pomoc administracyjna – 1 etat, 

 Sprzątaczka – 1,5 etatu (2 x 0,75 etatu). 

 

3. Jednostki organizacyjne Gminy Somonino 

3.1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 

 

 Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 Liczba uczniów: 563;  

 Liczba oddziałów: 4 gimnazjum + 17 klas szkoły podstawowej + 4 oddziały 

przedszkolne. 

 Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 Nauczyciele dyplomowani: 32 osoby; 

 Nauczyciele mianowani: 6 osoby; 

 Nauczyciele kontraktowi: 5 osoby; 

 Nauczyciele stażyści: 0 osób. 

 liczba pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na poszczególne stanowiska 

 starszy referent: 1; 

 sekretarka: 1; 

 pomoc nauczyciela: 3; 

 konserwator: 2; 

 palacz CO: 1; 
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 kucharki: 2 

 pomoc kuchenna: 1; 

 szatniarka: 1; 

 sprzątaczka: 7; 

 opiekun dzieci przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły: 1. 

 inne istotne wydarzenia dla jednostki 

 projekt Erasmus+ „Your history is our history ” – wspólnie z partnerami z 

Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Litwy uczniowie poznawali historię 

swojego kraju, krajów partnerskich i jej wpływu na kształtowanie świadomości 

obywateli Unii Europejskiej (dotacja w kwocie 22 228 euro); 

 projekt Ekodetektywi – uczniowie naszej szkoły wspólnie z uczniami ze szkół z 

powiatu kartuskiego poszerzali wiadomości i umiejętności proekologiczne; 

 projekt Czas na Zdrowie – uczestnicy projektu w trakcie działań zdobyli 

wiadomości na temat wpływu zdrowego stylu życia;  

 projekty Owoce w Szkole, Mleko w Szkole – uczniowie klas I – V otrzymywali 

trzy razy w tygodniu świeże owoce lub warzywa oraz mleko lub różne przetwory 

mleczne; 

 projekt Szkoła Promująca Zdrowie – uczniowie brali udział w licznych działaniach 

promujących zachowania prozdrowotne; 

 projekt „Jak zdrowo żyć?” przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uczył dzieci 

efektywnego wykorzystania czasu wolnego oraz uświadamiał skutki zachowań 

niepożądanych; 

 program „Bezpieczna+” – uzyskanie dofinansowania na liczne różnorodne 

działania wychowawcze i profilaktyczne; 

 akcja „Szlachetna paczka” – nauczyciele naszej szkoły koordynowali akcję 

powiatową,  w ramach której 61 potrzebujących rodzin z powiatu kartuskiego 

otrzymało wsparcie;  

 projekt Wędkarstwo pasją młodzieży – chętni uczniowie poznawali tajniki 

wędkowania oraz zdobyli alternatywę na spędzanie czasu wolnego; 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – uzyskanie dwukrotnej dotacji na 

zakup nowości bibliotecznych; 

 projekt z Orange „Kolorowy świat książki” – dotacja 1000 zł na zakup nowości 

bibliotecznych; 
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 program „Żółty talerz” – uczniowie korzystają z dofinansowania do zdrowego, 

szkolnego odżywiania; 

 projekt gminny „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino” – miejsca w 

przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji; 

 projekt gminny „Pełni kompetencji! Realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w 

Gminie Somonino”; 

 projekt „Lepsza Szkoła” – w ramach którego uczniowie brali udział w 

diagnozowaniu swoich osiągnięć i ich doskonaleniu; 

 projekt XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym „Posłowie 

pierwszego Sejmu Niepodległej” – w ramach którego uczniowie brali udział w 

konkursie, dzięki któremu dwie uczennice brały udział w obradach Sejmu Dzieci i 

Młodzieży w Warszawie; 

 projekt Szkolny Klub Sportowy – realizacja zajęć dodatkowych z różnych 

dyscyplin gier zespołowych w dwóch grupach chłopców i dziewcząt; 

 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych – tytuł 

laureata i finalisty; 

 Wojewódzki Konkurs Historyczny – udział brało 4 uczniów, w tym 1 uczennica 

uzyskała tytuł finalisty; 

 Kuratoryjny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych 

województwa pomorskiego – tytuł laureata; 

 Wojewódzki Konkurs Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – III miejsce w 

kategorii recytacja; 

 Rejonowy Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – III miejsce  

drużynowo; 

 Powiatowy Konkurs na Dekorację Stołu Wigilijnego – II miejsce  zespołowo; 

 Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową – II i III miejsce 

indywidualne; 

 Wojewódzki Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową – tytuł laureata;   

 IX edycja Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Czytanie rozwija, 

czytanie wzbogaca” – tytuł finalistki; 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie; 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Rodno mowa” – III miejsce;  

 Powiatowy Konkurs Biblijny „Księga Wyjścia 2018” – II miejsce;  
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 XIII Rajd i Konkurs o Józefie Wybickim – II miejsce oraz Nagroda Główna 

„Generalskie Epolety”; 

 Wojewódzki „Konkurs Historyczny Historia Hymnu Narodowego” – III i IV 

miejsce;  

 XXIV Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich – I miejsce w 

województwie drużynowo; 

 Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przydrożne Kapliczki Archidiecezji 

Gdańskiej” – I miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec” – tytuł finalisty; 

 Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Głosem Inki” – tytuł finalisty; 

 Wojewódzki Konkurs Ekologiczny Czytelniczy „Oblicza globalizacji” – I miejsce 

drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Biegach Przełajowych – II i III miejsce;  

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Koszykowej Chłopców – III miejsce 

drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Koszykowej Dziewcząt – III miejsce 

drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców – III 

miejsce drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt – III 

miejsce drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej Chłopców – I 

miejsce drużynowe na etapie powiatowym i IV miejsce drużynowe w półfinale 

etapu wojewódzkiego; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej Dziewcząt – III 

miejsce drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt – III miejsce 

drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – I miejsce w biegu 

na 300 m, III miejsce w biegu na 600 m i III miejsce w skoku w dal; 

 Powiatowe Biegi Brzegami Raduni – II miejsce drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt – III 

miejsce drużynowe; 
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 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Chłopców – III miejsce drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich – III miejsce 

drużynowe; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt – I 

miejsce drużynowe; 

 Półfinał Wojewódzki Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt – I 

miejsce drużynowe; 

 Finał Wojewódzki Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt – IV 

miejsce drużynowe; 

 Nagrody i odznaczenia nauczycieli 2018: 

o Nagroda Ministra Edukacji Narodowej; 

o Medale Komisji Edukacji Narodowej; 

o Krzyże Zasługi; 

 Działalność stowarzyszeń szkolnych: 

o Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła zrealizowało projekt „Organizacja 

powiatowej ligi gimnazjalnej w piłce nożnej halowej ” obejmujący Powiat 

Kartuski. W ramach realizowanego projektu odbyło się pięć turniejów. 

Drużyny reprezentowały szkoły gimnazjalne i szkoły podstawowe z pięciu 

gmin Powiatu Kartuskiego; 

o Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – zrealizowało następujące projekty: 

- „Ekodetektywi – znają wartość wody”, w którym uczniowie zdobywali w 

zajęciach outdoor wiadomości za pomocą doświadczeń i analiz: do czego służy 

człowiekowi woda; 

- „Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych” – społeczność szkolna już po 

raz ósmy przygotowywała dla kilkunastu ośrodków pracujących z osobami 

niepełnosprawnymi z województwa pomorskiego dzień, w którym wszyscy 

byliśmy jednością. Była to dla naszej społeczności kolejna „żywa” lekcja 

życia; 

- „Akademia Młodego Społecznika” – młodzież szkolna przygotowywała się 

do życia w szeroko rozumianym społeczeństwie; 

 Działania wolontariatu: 

o Udział kilkudziesięciu wolontariuszy w akcjach: Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, zbiórka artykułów higienicznych na rzecz podopiecznych w 
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hospicjum w Gdańsku, ogólnopolska akcja „Góra grosza”, kiermasz ciast na 

rzecz domowego hospicjum w Kartuzach, Pola Nadziei, Dzieło Nowego 

Tysiąclecia, zbiórki dla Światowego Banku Żywności, pomoc w organizacji 

biegów w Somoninie w ramach akcji Kaszuby Biegają, zbiórka nakrętek na 

rzecz niepełnosprawnego chłopca z Dzierżążna, obsługa Dnia Osób 

Niepełnosprawnych w Centrum Kultury w Kartuzach, współpraca z GOPS w 

ramach akcji „Odrobina pod choinę”, zbiórka karmy w ramach akcji „Pomóż 

zwierzętom przetrwać zimę” dla schroniska „Promyk” w Gdańsku; 

 zakup gier zręcznościowych dla uczniów (2 * cymbergaje, 3 * stoły do 

piłkarzyków) na korytarze szkolne stanowiące alternatywę do spędzania przerw 

międzylekcyjnych; 

 organizacja licznych tematycznych nocek w szkole m.in. profilaktyczna, 

matematyczna, biblioteczna, z lekturą; 

 rajdy rowerowe; 

 obozy naukowe, Zielone Szkoły oraz szereg akcji i rajdów harcerskich; 

 liczne akcje proekologiczne; 

 Majówka z Wybickim – rajd pieszy i rowerowy z Sikorzyna do Będomina; 

 realizacja licznych innowacji, w tym m.in. rozgrywek matematycznych, 

zdobywanie tytułu Rachmistrza, plener malarski; 

 Zespół Tańca Regionalnego „Modre Oczka”, chór szkolny, zespół tańca 

towarzyskiego; 

 Zajęcia z robotyki i programowania; 

 Zajęcia z gry w szachy; 

 Klub gier planszowych; 

 Prowadzenie zajęć coachingu, tutoringu, mentoringu oraz mediacji rówieśniczych. 

 

3.2 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej  w Goręczynie 

 

 Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 Liczba uczniów: 419; 

 Liczba oddziałów: 19. 

 Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 Nauczyciele dyplomowani: 22; 



18 
 

 Nauczyciele mianowani: 11; 

 Nauczyciele kontraktowi: 4; 

 Nauczyciele stażyści: 1. 

 liczba pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na poszczególne stanowiska 

 sekretarka: 1; 

 referent: 1; 

 starszy referent: 1; 

 intendentka: 1; 

 kucharz:1; 

 konserwator: 1; 

 sprzątaczka: 6. 

 inne istotne wydarzenia dla jednostki 

 Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Przebudzenie wiosny” – I miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej "Just Sing" – II i III miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej – IV miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Oblicza globalizacji" – IV miejsce; 

 Wojewódzki Przegląd Form Teatralnych w j. niemieckim – II miejsce; 

 Wojewódzko-Metropolitarny Konkurs Biblijny – II miejsce; 

 Powiatowy Konkurs "Rodno mowa" – III miejsce; 

 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy – XV, XX, XXI, XXII, XXV, XXIX i XXXII 

miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski wierszy Ewy Warmowskiej – I miejsce i 

wyróżnienie; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj” – dwa 

wyróżnienia; 

 Rejonowy Konkurs Kolęd i Piosenek Wielojęzycznych – II miejsce;  

 Mistrzostwa Polski w biegu na 1000 m – II miejsce; 

 Powiatowe Biegi Brzegami Raduni – II, III, VII i VIII miejsce; 

 Małe Kaszuby Biegają (powiat) – I i IV miejsce; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt – II miejsce; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 

dziewcząt – III miejsce; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej chłopców – III miejsce; 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju – III miejsce; 
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 Wykonanie bieżni i boiska sportowego na stadionie; 

 Realizowane projekty i programy: 

o "Pełni kompetencji!" – realizacja zajęć dodatkowych; 

o Program "Trzymaj formę"; 

o Program żeglarski "Kaszubski Optymist(a)"; 

o Program profilaktyczny „ Jestem patriotą”; 

o Pogram profilaktyczny „ Aktywnie pozytywnie razem”; 

o Program „Szkolny Klub Sportowy” – program dla szkół dla uczniów klas I – V 

szkoły podstawowej; 

o „Pajacyk” – dożywianie dla 15 uczniów szkoły podstawowej; 

o „Program dla szkół” (Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole) – program 

dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej; 

o Działanie podejmowane w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego 

Niepodległość, patriotyzm, ojczyzna. zgodnie z harmonogramem podczas 

godzin wychowawczych, godzin pedagoga, apeli okolicznościowych, 

konkursów; 

o Akcja sprzątania świata, zbiórka makulatury; 

o Dożywiane z GOPS-u – 60 uczniów; 

o Działalność ZHR – zastęp Świetliki; 

o Kiermasz świąteczny; 

o Odpłatnie zajęcia dla chętnych: Zajęcia taneczne prowadzone przez Centrum 

Tańca Szczepan – 42 uczniów, Zajęcia gry na instrumentach (pianino, gitara, 

akordeon) – 15 uczniów; 

o Koncert  kolęd w wykonaniu uczniów szkoły w kościele parafialnym; 

o Zajęcia sportowe w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 5 grup; 

o Wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni; 

o Wycieczki klasowe  oraz wycieczki w ramach j. kaszubskiego; 

o Wolontariat: Akcja Pola Nadziei, Zbieranie nakrętek, Góra grosza, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

o Akcja Podaruj święta mieszkańcom Rytla – zbiórka zabawek, słodyczy i 

artykułów spożywczych; 

o Cykl spotkań czytelniczych dla uczniów kl. 0 – V,  Poczytaj mi kolego; 

o  Spotkanie noworoczne dla przyjaciół szkoły. 
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3.3 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie 

 

 Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 Liczba uczniów: 253; 

 Liczba oddziałów: 14. 

 Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 Nauczyciele dyplomowani: 21; 

 Nauczyciele mianowani: 4; 

 Nauczyciele kontraktowi: 4; 

 Nauczyciele stażyści: 3. 

 liczba pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na poszczególne stanowiska 

 sekretarz szkoły: 1; 

 konserwator/palacz: 1; 

 konserwator/palacz/sprzątacz: 1; 

 pilot zajezdniowy: 1; 

 sprzątaczka: 4. 

 inne istotne wydarzenia dla jednostki 

 Szkoła otrzymała I miejsce w powiecie oraz  III miejsce w województwie w 

Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego „Szkoła na Medal”; 

 Nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego otrzymała II miejsce w powiecie w 

Plebiscycie Dziennika  Bałtyckiego „Nauczyciel na medal”; 

 Nawiązano współpracę z Polską Federacją Nordick Walking w celu m.in. 

promowania w środowisku aktywnego spędzania wolnego czasu przy tzw. kijkach; 

 Ogrodzono nowym płotem obejście szkoły; 

 Postawiono płot betonowy odgradzający obejście szkoły od zachodniej strony; 

 Wyremontowano systemem gospodarczym 2 sale lekcyjne (podłoga, lamperie); 

 Wyremontowano systemem gospodarczym bibliotekę (podłoga, lamperia); 

 W sali nr 7 po remoncie zakupiono szafy, w których umieszczono wyposażenie 

projektu „Pracownia przyrodnicza – Żywa pracownia przyrodnicza”; 

 Szkoła otrzymała 3 tablice multimedialne w ramach projektu „Aktywna tablica”; 

 Szkolna biblioteka została doposażona w 1027 nowych woluminów w ramach 

projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;  
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 Przystąpienie szkoły do Ogólnopolskiego Programu SKS – w projekcie biorą 

udział 4 grupy uczniów, są to zajęcia pozalekcyjne; 

 Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna głowa”, spotkanie z Januszem 

Lewandowskim europosłem, który objął patronat na akcją; 

 Przystąpienie do całorocznej akcji MAKULATURA, czyli zbiórka makulatury na 

rzecz rodzinnych domów dziecka we współpracy z Fundacją Przyjazny Świat 

Dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”; 

 Udział szkoły w III Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja Mała Ojczyzna – 

Ceramika Kaszubska”, uczniowie zdobyli I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. Łącznie nagrodzonych zostało 11 

uczniów; 

 Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zagrożenia wypadkowe w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Wyróżnienie otrzymało dwóch 

uczniów; 

 Udział w III powiatowym Konkursie „Ilustrujemy baśnie Christiana Andersena. I 

miejsce w kategorii klas „0” i II; 

 Udział w XVIII Powiatowym Konkursie „Świeci, których warto poznać”. W 

części plastycznej I miejsce oraz wyróżnienie; 

 Zdobycie przez Samorząd Uczniowski certyfikatu „Lider Samorządu 

Uczniowskiego”, w wyniku przystąpienia szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu 

„Lider Samorządu Uczniowskiego” organizowanego przez Studium Prawa 

Europejskiego w Warszawie; 

 Przystąpienie do Powiatowego, Międzyszkolnego Konkursu „Dekoracje stołu 

wigilijnego”, organizowanego na poziomie szkół średnich. Zdobycie I miejsca; 

 Udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Piramida zdrowia – siła diety”, 

organizowanego przez Powiatową Stację Sanepidu w Kartuzach. Zdobycie II 

miejsca; 

 Sukcesy uczniów w II Powiatowym Turnieju Debat Oksfordzkich (najlepiej 

napisany esej, najlepszy Marszałek i Sekretarz); 

 Realizacja szkolnego projektu „Obchodzimy 100 –lecie Państwa Polskiego”; 

 Przystąpienie do Ogólnopolskiej akcji Dzień Głośnego Czytania – klasy I – III ze 

Słodziakami; 
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 Organizacja uroczystości szkolnej – Dzień Patrona Szkoły. W rocznicę nadania 

imienia szkole odsłonięto i poświecono figurę patrona szkoły, św. Franciszka z 

Asyżu. Obchody święta szkoły; 

 Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiego projektu „Nordic Walking na receptę” 

organizowanego przez Polska Federacje Nordic Walking pod patronatem 

Ministerstwa Sportu oraz Justyny Kowalczyk polskiej olimpijki –  cotygodniowe 

marsze nordic walking dla uczniów od maja do listopada prowadzone przez 2 

nauczycieli szkoły, będących licencjonowanymi instruktorami  nordic walking. 

 

3.4 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu 

 

 Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 Liczba uczniów: 143; 

 Liczba oddziałów: 8 + 1 oddział przedszkolny. 

 Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 Nauczyciele dyplomowani: 11; 

 Nauczyciele mianowani: 4; 

 Nauczyciele kontraktowi: 4; 

 Nauczyciele stażyści: 1. 

 liczba pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na poszczególne stanowiska 

 Sekretarka: 1; 

 Konserwator: 1; 

 Pilot Zajezdniowy: 1; 

 Sprzątaczka: 2. 

 inne istotne wydarzenia dla jednostki 

 Biegi Przełajowe Brzegami Raduni – I miejsce i III miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Historyczny „Ks. Antoni Arasmus w gronie męczenników II 

wojny światowej” – I, II, III, IV miejsce; 

 Powiatowy turniej tenisa stołowego w Miechucinie – II miejsce dziewczęta, IV 

miejsce chłopcy; 

 Powiatowe zawody w unihokeju – III miejsce dziewczęta; 

 Udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania po Kaszubsku; 
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 Powiatowy konkurs plastyczny „Moje Kaszuby” – III miejsce w kat. klas 0 – III 

oraz wyróżnienie; 

 Powiatowy konkurs „Oddychaj świeżym powietrzem” w ramach Międzyszkolnego 

Dnia Ekologicznego; 

 Powiatowy konkurs plastyczno – językowy „Christmas Card” – 4 wyróżnienia w 

kat. 0 – III; 

 Powiatowy Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych – wyróżnienie; 

 II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaczek w tenisie stołowym – I miejsce; 

 I Grand Prix Polski Żaczek w tenisie stołowym – XXXIII miejsce; 

 W okresie od 01 marca do 30 listopada 2018 roku realizowaliśmy projekt „Piłka 

siatkowa – drogą samorozwoju”; 

 „ Klub 2018” – Projekt realizowany przez stowarzyszenie „Szkoła w Borczu 

spełnia marzenia”; 

 Dzień Dziecka 2018 „Skocz po zdrowie” – projekt realizowany przez 

stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” we współpracy z firmą 

ORANGE; 

 „Gwiazdka u naszych sąsiadów” – projekt realizowany przez stowarzyszenie 

„Szkoła w Borczu spełnia marzenia” we współpracy z firmą ORANGE; 

 Projekt profilaktyczny” Wybieram aktywność, żyję bez nałogów” (finansowany 

przez organ prowadzący); 

 Projekt profilaktyczny – „Chcę iść przez życie zdrowo, aktywnie i szczęśliwie”            

(finansowany przez organ prowadzący). 

