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1.

WPROWADZENIE

1.1.

PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA RAPORTU

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym
raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz w której głos mogą zabrać
mieszkańcy. Po zakończeniu debaty nad raportem rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
1.2.

PROCES TWORZENIA RAPORTU

Raport o stanie Gminy Koczała za 2018 rok został przygotowany przez zespół powołany w tym
celu zarządzeniem Nr 5/2019/K Wójta Gminy Koczała z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zespołu
ds. opracowania raportu o stanie gminy. W skład zespołu weszli:
1) Joanna Myszka – zastępca wójta, sekretarz gminy, przewodnicząca zespołu;
2) Ewa Kurpiejewska – kierownik Referatu Rozwoju i Środowiska, zastępca przewodniczącej
zespołu;
3) Halina Kaciniel – skarbnik gminy, członek zespołu;
4) Alicja Jankiewicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, członek zespołu;
5) Jolanta Sylwia Wysocka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale, członek zespołu;
6) Bożena Kiel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale, członek zespołu;
7) Marek Nesterowicz – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale, członek zespołu;
8) Wiesława Lisek-Fronczak – dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale, członek
zespołu.
Do zadań zespołu należało zebranie danych potrzebnych do przygotowania raportu, dokonanie
analizy zebranych danych, opracowanie projektu raportu i przedłożenie go wójtowi do akceptacji do
15 maja 2019 r. oraz przygotowanie ostatecznej wersji raportu i przekazanie jej wójtowi. Zespół
spotkał się na dwóch roboczych spotkaniach w dniach 16 kwietnia 2019 r. i 14 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania
gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie
projektów uchwał rady gminy, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Mając na względzie powyższe oraz to, że raport
o stanie gminy powinien obejmować podsumowanie działalności wójta za rok poprzedni, dokument
ten przedstawia działania wójta – organu wykonawczego podejmowane w 2018 roku w celu realizacji
zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i organizacji przygotowań
i przeprowadzenia wyborów powszechnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz uchwał rady gminy. Raport nie zawiera informacji
o realizacji budżetu obywatelskiego, ponieważ nie funkcjonował on w Gminie Koczała w 2018 roku.
Raport został przygotowany w oparciu o specjalnie w tym celu zgromadzone dane oraz
dokumenty wymienione w rozdziale 9, w tym informacje i sprawozdania już przedstawiane radzie
gminy na posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy w 2018 roku. Gdzie w ocenie zespołu było to
zasadne, dokonano porównania danych za 2018 rok z danymi z 2017 roku.
W dniu 20 maja 2019 r. Wójt Gminy Koczała zatwierdził przygotowany przez zespół Raport
o stanie Gminy Koczała za 2018 rok.
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2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE KOCZAŁA

Gmina Koczała leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego na terenie
powiatu człuchowskiego i jest gminą wiejską. Dzieli się na 7 sołectw: Bielsko, Koczała, Łękinia,
Pietrzykowo, Starzno, Trzyniec i Załęże. Miejscowości należące do poszczególnych sołectw
przedstawia poniższa tabela.
Lp.
Sołectwo
Miejscowości przynależne do sołectwa
1
Bielsko
Bielsko, Bryle, Niedźwiady, Potoki, Świerkówko,
2
Koczała
Koczała, Dymin, Płocicz, Podlesie, Strużka, Żukowo
3
Łękinia
Łękinia, Dźwierzno
4
Pietrzykowo
Pietrzykowo, Adamki, Ciemino, Pietrzykówko, Zagaje
5
Starzno
Starzno, Ostrówek
6
Trzyniec
Trzyniec, Niesiłowo, Stara Brda, Stara Brda Pilska, Wilkowo, Zapadłe
7
Załęże
Załęże, Działek, Kałka
Tabela nr 1. Sołectwa gminy Koczała i miejscowości przynależne do sołectw.
Powierzchnia gminy wynosi 22339 ha. Na dzień 31 grudnia 2018 r. największy udział w strukturze
gruntów miały grunty leśne oraz zadrzewiania i zakrzewienia, które wynoszą 15826 ha. Użytki rolne
zajmowały 5260 ha, nieużytki 483 ha, grunty pod wodami 411 ha, grunty zabudowane
i zurbanizowane 356 ha, użytki ekologiczne 2 ha i tereny różne 1 ha.