 

3.5 Gminne Przedszkole w Goręczynie 

 

 Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 Liczba uczniów: 65; 

 Liczba oddziałów: 3. 

 Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 Nauczyciele dyplomowani: 2; 

 Nauczyciele mianowani: 1; 

 Nauczyciele kontraktowi: 1 

 Nauczyciele stażyści: 0. 
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 liczba pracowników administracji i obsługi w rozbiciu na poszczególne stanowiska 

 pomoc nauczyciela/intendent: 1; 

 kucharz: 1; 

 pomoc nauczyciela: 1; 

 pomoc nauczyciela / sprzątaczka: 1; 

 palacz / konserwator: 1. 

 inne istotne wydarzenia dla jednostki 

 W latach 2016/17 i 2017/18 udział przedszkola w projekcie: „Przedszkolaki z 

naszej paki w Gminie Somonino”, dzięki któremu zrealizowano: 

o wyposażenie przedszkola: nowoczesny plac zabaw, podstawowe i rozszerzone 

pakiety edukacyjne dla dzieci i nauczycieli wspomagające rozwój mowy 

(terapia logopedyczna) oraz aktywizujące zmysły (terapia sensoryczna), 

zestawy doświadczalne do badań i możliwości dokonywania doświadczeń, 

wyposażenie do zajęć rytmiczno-muzycznych, zestawy i materiały edukacyjne 

do nauki języka angielskiego, tablica multimedialna oraz interaktywne 

oprogramowanie do niej, projektor wraz z „Magicznym dywanem”; 

o udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym: studia podyplomowe z 

zakresu wczesnego wspomagania rozwoju; 

 warsztaty metodyczne:  

o „Wiatrak matematyczny – innowacyjne narzędzie i metoda edukacji 

matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym”; 

o „Metody integracyjne w pracy z grupą”; 

o „Metoda klanzy w terapii logopedycznej”; 

 Oferta zajęć dodatkowych: 

o J. angielski; 

o J. hiszpański; 

o Karate; 

o Gra na instrumentach; 

o Rytmika; 

o Terapia logopedyczna; 

o Terapia sensoryczna; 

o Zajęcia matematyczno-przyrodnicze; 

 Udział dzieci w akcjach społecznych: 



25 
 

o Przystąpienie do akcji  zbiórki nakrętek „Nakrętki dla Milenki” na rzecz chorej 

Milenki. Akcja toczy się cały rok, zaszczepia u dzieci uczucie empatii, chęć 

niesienia pomocy bardziej potrzebującym; 

o Podjęcie współpracy w ramach ogólnokrajowego projektu „Kubusiowi 

przyjaciele natury” dający możliwość zaznajomienia dzieci z potrzebą dbania o 

naturę poprzez zabawy, doświadczenia oraz szeroko pojęte obcowanie ze 

środowiskiem naturalnym. Dzieci uczestniczą w zajęciach o tematyce 

ekologicznej. Zwieńczeniem jest udział dzieci w konkursie; 

o Przystąpienie do akcji zbiórki zużytych baterii w ramach dbałości o 

środowisko naturalne; 

 Współpraca ze środowiskiem społecznym: 

o Gminny Ośrodek Kultury: udział dzieci w konkursach na szczeblu gminnym 

(„Studnia talentów” i „Stroik wielkanocny”); 

o Leśniczy; 

o Biblioteka Publiczna; 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie; 

 uroczystości i imprezy przedszkolne: 

o Kuligi połączone z ogniskiem; 

o Bal karnawałowy; 

o Dzień Babci i Dziadka; 

o Warsztaty: Dziecko – Rodzic; 

o Dni Otwarte; 

o Wigilia w przedszkolu (z Mikołajem); 

o W poszukiwaniu zająca; 

o Dzień Dziecka; 

o Dzień Mamy i Taty – zamiennie z Dniem Rodziny. 

 

3.6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie 

 

 Wprowadzenie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie funkcjonuje jako jednostka 

organizacyjna samorządu terytorialnego. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania 

skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Somonino. 
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Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Somonino. Podstawowym aktem 

prawnym na podstawie którego funkcjonuje ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej.  

Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych tj.: 

1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

2) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

4) ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30maja 2018 w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”; 

6) ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

7) ustawy o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

8) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

9) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

10) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

11) ustawy o Karcie Duże Rodziny; 

12) ustawa o cudzoziemcach; 

13) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 

14) ustawa o zatrudnieniu socjalnym; 

15) Kodeks pracy; 

16) Kodeks Postepowania Administracyjnego; 

17) Prawo Zamówienie Publicznych. 

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie należy 

prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności 

polegających na:  

1) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;  

2) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;  

4) pracy socjalnej rozumianej, jako działanie skierowane na pomoc osobom i rodzinom  

w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków  

do życiowego usamodzielnienia;  

5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb;  
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6) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób  

i rodzin.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie w ramach realizacji zadań 

współpracuje z: 

1) Ośrodki wsparcia: 

- Domy Pomocy Społecznej – 9 placówek; 

- Schroniska dla bezdomnych – 5 placówek;  

- Domem Samotnej Matki – 1 placówka; 

- Centrum Integracji Społecznej – 1 placówka; 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – 1 placówka; 

2) Placówki oświaty: 

- szkoły – 6 placówek;  

- Ośrodek szklono-wychowawczy – 1 placówka; 

- Przedszkola – 2 placówki; 

3) Inne instytucje publiczne: 

- Ośrodki Pomocy Społecznej; 

- Policja; 

- Centrum Pomocy Rodzinie; 

- Powiatowy Urząd Pracy; 

- Sąd Rodzinny; 

- Gminy Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe;  

- Ochotnicze Straże Pożarne; 

- Szpitale; 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; 

- Centrum Interwencji Kryzysowej; 

- Zespół Kuratorski przy Sądzie Rodzinnym; 

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  

4) Organizacje pozarządowe: 

- Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski zakątek”; 

- Polski Czerwony Krzyż; 

- Spółdzielnia socjalna „Bezpieczni podopieczni”. 

 Struktura organizacyjna ośrodka  

Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 
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18 ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Somoninie zatrudnionych było 25 pracowników.  

 

Tab. 1 Wewnętrzny podział organizacyjny GOPS w Somoninie 

Dział Stanowisko pracy 
Wymiar 

etatu 

Ilość osób 

pracujących 

Administracja 

Kierownik 1 1 

z-ca Kierownika 1 1 

Główny księgowy ½ 1 

Aspirant pracy socjalnej 1 1 

Referent ds. kancelarii 1 1 

Obsługa kasy zlecenie 1 

Stanowisko ds. inwentaryzacji zlecenie 1 

Stanowisko ds. płac zlecenie 1 

Stanowisko ds. informatyki zlecenie 1 

Radca prawny zlecenie 1 

Pomoc Społeczna 

Starszy specjalista pracy socjalnej 1 1 

Starszy pracownik socjalny 2 2 

Pracownik socjalny 2 0 

Psycholog ½ 1 

Asystent rodziny 4 2 

Opiekunka 1 1 

Opiekunka zlecenie 2 

Świadczenia rodzinne 

Inspektor ds./ świadczeń rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnego 
1 1 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 1 

Aspirant pracy socjalnej 2 1 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Terapeuta – psycholog 1 1 

Instruktor terapii zajęciowej 1 0 

Fizjoterapeuta 1 0 

Opiekun osoby niepełnosprawnej 4 1 

Kierowca 1 1 

Konserwator zlecenie 1 

 

 Liczba osób/rodzin korzystających z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Somoninie 
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Tab. 2 Zadania własne gminy 

Nazwa zadania Ilość korzystających osób 

Zasiłek stały 98 

Zasiłek okresowy 77 

Schronienie 7 

Posiłek 317 

Usługi opiekuńcze 5 

Zasiłek celowy 190 

Sprawienie pogrzebu 1 

Ubezpieczenie zdrowotne 

(od zasiłków stałego i CIS) 
84 

Poradnictwo specjalistyczne 52 

Interwencja kryzysowa 6 

Praca socjalna 172 

Kontrakty socjalne 10 

Odpłatność za DPS 9 

Opłata za pobyt dzieci w rodzinie 

zastępczej 
11rodzin/ 20 dzieci 

Wynagrodzenia dla opiekuna 

sądowego 
1 

 

Tab. 3 Zadania zlecone  

Nazwa zadania 
Ilość 

korzystających rodzin 

Zasiłek rodzinny 876 

Świadczenie wychowawcze 1.217 

Świadczenie rodzicielskie 88 

Świadczenie pielęgnacyjne 76 

Zasiłek pielęgnacyjny 472 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 
138 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 54 

Fundusz alimentacyjny 80 

Ubezpieczenie zdrowotne i 

emerytalne (od świadczeń 

pielęgnacyjnych i innych) 

105 

Program Dobry Start 1097 

Realizacja Karty Dużej Rodziny 46 rodzin/ 179 osób 

Program „Za Życiem” 0 

 

 Realizowane projekty  

 Projekt pn. „Twoja Szansa.” realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w okresie do V 

2016 do X 2018r. Wartość projektu 714 353,86 zł. Dofinansowanie: 607 200,77 zł.  

Wkład własny: 107 153,09 zł.  

 Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. 
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Ośrodek w ramach programu uzyskał dofinansowanie na realizacje zadania 

Asystent Rodziny w postaci dofinansowanie do zatrudnienia 2 pracowników w 

łącznej wysokości 46 498,87 zł. Ponadto na realizacje zadania z własnych środków 

przeznaczono kwotę 59 878,77 zł. 

 Ostrzycie Wędkowanie. W ramach PFRON na organizacji sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ośrodek pozyskał środki finansowe 

na realizacje Plenerowego Spotkania osób niepełnosprawnych „Ostrzyckie 

Wędkowanie”. Na realizacje zadania przeznaczono dofinansowanie: PFRON (3 

100,00 zł); UG (2 576,01 zł); GOPS   (300,00 zł); GOPS depozytowe – pozyskane 

od sponsorów (5 977,07 zł). 

 Realizowane zadania 

 Z zakresu pomocy społecznej.  

Zadaniem pomocy społecznej jest realizowanie świadczeń pieniężnych i 

niepieniężnych w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej.  

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez GOPS w Somoninie w 2018 r. 

należą zasiłki: stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy oraz 

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez 

sąd. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania bezzwrotnych świadczeń 

pieniężnych wynosiło: do września 2018 r. 514,00 zł na osobę w rodzinie oraz 

634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, natomiast od października 2018 r. 

528,00 zł na osobę w rodzinie i 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

Świadczenia niepieniężne realizowane były w postaci: pracy socjalnej, opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, poradnictwa specjalistycznego, 

interwencji kryzysowej, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, świadczenia 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, oraz kierowania do domów pomocy 

społecznej i ośrodków wsparcia. Przyznanie świadczeń uzależnione jest od sytuacji 

materialno-bytowej i dochodowej rodziny i następuje po przeprowadzeniu przez 

pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. W 

trakcie wywiadu środowiskowego pracownik socjalny rozeznaje sytuację  

rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, zawodową i dochodową rodziny. Diagnozuje 

problemy oraz istniejące zagrożenia. Wspólnie z klientem omawia różne aspekty i 

możliwości rozwiązania problemów po czym udziela odpowiedniego wsparcia. 

Realizując zadania pracownicy socjalni posiłkują się asystentami rodziny oraz 

współpracują z wieloma instytucjami i  specjalistami zaangażowanymi w pracę na 
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rzecz osób wymagających pomocy, m. in. ze szkołami, służbą zdrowia, Policją, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem, kuratorami, klubem Abstynenta, 

Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowym 

Urzędem Pracy oraz z innymi OPS-ami. Ze wsparcia socjalnego ośrodka w 2018r. 

mieszkańcy Gminy Somonino korzystali z powodów wymienionych w tabeli 4.  

 

Tab. 4. Podział osób/rodzin korzystających ze wsparcia GOPS ze względu na powód wsparcia 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób 

Ubóstwo 194 628 

Bezdomność 13 13 

Bezrobocie 43 149 

Niepełnosprawność 207 572 

Długotrwała lub ciężka choroba 237 661 

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 247 1247 

Przemoc w rodzinie 19 61 

Alkoholizm 22 58 

Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego 1 3 

 

 Z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej – asystenta rodziny. 

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych 

postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się 

za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z 

rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Głównym celem 

asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego 

rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby 

przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być 

samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało 

bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy 

współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny 

wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, 

dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny. Asystent rodziny 

przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła 

pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

Plan pracy z rodzina jest najważniejszym narzędziem pracy asystenta z rodziną. 

Asystent opracowuje plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy zawiera działania które rodzina 

deklaruje zrealizować, zatem działania te musza być możliwe do wykonania przez 
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rodzinę. W planie pracy określa się również cele jakie mają zostać osiągnięte 

dzięki zrealizowanym przez rodzinę działaniom. Plan pracy określa osoby 

odpowiedzialne za realizacje poszczególnych działań, terminy ich wykonania i 

ocenę działań już zrealizowanych. Asystent rodziny współpracuje z 

koordynatorem pieczy zastępczej i innymi instytucjami organizującymi pomoc i 

opiekę dzieciom umieszczonymi w pieczy zastępczej. Asystent rodziny udziela 

pomocy rodzinom w poprawie ich trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w 

zdobywaniu umiejętności z zakresu prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego i dbania o higienę osobistą i zdrowotną. Do zadań asystenta należy 

pomoc rodzinom w poprawie warunków mieszkaniowych, udziela wsparcia 

psychologicznego, uczy poprawnych metod wychowawczych i rozwiazywania 

problemów wychowawczych. Asystent rodziny wspiera rodziny w aktywizacji 

zawodowej, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Asystent rodziny pracuje z całą 

rodziną, również z dziećmi. Asystent rodziny może pomagać dzieciom w 

odrabianiu prac domowych i udziela wsparcia dzieciom w pokonywaniu trudności. 

W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin asystent rodziny 

podejmuje działania interwencyjne. Jeśli w rodzinie jest prowadzona procedura 

„Niebieskich Kart” asystent uczestniczy w posiedzeniach zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupą roboczą zajmującą się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Na wniosek sądu sporządza opinie o rodzinie i jej 

członkach. Asystent rodziny współpracuje i występuje do instytucji o udzielenie 

informacji na temat członków rodziny działających na ich rzecz. Asystent rodziny 

prowadzi dokumentację dotyczącą współpracy z rodziną, a po jej zakończeniu 

monitoruje samodzielne funkcjonowanie rodziny.  

 Z zakresu świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia 

wychowawczego (500+) oraz Dobry Start (300+). 

Polityka prorodzinna znajduje odzwierciedlenie w zadaniach realizowanych przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 2014 r. w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, 

do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadzono 

zasiłek dla opiekuna. Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie tzw. zasada 

„złotówka za złotówkę”, która spowodowała, że rodziny, których dochody 

przekroczyły próg dochodowy nabywają prawo do zasiłków rodzinnych z 

dodatkami, jeżeli kwota przysługującego świadczenia po zastosowaniu zasady 
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„złotówka za złotówkę” nie będzie niższa niż 20 zł. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. Program 500+ w oparciu o 

ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Natomiast od 1 stycznia 2017 r. GOPS w Somoninie jest realizatorem wypłaty 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka  

lub w czasie porodu na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet  

w ciąży i rodzin „Za życiem”, zaś od 1 lipca 2018 r. jest realizatorem rządowego 

programu „Dobry start”. 

 

Tab. 5. Wydane decyzje z podziałem na typy 

Typ decyzji Liczba decyzji 

przyznające 3 786 

zmieniające 480 

odmowne 208 

uchylające 10 

inne 208 

zakończenie realizacji 204 

nienależnie pobrane świadczenia 4 

 

 Z zakresu Funduszu Alimentacyjnego. 

Zadaniem funduszu alimentacyjnego jest realizowanie świadczeń alimentacyjnych  

w oparciu o ustawę z dnia 7 września 20017r. o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów. 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:   

 - z instytucjami 333 sprawy;  

 - z dłużnikami 123 sprawy. 

Odzyskano do dłużników alimentacyjnych – 214 613,00 zł, z tego na: 

- dochody budżetu państwa 156 923,00 zł; 

- odsetki 70 388,00 zł; 

- dochody własne funduszu 57 690,00 zł. 

 Z zakresu Karty Dużej Rodziny. 
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Jednym z działań wspierających rodziny wielodzietne jest realizacja ustawy z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (KDR). Ogólnopolska Karta Dużej 

Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w 

instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 

możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Prawo do posiadania KDR przysługuje 

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na 

utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Prawo do KDR przysługuje także 

dzieciom: w wieku do 18. roku życia, w wieku do 25. roku życia w przypadku 

dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w 

przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili skradania 

wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie a jej wydanie jest 

bezpłatne. Jedynie w przypadku wniosku o dodatkową formę i wydanie duplikatu 

karty pobierane są opłaty. W 2018 r. wydano 179 KDR osobom mieszkających na 

terenie Gminy Somonino. 

 Z zakrersu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie przy współpracy Pomorskiego 

Oddziały Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia Trzech Wsi 

„Kaszubski Zakątek” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Egiertowie realizuje 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. Cel 

Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 

ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub 

posiłków. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje 21 produktów z 7 grup 

towarowych. W paczkach są m.in.: makarony, ryże, sery, mleko, przetwory z 

warzyw, owoców, konserwy mięsne, olej, cukier. Wartość paczki na jedną osobę 

wynosi ok. 263 zł. Uczestnicy Programu mogą także skorzystać z bezpłatnych 

szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki 

oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, 

zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i 

włączenia społecznego. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w 

trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 1 402 zł w 

przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w 
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rodzinie. Aby uzyskać wsparcie należy zgłosić się do GOPS-u w celu uzyskania 

odpowiedniego skierowania. Skierowanie wydaje pracownik socjalny po 

zweryfikowaniu sytuacji dochodowej wnioskodawcy. Program cieszy się dużą 

popularnością wśród mieszkańców Gminy Somonino. W roku 2018 r. z programu 

skorzystały 403 rodziny (1299 osób). Planuje się kontynuowanie realizacji 

programu w kolejnych latach. 

 Z zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych określa zasady korzystania ze świadczeń. 

Do świadczeń zdrowotnych mają prawo: osoby objęte powszechnym – 

obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym; inne osoby niż 

ubezpieczeni – osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, spełniające 

kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej; kobiety w 

okresie ciąży, porodu lub połogu: posiadające obywatelstwo polskie lub które 

uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

lub zezwolenie na pobyt czasowy. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

podlegają min. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 

osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 

kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Do zadań zleconych gminy należy 

wydawanie decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy jest decyzja wójta gminy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania świadczeniobiorcy. 

W 2018r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto łącznie 99 osób. Z tego:   

o 67 – opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenie 

pienieżne w postaci zasiłku stałego; 

o 17 – opłacenie składki zdrowotnej dla osób realizujących Indywidualny 

Program Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej;  
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o 15 – opłacenie składki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkowym 

ubezpieczeniem zdrowotnym.  

 Z zakresu przeciwdziałania przemocy – Niebieska Karta. 

o Liczba Niebieskich Kart A – 25 w tym sporządzone przez:  

- pomoc społeczną – 10; 

- policję – 14; 

- oświatę – 1; 

- służbę zdrowia – 0; 

- GKRPA – 0. 

o Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C (przez Grupę Roboczą) – 7; 

o Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D (przez Grupę Roboczą) – 14; 

o Liczba sprawców przemocy, którzy stawili się na wezwanie ZI – 16; 

o Liczba Przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie) – 1; 

o Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” – 11 w tym, na skutek: 

- ustania przemocy w rodzinie  i zrealizowania indywidualnego planu pomocy – 9;  

- bezzasadności podejmowania dalszych działań – 2;  

o Liczba przekazanych przez ZI zawiadomień do organów ścigania (Policji, 

Prokuratury) o popełnianiu przestępstwa w związku z używaniem przemocy w 

rodzinie – 2; 

o Liczba spotkań grup roboczych – 108; 

o Liczba grup roboczych – 24; 

o Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 4; 

o Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 139 w tym:  

- kobiety – 46;  

- mężczyźni – 44;  

- dzieci – 49; 

 Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa – 103 w tym:  

- psychologicznego – 46;  

- socjalnego 79. 

 Z zakresu projektu „Twoja szansa” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie w latach 2016 – 2018 r. w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
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2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, 

Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowej pozyskał środki 

finansowe na realizował projektu pn.: „Twoja szansa”. Celem projektu było 

zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością, poprzez poprawę 

dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonej przez Centrum 

Integracji Społecznej, realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej 

integracji poprzez wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach. 

Łącznie w projekcie uczestniczyło 57 osób, w tym 20 osób po zakończeniu udziału 

w projekcie podjęło zatrudnieni.  

 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach za 

2018 rok 

 Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym:  

o Trening kulinarny 

W pracowni kulinarnej podopieczni uczą się podstawowych czynności              

przydatnych w życiu codziennym takich jak samodzielnego przygotowywania 

posiłków. Utrwalają nabyte umiejętności kulinarne i wykorzystują je w 

codziennym życiu. Uczą się również dbania o higienę osobistą przed 

przystąpieniem i w czasie trwania zajęć; 

o Trening higieniczny 

Regularne dbanie o codzienną higienę osobistą, która przechodzi w samoistny 

nawyk, dbanie o wygląd zewnętrzny, umiejętne dostosowanie ubioru do 

okoliczności i warunków pogodowych, szacunek do własnego ciała oraz szacunek 

do indywidualności innych osób; 

o Trening porządkowy  

Celem zajęć jest usprawnianie lub wyuczenie umiejętności porządkowych dnia 

codziennego, obsługa sprzętu i odpowiedni dobór środków chemicznych, dbałość 

o przestrzeń, w  której się pracuje; 

o Trening zadań prozdrowotnych  

Dbanie o prawidłowe odżywianie, wykształcenie nawyku przyjmowania 

regularnie leków, rozpoznawanie i reagowanie na symptomy choroby, regularne 

mierzenie ciśnienia; 

o Trening budżetowy  
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Planawanie i gospodarowanie pieniędzmi, umiejętność samodzielnych zakupów,  

pogadanka na temat konsekwencji zaciągania kredytów; 

 Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:  

o Trening umiejętności społecznych  

Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów, aktywne słuchanie, 

pozytywne relacje z osobami bliskimi, pasywny i aktywny udział w rozmowie, 

utrwalanie zasad prawidłowych zachowań, dostosowanie się do panujących reguł, 

odpowiedzialności, zasad partnerstwa, właściwej komunikacji, stosownego 

zachowania się w miejscach publicznych;  

o Trening asertywności 

Ma na celu wykształcenie umiejętności właściwego prowadzenia dialogu, 

podkreślania swojej podmiotowości, wyrażania własnego zdania, umiejętność 

odmawiania;  

o Trening emocjonalny  

Nabywanie umiejętności właściwego rozpoznawania swoich emocji i potrzeb, 

nawiązywanie pozytywnych kontaktów, szanowanie godności osobistej drugiej 

osoby, wyrażanie swoich emocji i potrzeb; 

o Trening postępowania wspierająco-aktywizującego  

Ma na celu pomoc w realizacji spraw urzędowych, prowadzenie rozmów z 

urzędnikami, kompletne wypełnianie dokumentacji, ułatwienie kontaktów z 

PCPR, GOPS,  PFRON; 

 Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego  

o Trening audiowizualny  

Rozwijanie zainteresowań muzycznych poprzez słuchanie radia, różnego rodzaju 

muzyki (rockowa, klasyczna popowa, disco (muzykoterapia bierna i czynna)). 

Oglądanie telewizji, wspólne dyskusje zachęcające do aktywnego udziału w 

tematyce muzyki lub filmów; 

o Trening rozwijania zainteresowań  

Prowadzony jest poprzez terapię zajęciową, która ma służyć włączeniu uczestnika 

w życie grupy, kształtowanie nowych zdolności i umiejętności, w tym inicjatywy 

własnej, a także samorealizacji, samooceny, poczucia własnej wartości; 

o Trening rekreacyjny 

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, spacery (silwoterapia), nordic walking, 

wycieczki krajoznawcze, popularno-naukowe, tematyczne np.: zbieranie grzybów, 
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szyszek, runa leśnego itp. Poprawia to przede wszystkim wydolność oddechową i 

kondycję fizyczną. Wycieczki i wyjazdy integracyjne, gry i zabawy (ludoterapia); 

 Poradnictwo psychologiczne  

Polega na rozmowach indywidualnych i grupowych z psychologiem, podczas 

których rozwiązuje się problemy osobiste, emocjonalne, kryzysy, konflikty oraz 

rozwija się zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poradnictwo prawne 

oraz psychologiczne prowadzone jest przez pracownika z GOPS-u; 

 Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych  

Współpraca z lekarzami i pielęgniarkami z SP ZOZ w Somoninie, umawianie 

wizyt do lekarzy specjalistów (Żukowo, Kartuzy), regularna kontrola oraz 

instruowanie podopiecznych w przyjmowaniu odpowiednich leków i 

przestrzegania pór ich przyjmowania. W razie potrzeby lub w nagłych przypadków 

wezwanie pogotowia do ŚDS w Rybakach; 

 Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych  

o Stała współpraca z GOPS-em;  

o Pomoc w wypełnianiu druków urzędowych; 

o Pomoc w pozyskiwaniu świadczeń;  

o Składanie wniosków ds. orzecznictwa o niepełnosprawności; 

 Realizacja niezbędnej opieki  

o Dbanie o przestrzeganie prawa i regulaminu w Środowiskowym Domu 

Samopomocy; 

o Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zajęć;  

o Edukowanie w zakresie przysługujących praw;  

o Instruowanie o obowiązkach; 

 Realizacja terapii ruchowej – rehabilitacja 

Prowadzona jest przez rehabilitanta/masażystę, który realizuje zajęcia  

indywidualne i grupowe. Ćwiczenia i masaże są odpowiednio dobrane do 

indywidualnych potrzeb z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu (UGUL, lampa 

solux, laser, aplikator, materac masujący, stół rehabilitacyjny, masażer, bieżnia 

elektryczna, rower stacjonarny). Mają one na celu doskonalenie sprawności 

ruchowej, usprawnianie motoryczne, rozładowanie napięć psychicznych.  

Wszystkie te zajęcia zmniejszają dolegliwości bólowe, rozluźniają mięśnie, 

odżywiają tkanki i mięśnie, poprawiają ogólny stan psychofizyczny;  

 Realizacja wyżywienia  
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Wyżywienie  realizowane jest w ramach pracowni kulinarnej, pod nadzorem 

terapeutów. Podawane są dwa posiłki dziennie: śniadanie przygotowane przez 

wyznaczonych dyżurnych danego dnia i obiad również przygotowany przez 

uczestników; 

 Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach zajęć w ramach WTZ, 

ZAZ, praca chroniona, praca na otwartym rynku, inne  

o Klub wolontariatu Delfin Somonino – 6 osób; 

o Organizowanie wystaw i kiermaszów okolicznościowych – 12 osób; 

o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie odział Szymbark i szkoła w Szymbarku – 

stała współpraca, prezentacja wyrobów – 12 osób; 

o X Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w Gdyni – 5 osób; 

 Realizacja transportu uczestników zajęć 

Uczestnicy dowożeni są do ośrodka wsparcia autobusem przystosowanym do 

przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania. Po zakończonych 

zajęciach odwożeni są również do domu; 

 Realizacja współpracy z podmiotami środowiska lokalnego  

o Współpraca i udział w spotkaniach integracyjnych realizowanych przez, 

GOPS, ŚDS, WTZ, szkoły; 

o Spotkania z uczestnikami innych ośrodków – ŚDS Marszewska Góra , ŚDS 

Kobysewo i inne; 

o Spotkania z włodarzami gminy, rodzicami, opiekunami również z okazji świąt, 

uroczystości wewnętrznych; 

o Udział w zawodach sportowych organizowanych przez: ŚDS Kartuzy, ŚDS 

Sopot, ŚDS Przodkowo, ŚDS Gdynia; 

o Współpraca z organizatorami imprez plenerowych, lokalnych tj.: „ Ostrzyckie 

Lato”, „Ścinanie Kanii”, „Knieja”, Festiwal Przyjemności muzycznych, 

„Muzyka bez granic”, „Ostrzyckie wędkowanie”; 

o Przegląd Dorobku kulturalnego Osób Niepełnosprawnych w Chmielnie;  

o Spotkanie integracyjne, gra w kręgle w Kiełpinie; 

 Realizacja procesu dochodzenia do standardów ŚDS zgodnie z Rozporządzeniem                   

MPiPS z 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy  

Dnia 29 lutego 2012 roku Uchwałą Nr XIII/102/12 rady Gminy Somonino został 

przyjęty „Program Naprawczy Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Rybakach”;  
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 Dane statystyczne  

o Ogólna liczba uczestników zajęć ŚDS w roku sprawozdawczym – 20; 

o Średnia frekwencja uczestników w roku sprawozdawczym – 91% ; 

o Średnia liczba uczestników na poszczególnych zajęciach: 

- Treningi: 

- prozdrowotny – 82%; 

- kulinarny – 57%; 

- porządkowy – 73%; 

- higieny i dbałości o wygląd – 54%; 

- umiejętności społecznych – 74%; 

- spędzania wolnego czasu – 83%; 

- postępowania wspierająco-aktywizującego – 67%;  

- Pracownie: 

- kulinarna – 57%; 

- malarsko-plastyczna – 56%; 

- witrażowa – 12%; 

- rękodzieła – 40%; 

- stolarska – 32%; 

- komputerowa – 45%; 

- muzyczna – 43%; 

- decoupagu – 20%; 

- ceramiczna – 43%; 

- Terapia ruchowa  

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne i grupowe. 

 

3.7 Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie w roku 2018 zatrudnieni byli na umowę  

o pracę: 

 dyrektor – ¾ etatu; 

 p.o. dyrektor – ¾ etatu; 

 instruktorzy – 4  etaty; 

 referent ds. administracyjno-finansowych – 1 etat. 
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Ponadto na umowę zlecenia zatrudniona jest księgowa, kasjer, informatyk oraz instruktorzy 

od choreografii i muzyki Zespołu Folklorystycznego „Mali Hopowianie”. 

 Ośrodek realizował zadania zgodnie ze statutem, polegającym na organizowaniu 

działalności kulturalnej w Gminie Somonino poprzez organizowanie imprez, zgodnie z 

przyjętym kalendarzem imprez: 

 14.01.2018 r. – XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie którego, 

w Gminie Somonino,  zebrano kwotę 34.133,95 zł w tym z licytacji 9.148,00 zł. 

W ciągu 17 lat  zebraliśmy na WOŚP łącznie 315.418,13 zł; 

 29.01-11.02.2018 r. – ferie zimowe – Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem 

rozesłanym do szkół, sołtysów i prasy. W zajęciach wzięło udział 830 dzieci z całej 

gminy; 

 10.02.2018 r. – XVI Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach, które odbyły się w 

Somoninie, uczestniczyło w nich 48 zawodników; 

 16.02.2018 r. – XX Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych 

„DWIE RAKIETY”, w którym uczestniczyło 20 zawodników, reprezentujących 5 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego – miejsce: hala sportowa w 

Goręczynie; 

 14.03.2018 r. – XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej – 

Somonino. W konkursie udział wzięło 20 uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych gminy Somonino; 

 16.03.2018 r. – XVII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Reprezentacji Powiatów 

Szkół Ponadgimnazjalnych „DWIE RAKIETY”, który odbył się w hali sportowej 

w Goręczynie. Uczestniczyło w nim 18 zawodników z 5 powiatów województwa 

pomorskiego; 

 23.03.2018 r. – rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych, na 

który wpłynęło 144 prace z 45 placówek oświatowych powiatu kartuskiego.  

W konkursie  wzięły udział 1311 osoby; 

 26.03.2018 r. – przed świętem Wielkanocy, pracownicy Ośrodka odwiedzili pięć szkół 

podstawowych i cztery przedszkola, rozdając ponad 1500 słodkich  upominków; 

 07.04.2018 r. – w  Ostrzycach odbył się tradycyjny już XXII „Bal sponsora”, jako 

forma podziękowania instytucjom i sponsorom za rzeczowe i finansowe wsparcie 

działań Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie; 

 11.04.2018 r. – VII Konkurs „STUDNIA TALENTÓW”. W konkursie wzięło udział 
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20 uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Składały się na nie śpiew, gra 

na instrumentach muzycznych. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół gminy 

Somonino – SP Somonino, SP Goręczyno, SP Egiertowo z podziałem na kategorie 

wiekowe: klasy I – II, klasy III - IV, klasy V – VI, klasy VII szkół podstawowych oraz 

klasy gimnazjalne; 

 13.04.2018 r. – 47. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa” – 

Somonino, w konkursie udział wzięło 24 uczniów z placówek oświatowych gminy 

Somonino; 

 22.04.2018 r. – „Pola Nadziei” – akcja pod znakiem „Żonkila”, mająca na celu pomoc 

nieuleczalnie chorym na raka, przypominająca o ludziach cierpiących, oczekujących 

naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Zbieraliśmy na 

Kartuskie Hospicjum Domowe „CARITAS”przy Parafii św. Wojciecha w Kartuzach. 

Na rzecz hospicjum zebraliśmy: 8.707,61 zł; 

 01.05.2018 r. – w Ostrzycach odbył się kolejny turniej woźniców i hodowców koni 

zimnokrwistych na Kaszubach, pn.: „Wista Wio... czyli na kaszubską nutę”, 

mieszkańców  i turystów bawili zawodnicy z gminy Somonino, Stężyca, Sierakowice. 

Odbyły  się również konkurencje dla najmłodszych; 

 02.05.2018 r. – odbyła się XIII Kaszubska Biesiada Kabaretowa „Bëlny Wic”. Na 

scenie  wystąpiła kapela Manijoce i 3 kaszubskie kabarety. Udział wzięło ok. 800 

mieszkańców  gminy i turystów; 

 12-013.05.2018 r. – w Ostrzycach 100 zawodników z całej Polski oraz zagranicy 

uczestniczyło w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Wolnym Paleniu Fajki 

„Kaszëbskô Pipa”; 

 17.05.2018 r. – Konkurs Fotograficzny – przebiegał pod hasłem "Przebudzenie 

wiosny". Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. Przebiegał w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-II, 

III-IV, V-VI, VII oraz uczniowie klas gimnazjalnych. Łącznie do konkursu przystąpiło 

51 uczniów z 3 placówek oświatowych gminy Somonino, którzy złożyli do oceny 51 

prac; 

 27.05.2018 r. – Inscenizacja historyczno-wojskowa z okazji 100 rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Impreza plenerowa o charakterze edukacyjnym w formie 

inscenizacji historycznej, pokazu sprzętu wojskowego w czasie działań oraz 

umundurowania różnych armii; 
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 01.06.2018 r. – przy stadionie "Radbur" Sp. z. o. o.  przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie został zorganizowany Dzień Dziecka w Gminie 

Somonino dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Somonino.  

W imprezie uczestniczyło łącznie ok. 1000 dzieci ze szkół podstawowych i 

przedszkoli gminy  Somonino oraz mamy ze swoimi pociechami. Wszyscy 

skorzystali z  przygotowanych przez organizatora  atrakcji  i słodkiego  poczęstunku; 

 09.06.2018 r. – impreza plenerowa „Wyczechowo z Wiatrem”, na którym 

przygotowano wiele darmowych atrakcji dla mieszkańców sołectwa Wyczechowo, 

mając na uwadze szczególnie jego najmłodszych mieszkańców (wspólnie z firmą  

Ekofarma w  Wyczechowie). W imprezie uczestniczyło około 500 osób; 

 24.06.2018 r. – w Szkole Podstawowej w Egiertowie, po raz kolejny, odbył się festyn 

integracyjny z osobami niepełnosprawnymi „Sprawni inaczej są obok nas”. Dzieci 

darmowo korzystają z atrakcji zapewnionych przez organizatorów. Nieodpłatnie  

z atrakcji rekreacyjnych i poczęstunku skorzystało około 500 osób; 

 02.07-31.08.2018 r. – „Akcja Letnia dla dzieci w Gminie Somonino” – Gminny 

Ośrodek Kultury w Somoninie organizuje wakacyjne wyjazdy dla dzieci w wieku 

szkolnym (od klasy I tj. od 7 do 12 lat). Gminny Ośrodek Kultury zorganizował  

3 wyjazdy do kina na zakończenie wakacji. W „Akcji Letniej 2018” wzięło udział 

kilkaset dzieci; 

 01.07.2018 r. – IV Mistrzostwa Kaszub w Wyścigach na Rowerkach Wodnych – 

zawody przebiegały w trzech kategoriach wiekowych: dorośli/rodzice (osoby powyżej 

18 roku życia), rodzeństwa/dzieci (w wieku 6-14 lat) + opiekun, rodzic z dzieckiem 

(dziecko w wieku do 17 roku życia). Łącznie w zawodach wzięło udział 57 osób. 

Organizatorem IV Mistrzostw Kaszub w Wyścigach na Rowerkach Wodnych był Klub 

Sportowy "Stolem", Centrum Rekreacji "U Stolema" w Ostrzycach, Gminny Ośrodek 

Kultury w Somoninie oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” w 

Somoninie; 

 05.07.2018r. – Otwarcie wystawy „Zwierzyniec” autorstwa Marcina Zawadzkiego. 

Wystawa towarzyszyła XIV FESTIWALOWI KULTURY ŁOWIECKIEJ "KNIEJA 

2018". Wystawę można było obejrzeć w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Somoninie; 

 07.07.2018 r. – Piknik Połęczyński – impreza lokalna z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi 

Połęczyno. Odbywały się liczne konkursy i zabawy. Wszyscy uczestnicy nagradzani 
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byli symbolicznymi upominkami. W godzinach wieczornych zespół muzyczny 

„NEXT MUSIC” zapraszał do wspólnej zabawy „pod chmurką” do późnych godzin 

wieczornych; 

 13.07.2018 r. – V Kaszubski Przegląd Zespołów Weselnych „Weselne granie”. 

Impreza w formie konkursu. Przegląd zespołów grających podczas wesel i imprez 

biesiadnych.  Wystąpiło 9 zespołów weselnych. Podczas kilkunastominutowego 

programu kapele prezentują swój styl muzyczny. Słuchacze Radio Kaszëbë poprzez 

sms-owe głosowanie wybierają najlepszych. Goście mogą tańczyć i biesiadować do 

późnych godzin wieczornych; 

 14.07.2018 r. – w Ostrzycach odbył się, organizowany na zasadzie porozumienia  

z Gminą Sierakowice, Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja 2018”, podczas którego 

wystąpiły 3 zespoły z Polski. Uczestniczyło ok. 1000 mieszkańców i turystów 

goszczących na terenie gminy. Współorganizatorem Festiwalu było Koło Łowieckie 

„Łabędź”; 

 15.07.2018 r. – w Kościele Parafialnym w Goręczynie odbył się Koncert towarzyszący 

XX Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie. 

Wystąpili: obój Alexey Balashov, organy Gedymin Grubba; 

 29.07.2018 r. – w Sarnim Dworze odbył się VI Powiatowy Turniej Strzelecki „Złota 

Muszka”. W zawodach wzięło udział 47 zawodników z Powiatu Kartuskiego; 

 4-5.08.2018 r. – odbyła się najważniejsza impreza plenerowa – jedna z największych 

na Kaszubach „Ostrzyckie Lato”. Z gwiazd wystąpiły zespoły: „GESEK”, 

„BACIARY”, „DISCO POLO SHOW”, „SKRZYPEK MICHAŁ CIEŚLUK”. Udział 

wzięło około 6000 mieszkańców i gości z całej Polski; 

 4.08.2018 r. – Zawody Wędkarskie dla dzieci. Zawody wędkarskie dla dzieci odbyły 

się w dniu 4.08.2018 r. w Ostrzycach podczas Ostrzyckiego Lata 2018. W zawodach 

wzięło udział 12 dzieci w wieku 6-14 lat. Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach 

otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodów byli: Gminny 

Ośrodek Kultury w Somoninie, Wędkarski Klub Sportowy "Kaszub" Somonino; 

 4.08.2018 r. – IV Żeglarski Puchar Kaszub. Żeglarski Puchar Kaszub "ŻPK" Regaty 

odbywają się w okolicy sceny głównej w pierwszy dzień imprezy "Ostrzyckie Lato".                   