1,84%
2,16%

1,59%
0,02%

0,01%
Grunty leśne oraz zadrzewienia i
zakrzewienia
Użytki rolne

23,55%
Nieużytki

Grunty pod wodami

70,84%
Grunty zabudowane i
zurbanizowane
Użytki ekologiczne

Tereny różne

Wykres nr 1. Struktura gruntów w Gminie Koczała.
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Liczba mieszkańców Gminy Koczała zameldowanych na pobyt stały na koniec 2018 roku wynosiła
3320 i w porównaniu do końca 2017 roku zmalała o 48 osób. W 2018 roku w stosunku do 2017 roku
o 4 zwiększyła się liczba urodzeń mieszkańców oraz o 5 spadła liczba zgonów mieszkańców. W 2018
roku przyrost naturalny był dodatni. Liczbę mieszkańców gminy oraz liczbę urodzeń i zgonów
w latach 2017-2018 przedstawiają tabele.
Mieszkańcy zameldowani na byt stały
Wg stanu
Wg stanu
Różnica
na 31.12.2017 r.
na 31.12.2018 r.
ADAMKI
11
11
0
BIELSKO
416
407
-9
BRYLE
12
11
-1
CIEMINO
23
22
-1
DYMIN
20
23
+3
DZIAŁEK
59
57
-2
DŹWIERZNO
11
9
-3
KAŁKA
4
4
0
KOCZAŁA
1956
1930
-26
ŁĘKINIA
163
166
+3
NIEDŹWIADY
22
23
+1
NIESIŁOWO
26
26
0
OSTRÓWEK
38
39
+1
PIETRZYKOWO
130
126
-4
PIETRZYKÓWKO
7
7
0
PŁOCICZ
48
47
-1
PODLESIE
8
8
0
POTOKI
9
8
-1
STARA BRDA
6
6
0
STARA BRDA PILSKA
51
49
-2
STARZNO
114
108
-6
STRUŻKA
0
0
0
ŚWIERKÓWKO
4
4
0
TRZYNIEC
39
39
0
WILKOWO
107
106
-1
ZAGAJE
0
0
0
ZAŁĘŻE
66
66
0
ZAPADŁE
17
17
0
ŻUKOWO
1
1
0
Razem:
3368
3320
-48
Tabela nr 2. Liczba mieszkańców gminy Koczała w latach 2017-2018.
Miejscowość

Lp.
Wyszczególnienie
2017 rok
1.
Liczba urodzeń
35
2.
Liczba zgonów
43
3.
Przyrost naturalny (1-2)
-8
Tabela nr 3. Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Koczała w latach 2017-2018.

2018 rok
39
38
1

Oprócz powolnego spadku liczby mieszkańców obserwujemy również postępujące starzenie się
społeczeństwa. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w wieku 0-17 lat zmniejszyła się
z 656 w 2017 roku do 655 w 2018 roku, a liczba mieszkańców w wieku 18-65 lat w przypadku
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mężczyzn i 18-60 lat w przypadku kobiet zmniejszyła się z 2144 do 2066. Wzrosła natomiast liczba
osób w wieku 66 lat i więcej w przypadku mężczyzn i 61 lat i więcej w przypadku kobiet. W roku 2017
wynosiła ona 568 osób, a w 2018 roku już 599 osób. Strukturę wiekową mieszkańców gminy
zameldowanych na pobyt stały przedstawia tabela.

Razem

Kobiety

Mężczyźni

2018 rok

Razem

Kobiety

Wiek

Mężczyźni

2017 rok

Wiek 0-17 lat
322
334
656
323
332
655
Wiek 18-65 lat mężczyźni i 18-60 lat
1134
1010
2144
1096
970
2066
kobiety
Wiek 66 lat i więcej mężczyźni i 61 lat
169
399
568
187
412
599
i więcej kobiety
Razem:
1625
1743
3368
1606
1714
3320
Tabela nr 4. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Koczała zameldowanych na pobyt stały w latach
2017-2018.
Gospodarka w Gminie Koczała koncentruje się zasadniczo w dwóch branżach: przemyśle
drzewnym i produkcji rolnej.
Jednym z dwóch kluczowych przedsiębiorstw na terenie gminy jest Tartak w Bielsku będący
jednym z oddziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o. w Lęborku. Tartak
zajmuje się przetarciem drewna i produkcją wyrobów tartacznych. Produkcją wyrobów tartacznych
i opakowań drewnianych na terenie gminy zajmują się także niewielkie rodzinne zakłady
produkcyjno-handlowo-usługowe.
Drugim kluczowym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na terenie Gminy Koczała jest
Goodvalley S.A. Działalność Goodvalley koncentruje się na produkcji zwierzęcej (hodowla loszek
zarodowych, fermy macior, fermy warchlaków i tuczu trzody chlewnej), produkcji roślinnej (głównie
zboża, rzepak, kukurydza), produkcji pasz, produkcji wyposażenia do budynków inwentarskich oraz
produkcji energii elektrycznej i cieplnej w biogazowniach rolniczych. Na terenie Gminy Koczała
Goodvalley posiada następujące zakłady i mienie: ferma trzody chlewnej w Koczale, biogazownia
rolnicza w Koczale, wytwórnia pasz i koncentratów w Koczale, ferma trzody chlewnej w Łękini oraz
grunty orne.
Gospodarka leśna na terenie Gminy Koczała jest prowadzona głównie przez Nadleśnictwo
Miastko i Nadleśnictwo Niedźwiady z siedzibą w Przechlewie poprzez pozyskiwanie drewna i hodowlę
lasu. Uzupełnieniem jest gospodarka leśna prowadzona w lasach niepaństwowych oraz usługi leśne
świadczone głównie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Rozwijającą się gałęzią gospodarki jest turystyka. Ruch turystyczny na terenie Gminy Koczała
skupia się przede wszystkim w miejscowościach: Koczała, Dymin, Stara Brda, Stara Brda Pilska,
Starzno. Miejscowości te położone są wśród jezior i lasów, które przyciągają spragnionych ciszy
i czystego środowiska turystów. Na bazę turystyczną składają się: gospodarstwa agroturystyczne
„Jaworowy Dworek” i „Łosiowisko”, Ośrodek Wypoczynkowy ”BOBO”, domki letniskowe „BOLKO”,
budynki letniskowe „U Krzysia”, Gościniec Zagaje oraz pole namiotowe nad jeziorem Dymno.
Na terenie gminy działają 3 wypożyczalnie kajaków: „Mała Przystań” w Starej Brdzie Pilskiej,
wypożyczalnia kajaków w Koczale przy ul. Miasteckiej i w budynku socjalnym nad jeziorem Dymno.
Rodzaje turystyki realizowane na terenie gminy to: turystyka wypoczynkowa (pobyty wczasowe,
wakacyjne, okolicznościowe, rodzinne zjazdy), turystyka poznawcza (pobyty przyrodnicze,
krajoznawcze, kulturowe i sentymentalne), turystyka kwalifikowana (pobyty związane z aktywnością
pieszą, rowerową, kajakową, przygodową, sportową), turystyka biznesowa (pobyty firmowe, wyjazdy
służbowe, pobyty motywacyjne, eventy dla kontrahentów, nagrody korporacyjne), turystyka
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naukowa (pobyty konferencyjne, seminaria, sympozja, zjazdy naukowe, branżowe, zawodowe,
promocyjne).
W 2018 roku na terenie Gminy Koczała indywidualną działalność gospodarczą prowadziło
135 osób fizycznych. Najpopularniejsze branże to usługi budowlane, handel, usługi leśne, transport,
działalność wspomagająca produkcję roślinną, usługi stolarskie i tartaczne, fryzjerstwo i zabiegi
kosmetyczne, obiekty noclegowe i działalność gastronomiczna.
Największymi zakładami pracy na terenie Gminy Koczała są PPD POLTAREX Sp. z o.o. Tartak
Bielsko oraz Goodvalley S.A. Inne zakłady pracy, które można wymienić, to: Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”, posiadająca piekarnię i 4 sklepy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
zajmująca się produkcją roślinną, oraz Estimet Sp. z o.o. – zakład zajmujący się obróbką stali oraz
produkcją komponentów, półproduktów oraz całych konstrukcji stalowych.
Na terenie gminy na koniec 2018 roku zarejestrowanych było 386 rolników indywidualnych.
Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego w gminie wyniosła 7,47 ha. W gospodarstwach
indywidualnych dominują uprawy zbóż i ziemniaków, a w produkcji zwierzęcej hodowla trzody
chlewnej i drobiu.
Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Koczała na koniec 2018 roku wynosiła 136 osób,
w tym 77 kobiet i w porównaniu z końcem 2017 roku zmalała o 62 osoby.
Przez teren Gminy Koczała nie przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie. Na terenie gminy
znajduje się 10 dróg powiatowych. Ich łączna długość wynosi 83,338 km. Drogą klasy zbiorczej (Z) jest
droga nr 2505G stanowiąca połączenie siedziby gminy z siedzibą powiatu o długości 11,091 km.
Uzupełnienie sieci drogowej stanowią drogi lokalne (L), które wynoszą 49,372 km i dojazdowe (D) –
22,875 km. Drogi powiatowe twarde są w dobrym stanie technicznym, remontu wymaga jedynie
odcinek drogi z m. Trzyniec do granicy powiatu. Natomiast drogi gruntowe wymagają ciągłych
napraw. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Koczała przedstawia tabela.
Lp.
1