We wszystkich kategoriach uczestniczyło razem 59 jednostek pływających – 

78 zawodników; 

 11-12.08.2018 r. – odbył się X Festiwal Przyjemności Muzycznych w Ostrzycach, 
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którego  głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Wystąpili 

wówczas artyści estrady polskiej: Grzegorz  Turnau, Ania Rusowicz, Zespół wokalny 

5/6, Krystyna Stańko, Janusz Radek. Festiwal oglądało ok. 3.000 widzów; 

 15.08.2018 r. – w Kościele Parafialnym w Hopowie odbył się Koncert towarzyszący 

XX Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie. 

Wystąpili: akordeon Bogdan Kożuszko, organy Gedymin Grubb; 

 26.08.2018 r. – w Sławkach odbyły się Dożynki Gminy Somonino. Dożynki 

rozpoczęły się Mszą Świętą Polową. Tradycyjnie zostaje przeprowadzony konkurs na 

najładniejszy  wieniec dożynkowy. W trakcie odbywają się występy zespołów, 

przeplatane zabawami i konkursami z publicznością. Uczestniczyło około 1000 osób; 

 02.09.2018 r. – Dożynki Powiatu Kartuskiego – odbyły się w Żukowie. Stoisko 

zorganizowane było wspólnie z Gminą Sierakowice i Kartuzy; 

 08.09.2018 r. – w  Borczu, został zorganizowany Festyn rekreacyjno-sportowy 

„Borcz”, kierowany do mieszkańców Borcza i okolic, a także do turystów 

przebywających w naszej gminie. Współorganizatorem imprezy była Szkoła 

Podstawowa w Borczu, a uczestniczyło w niej około 500 osób; 

 21.09.2018 r. – odbyły się, w Sarnim Dworze, XXIII Regionalne Biegi Uliczne 

„Brzegami Raduni”, w których wzięło udział 510 biegaczy ze szkół podstawowych – 

452, ze szkół ponadgimnazjalnych – 47 i dorosłych – 11 osób. Łącznie 24 szkoły. 

Współorganizatorem była Rada Wojewódzka Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku, 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”; 

 06.10.2018 r. – w Somoninie zorganizowano XVII Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Kartuskiego w Szachach – uczestniczyło 49 szachistów (młodzików, juniorów 

młodszych, juniorów i seniorów) z województwa pomorskiego; 

 05.11.2018 r. – ”Książka i jej Autor” – zaproszono gościa specjalnego –  Roksanę 

Jędrzejewską-Wróbel – autorkę książek dla dzieci. Spotkanie  z naszym gościem 

miało miejsce w Szkole Podstawowej w Somoninie oraz Szkole Podstawowej w 

Goręczynie; 

 11.11.2018r. – w Kościele Parafialnym w Goręczynie odbyła się Msza św. połączona  

z Koncertem Muzyki i Pieśni Patriotycznej. Przed publicznością wystąpił Kwintet 

Instrumentów Dętych Blaszanych MASTERBRASS. Organizatorami koncertu byli: 

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Koło Łowieckie Łabędź, Parafia pw. Trójcy 

Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie; 
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 30.11.2018 r. – w hali sportowej w Goręczynie, odbył się X Mikołajkowy Turniej 

Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych Gminy Somonino „Rakietą z Mikołajem”, w 

którym odział wzięło 54 zawodników reprezentujących 4 szkoły z Gminy Somonino; 

 14.12.2018 r. – rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs „Najładniejsza Szopka 

Bożonarodzeniowa”, w którym udział wzięło 902 dzieci i młodzieży z 41 placówek 

oświatowych powiatu kartuskiego: przedszkoli, szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych. Do oceny przedstawiono łącznie 98 prac; 

 17.12.2018 r. – z okazji „Mikołaja” pracownicy odwiedzili z upominkami ponad 1500 

dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Somonino rozwożąc  słodkie upominki. 

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie w 2018 r. zrealizował również, poza 

zaplanowanym kalendarzem imprez, niżej wymienione zadania: 

 28.01.2018 r. – Koncert kolęd w Hopowie – Msza Święta połączona z koncertem; 

 28.01.2018 r. – Koncert kolęd w Goręczynie – Msza Święta połączona z koncertem; 

 28.01.2018 r. – Koncert kolęd w Somoninie – Msza Święta połączona z koncertem; 

 21-22.06.2018 r. – Pomorskie Forum Agroturystyczne „Potrzeby i możliwości 

rozwoju agroturystyki na wsi” – konferencja odbyła się w Centrum Rekreacji „U 

Stolema” w Ostrzycach. Udział wzięło około 100 osób – przedstawicieli instytucji 

agroturystycznych, kulturalnych. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Patronat 

honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Marszałek Województwa 

Pomorskiego; 

 13.11.2018r – Teatrzyk dla dzieci – do Szkoły Podstawowej w Borczu i Egiertowie 

zaproszono Studio Teatralne KARK-ART, który zaprezentował bajkę pt. „Pipi 

Skarpetka” . Udział wzięło około 200 dzieci. 

Poza tą działalnością Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie prowadzi, na bazie 

Szkoły Podstawowej w Egiertowie, Kaszubski Zespół Folklorystyczny im. Jana 

Właśniewskiego „Mali Hopowianie”, dla którego zatrudnia i opłaca choreografa i kierownika 

muzycznego. Na co dzień pomieszczenia ośrodka służyły na spotkania, zajęcia dla dzieci i w 

celach  szkoleniowo-edukacyjnych. Wykorzystywane były do następujących celów: 

 w izbie kaszubskiej mają swą siedzibę: Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” oraz Kaszubski Klub Kolekcjonerów 

Fajki „Kaszëbskô Pipa”. Odbywają się tu również spotkania Klubu Wędkarskiego 



48 
 

Kaszub; 

 we wtorki w sali Ośrodka Kultury odbywają się w próby chóru parafii Somonino; 

 w poniedziałki i środy odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych. 

W gestii ośrodka jest także prowadzenie trzech punktów informacji turystycznej w 

Somoninie w Ośrodku Kultury, w bibliotece w Goręczynie i główny punkt informacji w 

Ostrzycach, który jest czynny od 1 maja do końca września w dni powszednie, a w sezonie, 

we wszystkie soboty i niedziele. 

W roku 2018 zostały wydane następujące publikacje: 

 Kalendarz imprez na 2019 r.; 

 Publikacja „Aleja Legend Kaszubskich”; 

 Pomorskie Forum Agroturystyczne „Potrzeby i możliwości rozwoju agroturystyki na 

wsi” – materiały szkoleniowe; 

Jednocześnie ośrodek prowadził aktualną stronę internetową: www.somoninogok.pl. 

 W swoich działaniach Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie współpracował z 

przedszkolami i szkołami Gminy Somonino, jednostkami Urzędu Gminy, sołtysami, 

Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo-Usługowym sp. z o.o., Starostwem Powiatowym 

w Kartuzach, Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, Pomorską Regionalną Organizacją 

Turystyczną w Gdańsku, Akademią Morską w Gdyni, Stowarzyszeniem „Przyjazna Wieś 

Kaszubska”, Stowarzyszeniem „Turystyczne Kaszuby”, Lokalną Grupą Rybacką „Kaszuby” 

w Wieżycy, Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku, jednostkami policji i straży 

pożarnych i innymi instytucjami. Bardzo dobrze układała się współpraca z ponad 50 

sponsorami, którzy od lat wspierają finansowo działania ośrodka, zwłaszcza organizację 

„Ostrzyckiego Lata”. 

 Należy dodać że Gminny Ośrodek Kultury szuka wsparcia organizacyjnego i 

odciążenia finansowego w różnych instytucjach i stowarzyszeniach. 

 

3.8 Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie mieści się przy ulicy Ceynowy 1a, posiada 

filię w Goręczynie, która mieści się w zaadoptowanych pomieszczeniach salek 

katechetycznych przy kościele parafialnym w Goręczynie. 

W roku 2018 w bibliotece zatrudnione na umowę o pracę byli: 

 dyrektor – 1/4 etatu; 
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 p.o. Dyrektor – 1/4 etatu, 

 bibliotekarze – 2 etaty, 

 pracownik biblioteki – 1 etat. 

Biblioteka Publiczna w Somoninie jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 

8.00 do 18.00, natomiast filia w Goręczynie w następuujących godzinach: 

 poniedziałek: 9.00 – 17.00; 

 wtorek: 9.00 – 17.00; 

 środa: 8.00 – 16.00; 

 czwartek: 9.00 – 17.00; 

 piątek: 11.00 – 19.00. 

Dane statystyczne za 2018 r. dotyczące Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie: 

 Księgozbiór – stan na 31.12.2018 –  9584 woluminów: 

 w 2018 roku zakupiono – 677  woluminów; 

 wydatki na zakup książek – 13 730,73 zł; 

 w 2018 ubytkowano –  391 woluminy na kwotę 593,99 zł. 

 Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku: 

 Liczba czytelników zarejestrowanych – 547; 

 Liczba odwiedzin w bibliotece – 6800. 

 Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku – 5795. 

Dane statystyczne za 2018 r. dotyczące Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie – 

filia w Goręczynie: 

 Księgozbiór – stan na 31.12.2018 –  9340 woluminów: 

 w 2018 roku zakupiono – 260  woluminów; 

 wydatki na zakup książek – 6 704,10 zł; 

 w 2018 ubytkowano –  466 woluminy na kwotę 209,12 zł. 

 Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku: 

 Liczba czytelników zarejestrowanych – 259; 

 Liczba odwiedzin w bibliotece – 2844. 

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku – 2990. 

Biblioteka w 2018 roku po raz kolejny z rzędu brała udział i otrzymała 

dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych 

dla bibliotek“, dzięki któremu zbiory biblioteczne zwiększyły się o 314 sztuk książek. 

Jednocześnie biblioteka organizowała i współorganizowała następujące wydarzenia: 
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 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 14.01.2018 r.; 

 Ferie zimowe 2018 – 29.01-11.02.2018 r.; 

 Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach – 10.02.2018 r.; 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej – 14.03.2018 r.; 

 Studnia Talentów – 11.03.2018 r.; 

 Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych – 23.03.2018 r.; 

 Wielkanocny objazd z zającami do dzieci szkół podstawowych i przedszkoli Gminy 

Somonino – 26.03.2018 r.; 

 Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" – 13.04.2018 r.; 

 Konkurs Fotograficzny "Moja Gmina w Obiektywie" – 17.05.2018 r.; 

 Dzień Dziecka – 01.06.2018 r.; 

 Akcja Letnia dla dzieci w Gminie Somonino – 02.07.2018 r. – 31.08.2018 r.; 

 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego "Rakietą z Mikołajem" – 30.11.2018 r.; 

 Bożonarodzeniowy objazd z mikołajami do dzieci szkół podstawowych i przedszkoli 

Gminy Somonino – 17.12.2018 r.; 

 Książka i jej autor – 05.11.2018 r. – zaproszony gość Roksana Jędrzejewska-Wróbel; 

 Teatrzyk dla dzieci – 13.11.2018 r.; 

 Powiatowy Konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa" – 14.12.2018 r. 

 

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla osób dorosłych, w ramach którego 

oprócz cyklicznych, co miesięcznych spotkań z czytelnikami, organizowane są spotkania 

autorskie z pisarzami, m.in.  z Agnieszką Lingas-Łoniewską (2018 r.). 

 

3.9 Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie powstał w 2004 r. Realizuje zadania w 

zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy 

sprawności osób niepełnosprawnych. 

Realizacja tych celów odbywa się poprzez: 

 Ogólne usprawnienie; 

 Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej; 
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 Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, m.in. przez rozwój umiejętności 

planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich 

sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także 

poprawę kondycji psychicznej; 

 Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej; 

 Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy; 

 Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy 

zarobkowej lub szkolenia zawodowego. 

Warsztat terapii zajęciowej działa na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2046); 

 Rozporządzenie ministra i gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). 

 

Tabela 6. Zatrudnienie w WTZ w roku 2018 

Lp. 
Wyszczególnienie: 

Stanowiska: 

Liczba 

osób 

Rodzaj zatrudnienia 

(etat/zlecenie) 

Wymiar 

czasu 

pracy 

Wykształcenie 

1. Terapeuta zajęciowy 8 etat 1 Wyższe/policealne 

2. Psycholog 1 etat 3/4 wyższe 

3. Księgowa 1 etat 1/2 wyższe 

4. Kierownik 1 etat 1 wyższe 

5. Pracownik gospodarczy 1 etat 1/2 średnie 

6. Rehabilitantka 1 etat 1/2 policealne 

7. kierowca 1 etat 1/2 wyższe 

8. 
Asystent osoby 

niepełnosprawnej 
1 etat 1 zawodowe 

 

Tabela 7. Liczba uczestników WTZ w roku 2018 wg. stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Rodzaj niepełnosprawności 
Liczba osób: 

Opuszczających Przyjętych 
U P E N R Inne 

1 Stopień znaczny 31 11 6 2 12 10 
3  (I, 

L) 
 2 

2 
Stopień 

umiarkowany 
9 4 5 3 2 0 2  (O) 1  
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Tabela 8. Liczba uczestników WTZ wg. płci i przedziału wiekowego 

L.p. Przedział wiekowy (lat) Liczba 
Płeć 

M K 

1 18-21 0   

2 22-25 7 7 0 

3 26-29 12 8 4 

4 30-34 11 5 6 

5 35-40 3 2 1 

6 41-45 2 2 0 

7 46-50 2 1 1 

8 51 + 3 2 1 

 Razem: 40 27 13 

 

Tabela 9. Miejsce zamieszkania uczestnika WTZ 

L.p. Gminy: Liczba osób 
Transport: 

WTZ Gmina Rodzina Publiczny 

1 Chmielno - - - - - 

2 Kartuzy 7 7    

3 Przodkowo 1 1 - - - 

4 Sierakowice - - - - - 

5 Somonino 8 6  2  

6 Stężyca 5 3  2  

7 Sulęczyno - - - - - 

8 Żukowo 19 17 - - 2 

 

Tabela 10. Ogólna frekwencja uczestników Warsztatów w poszczególnych miesiącach 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

100%             

90% X X X X X X    x x x 

80%       x x X    

70%             

60%             

50%             

40%             

30%             

20%             

10%             

0%             

 

W miesiącu lipiec i sierpień (15.07 – 15.08) kadra WTZ przebywa na urlopach 

wypoczynkowych. 
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Tabela 11. Formy i metody realizowanej przez warsztat terapii zajęciowej działalności rehabilitacyjnej w 

roku 2018 

L.p. Pracownia Opis działalności 

1 Gastronomiczna 

Pracownia ta obejmuje wszelkie czynności związane z samoobsługą w 

przygotowaniu posiłków, w tym również nauka obsługi sprzętu AGD. 

Uczestnicy zajmują się codziennym przygotowaniem posiłków: nakrywają, 

podają do stołu, sprzątają po posiłkach. Uczą się dokonywać zakupów 

artykułów i produktów spożywczych. Pracownia gastronomiczna za cel stawia 

sobie wpojenie i utrwalenie pozytywnych nawyków żywieniowych. Uczestnicy 

w trakcie zajęć zwracają szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo 

oraz przestrzeganie zasad higieny. 

2 
Ceramiki 

artystycznej 

Pracownia ma na celu zapoznanie uczestników z technikami obróbki gliny, z 

narzędziami wykorzystywanymi do obróbki gliny. Nauka wykonywania 

odlewów ceramicznych przy użyciu form gipsowych zarówno użytkowych jak i 

ozdobnych. Obróbka ręczna gliny. Wytwór różnych form użytkowych, m.in. 

biżuterii, ozdób choinkowych, lampionów. Nauka kolejnych etapów obróbki 

gliny, w tym: przygotowanie do wypalenia, szlifowanie, malowanie, nakładanie 

szkliw. 

3 
Rzemiosła 

regionalnego 

Pracownia ma na celu promowanie rękodzieła regionalnego. Uczestnicy 

skupiają się na tworzeniu różnych form użytkowych i upominkowych, co 

pozwala im  rozwinąć zdolności manualne a także wykształca umiejętności w 

posługiwaniu się sprzętem i narzędziami. Formą zajęć jest  pirografia głównie 

wzornictwa kaszubskiego, malowanie wzorów kaszubskich, przenoszenie 

różnych wzorów techniką decoupage, haft kaszubski, wyrób świec, wyrób 

torebek papierowych w stylu kaszubskim. Podopieczni pracowni mają 

możliwość zdobycia umiejętności samodzielnej pracy, współpracy z innymi 

pracownikami, a także współżycia w grupie społecznej. 

4 
Tkacko-

florystyczna 

Uczestnicy pracowni uzyskują możliwość doskonalenia swoich zdolności 

manualnych. Mogą rozwijać wyobraźnię oraz samodzielność twórczą, uczyć się 

dokładności, cierpliwości oraz wrażliwości twórczej. Zajęcia organizowane w 

pracowni są dostosowywane do możliwości uczestników pracowni. Uczestnicy 

pracowni zostają zapoznani z podstawami florystyki, tworzenia dekoracji 

florystycznych, stroików, wianków oraz innych prac bukieciarskich. Tworzą 

zarówno z żywych roślin i kwiatów, jak i gotowych materiałów florystycznych. 

Uczą się łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych. Ponadto 

podopieczni poznają metody szydełkowania, robótek na drutach, wykonywania 

prac tkackich, dekorowania tych prac. 

5 
Biżuterii 

artystycznej 

Zajęcia w pracowni biżuterii artystycznej  mają  na celu rozwój m.in. 

sprawności manualnej, wyobraźni artystycznej, wyrabianie precyzji, 

kreatywności, dokładności oraz poprawienie koordynacji wzrokowo-ruchowej i 

wyzwalanie zainteresowań artystycznych uczestników. Uczestnicy podczas 

zajęć poznają różnorodne metody arteterapii oraz ergoterapii. Podczas zajęć 

podopieczni tworzą różnorodne prace z wykorzystywaniem: muszli, kamieni, 

koralików, filcu, materiałów itp. Produkty końcowe tych działań to korale, 

kolczyki, bransoletki, torby, szale, rzeźby, donice, wazony itp. Dzięki 

różnorodności metod pracy podopieczni mają możliwość samodzielnego doboru 

techniki do pracy, współdziałania w grupie. W/w działania wpływają na większą 

obowiązkowość oraz poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania oraz 

utrzymanie porządku w miejscu pracy, jak również dbanie o materiały. 

6 Witrażu 

Uczestnicy pracowni wykonują witraże metodą Tiffany’ego, kształcąc w sobie 

zmysł estetyki oraz twórczego kreowania poszczególnych prac. Prace 

wykonywane to formy dekoracyjne oraz użytkowe. Pracownia stwarza dla 

podopiecznych miejsce spotkań ze sztuką, dzięki czemu wyrażają swoje emocje. 

Uczestnicy w czasie wykonywania swojej pracy są przygotowywani do zawodu, 

rozwijają swoje sprawności manualne  oraz kształtują koordynację wzrokowo-
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ruchową. W czasie wyrobu witrażu rozwijają zdolności plastyczne, uczą 

posługiwania się sprzętem do wyrobu wirażu, kształtują poczucie wartości 

swojej pracy oraz współpracowników. Oprócz witrażu podopieczni poznają inne 

techniki artystyczne związane z obróbka szkła oraz jego eksponowania w 

różnorodnych pracach artystycznych. 

7 
Plastyczno-

artystyczna 

W ramach pracowni uczestnicy  mają zarówno udoskonalać swoje 

dotychczasowe  umiejętności  manualne, podtrzymać i utrwalić wiedzę ogólną a 

także rozwijać swoja wiedzę poprzez wdrażanie kolejnych technik rękodzieła  

artystycznego. Wdrażanie nowych technik pozwala uczestnikom ćwiczyć swoją 

cierpliwość, dokładność a także kształtować swoje poczucie estetyki  

artystycznej. W ramach organizowanych zajęć uczestnicy nabędą  także wiedzę 

ogólna niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w wielu sytuacjach dnia 

codziennego. W pracowni przeprowadzamy zarówno terapię grupową jak i 

indywidualną w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości, wyrażania swoich 

emocji a także umiejętności prowadzenia dyskusji (dialogu). Zajęcia 

organizowane w pracowni są dostosowywane do możliwości uczestników 

pracowni a także są wynikiem ich wyboru po uprzednio przedstawionej im 

propozycji wprowadzenia poszczególnych technik rękodzieła artystycznego. 