Numer
drogi
1740G

Klasa
drogi
L

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1742G
1743G
1744G
2500G
2501G
2502G
2503G
2504G
2505G

L
L
L
L
D
D
L
D
Z

Nazwa drogi
(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś
odc. gr. powiatu-Ostrówek-gr. gmin
(Miłocice)-Łękinia-DP nr 2503G
(Piaszczyna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała
(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda Pilska-Bielsko
Trzyniec-Stara Brda Pilska
Koczała-Załęże-DP nr 1740G
Ostrówek-Starzno-Koczała
(Biały Bór)-Koczała
Koczała-Płocicz
Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo-Pawłówko-Kołdowo
odc. Koczała-Bielsko-gr. gmin

Razem:
Tabela nr 5. Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała.

Długość
(km)
9,917
3,812
14,852
10,034
4,593
8,010
10,169
6,164
4,696
11,091
83,338

Gmina Koczała posiada sieć dróg gminnych o długości 51 km oraz system dróg wewnętrznych.
Drogi gminne o nawierzchni utwardzonej stanowią jedynie nieco ponad 9% wszystkich dróg
gminnych. Łączna powierzchnia dróg wewnętrznych wynosi 97 ha. Drogi gminne utwardzone są
w stanie dobrym, natomiast drogi gruntowe wymagają ciągłych napraw i modernizacji.
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3.

DZIAŁANIA I ZADANIA WŁASNE GMINY KOCZAŁA REALIZOWANE
W 2018 ROKU

3.1.