Utrwalanie wiedzy z zakresu wykonania prostych form rzeźbiarskich (rzeźba 

kameralna) samodzielne posługiwanie się dłutem. 

8 
Stolarsko-

wikliniarska 

Zajęcia prowadzone w pracowni stolarsko-wikliniarskiej mają na celu 

rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej, oparte na pracy w 

zakresie stolarki oraz wikliniarstwa. Kształtowane jest przede wszystkim 

podejście do wykonywanej pracy (odpowiedzialność, sumienność, 

obowiązkowość). Praca z naturalnymi materiałami (tj. wiklina oraz drewno) 

rozwija koordynację wzrokowo ruchową, sprawność w zakresie motoryki małej, 

pozwala nabyć nowe umiejętności. W tej pracy niezbędne jest użycie siły, przy 

zachowaniu delikatności, koncentracji, płynności ruchów. Wykonywanie 

schematów wyplatania kształtuje wyobraźnię przestrzenną, a końcowy efekt ma 

być odpowiedzią na wyobrażenie estetyczne własnych wyrobów. 

Alternatywą zajęć dla wszystkich uczestników jest etapowość pracy 

wikliniarskiej oraz stolarskiej. Osoby o mniejszych możliwościach zajmują się 

doborem oraz przygotowywaniem materiału, wykonywaniem prostych 

czynności obróbki drewna oraz elementów wikliniarskich. Samodzielne 

wykonywanie wszystkich etapów wyplatania (np. wyplatania koszy) oraz 

wytwarzania drewnianych przedmiotów użytkowych jest sztuką stosunkowo 

trudną, więc możliwą dla uczestników o zadawalającej sprawności motorycznej, 

wyobraźni przestrzennej, posiadających odpowiednie umiejętności. 

 

Formy prowadzonej terapii dostosowane są do rodzaju oraz stopnia 

niepełnosprawności uczestników. 

Stosowano różne formy terapii, aby osiągnąć jak najlepsze efekty rehabilitacji 

społecznej i zawodowej. Formy prowadzonej terapii to: indywidualna, grupowa, arteterapia, 

muzykoterapia, teatroterapia, filmoterapia, poezjoterapia, wsparcie psychologiczne, 

psychoedukacja, socjoterapia, kinezyterapia, ćwiczenia manualne, zajęcia rekreacyjne, 

konkursy, zabawy, turnieje, zawody sportowe itp. 
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Tabela 12. Opis postępu uczestników WTZ 

L.p. Sfera Ilość osób Opis postępów 

1 

Zaradność 

osobista i 

samodzielność 

18 

Nabycie lub poszerzenie umiejętności poruszania się bez pomocy 

innych w najbliższym otoczeniu, u części także umiejętność 

korzystania z komunikacji miejskiej, robienia zakupów, rozwinięcie 

umiejętności obsługi sprzętu AGD, samodzielnego przygotowania 

posiłku, dbałość o higienę osobistą. 

2 
Rehabilitacja 

społeczna 
23 

Umiejętność współpracy w grupie, adekwatnego zachowania w 

miejscach publicznych, radzenia sobie w trudnej sytuacji społecznej, 

zastosowania właściwej formy nawiązywania kontaktów. 

3 
Rehabilitacja 

zawodowa 
17 

Umiejętności postrzegania czasu i dyscypliny w pracy, 

samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów wynikłych w 

trakcie realizacji zadania, pełnego angażowania się w zadanie i 

poczucie odpowiedzialności za jego realizację, stosowania się do 

instrukcji. 

 

Warsztaty uczestniczą w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach, wydarzeniach 

artystycznych. Organizowane również były imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy, 

występy, zawody, zabawy, kiermasze, a także warsztaty plenerowe połączone z promocją 

działalności danej placówki.  

Poniżej tabela obrazująca zestawienie najważniejszych imprez artystycznych, 

wyjazdów kulturowych i sportowych w jakich brali udział uczestnicy warsztatów terapii 

zajęciowej w roku 2018. 

 

Tabela 13. Zestawienie wydarzeń w jakich uczestniczyli podopieczni WTZ w 2018 r. 

L.p. Wydarzenie Miejsce 
Ilość 

osób 
Data 

Ilość 

uczestników 

1. Wyjazd na kręgle Kiełpino 16 03.01.2018 r. 13 

2. Wyjazd do kina Kościerzyna 16 10.01.2018 r. 13 

3. Wyjazd do kina Kościerzyna 14 11.01.2018 r. 11 

4. Wyjazd do kina Kościerzyna 14 12.01.2018 r. 11 

5. Wyjazd Kolorowej Orkiestry Przyjaźń 7 17.01.2018 r. 6 

6. Wyjazd na dętki Koszałkowo 12 22.01.2018 r. 9 

7. Wyjazd na dętki Koszałkowo 13 23.01.2018 r. 10 

8. Przegląd teatralny 

„Albertiana” 
Toruń 14 29.01.2018 r. 9 

9. Wizyta dzieci z DK Kartuzy – ferie 

zimowe 
WTZ Somonino b.d. 29.01.2018 r. b.d. 

10. Wizyta dzieci z DK Kartuzy – ferie 

zimowe 
WTZ Somonino b.d. 30.01.2018 r. b.d. 

11. 
Spotkanie z Panią Elą Kowalczyk – 

autorką książki, spotkanie 

warsztatowe 

WTZ Somonino 45 01.02.2018 r. 35 

12. Wizyta dzieci z DK Kartuzy – ferie WTZ Somonino 70 05-06.02.2018 r. 40 
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zimowe 

13. 
Wyjazd do kina „Cudowny 

chłopak” 
Gdynia 

21 

14 

07.02.2018 r. 

09.02.2018 r. 

17 

10 

14. 
Wyjazd na Galę, rozdanie nagród, 

statuetek Matki Teresy z Kalkuty 
Kościerzyna 13 12.02.2018 r. 10 

15. Bal karnawałowy Chmielno 52 13.02.2018 r. 40 

16. Wyjazd do kina Gdynia 11 21.02.2018 r. 8 

17. Wyjazd na dętki Wieżyca 12 27.02.2018 r. 9 

18. Kiermasz wielkanocny WTZ Somonino 60 05-23.03.2018 r. 40 

19. Zbiórka żywności 

Kartuzy 

Żukowo 

Somonino 

10 16-17.03.2018 r. 8 

20. Wizyta dzieci z SP Przywidz WTZ Somonino 60 21.03.2018 r. 40 

21. Wizyta dzieci z SP Egiertowo WTZ Somonino 63 26.03.2018 r. 40 

22. Śniadanie wielkanocne WTZ Somonino 70 29.03.2018 r. 40 

23. 
Zawody w warcaby  

100-polowe 
Chmielno 7 24.04.2018 r. 4 

24. Wyjazd – konferencja, wycieczka Warszawa 17 25.04.2018 r. 12 

25. Wyjazd na zakupy Gdańsk 8 09.05.2018 r. 6 

26. Wyjazd – X jubileusz Chmielno 17 10.05.2018 r. 12 

27. Dni otwarte ZUS Kartuzy 12 11.05.2018 r. 6 

28. Reportaż Dziennika Bałtyckiego WTZ Somonino 50 15.05.2018 r. 40 

29. Wyjazd na OFAON Brodnica 16 21-23.05.2018 r. 9 

30. 
Centrum promocji i rekeacji 

sportów wodnych – żagle 
Złota Góra 17 30.05.2018 r. 12 

31. Dzień Rodzin Zastępczych Kartuzy 10 03.06.2018 r. b.d. 

32. Ostrzyckie Wędkowanie Ostrzyce 52 06.06.2018 r. 40 

33. Olimpiada sportowa Miechucino 11 07.06.2018 r. 8 

34. Koncert zespołu "Łyko" Kartuzy 13 08.06.2018 r. 8 

35. Olimpiada sportowa"Cisza" Gdynia 8 28.06.2018 r. 5 

36. Dni Powiatu Kartuskiego Kartuzy 16 01.07.2018 r. 6 

37. 
Wyjazd z odwiedzinami do 

Kazimierza Gołąbka 
Bytów 11 12.07.2018 r. 8 

38. Wyjazd na żagle Wdzydze 13 23.08.2018 r. 9 

39. Wyjazd do Grodziska Owidz 15 28.08.2018 r. 11 

40. Wioska Hobbitów Przywidz 16 29.08.2018 r. 12 

41.| Zwiedzanie stadionu Gdynia 15 05.09.2018 r. 13 

42. Centrum Handlowe "Forum" Gdańsk 14 06.09.2018 r. 9 



57 
 

43. Wyjazd do kina Gdańsk 16 12.09.2018 r. 13 

44. Wyjazd do kina Gdańsk 15 02.10.2018 r. 12 

45. Wyjazd na XX – WTZ Brodnica 8 04.10.2018 r. 5 

46. Wizyta dzieci z SP Pępowo Somonino 40 20.11.2018 r. 30 

47. Zbiórka Żywności w Lidlu 
Żukowo 

Kartuzy 
15 

30.11-01.12. 

2018 r. 
5 

48. 
Spotkanie z okazji Dnia Osób 

Niepełnosprawnych 
SP Somonino 55 05.12.2018 r. 40 

49. Wizyta dzieci z ZS w Somoninie WTZ Somonino 55 06.12.2018 r. 40 

50. 
Koncert Kolorowej Orkiestry w SP 

w Przyjaźni 
Przyjaźń 11 07.12.2018 r. 9 

51. Wigilia w “Ciszy” Gdynia 4 12.12.2018 r. 2 

52. Wigilia WTZ Somonino Wyczechowo 48 19.12.2018 r. 36 

 

Uczestnicy warsztatów biorą udział także w rehabilitacji ruchowej. Poniżej tabela 

obrazująca zakres wsparcia w roku 2018. 

 

Tabela 14. Zakres i forma wsparcia uczestników WTZ w 2018 r. 

L.p. Wyszczególnienie Miejsce Czas Liczba osób 

1 Hydroterapia - - - 

2 Kinezyterapia Somonino 
01.2018 r.-

12.2018 r. 
40 

3 Tenis stołowy Somonino 
Raz w miesiącu 

2018 r. 
14 

4 Zawody pływackie - - - 

5 Kręgle Kiełpino 
16.02-

7.11.2018 r. 
13 

6 Nordic walking Somonino 
12.05-

9.06.2018 r. 
30 

7 
Narciarstwo, zjazd na 

dętkach 
Wieżyca 

22.01-

27.02.2018 r. 
28 

8 Żeglarstwo 
Złota Góra 

Wdzydze 

30.05-

23.08.2018 r. 
30 

 

Informacje o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników 

warsztatów terapii zajęciowej obrazuje tabela nr 10: 
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Tabela 15. Informacje i rodzaj podjętych decyzji przez Radę Programową wobec uczestników WTZ 

L.p. Miesiąc Opis decyzji * 

1 Styczeń 

Dokonano oceny postępów dla 4 uczestników WTZ 

oraz sporządzono 37 IPR na rok 2018. 

Zawieszenie uczestnika w udziale w zajęciach. 

2 Luty Sporządzono IPR na rok 2018 dla 2 ośób. 

3 Marzec Dokonano oceny postępów 10 uczestników WTZ. 

4 Kwiecień Dokonano oceny postępów 10 uczestników WTZ. 

5 Maj Dokonano oceny postępów 3 uczestników WTZ. 

6 Czerwiec 
Zawieszenie 2 uczestników w udziale w zajęciach. 

Dokonano oceny postępów 1 uczestnika WTZ. 

7 Lipiec 

Dokonano oceny postępów 3 uczestników WTZ. 

Skreślenie z listy na życzenie uczestnika (1 osoba). 

Przyjęto do warsztatu 2 uczestników. 

8 Wrzesień Sporządzono opinię psychologiczną dla 1 uczestnika. 

9 Listopad Zawieszenie 1 uczestnika w udziale w zajęciach. 

10 Grudzień Dokonano oceny postępów 2 uczestników WTZ. 

* (Przykład: dokonano oceny postępów uczestników WTZ, opracowano plan dział. WTZ, Opracowano 14 

programów indywidualnych rehabilitacji społecznej, dokonano 3 letniej oceny 5 uczestników WTZ, skreślono z 

listy x uczestników, podjęto decyzję o przyjęciu 5 nowych uczestników…) 

 

Tabela 16. Wyróżnienia i nagrody otrzymane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w roku 2018 

L.p. Nazwa wyróżnienia Za co? Kiedy? Od kogo? 

1 
Półfinał przeglądu 

Albertiana 

Przedstawienie 

teatralne „Była sobie 

wyspa” 

01.2018 r. 

Fundacja im. Brata 

Alberta i Fundacja 

Anny Dymnej "Mimo 

Wszystko" 

2 
VI miejsce 

Zawody warcabów 

100-polowych 04.2018 r. WTZ Chmielno 

3 

Puchar Burmistrza 

Brodnicy podczas 

konkursu OFAON 

Brodnica 2018 

Nagroda specjalna za 

przedstawienie 

teatralne 

05.2018 r. 

Organizator 

Festiwalu 

Artystycznego Osób 

Niepełnosprawnych 

4 I miejsce 

IX Olimpiada 

Sportowa Osób 

Niepełnosprawnych 

06.2018 r. Stowarzyszenie Cisza 

 

3.10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Somoninie 

 

Organem założycielskim i nadzorującym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Somoninie (SPZOZ) jest Gmina Somonino. Siedziba jesdnostki znajduje się w 

Somoninie przy ul. Wolności 13. (Właścicielem budynku jest Gmina Somonino. Budynek ten 

przekazano Kierownikowi SPZOZ w  nieodpłatne  użytkowanie). 

SPZOZ posiada osobowość prawną, samodzielność działania, główne źródło 

utrzymania stanowią środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (zawarty 

https://www.facebook.com/fundacja.brataalberta/?__tn__=KH-R&eid=ARAc4lHFc9z4owtKXyAF67SakAYt0onJGI5jq3BqgpsCSxIgCu29WDiCym7EKyD5KEfbNMmgY2vY8EAf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDErj2zHnqL94-o7WwFiu8Fiktu8wfMIpnv5EQwvgIJMxQySJR9Marv0B-NYCqL-GjiO3yPAh9jnVMR4ufJdVWPtzgNWSdzfUKABt5ymBpW9bsrPXtDOCKzqHFPvwiejvVEq-51funIYSVeg_10YKiVGRJZ3pD3n7ZBhwS12j9oMgrxtmoaSOKnKgyJSxq4sjFGRTQZmrTsjEMQonNhnGSc6GMU9ZZfa3XcFGhb3U-sRatpWQ42D1uaybYHmz8XBTvEWcmIjvhRy4pLtUuGAhM8W2S3AuZKiLEdF0dfGygfbjFI_Fmo2P9Qjc-AEg8Z9BurI4oILWtFmi_iuEvwYuicG6-5kGTdUGVpHASlBGYYX03SkOwjrf02nf12qmWD4QJn8fKyNR4gN4VuNyku577Xz0ms00U-uCqWgM5Isvoz0T5UVZe1GvJsx_384AomoNGFkcb1x6C0exqf52PFMFzZ9Pc0dvzKyCFxQw
https://www.facebook.com/fundacja.brataalberta/?__tn__=KH-R&eid=ARAc4lHFc9z4owtKXyAF67SakAYt0onJGI5jq3BqgpsCSxIgCu29WDiCym7EKyD5KEfbNMmgY2vY8EAf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDErj2zHnqL94-o7WwFiu8Fiktu8wfMIpnv5EQwvgIJMxQySJR9Marv0B-NYCqL-GjiO3yPAh9jnVMR4ufJdVWPtzgNWSdzfUKABt5ymBpW9bsrPXtDOCKzqHFPvwiejvVEq-51funIYSVeg_10YKiVGRJZ3pD3n7ZBhwS12j9oMgrxtmoaSOKnKgyJSxq4sjFGRTQZmrTsjEMQonNhnGSc6GMU9ZZfa3XcFGhb3U-sRatpWQ42D1uaybYHmz8XBTvEWcmIjvhRy4pLtUuGAhM8W2S3AuZKiLEdF0dfGygfbjFI_Fmo2P9Qjc-AEg8Z9BurI4oILWtFmi_iuEvwYuicG6-5kGTdUGVpHASlBGYYX03SkOwjrf02nf12qmWD4QJn8fKyNR4gN4VuNyku577Xz0ms00U-uCqWgM5Isvoz0T5UVZe1GvJsx_384AomoNGFkcb1x6C0exqf52PFMFzZ9Pc0dvzKyCFxQw
https://www.facebook.com/mimowszystko/?__tn__=KH-R&eid=ARBkYNE4q1f_jaX2yYewxYYo5GGYOtWBgkCqkMAm1u6PsG9f_SUfVLBpSeRGhntNvucWdWzOICRFCDow&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDErj2zHnqL94-o7WwFiu8Fiktu8wfMIpnv5EQwvgIJMxQySJR9Marv0B-NYCqL-GjiO3yPAh9jnVMR4ufJdVWPtzgNWSdzfUKABt5ymBpW9bsrPXtDOCKzqHFPvwiejvVEq-51funIYSVeg_10YKiVGRJZ3pD3n7ZBhwS12j9oMgrxtmoaSOKnKgyJSxq4sjFGRTQZmrTsjEMQonNhnGSc6GMU9ZZfa3XcFGhb3U-sRatpWQ42D1uaybYHmz8XBTvEWcmIjvhRy4pLtUuGAhM8W2S3AuZKiLEdF0dfGygfbjFI_Fmo2P9Qjc-AEg8Z9BurI4oILWtFmi_iuEvwYuicG6-5kGTdUGVpHASlBGYYX03SkOwjrf02nf12qmWD4QJn8fKyNR4gN4VuNyku577Xz0ms00U-uCqWgM5Isvoz0T5UVZe1GvJsx_384AomoNGFkcb1x6C0exqf52PFMFzZ9Pc0dvzKyCFxQw
https://www.facebook.com/mimowszystko/?__tn__=KH-R&eid=ARBkYNE4q1f_jaX2yYewxYYo5GGYOtWBgkCqkMAm1u6PsG9f_SUfVLBpSeRGhntNvucWdWzOICRFCDow&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDErj2zHnqL94-o7WwFiu8Fiktu8wfMIpnv5EQwvgIJMxQySJR9Marv0B-NYCqL-GjiO3yPAh9jnVMR4ufJdVWPtzgNWSdzfUKABt5ymBpW9bsrPXtDOCKzqHFPvwiejvVEq-51funIYSVeg_10YKiVGRJZ3pD3n7ZBhwS12j9oMgrxtmoaSOKnKgyJSxq4sjFGRTQZmrTsjEMQonNhnGSc6GMU9ZZfa3XcFGhb3U-sRatpWQ42D1uaybYHmz8XBTvEWcmIjvhRy4pLtUuGAhM8W2S3AuZKiLEdF0dfGygfbjFI_Fmo2P9Qjc-AEg8Z9BurI4oILWtFmi_iuEvwYuicG6-5kGTdUGVpHASlBGYYX03SkOwjrf02nf12qmWD4QJn8fKyNR4gN4VuNyku577Xz0ms00U-uCqWgM5Isvoz0T5UVZe1GvJsx_384AomoNGFkcb1x6C0exqf52PFMFzZ9Pc0dvzKyCFxQw
https://www.facebook.com/mimowszystko/?__tn__=KH-R&eid=ARBkYNE4q1f_jaX2yYewxYYo5GGYOtWBgkCqkMAm1u6PsG9f_SUfVLBpSeRGhntNvucWdWzOICRFCDow&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDErj2zHnqL94-o7WwFiu8Fiktu8wfMIpnv5EQwvgIJMxQySJR9Marv0B-NYCqL-GjiO3yPAh9jnVMR4ufJdVWPtzgNWSdzfUKABt5ymBpW9bsrPXtDOCKzqHFPvwiejvVEq-51funIYSVeg_10YKiVGRJZ3pD3n7ZBhwS12j9oMgrxtmoaSOKnKgyJSxq4sjFGRTQZmrTsjEMQonNhnGSc6GMU9ZZfa3XcFGhb3U-sRatpWQ42D1uaybYHmz8XBTvEWcmIjvhRy4pLtUuGAhM8W2S3AuZKiLEdF0dfGygfbjFI_Fmo2P9Qjc-AEg8Z9BurI4oILWtFmi_iuEvwYuicG6-5kGTdUGVpHASlBGYYX03SkOwjrf02nf12qmWD4QJn8fKyNR4gN4VuNyku577Xz0ms00U-uCqWgM5Isvoz0T5UVZe1GvJsx_384AomoNGFkcb1x6C0exqf52PFMFzZ9Pc0dvzKyCFxQw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Fundusz_Zdrowia
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kontrakt) w zamian za świadczenia zdrowotne udzielane osobom ubezpieczonym w 

Funduszu.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie został utworzony 

dnia 2 lipca 1997 r., Uchwała Rady Gminy nr 168/XXX/97 z dnia 5 czerwca 1997 r. jako 

Gminny Ośrodek Zdrowia, a z dniem 1 stycznia 1997 r. został przekształcony w SPZOZ. Od 

stycznia 2012 r. SPZOZ wpisany jest do księgi rejestrowej jako podmiot leczniczy o nr 

000000011394. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem  www.rpwdl.csioz.gov.pl. Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ, XVIII Wydział Gospodarczy, dnia 27 sierpnia 2001 r., wpisał  

SPZOZ do Rejestru Publicznych ZOZ . Nadano numer KRS : 0000038843. Księga rejestrowa 

jest dostępna pod adresem www.ekrs.pl. 

Misją SPZOZ w Somoninie jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności zgodnie z 

zasadą: „TWOJE ZDROWIE NASZYM CELEM”. Zakład kładzie szczególny nacisk na 

jakość świadczonych usług. Działania w tym kierunku są podejmowane dla zaspokajania 

określonych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Do placówki zapisanych jest 8100 pacjentów. 

Głównym obszarem działalności SPZOZ w Somonnie jest Gmina Somonino.  

Zakład świadczy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w 

szczególności: 

 Świadczenia lekarza POZ (poradnie dla dorosłych i dzieci); 

 Świadczenia pielęgniarki POZ; 

 Świadczenia pielęgniarki medycyny szkolnej; 

 Świadczenia położnej POZ; 

 Świadczenia transportu sanitarnego w POZ. 

Realizacja usług medycznych zapewniona jest w dni powszednie w godzinach od 8
00

 

do 18
00

. (Od poniedziałku do piątku po godz. 18
00

 do godziny 8
00 

opiekę nocną oraz w dni 

świąteczne wolne od pracy sprawuje jednostka, z którą została zawarta umowa – dotyczy to 

również sobót i niedziel). 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ustalonych i podanych do wiadomości 

godzinach. Informacje o godzinach przyjęć lekarzy, pielęgniarek, położnej wywieszone są na 

tablicy oraz na drzwiach każdego gabinetu. 

Rejestracja pacjentów odbywa się do trzech dni wcześniej przed wyznaczoną wizytą. 

Pacjent może być zarejestrowany po przedstawieniu dokumentu tożsamości oraz 

zweryfikowaniu w systemie informatycznym potwierdzającym prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
http://www.ekrs.pl/
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Realizując swoje zadania SPZOZ współpracuje z innymi podmiotami lub osobami 

legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie zapewnienia prawidłowości 

diagnostyki i leczenia pacjentów. 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest 

zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w SPZOZ Somonino:  

 6 lekarzy POZ; 

 5 pielęgniarek; 

 1 położna; 

 2 rejestratorki;  

 2 osoby w księgowości;  

 1 osoba sprzątająca;  

 1 dozorca/kierowca. 

 

Tabela 17. Liczba porad lekarskich w SPZOZ Somonino w 2018 r. 

Ogółem porady 39033 

Z tego:  

Dzieci i młodzież 8918 

Osoby 65 lat i powyżej 8641 

 

3.11 Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 

 

W powiecie kartuskim stopa bezrobocia jest bardzo niska i wynosi 3,3%, zatem wśród  

bezrobotnych pozostają głównie osoby, które potrzebują dużego wsparcia oraz pomocy                          

w usamodzielnieniu się i reintegracji ze środowiskiem. Profil uczestnika CIS w dużej mierze                  

w ostatnich latach ulega zmianie. Działalność CIS skierowana jest często do najsłabszej 

części naszego społeczeństwa, do ludzi, którzy są długotrwale bezrobotni, bezdomni, 

odbywali lub odbywają terapię alkoholową, narkotykową, karę pozbawienia wolności, 

niepełnosprawnych, do chorych psychicznie i innych, którzy nie potrafią sami przezwyciężyć 

trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. CIS jest realnym sposobem na rozwiązanie problemu 

marginalizacji. Pozwala osobom wykluczonym na odzyskanie szacunku do siebie, poczucia 

własnej godności, pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych, które są najważniejszą 

wartością w procesie usamodzielniania się. Obserwując Uczestników zauważyć można 

pozytywne zmiany postaw wyrażające się w podejmowaniu aktywności dzięki której osoba 

wykluczona zdobywa umiejętności społeczne i zawodowe, odzyskuje godność i wiarę w 

siebie. Osoby wykluczone, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach 
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edukacyjnych, profilaktyce uzależnień i spotkaniach integracyjnych, uczą się zachowań 

społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku. CIS oferuje 

także swoim uczestnikom rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych w grupach 

wsparcia przez pracę z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz 

zespołem instruktorów i pracodawców. Jednym z warunków, aby CIS działał sprawnie i 

efektywnie, jest bliska współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Starostwem 

Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się rynkiem pracy, a nade wszystko 

samorządem lokalnym oraz lokalnym biznesem podejmując wspólne działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej, pomagające wypracować wspólną politykę lokalnego rynku pracy.  

Z sukcesem wspólnie z Powiatem Kartuskim oraz GOPS Centrum Integracji Społecznej w 

Ostrzycach realizował i nadal realizuje projekty unijne: ,,Szukam, Znajduję, Pracuję”, 

,,Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Powiatu Kartuskiego Dotkniętych i 

Zagrożonych Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” Mechanizm ZIT, ,,Akademia 

Aktywności”, ,,Twoja szansa”. 

Oferta Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach obejmuje realizację programu 

reintegracji zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn zamieszkujących na trenie powiatu 

kartuskiego. Uczestnicy to osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 

własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji 

powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu 

zawodowym, społecznym i rodzinnym.  

 Rodzaje zajęć, szczegółowy program 

 Reintegracja społeczna 

 Zajęcia z reintegracji społecznej prowadzone są przez doradcę zawodowego i 

psychologa. Zadaniem doradcy zawodowego jest przeprowadzenie rozmowy 

diagnostycznej z każdym uczestnikiem szkoleń w celu określenia potrzeb i 

predyspozycji zawodowych, motywacji, zainteresowań, sytuacji społecznej i 

doświadczenia zawodowego. W wyniku diagnozy powstaje dokument – opinia 

doradcy zawodowego, który stanowi załącznik do Indywidualnego Programu 

Zatrudnienia Socjalnego. Zadaniem psychologa jest przeprowadzenie z każdym z 

Uczestników diagnozy psychologicznej w celu określenia cech osobowości i 

potencjału intelektualnego. Powyższe dane zostają zawarte w dokumencie – opinii 

psychologa, kolejnym po opinii doradcy zawodowego załączniku do 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. 
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o Warsztaty motywacyjne – zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego 

obejmują następujący zakres tematyczny: kształtowanie aktywnej i 

odpowiedzialnej postawy życiowej, funkcjonowanie w rodzinie, w 

społeczności lokalnej i państwowej, autoprezentacja, aktywizacja zawodowa i 

aktywne techniki poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe, przygotowanie 

dokumentów aplikacyjnych, świadomość jakości pracy i inne kluczowe 

umiejętności na rynku pracy. 

o Warsztaty terapeutyczne – zajęcia prowadzone przez psychologa odbywają                       

się metodą indywidualną – zajęcia 1 na 1 oraz grupową. Obejmują następujący 

zakres tematyczny: wyrównanie deficytów osobowościowych spowodowanych 

uzależnieniami i zaburzeniami zachowania w wyniku doznanych urazów 

psychicznych, umiejętności komunikowania się z ludźmi, kształtowanie 

aktywnej postawy życiowej, profilaktyka uzależnień, rozpoznawanie swoich 

mocnych stron, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, 

wypracowanie zachowań asertywnych. 

o Profilaktyka uzależnień – zajęcia prowadzone przez trenera profilaktyki 

uzależnień. Obejmują następujący zakres tematyczny: przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, nadużywanie substancji psychoaktywnych, cechy 

charakteru uzależnienia, czynniki warunkujące problem uzależnienia, 

przyczyny i skutki uzależnienia, sposoby zapobiegania oraz ewentualne 

metody zaradcze.  

Dodatkowo w zakresie reintegracji społecznej prowadzone są przez pracownika 

socjalnego warsztaty edukacyjne i dotyczą integracji w grupie, kształtowania 

umiejętności zawodowych, nauki pełnienia ról społecznych, wyznaczania celów i 

kierunków działań oraz nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania 

środkami pieniężnymi. 

 Reintegracja zawodowa 

o Zajęcia praktyczno-teoretyczne w grupach zawodowych 

W ramach uczestnictwa z każdą osobą skierowaną do Centrum Integracji 

Społecznej na zajęcia zawarty zostaje Indywidualny Program Zatrudnienia. 

Każdy uczestnik zostaje zakwalifikowany do poszczególnych grup 

szkoleniowych w zależności od posiadanych możliwości psychofizycznych, 

zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych. 
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Zajęcia praktyczno-teoretyczne prowadzone są przez instruktorów w ramach 

n/w kursów zawodowych: 

- opieka nad osobą zależną – nabywanie umiejętności w zakresie opieki i 

pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, zakres obowiązków opiekuna, 

niebezpieczeństwa złej pielęgnacji – oparzenia, odleżyny, obserwacja chorych 

oraz udział w leczeniu.  

- krawiectwo – nabywanie umiejętności w zakresie obsługi maszyn 

krawieckich (instrukcja, budowa), nauka podstawowych szwów oraz technik 

krawieckich, poznawanie podstawowego kroju. 

- konserwator mebli – nabywanie umiejętności w zakresie patynowania 

powierzchni mebli, decoupage jako artystyczne metody renowacji lub zmiany 

charakteru mebli, usuwanie starej politury, lakieru, farby, inne metody 

postarzania drewna. 

- ogrodniczo-porządkowy – nabywanie umiejętności w zakresie wykonywania 

prac ogrodniczych i porządkowych. 

- kuchnia edukacyjna – nabywanie umiejętności w zakresie zawodu kucharz 

oraz racjonalnego zarządzania gospodarstwem domowym. 

o Zajęcia uzupełniające 

W ramach zajęć z reintegracji zawodowej dla uczestników CIS w zależności 

od potrzeb i predyspozycji Uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia 

następujących kursów uzupełniających:  

- ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć działalność gospodarczą – 

zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, etapy zakładania 

działalności, formy opodatkowania, wypełnianie odpowiednich druków, 

promocja samozatrudnienia. 

- Instruktaż kształtowania swojego wizerunku – stylizacja i wizaż, stworzenie 

nowego, dobrego stylu uczestników szkolenia oraz uświadomienie, iż wygląd 

jest instrumentem niewerbalnej komunikacji. 

- Kurs prawidłowego utrzymania zieleni – nabywanie umiejętności z zakresu 

wykonywania prac ogrodniczych – zagadnienia teoretyczne i praktyczne 

związane z zagospodarowaniem, zakładaniem i utrzymaniem zieleni. 

- Instruktaż handlu detalicznego z nauką obsługi kasy fiskalnej – organizacja i 

techniki sprzedaży oraz obsługi klienta. 

o Aktywizacja edukacyjna 
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Podstawy obsługi komputera – nabywanie umiejętności obsługi komputera 

(system operacyjny WINDOWS, edytor tekstów WORD, obsługa Internetu i 

poczty elektronicznej) oraz zajęcia ukierunkowane pn.: „Internet – 

współczesne źródło ofert pracy” polegające na wskazaniu sposobów i metod 

poszukiwania pracy oraz podkreślenie istotnej roli Internetu w poszukiwaniu 

zatrudnienia. 

 Reintegracja zawodowa u pracodawcy 

W celu rozszerzenia edukacji zawodowej dostępnej w ramach zaplanowanych 

zajęć z reintegracji zawodowej a także w celu pogłębienia wiadomości zdobytych 

podczas szkoleń i sprawnego wykonywania czynności zawodowych na różnych 

stanowiskach pracy planuje się przeprowadzenie zajęć praktycznych u 

pracodawcy. Zakłada się, iż zajęcia tego typu umożliwiają wykształcenie w 

osobach długotrwale pozostających bez zatrudnienia umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole, wyrobią poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, 

poszanowania mienia i uczciwości, a przede wszystkim dadzą możliwość poznania 

uczestnika projektu a co za tym idzie stworzą podstawy pracodawcom do 

zatrudnienia kandydata. W ramach tego zadania planuje się również propagowanie 

wśród pracodawców lokalnego rynku pracy formę zatrudnienia wspieranego czyli 

możliwości uzyskania refundacji z tytułu zatrudnienia osób, które ukończyły 

zajęcia prowadzone w Centrum Integracji Społecznej.  

 Rozkład zajęć 

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach prowadzone są od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30. 

 Rodzaje pozostałych świadczeń 

Uczestnikom zajęć Centrum Integracja Społecznej w Ostrzycach zapewnia również: 

 świadczenie integracyjne obliczane odpowiednio do frekwencji na zajęciach: w 

pierwszym miesiącu (okres próbny) – 50% zasiłku dla bezrobotnych (podstawa 

finansowa do obliczenia świadczenia), tj. 423,90 zł brutto; w kolejnych miesiącach 

uczestnictwa – 100% zasiłku dla bezrobotnych (podstawa finansowa do obliczenia 

świadczenia), tj. 847,80 zł brutto. 

 badania lekarskie. 

 szkolenie okresowe w dziedzinie BHP. 

 ubezpieczenie NNW. 

 jeden ciepły posiłek dziennie (pierwsze 6 miesięcy). 

 środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą. 

 pomoc w przekazywaniu ofert pracy i poszukiwaniu zatrudnienia (zatrudnienie 

wspierane). 
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Tabela 18. Liczba pracowników zatrudnionych w CIS w Ostrzycach w 2018 roku  

Wyszczególnienie Liczba osób ogółem 

Nawiązanie zatrudnienia 0 

Ustanie zatrudnienia 1 

Przeciętne zatrudnienie 5 

Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy 1 

w tym: 

pracownik socjalny 1 

instruktor zawodu 0 

pracownik odpowiedzialny za dany rodzaj działalności, o 

którym mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
0 

osoba prowadząca reintegrację zawodową i społeczną, 

zaliczająca się do kadry Centrum 
0 

w tym: 

psycholog 0 

terapeuta 0 

doradca zawodowy 0 

pośrednik pracy 0 

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy 0 

w tym: 

pracownik socjalny 0 

instruktor zawodu 0 

pracownik odpowiedzialni za dany rodzaj działalności, o 

którym mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
0 

osoba prowadząca reintegrację zawodową i społeczną, 

zaliczająca się do kadry Centrum 
0 

w tym: 

psycholog 0 

terapeuta 0 

doradca zawodowy 0 

pośrednik pracy 0 

Inna kadra Centrum: 8 

w tym: 

kierownik 1 

samodzielny referent 1 

główna księgowa 1 

palacz konserwator 1 

instruktor zawodu – krawiectwo 1 

instruktor zawodu – renowacja mebli 1 

trener podstawy obsługi komputera 1 

trener 1 

Osoby skierowane do pracy w Centrum przez powiatowy urząd pracy na 

podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
0 
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3.12 Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Spółka z o.o. w Sławkach 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Spółka z o. o. w Sławkach powstało 

na mocy Uchwały Rady Gminy Somonino Nr XXXIV/250/10 z dnia 

30 marca 2010 roku, w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

nazwą: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe w Sławkach, oraz Uchwały Rady 

Gminy Somonino Nr XXXV/265/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zmieniającą uchwałę w 

sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Postanowieniem Sądu 

Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 19 maja 2010 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000356800. Umowę Spółki 

sporządzono w dniu 10 maja 2010 roku w Urzędzie Gminy w Somoninie, jako akt notarialny 

Rep. A nr 5991/2010r. i określono w niej między innymi zakres działalności, władze Spółki 

oraz wielkość kapitału. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1 lipca 2010 roku. 

Do podstawowych zadań Spółki należy: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 

- usługi wodno-kanalizacyjne i pokrewne; 

- roboty związane z budową dróg; 

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 

- zarządzanie obiektami sportowymi, w tym: 

- od 1 grudnia 2010 roku halą rehabilitacyjno-sportową przy Szkole Podstawowej w 

Somoninie, 

- od 1 lipca 2011 roku  boiskiem sportowym przy Szkole Podstawowej w Somoninie, 

- od 13 kwietnia 2015 roku  halą sportową przy Szkole Podstawowej w Egiertowie, 

- od 31 stycznia 2017 roku halą sportową przy Szkole Podstawowej w Borczu. 

 W dniu 13 grudnia 2010 roku decyzją Wójta Gminy Somonino nr Or. 6216-1/2010 

udzielone zostało Spółce zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino i częściowo na terenie gmin: Kartuzy i 

Stężyca (zgodnie z wymogami art. 16 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – t.j.  Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 ze zm.). 
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 Realizacji skarg i wniosków 

Spółka posiada księgę ewidencji skarg i wniosków, w której nie odnotowano żadnych 

wpisów. 

 Występujące awarie 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wystąpiło 35 awarii 

(zatorów) na sieci kanalizacyjnej, oraz 17 awarii na sieci wodociągowej i 30 awarii na 

przyłączach wodociągowych. Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję awarii na sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z warunkiem zawartym w zezwoleniu na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków wydanym 

przez Wójta Gminy Somonino. 

 Kontrole zewnętrzne 

W 2018 roku odbyły się w Przedsiębiorstwie następujące kontrole zewnętrzne: 

- W dniu 17 stycznia 2018 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach dotycząca stanu technicznego stacji 

uzdatniania wody w Goręczynie po przeprowadzonych pracach naprawczych 

zbiornika wody. W czasie kontroli dokonano oceny przeprowadzonych prac i pobrano 

próbki wody do badania. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. W związku z czym 

w dniu 26 stycznia PPIS w Kartuzach stwierdził możliwość włączenia stacji do 

użytkowania. 

- W dniach od 16 do 23 lipca przeprowadzona została kontrola Pomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotycząca przestrzegania 

warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w 

pozwoleniu wodnoprawnym. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 Jakość usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

Spółka świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Somonino oraz częściowo gmin Kartuzy i Przywidz. Przedsiębiorstwo 

mając na uwadze wymagania i dobro klientów, podejmuje działania w kierunku 

zapewnienia jak najlepszej jakości oferowanych usług, w tym, zapobiegania 

zanieczyszczeniom mogącym powstać w procesach prowadzonej działalności oraz jak 

najszybszej interwencji w przypadku stwierdzenia takich zanieczyszczeń. Warunki i 

parametry jakościowe wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo odbiorcom określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. Natomiast warunki oraz graniczne parametry 
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ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska określa pozwolenie 

wodnoprawne R.6341.130.2013.IB z dnia 11.05.2014 roku wydane przez Starostę 

Kartuskiego. Szczególny nacisk kładziony jest na utrzymanie ciągłej sprawności stacji 

uzdatniania wody, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz sieci wodno-

kanalizacyjnej. W przedsiębiorstwie funkcjonuje całodobowa obsługa i dyżur 

pracownika na oczyszczalni ścieków oraz dyżury domowe pracowników 

odpowiedzialnych za usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Konserwacji i remontom poddawane są następujące obiekty wchodzące w skład całej 

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej: 

 SUW 

Przeglądom technicznym, konserwacji oraz w miarę zużycia remontom lub 

wymianie podlegają wszystkie urządzenia mechaniczne na stacjach uzdatniania 

wody, w tym pompy, sprężarki, dmuchawy, silniki elektryczne, zbiorniki 

ciśnieniowe, układy elektryczne wraz z automatyką i sterowaniem. 