ŁAD PRZESTRZENNY, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKA WODNA

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koczała objęta jest
powierzchnia 2262,45 ha, co stanowi nieco ponad 10% powierzchni gminy. Na terenie gminy
obowiązuje 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i są to:
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Zapadłe,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Starzno-Letnisko,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Okolic Jeziora Dymno,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu usług sakralnych w Bielsku,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłym lotnisku wojskowym
położonych w obrębie Łękinia, gm. Koczała,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Koczała,
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KOCZAŁA,
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. OSIEDLE WRZOSOWE,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienia położonych na
obszarze Gminy Koczała.
W 2018 roku nie został przyjęty żaden nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenów, dla których nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W 2018 roku wydano 15 takich decyzji, z czego 6 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3 – zabudowy usługowej i 6 – innej.
Gmina Koczała na koniec 2018 roku posiadała 247,51 ha gruntów stanowiących własność gminy.
Powierzchnia ta zmniejszyła się w stosunku do roku 2017 o 0,74 ha. Różnica ta wynika ze sprzedaży
gruntów przez gminę. Natomiast w 2018 roku nie pozyskano żadnych gruntów do zasobów
gminnych.
W 2018 roku Gmina Koczała oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 28,62 ha, w tym
grunty rolne o powierzchni 26,11 ha, ogrody działkowe 2,40 ha oraz grunty z przeznaczeniem pod
garaże blaszane 0,11 ha.
Na koniec 2018 roku w gminnym zasobie mieszkaniowym było 26 mieszkań komunalnych,
11 mieszkań socjalnych, 4 lokale zastępcze i 3 pomieszczenia tymczasowe. W mieszkaniach
socjalnych oraz pomieszczeniach tymczasowych łącznie zamieszkiwało 48 osób. Na koniec 2018 roku
nie było osób oczekujących na lokal.
Ponadto na koniec 2018 roku Gmina Koczała dysponowała 13 lokalami użytkowymi, z czego
11 oddano w najem.
Na terenie gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody jezioro Cęgi Małe o pow. 4,06 ha,
położone w północno-wschodniej części gminy w rejonie miejscowości Zapadłe. Północna część
gminy znajduje się w zasięgu obszaru chronionego krajobrazu „Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na
wschód od Miastka” o pow. 11776 ha. Na terenie gminy Koczała znajduje się 1500 ha, pozostała część
na terenie powiatu bytowskiego. Na terenie gminy znajduje się również niewielka część obszaru
chronionego krajobrazu „Fragment Borów Tucholskich”.
Obok wymienionych wyżej przestrzennych form ochrony przyrody i krajobrazu na terenie gminy
występują również trzy obszary objęte ochroną przepisem gminnym w formie użytków
ekologicznych. Należą do nich: użytek ekologiczny „Półwysep Dymin” (pow. 1,06 ha), użytek
ekologiczny „Źródlisko rz. Ruda” (pow. 2,82 ha) i użytek ekologiczny określany jako fragment
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środowiska przyrodniczego na działce oddziału 16p w Leśnictwie Niesiłowo Nadleśnictwo Miastko
o powierzchni 0,85 ha. Na terenie gminy znajduje się 17 pomników przyrody (16 drzew z gatunku dąb
szypułkowy oraz 1 głaz narzutowy w m. Starzno).
Kolejną formą ochrony przyrody są obszary Natura 2000. Na terenie gminy Koczała dwa obszary
zostały włączone do sieci Natura 2000: PLH220069 „Jezioro Dymno” (pow. 88 ha) i PLH220078 „Nowa
Brda” (obszar częściowo położony na terenie gminy Przechlewo).
Podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej w gminie jest przyjęty uchwałą
Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2016 r. Program ochrony środowiska dla
gminy Koczała na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. Dokumenty wspomagające
prowadzenie polityki ekologicznej to Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koczała (uchwała
Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 25 czerwca 2015 r.), Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Koczała (uchwała Nr X/59/2015
z dnia 29 października 215 r.) oraz Gminny Program Usuwania Azbestu na terenie gminy Koczała
(uchwała Nr XXII/153/08 Rady Gminy Koczała z dnia 21 października 2008 r.).
W 2018 roku podejmowano szereg działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody. W gminie
zostały zorganizowane 3 spotkania dla mieszkańców w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej
odnawialnych źródeł energii. Ponadto rada gminy uchwaliła uchwałę Nr XXXIII/212/2018 z dnia
19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koczała do konkursu pn. „Czyste powietrze
Pomorza” oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł
ciepła. Z powodu nikłego zainteresowania mieszkańców (wpłynął 1 niekompletny wniosek)
konkursem pn. „Czyste powietrze Pomorza” dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, Gmina unieważniła nabór przyjmowania
wniosków. Ponadto WFOŚiGW również unieważnił organizowany powyższy konkurs, ponieważ
w przyszłości miał być ogłoszony ogólnopolski konkurs dotyczący czystego powietrza.
Gmina Koczała przystąpiła do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursu „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Mieszkańcy
złożyli 10 wniosków na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie
odpadów zawierających azbest na łączną wartość 1183 m2. Jednak WFOŚiGW w Gdańsku zawiesił
nabór wniosków w ramach konkursu z powodów niezależnych od Funduszu spowodowanych
względami organizacyjno-finansowymi.
W 2018 roku Gmina Koczała została członkiem Przechlewskiego Klastra Energii mającego na celu
poprawę efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw oraz
w lokalnej społeczności (Rada Gminy Koczała podjęła uchwałę Nr XXXI/197/2018 z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koczała umowy współpracy uczestników
Przechlewskiego Klastra Energii). Udział w klastrze zadeklarowały wszystkie gminy w powiecie
człuchowskim, liderem klastra została Gmina Przechlewo. Gmina Koczała w 2018 r. wydatkowała
z budżetu gminy środki finansowe na wpisowe do klastra w wysokości 4 571,00 zł. Utworzenie klastra
energii odnawialnej ma na celu poprawę stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej
oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych
zasobów energetycznych. Ponadto w procedurach aplikacyjnych o środki finansowe w ramach
funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania istnienie
klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wniosków.
W ubiegłym roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, Gmina Koczała współorganizowała
z Polskim Związkiem Wędkarzy Koło w Koczale akcję sprzątania terenów wokół jezior, w szczególności
jeziora Dymno w Koczale.
Realizując zapisy ustawy o ochronie przyrody przyjmowano i rozpatrywano wnioski o wycinkę
drzew i krzewów. W 2018 roku zgłoszono 413 drzew do wycinki. Najczęstszym powodem zgłaszanych
powodów wycinki drzew był zły stan fitosanitarny drzew oraz zagrożenie dla sąsiadujących budynków
lub linii energetycznych. Celem ochrony przyrody dokonywano nasadzeń drzew i krzewów na terenie
gminy Koczała. Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
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3.2.