 Oczyszczalnia ścieków 

Przeglądom technicznym, konserwacji oraz w miarę zużycia remontom lub 

wymianie podlegają wszystkie urządzenia mechaniczne na oczyszczalni, w tym 

pompy, mieszadła, dmuchawy, sito-piaskownik, prasa do osadu, cały układ 

elektryczny oczyszczalni wraz z automatyką i sterowaniem. 

 Przepompownie ścieków 

Przeglądom technicznym, konserwacji oraz w miarę zużycia remontom lub 

wymianie podlegają pompy, cała armatura hydrauliczna oraz układ elektryczny 

wraz z automatyką i sterowaniem. 

 Sieć wodociągowa 

Wodociągi poddawane są systematycznemu płukaniu, najczęściej raz do roku. 

Naprawom awaryjnym i zaplanowanym remontom bądź wymianom poddawane są 

odcinki rurociągów oraz armatura taka jak, zasuwy i hydranty. W 2018 roku 

wymieniono na istniejącej sieci 28 hydrantów z zasuwami. 

 Sieć kanalizacyjna 

Każdy odcinek sieci podlega systematycznemu czyszczeniu dwa razy  

w ciągu roku. Dodatkowo podejmowane są doraźne interwencje związane  

z udrażnianiem sieci w miejscu powstania zatoru. Naprawom poddawane są 

studnie kanalizacyjne, włazy do studni oraz odcinki uszkodzonych rurociągów. 
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Zgodnie w wymogami prawa przeprowadzono zewnętrzne i wewnętrzne kontrolne 

badania wody i ścieków. W okresie sprawozdawczym wykonano 81 wewnętrznych 

analiz wody oraz 12 wewnętrznych badań ścieków na oczyszczalni. We wszystkich 

badaniach, zarówno wody pitnej, jak i ścieków oczyszczonych nie stwierdzono 

przekroczeń normatywnych. Badania zostały wykonane przez akredytowane 

laboratorium. 

 Informacje nt. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzenia ścieków Spółka posiada w zarządzaniu: 

- 7 hydroforni, tj. SUW Somonino, SUW Hopowo, SUW Goręczyno, SUW Ramleje, 

SUW Egiertowo, SUW Starkowa Huta i SUW Rybaki; 

- 148 km sieci wodociągowej; 

- 78,1 km sieci kanalizacyjnej; 

- oczyszczalnię ścieków w Sławkach; 

- 22 szt. przepompowni ścieków. 

Liczba odbiorców wody w Gminie Somonino w roku 2018 wynosi 3080 osób.  

Liczba dostawców ścieków w Gminie Somonino w roku 2018 wynosi 1934. 

W ramach inwestycji własnych zrealizowano rozbudowy sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych w różnych miejscowościach Gminy Somonino w zależności od 

zgłaszanych wniosków i zapotrzebowania oraz zgodnie z Wieloletnim Planem 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Gminy Somonino z dnia 27.06.2018r. nr XXXI/253/18. 

Przedsiębiorstwo zbudowało w 2018 roku sieci wodociągowe o łącznej długości 1797 

m i sieci kanalizacyjne o łącznej długości 419 m. Dodatkowo przekazano Spółce 

nieodpłatnie sieci kanalizacyjne o łącznej długości 1694 m. 

 Informacje w zakresie pozostałej działalności 

Poza działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 

Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność usługową, świadcząc usługi 

remontowo-budowlane na zlecenie Gminy Somonino i innych podmiotów. 

 Wykonywane usługi obejmują między innymi: 

- wykonywanie podbudów ze stabilizacją cementową; 

- wykonywanie podbudów z kruszyw; 

- zimowe utrzymanie dróg; 

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych; 
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- równanie dróg gruntowych; 

- naprawę nawierzchni tłuczniowych; 

- układanie nawierzchni dróg i chodników z elementów betonowych 

prefabrykowanych; 

- remont przepustów drogowych; 

- roboty ziemne; 

- montaż barier ochronnych; 

- budowę wiat przystankowych; 

- wycinka krzewów i koszenie trawy; 

- pozostałe drobne usługi remontowe (tynkowanie, malowanie itp.). 

- wynajem namiotu wielkopowierzchniowego przystosowanego do wykorzystywania 

w czasie imprez masowych organizowanych w plenerze. 

Dodatkowo Spółka była w 2018 roku operatorem hali rehabilitacyjno-sportowej i 

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Somoninie oraz hal sportowych przy 

szkołach podstawowych w Egiertowie i Borczu. Przedmiotowe obiekty są 

wynajmowane w godzinach porannych i poobiednich szkołom z terenu Gminy 

Somonino na potrzeby prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. W pozostałych 

godzinach obiekty są odpłatnie udostępniane osobom prywatnym, zespołom 

sportowym i innym grupom zorganizowanym w celach rekreacyjno-sportowych. 

Przedsiębiorstwo jest również zobowiązane do nieodpłatnego przeprowadzenia co 

najmniej 4 imprez sportowych w hali rehabilitacyjno-sportowej, zgodnie z zawartą 

umową najmu pomiędzy Spółką, a Gminą Somonino.  

W roku 2018 Przedsiębiorstwo było organizatorami lub współorganizatorami 

następujących imprez sportowych: 

 W dniach 06.01., 07.01., 13.01., 20.01., 27.01. 2018 roku – Turniej Halowej Piłki 

Nożnej SOMONINO CUP; 

 W dniach 03.02., 10.02., 17.02., 24.02. 2018 roku – Turniej Halowej Piłki Nożnej 

SOMONINO CUP; 

 W dniach 03.03., 10.03., 17.03., 18.03., 24.03., 25.03., 31.03. 2018 roku – Turniej 

Halowej Piłki Nożnej SOMONINO CUP; 

 W dniu 08.04. 2018 roku – Turniej Halowej Piłki Nożnej SOMONINO CUP; 

 W dniu 28.10. 2018 roku – Turniej Halowej Piłki Nożnej SOMONINO CUP; 

 W dniach 03.11., 10.11., 18.11., 24.11. 2018 roku – Turniej Halowej Piłki Nożnej 

SOMONINO CUP; 
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 W dniach 01.02., 8.12., 15.12., 22.12., 29.12. 2018 roku – Turniej Halowej Piłki 

Nożnej SOMONINO CUP. 

Od 1 lipca 2013 roku, na podstawie umowy z Gminą Somonino Spółka prowadzi 

na terenie oczyszczalni ścieków tzw. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. W punkcie tym przyjmowane są segregowane odpady od 

mieszkańców, które odbierane są następnie przez firmę prowadzącą zbiórkę 

odpadów komunalnych na terenie całej gminy. Spółka posiada zezwolenie Starosty 

Kartuskiego na zbieranie odpadów komunalnych z dnia 30 maja 2014 roku nr 

R.6233.17.2014.EZ. 

 Struktura zatrudnienia 

 

Tabela 19. Przeciętne zatrudnienie w GPRU Spółka z o.o. w Sławkach w roku 2018 

Grupy zawodowe 

Przeciętne zatrudnienie 

w okresie od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r.  (etaty) 

Obsługa wodociągów 4,00 

Obsługa kanalizacji  

i oczyszczalni ścieków 
9,00 

Pracownicy obsługi 7,76 

Pracownicy hali sportowej 6,00 

Pracownicy umysłowi 8,00 

R a z e m 34,76 

 

 Informacje dodatkowe 

Od września 2018 roku Spółka dysponuje nową halą garażową przeznaczoną między 

innymi do garażowania maszyn, przeprowadzania prac naprawczych, jak również 

magazynowania różnego sprzętu budowlanego. W hali znajduje się wydzielone 

pomieszczenie magazynowe i profesjonalne stanowiska warsztatowe. 

Inną ważną inwestycją była budowa zbiornika magazynującego wodę  

o pojemności 100 m
3
 przy stacji uzdatniania wody w Somoninie. Docelowo projekt 

modernizacji całego obiektu SUW zakłada budowę dwóch zbiorników o tej samej 

pojemności. Ze względów finansowych ich budowa została podzielona na dwa etapy. 

Oprócz zbiorników projekt modernizacji SUW zakłada także rozbiórkę starego 

zbiornika betonowego, remont studni głębinowej nr 1 i zagospodarowanie terenu. 

W 2018 roku przebudowano stację redukcji ciśnienia w miejscowości Rybaki. 
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Reduktory spełniają bardzo ważną funkcję na sieci wodociągowej ponieważ regulują 

ciśnienie wody w sieci i zabezpieczają przed jego przekroczeniem niebezpiecznym dla 

samego wodociągu jak i przyłączy oraz instalacji wewnętrznych odbiorców wody. 

Dotychczasowe urządzenie ze względu na wiek i stan techniczny nie spełniało 

prawidłowo swojej funkcji. 

W roku 2018 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanych dla 

inwestycji polegających na rozbudowie bądź budowie sieci kanalizacyjnych i 

wodociągowych w różnych miejscowościach gminy Somonino. Dokumentacje te 

stanowią podstawę do realizacji inwestycji wodociągowo kanalizacyjnych w 

kolejnych latach. 

 

4. Realizacja projektów ze środków zewnętrznych 

 

 Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji 

Somonino (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020); 

 Modernizacja drogi transportu rolnego Ramleje – Ostrzyce (Samorząd Województwa 

Pomorskiego); 

 Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi (Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połęczyńskim 

w miejscowościach Połęczyno i Kamela (Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”); 

 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni (Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino – miejsca w przedszkolach, 

dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji (Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Pełni kompetencji – realizacja zajęć dodatkowych w szkołach Gminy Somonino 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i 

Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i 

nowoczesnego systemu sterowania (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 
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 Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Somonino 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Eko Energia od Somonina aż po Przywidz (Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Twoja szansa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020); 

 Akademia Aktywności 2017-2018 – Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez 

pracy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020); 

 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020); 

 Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu 

Kartuskiego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020); 

 Rządowy Program „Aktywna tablica” – dotacja dla SP Egiertowo (Budżet Państwa).  

 

5. Działalność inwestycyjna 

 

Tabela 20. Wykaz inwestycji realizowanych w 2018 r. (stan na 31.12.2018 r.) 

L.p. Nazwa zadania Wykonawca/Dostawca 
Terminy 

realizacji 
Uwagi 

1 

Opracowanie analizy 

usprawnień 

komunikacyjnych 

terenów w rejonie 

skrzyżowań ul. 

Spółdzielców-Wolości i 

Wolności-Siemiana 

w Somoninie 

MAXPROJEKT 

 

01.02.2018 

– 

19.04.2018 

- 

 

2 

Opracowanie koncepcji 

budowy chodnika 

wzdłuż drogi krajowej nr 

20 w Hopowie 

MAXPROJEKT 

 

12.02.2018 

– 

19.04.2018 

- 

3 

Budowa trasy rowerowej 

w ramach rozbudowy 

drogi powiatowej nr 

1923G na odcinku 

Somonino – Ostrzyce 

Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe 

"DROMOS" Sp. z o.o. 

Kartuzy 

19.02.2018 

– 

02.11.2018 

Trasa rowerowa o nawierzchni 

asfaltowej szerokości 2 – 2,5 m, 

długości 3827,4 mb. 
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4 

Budowa drogi gminnej 

relacji 

Somonino – Goręczyno 

Część I etapu I – III 

Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe 

"DROMOS" Sp. z o.o. 

Kartuzy 

08.03.2018 

– w toku 

Droga o nawierzchni asfaltowej z 

kanalizacją deszczową, usunięciami 

kolizji sieci telekomunikacyjnej oraz 

energetycznej. Długość drogi  3200,24 

mb, szerokość Kasztelańska 6m; 

Ceramiczna 5 m. 

5 

Budowa bieżni prostej, 

boiska sportowego wraz 

z trybunami w 

Goręczynie 

Firma Handlowo-

Usługowa AUTO – 

SPORT 

12.03.2018 

– 

31.08.2018 

Bieżnia prosta czterotorowa o 

nawierzchni poliuretanowej wraz z 

boiskiem o takiej samej nawierzchni do 

gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z 

trybunami. 

6 

Remont bieżni 

lekkoatletycznej w 

Somoninie 

Firma Handlowo-

Usługowa AUTO – 

SPORT 

12.03.2018 

– 

20.11.2018 

Remont bieżni okólnej czterotorowej 

400 m oraz sześciotorowej 100 m z 

wymiana nawierzchni z ceglanej na 

poliuretanową. 

7 

Budowa plaży, pomostu 

pływającego nad 

jeziorem Połęczyńskim 

w Kameli 

BUILD Sp. z o.o. 

26.03.2018 

– 

16.07.2018 

Budowa plaży z parkingiem, kładką 

drewnianą dla wózków, montażem 

elementów małej architektury (wiata, 

stół, ławki, kosze, tablice oraz budowa 

pomostu pływającego o długości 20 m i 

szer. 1,5 – 2,5 m. 

8 

Budowa dwóch 

pomostów dla wędkarzy 

nad jeziorem 

Połęczyńskim w 

Połęczynie 

IPRO7 Sp. z o.o. 

26.03.2018 

– 

28.05.2018 

Budowa dwóch pomostów stałych na 

palach o konstrukcji stalowej z 

poszyciem drewnianym o długości 8 m 

i szerokości 2 m. 

9 
Budowa przystani 

kajakowej w Goręczynie 

Usługi Ogólno-

Budowlane 

19.04.2018 

– 

29.11.2018 

Budowa przestani kajakowej z budową 

pomostu pływającego nad brzegiem 

rzeki, budowa dwóch budynków: 

sanitarno-techniczny oraz budynek do  

przygotowywania i spożywania 

posiłków z grillem, mini plac zabaw, 

miejsca parkingowe, miejsce na 

ognisko, miejsce na składowanie 

odpadów, ogrodzenie i monitoring. 

10 

Budowa pomostu na 

palach na jeziorze 

Ostrzyckim 

Usługi Ogólno-

Budowlane  

19.04.2018 

– 

31.07.2018 

Budowa pomostu na palach w miejsce 

istniejącego za zniżką przeznaczoną do 

cumowania kajaków. Pomost o 

konstrukcji stalowej z drewnianym 

poszyciem pomostu. Powierzchnia 

użytkowa pomostu 119 m
2
 

11 

Budowa pomostu 

pływającego na jeziorze 

Ostrzyckim 

Usługi Ogółno-

Budowlane 

19.04.2018 

– 

31.07.2018 

Budowa pomostu pływającego o 

konstrukcji drewnianej na pływakach. 

Długość pomostu 20 m, szerokość 3m. 

12 

Budowa pomostu 

pływającego na rzece 

Raduni w Ostrzycach 

Usługi Ogółno-

Budowlane 

19.04.2018 

– 

29.11.2018 

Budowa pomostu pływającego wraz 

montażem elementów małej 

architektury (stół, ławki, tablica i kosz). 

13 

Projekt techniczny 

zmiany sposobu 

użytkowania poddasza 

budynku w Piotrowie 

Pracowania Projektowo-

Usługowa 

27.04.2018 

– 

30.10.2018 

- 

14 

Budowa przystani 

kajakowej w 

miejscowości Somonino 

MITRON 

Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno-Budowlane  

16.07.2018 

– w toku 
- 

15 Projekt techniczny Pracowania Projektowo- 26.10.2018 - 
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rozbudowy budynku 

OSP w Kameli 

Usługowa – w toku 

16 

Modernizacja odcinka 

drogi transportu rolnego 

Ostrzyce – Ramleje 

Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe 

"DROMOS" Sp. z o.o. 

Kartuzy 

31.10.2018 

– 

12.12.2018 

Modernizacja odcinka drogi transportu 

rolnego na odcinku 735 mb, szerokości 

5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z 

poboczami. 

17 

Dostawa dwóch 

agregatów 

prądotwórczych w 

ramach Unijnego 

programu – „Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach" 

zadanie pn.: 

„Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego 

na terenie aglomeracji 

Somonino” 

Zakład Usług 

Elektromechanicznych 

31.10.2018 

– 

10.12.2018 

Zakup dwóch agregatów 

prądotwórczych o mocy 80 kWh: 

stacjonarny z przeznaczeniem na 

awaryjne zasilanie SUW w Somoninie 

oraz przewoźny o mocy 80 kWh do 

awaryjnego zasilania przepompowni 

ścieków. 

18 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej i sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Egiertowo 

w ramach Unijnego 

programu – „Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach" 

zadanie pn.: 

„Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego 

na terenie aglomeracji 

Somonino” 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe 

"HINC" 

19.11.2018 

– w toku 
- 

19 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości Goręczyno 

w ramach Unijnego 

programu – „Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach" 

zadanie pn.: 

„Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego 

na terenie aglomeracji 

Somonino” 

NKM Sp. z o.o. 
19.11.2018 

– w toku 
- 

20 

Przebudowa stacji 

uzdatniania wody w 

Rybakach 

w ramach Unijnego 

programu – „Gospodarka 

wodno-ściekowa w 

aglomeracjach" 

zadanie pn.: 

„Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego 

na terenie aglomeracji 

Somonino” 

Zakład Usługowo-

Produkcyjno-Handlowy 

"HIRSZ" 

13.12.2018 

– w toku 
- 
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6. Realizacja uchwał Rady Gminy Somonino 

 

Tabela 21. Realizacja uchwał Rady Gminy Somonino z 2018 rok 

L.p. 
Numer uchwały 

z dnia 
Tytuł uchwały Realizacja uchwały 

1 
XXVIII/221/18 z 

dnia 26.02.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

2 
XXIX/223/18 z dnia 

28.03.2018r. 

w sprawie nadanie nazwy ulic w m. 

Egiertowo 
Uchwała została zrealizowana. 

3 
XXIX/224/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie nadanie nazwy ulic w m. 

Rąty 
Uchwała została zrealizowana. 

4 
XXIX/225/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie nadanie nazwy ulic w m. 

Somonino 
Uchwała została zrealizowana. 

5 
XXIX/226/2018 z 

dnia 28.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości 

Rada Gminy Somonino powyższą uchwałą 

wyraziła zgodę na niepłatne nabycie 

gruntów stanowiących działki o nr ew. 8/4 i 

285 położonych w miejscowości Borcz. 

Przejęcie to miało nastąpić w celu budowy 

chodnika służącego mieszkańcom i 

dzieciom jako bezpieczne dojście do terenu 

szkoły (działka nr 8/4) oraz budowy placu 

zabawa wraz z siłownią zewnętrzną (działka 

nr 285). Między Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa oddziałem Terenowym 

w Pruszczu Gdańskim a Gminą Somonino 

zostało zawarte porozumienie, w którym 

określono, że Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

wyraża zgodę na dysponowanie w/w 

nieruchomościami i wykonanie na ich 

terenie planowanych inwestycji, a samo 

przejęcie gruntów i podpisanie aktu 

notarialnego możliwe będzie dopiero po 

wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

W chwili obecnej prowadzone są prace nad 

wykonaniem placu zabaw i siłowni na 

działce nr 285. 

6 
XXIX/227/18 z dnia 

28.03.2018r. 

w sprawie przystąpienie do 

sporządzenia mpzp fragmentu wsi 

Ostrzyce-Południe 

Trwa realizacja, koniec umowy z 

wykonawcą – 31.12.2019 r. 

7 
XXIX/228/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie przystąpienie do 

sporządzenia mpzp fragmentu wsi 

Ostrzyce-Koszowatka 

Trwa realizacja, koniec umowy z 

wykonawcą – 31.12.2019 r.  

8 
XXIX/229/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie uchwalenia  mpzp wsi 

Hopowo 

Uchwała została uchylona, w roku 2019 

została ponownie przeprowadzona 

procedura i uchwalona. 

9 
XXIX/230/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy 

Somonino na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu 

Gmina Somonino dzieli się na 15 

jednomandatowych okręgów wyborczych. 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego 

dnia 7 maja 2018 roku  poz. 1752. 

10 
XXIX/231/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na 

kwotę 206 786,00 zł na cele odszkodowania 

za wywłaszczenie terenu pod budowę trasy 

rowerowej na odcinku Somonino-Ostrzyce 

w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 

1923G. Uchwala została zrealizowana i 

rozliczona. 
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11 
XXIX/232/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na 

kwotę 55 507,05 zł na cele odszkodowania 

za wywłaszczenie terenu pod budowę trasy 

rowerowej na odcinku Ostrzyce – Kolano w 

ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 

1923G. Uchwala została zrealizowana i 

rozliczona. 

12 
XXIX/233/18 z dnia 

28.03.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Somonino do 

porozumienia dla wspólnej 

realizacji projektów pn.: „Wsparcie 

systemu ratownictwa oraz 

zarządzania kryzysowego na terenie 

Powiatu Kartuskiego poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu na 

potrzeby jednostek KSRG” 

Uchwała została zrealizowana w wyniku 

czego doposażono jednostki KSRG na 

terenie gminy Somonino w następujący 

sprzęt: 

 OSP Somonino – syrena elektroniczna 

kpl. 1 

- agregat prądotwórczy 30 kW 

 OSP Goręczyno  – syrena elektroniczna 

kpl. 1 

- agregat prądotwórczy 30 kW 

 OSP Hopowo – syrena elektroniczna kpl. 

1 

- agregat prądotwórczy 30 kW 

- stacja pogodowa kpl. 1 

 OSP Ostrzyce - syrena elektroniczna kpl. 

1 

13 
XXIX/234/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Żukowo 

Dotacja dla Gminy Żukowo w kwocie 5 900 

zł z przeznaczeniem  na realizację zadania z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej – zakup 

wyposażenia dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Uchwala została zrealizowana i 

rozliczona. 

14 
XXIX/235/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w budżecie gminy na 2019 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

15 
XXIX/236/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

16 
XXIX/238/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla podmiotów 

prowadzących niepubliczne 

przedszkola oraz niepublicznych 

innych form wychowania 

przedszkolnego funkcjonujących na 

terenie Gminy Somonino, trybu 

przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania 

Uchwała została podjęta przez Radę Gminy 

Somonino i jest realizowana. Na podstawie 

tej uchwały Gmina Somonino udziela 

dotację dla dzieci w niepublicznych 

przedszkolach. W uchwale zostało określone 

zasady rozliczenia dotacji oraz tryb kontroli 

jej pobrania i wykorzystywania. 

17 
XXIX/239/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 

Somonino 

Została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego w 

dniu 7 maja 2018 r. poz. 1754, wdrożona w 

życie po 14 dniach od opublikowania. 

Uchwała dotyczy odpłatności za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w wysokości 

1 zł za każdą godzinę przekraczającą 

podstawowy wymiar zajęć przeznaczonych 

na realizację  wychowania przedszkolnego. 

18 
XXIX/240/2018 z 

dnia 28.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości 

Rada Gminy Somonino powyższa uchwałą 

wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy hali sportowej w Egiertowie na 

okres 1 roku. Umowa została podpisana w 
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dniu 31 marca 2018 roku pomiędzy Gminą 

Somonino 

a Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo 

Usługowym Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sławkach. 

19 
XXIX/241/2018 z 

dnia 28.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wspólna z Nadleśnictwem Kolbudy 

realizację zadania polegającą na 

budowie drogi gminnej ul. Długiej 

w miejscowości Hopowo. 

Nie została zrealizowana ze względu na 

toczące się prace projektowe w trybie spec 

ustawy drogowej na realizacje inwestycji 

drogowej, oraz złożonego przez mieszkankę 

Hopowa odwołania. 

20 
XXIX/242/18 z dnia 

28.03.2018r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodzin na 

lata 2018 – 2020 

Dokument jest niezbędny w celu pozyskania 

środków finansowych na realizacje 

„Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej”. W 2018 r. 

uzyskano kwotę 46 873 zł na zatrudnienie 

dwóch asystentów rodziny. W ramach 

programu objęto wsparciem 30 rodzin. 

21 
XXIX/243/18 z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia 

regulaminu korzystania z placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk 

oraz terenów rekreacyjnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy 

Somonino 

Uchwała została zrealizowana w 2018 r. 

Ustalono i wdrożono zasady użytkowania i 

regulaminy dla następujących obiektów: 

gminnych placów zabaw, gminnych siłowni 

zewnętrznych, gminnych boisk, gminnych 

terenów rekreacyjnych. 

22 
XXIX/244/18 z dnia 

28.03.2018r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 

udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł 

energii cieplnej w ramach 

konkursu" Czyste powietrze 

Pomorza – edycja 2018 r." 

Uchwała nie została wykonana z uwagi na 

unieważnienie konkursu przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

23 
XXX/245/2018 z 

dnia 13.04.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

24 
XXX/246/2018 z 

dnia 13.04.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Somoninie za rok 2017. 

Uchwała zatwierdzona przez Radę Gminy. 

25 
XXX/247/2018 z 

dnia 13.04.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Somoninie za rok 2017. 

Uchwała zatwierdzona przez Radę Gminy. 

26 
XXX/248/2018 z 

dnia 13.04.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Gminnego Bibliotek Publicznej  w 

Somoninie za rok 2017. 

Uchwała zatwierdzona przez Radę Gminy. 

27 
XXX/249/2018 z 

dnia 13.04.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zaskarżona przez 

Prokuraturę  Rejonową w Kartuzach – 

stwierdzono nieważność uchwały wyrokiem 

z 6 lutego 2019 r. 

28 
XXX/250/18 z dnia 

13.04.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy 

Somonino na stałe obwody 

głosowania 

Gmina Somonino dzieli się na 5 stałych 

obwodów głosowania. Uchwała ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego dnia 14 maja 2018 roku poz. 

1885. 

29 
XXXI/251/18 z dnia 

27.06.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym  

Dokument jest niezbędny w celu realizacji 

wsparcia dla osób bezdomnych oraz 

odpłatności gminy za ich pobyt w 

ośrodkach.  W 2018 r. ze wsparcia w postaci 
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z terenu Gminy Somonino schronienia skorzystało 6 osób. 

30 
XXXI/252/18 z dnia 

27.06.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia z 

pomocy społecznej będących w 

zakresie zadań własnych gminy  

w formie pomocy rzeczowej, 

zasiłków okresowych i celowych 

Dokument jest niezbędny w celu realizacji 

art. 41 ustawy o pomocy społecznej 

mówiący o świadczeniach przyznawanych w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach w 

rodzinach o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe, które podlegają 

zwrotowi. W 2018 r. nie przyznano 

świadczenia podlegające zwrotowi. 

31 

XXXI/253/18 z dnia 

27 czerwca 2018 

roku 

 

w sprawie zatwierdzenia 

Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji urządzeń wod.-kan. 

będących w posiadaniu GPRU Sp. z 

o. o. w Sławkach na lata 2018 – 

2020 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo -

Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, zgodnie z 

art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

opracowało Wieloletni Plan Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Urządzeń Kanalizacyjnych. Przygotowany 

plan określa: 

 planowany zakres usług wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 

 przedsięwzięcia rozwojowe i 

odtworzeniowo-modernizacyjne w 

poszczególnych latach; 

 rezerwę na wymianę uzbrojenia 

wodociągowego i kanalizacyjnego 

związaną z budową lub modernizacją 

dróg; 

 środki na przygotowanie dokumentacji 

projektowej dla zadań planowanych do 

wykonania w następnym planie 

inwestycyjnym; 

 nakłady inwestycyjne w poszczególnych 

latach; 

 informacje o sposobach finansowania 

planowanych inwestycji. 

Uwzględniono w planie inwestycje ważne 

dla Przedsiębiorstwa dla zapewnienia 

ciągłości i sprawności usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków oraz wnioski 

mieszkańców i właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Somonino związane z 

rozbudowami sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo 

zrealizowało większość przewidzianych w 

przedmiotowym planie inwestycji na rok 

2018. 

32 

XXXI/254/18 z dnia 

27 czerwca 2018 

roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczenia wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Somonino 

Uchwała zaakceptowana przez Radę. Projekt 

regulaminu wysłany do uzgodnienia do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

33 
XXXI/255/18 z dnia 

27.06.2018 r. 

W sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania tych napojów na terenie 

Gminy Somonino 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego w 

dniu 24.07.2018 r. poz. 2996. Realizowana. 

34 XXXI/256/18 z dnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia W związku z Rozporządzeniem Rady 
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27.06.2018 r. Wójta Gminy Somonino Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych z dniem 1.07.2018 r. 

należało obniżyć wynagrodzenie Wójta, 

uchwała weszła w życzcie 1.07.2018 r. 

35 
XXXI/257/18 z dnia 

27.06.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

36 
XXXI/259/18 z dnia 

27.06.2018 r. 
w sprawie emisji obligacji 

Uchwała dotyczy emisji obligacji w kwocie 

4.450.000,00 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu, w związku z realizacją zadań 

majątkowych oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. Emisja obligacji 

została przeprowadzona w 2018 r. 

Ostateczny okres wykupu upływa 2035 r. 

Uchwała została zaakceptowana przez Radę 

Gminy Somonino. 

37 
XXXI/260/18 z dnia 

27.06.2018 r. 

w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy 

Somonino 

Rada nie udzieliła absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Somonino. 

38 
XXXI/261/18 z dnia 

27.06.2018 r. 

w sprawie współdziałania 

z Gminą Przywidz w zakresie 

remontu drogi gminnej 

Uchwała ta została podjęta po ujawnieniu 

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy faktu 

wykonania utwardzenia drogi na odcinku 

ok. 80 mb Połęczyno – Częstocin jako 

działanie naprawcze. 

39 
XXXII/262/2018 z 

dnia 27.07.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

40 
XXXIII/264/2018 z 

dnia 26.09.2018 

w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Somonino do realizacji projektu w 

ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Priorytet II – Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu, działanie 2.3 

Gospodarka wodnościekowa w 

aglomeracjach 

Projekt realizowany do końca września 2020 

roku. 

41 
XXXIII/265/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 
w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego w 

dniu 23.10.2018 r. poz. 3988. Realizowana. 

42 
XXXIII/266/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie ustalania zasad 

przyznawania i wypłacania diet i 

zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla Radnych Gminy 

Somonino 

Realizowana od nowej kadencji Rady 

Gminy Somonino 2018-2023. 

43 
XXXIII/267/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Somonino nieruchomości od PKP 

S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Gdańsku 

 

Rada Gminy Somonino powyższą uchwałą 

wyraziła zgodę na nabycie prawa 

użytkowania wieczystego działki nr 8 w 

Rybakach stanowiącej drogę dojazdową do 

stacji Wieżyca oraz okolicznych 

mieszkańców. Aktem notarialnym 

Repertorium „A” numer 16467/2018 r. z 

dnia 15.11.2018 r. prawo użytkowania 

wieczystego zostało przeniesione z PKP 

S.A. na rzecz Gminy Somonino. 

44 
XXXIII/268/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie uchwalenia  zmiany 

mpzp wsi Somonino 
Uchwała została wykonana. 

45 
XXXIII/269/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z 

Pożyczka została zaciągnięta na potrzeby 

realizacji projektu pn.: |,,Rozbudowa i 
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Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

modernizacja systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie aglomeracji 

Somonino” w wysokości 2.645.000,00 zł. 

Uchwała jest w trakcie realizacji.  

Ostateczna spłata nastąpi w 2033 r. 

46 
XXXI/270/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

47 
XXXIII/272/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne zniesienie służebności 

 

Niniejsza uchwała straciła swoją moc z 

dniem 19 marca 2019 roku i została 

zastąpiona uchwałą nr VI/40/2019. 

Wynikało to z faktu, iż wnioskodawczyni w 

swoim pierwszym piśmie z dnia 4 września 

2018 roku omyłkowo podała niewłaściwy 

numer księgi wieczystej, co skutkowało 

wyrażeniem zgody na wykreślenie 

służebności z działu III  

KW GD1R/00005010/1. Dnia 19 marca 

2019 roku podjęto uchwałę, która 

sprostowała tą omyłkę i Rada Gminy 

Somonino wyraziła zgodę na wykreślenie 

służebności polegającej na prawie 

wybierania ziemi, żwiru, kamieni, gliny i 

marglu obciążającej działkę nr 297/6, dla 

której Sad Rejonowy w Kartuzach prowadzi 

KW GD1R/00083821/9. 

48 
XXXIII/273/2018 z 

dnia 26.09.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójt Gminy Somonino 
Skarga została uznana jako bezzasadna. 

49 
XXXIV/274/18 z 

dnia 12.10.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy 

Somonino z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 

rok 2019 

W wyniku ogłoszonego w dniu 02 stycznia 

2019 roku otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych w 

2019 roku wpłynęło łącznie 18 ofert, 

przyznano 17 dotacji. 

50 
XXXIV/275/18 z 

dnia 12.10.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Somonino 

 

W związku z ww. uchwałą GPRU Sp. z o. o. 

w Sławkach dokonało w 2018 roku zmiany 

w procedurach związanych ze zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem 

ścieków. Opracowane zostały nowe wzory 

wniosków do wszelkiego rodzaju spraw 

dotyczących przedmiotowej działalności, 

zgodne z nowym regulaminem. 

Przygotowane zostały również nowe wzory 

umów na dostawę wody i odprowadzenie 

ścieków. 

51 
XXXIV/276/18 z 

dnia 12.10.2018 r. 

w sprawie umieszczania tablicy dla 

upamiętniania stulecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości na 

istniejącym kamieniu na działce nr 

274/3 w Somoninie 

Uchwała została wykonana. Dla 

upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości na działce nr 274/3 w 

Somoninie na istniejącym kamieniu 

umieszczono dwie tablice pamiątkowe. 

52 
XXXI/277/2018 z 

dnia 12.10.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

53 
XXXIII/278/2018 z 

dnia 12.10.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Uchwała doprecyzowuje wykorzystanie 

długoterminowej pożyczki  na potrzeby 

realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i 

modernizacja systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie aglomeracji 
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w Warszawie Somonino” w transzach do wysokości limitu 

przychodów określonych w Uchwale 

Budżetowej na rok 2018 oraz WPF-ie na lata 

2019 – 2020. 

54 
I/1/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru członków 

Komisji Skrutacyjnej 
Uchwała została wykonana. 

55 
I/2/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Somonino 

Uchwała została wykonana. 

56 
I/3/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Somonino 

Uchwała została wykonana. 

57 
I/4/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Somonino 

Uchwała została wykonana. 

58 
I/5/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru członków 

Komisji Rewizyjnej 
Uchwała została wykonana. 

59 
I/6/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru członków 

Komisji Rozwoju i Budżetu 
Uchwała została wykonana. 

60 
I/7/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru członków 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Spraw Publicznych 

Uchwała została wykonana. 

61 
I/8/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyboru członków 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Uchwała została wykonana. 

62 
I/9/2018 z dnia 

20.11.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy 

realizację zadania polegającą na 

budowie drogi gminnej ul. 

Brzozowej w miejscowości Borcz 

 

Zadanie jest realizowane w trzech etapach. 

Dwa etapy zostały zrealizowane. Ostateczny 

termin zakończenia zadania ustalono na 

dzień 30 października 2019 roku. 

63 
II/10/2018 z dnia 

28.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Somonino 

W związku z objęciem stanowiska przez 

Wójta. Weszła w życie 20.11.2019 r. 

64 
II/11/2018 z dnia 

28.11.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

65 
III/13/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w 

formie zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Dokument jest niezbędny w celu realizacji 

dożywiania dzieci w szkole lub 

przyznawania zasiłku celowego na 

sporządzenie posiłku w rodzinach. W 2018r. 

ze wsparcia w postaci dożywiania w szkole 

skorzystało  317 dzieci. W 2018r. ze 

wsparcia w postaci zasiłku celowego na 

sporządzenie posiłku skorzystało 77 osób. 

66 
III/14/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

Dokument jest niezbędny w celu odstąpienie 

od zwrotu w realizacji dożywiania dzieci w 

szkole i zasiłku celowego na sporządzenie 

posiłku w rodzinach gdzie dochód jest do 

150 % kryterium dochodowego. 

67 
III/15/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r. 

Uchwała jest realizowana. 

68 
III/16/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie „Raportu z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Somonino za 2014-2017" 

Uchwała została wykonana. 

69 
III/17/2018 z dnia 

19.12.2018r 

w sprawie "Programu ochrony 

Środowiska dla Gminy Somonino 

na lata 2018-2021 z perspektywą na 

Uchwała została wykonana. 
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lata 2022-2025" 

70 
III/18/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie nadanie nazwy ulic w m. 

Egiertowo 
Uchwała została wykonana. 

71 
III/19/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie reprezentowania Gminy 

Somonino w Stowarzyszeniu 

Turystyczne Kaszuby 

Uchwała została wykonana. 

72 
III/20/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

73 
III/22/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

Uchwała dotyczy dotacji celowej na rzecz 

Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na 

świadczenie usług dla mieszkańców Gminy 

Somonino uzależnionych od środków 

psychoaktywnych i ich rodzin, którzy 

wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii 

na rok 2019, w kwocie 1.200 zł. Uchwała 

została zaakceptowana i jest w trakcie 

realizacji. 

74 
III/23/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

Uchwała dotyczy dotacji celowej na rzecz 

Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie budowy hospicjum w 

kwocie 230.000,00 zł. Uchwała została 

zaakceptowana i jest w trakcie realizacji. 

75 
III/24/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Somonino 

na lata 2019 – 2035 

Uchwała zaakceptowana przez Radę Gminy. 

76 
III/25/2018 z dnia 

19.12.2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Somonino na 2019 rok 

Uchwała została zrealizowana i 

zaakceptowana przez Radę Gminy 

Somonino. 

 

Informacja w sprawie wykonanie uchwały Nr XXVI/216/17 Rady Gminy Somonino z dnia 

20.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 

2018 – 2035 zmienianej: 

1. Uchwałą Nr XXVIII/222/ 18 Rady Gminy Somonino z dnia 26 luty 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

2. Uchwałą Nr XXIX/ 237 /18 Rady Gminy Somonino z dnia 28 marca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

3. Uchwałą Nr XXXI/ 258 /18 Rady Gminy Somonino z dnia 27 czerwca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

4. Uchwałą Nr XXXII/ 263 /18 Rady Gminy Somonino z dnia 27 lipca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

5. Uchwałą Nr XXXIII/ 271 /18 Rady Gminy Somonino z dnia 26 września 2018 roku 
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zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

6. Uchwałą Nr II/ 12 /18 Rady Gminy Somonino z dnia 28 listopada 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

7. Uchwałą Nr III/ 21 /18 Rady Gminy Somonino z dnia 19 grudnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Somonino na lata 2018 – 2035, 

 

przedstawia załącznik nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Somonino w 2018 

roku. Przedmiotowe sprawozdanie dostarczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku 

oraz  do biura obsługi Rady Gminy w dniu 29 marca 2019 roku. 

 

7. Podatki i opłaty lokalne 

 

Zestawienie dochodów z podatków i opłat lokalnych Gminy Somonino w 2018 r. 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 1. Zestawienie dochodów z podatków i opłat lokalnych Gminy Somonino w 2018 r 

 

W grupie podatków i opłat lokalnych zdecydowanie dominują dochody z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Drugie miejsce zajmuje podatek od 

nieruchomości od osób prawnych. Oba te podatki stanowią 82,28% sumy dochodów z grupy 

podatków i opłat lokalnych. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowił 
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8,75% dochodów Gminy w ramach podatków i opłat lokalnych i stanowi trzecią pozycję w 

dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

Ilość wydanych decyzji podatkowych dla osób fizycznych: 

– w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 3131 szt.; 

– w podatku od nieruchomości – 3083 szt.; 

– w podatku rolnym – 653 szt.; 

– w podatku leśnym – 5 szt. 

 

Ilość podatników – osoby fizyczne: 

– podatku od nieruchomości – 2907 osób; 

– podatku rolnego – 2976 osób;  

– podatku leśnego – 461 osób. 

 

Ilość podatników – osoby prawne: 

– podatku od nieruchomości – 69 osób; 

– podatku rolnego – 31 osób; 

– podatku leśnego – 11 osób. 

 

Ilość podatników podatku od środków transportowych – 73. 

 

Ilość środków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy Somonino: 

- 54 samochody ciężarowe; 

- 71 ciągników siodłowych; 

- 29 przyczep; 

- 106 naczep; 

- 68 autobusów. 

 

Zatwierdził 

 

……………………………. 