GMINNE DROGI, ULICE, MOSTY, PLACE ORAZ ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

W 2018 roku na naprawy i modernizację dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 87773,91 zł,
z czego 30000,00 zł stanowiła dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na bieżące
utrzymanie dróg gminnych, natomiast 57773,91 zł wydatkowano na zakup materiałów (m.in. płyt
drogowych JOMB) i usług. W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2018 roku wyremontowano drogę
do świetlicy wiejskiej w Wilkowie, dokonano bieżących napraw dróg na odcinku Wilkowo-Ciemino,
Bielsko –Bryle, Bielsko-Potoki, Działek-Załęże oraz dróg dojazdowych do wybudowań w Pietrzykowie.
Uzupełniono lub poprawiono oznakowanie dróg. W 2018 roku zakupiono i zamontowano 17 szt.
nowych znaków drogowych, o 4 więcej niż w 2017 roku.
3.3.

WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ, KANALIZACJA, USUWANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ
SANITARNYCH, WYSYPISKA I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH,
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ ORAZ GAZ

Gmina Koczała ma dobrze rozwinięty system zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania
ścieków. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2018 roku wyniosła 43,22 km, a ilość
przyłączy 448 szt. i w porównaniu do 2017 roku wzrosła o 8 szt. Z gminnej sieci wodociągowej ma
możliwość korzystania ponad 91% ogółu mieszkańców gminy. Na terenie gminy funkcjonują 2 stacje
uzdatniania wody oraz 2 hydrofornie. Na koniec 2018 roku do gminnej sieci wodociągowej
podłączonych było 786 gospodarstw domowych. Natomiast w 2017 roku było to 778 gospodarstw.
Wzrosła również sprzedaż wody. W 2017 roku sprzedano 86279 m3 wody, a w 2018 roku 95860 m3.
Na koniec 2018 roku cena brutto 1m3 wody zimnej wynosiła 3,94 zł.
Długość gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2018 roku wyniosła 45,58 km, a ilość
podłączeń kanalizacyjnych 407 szt., tj. o 5 więcej w porównaniu do 2017 roku. Z gminnej sieci
kanalizacyjnej ma możliwość korzystania 84% ogółu mieszkańców gminy. Gmina zarządza
2 oczyszczalniami ścieków: w Koczale i w Pietrzykowie oraz 23 przepompowniami ścieków. Na koniec
2018 roku do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych było 699 gospodarstw domowych. Liczba ta
wzrosła o 5 gospodarstw w porównaniu do 2017 roku. W 2018 roku trafiło do oczyszczenia 67456 m3
ścieków, z tego 64079 m3 siecią a 3377 m3 dowieziono wozem asenizacyjnym od mieszkańców
niepodłączonych do sieci. Dla porównania w 2017 roku do oczyszczenia trafiło 65211 m3, w tym
62888 m3 siecią, a 2323 m3 dowieziono wozem asenizacyjnym od mieszkańców niepodłączonych do
sieci. Na koniec 2018 roku cena brutto 1 m3 ścieków dostarczanych siecią wynosiła 7,00 zł, natomiast
dowożonych 5,86 zł.
Nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe
lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie gminy Koczała 20 nieruchomości posiada
przydomowe oczyszczalnie ścieków (zgłoszone przez właścicieli Wójtowi Gminy Koczała). W 2018
roku wybudowano 2 przydomowe oczyszczalnie.
Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała w sytuacji
wystąpienia klęsk żywiołowych w 2018 roku zakupiono mobilny agregat prądotwórczy umieszczony
na homologowanej przyczepie. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 41003,18 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina
realizuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Liczba mieszkańców uiszczająca opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 2471 osób i jest niższa od liczby osób uiszczających
opłatę w 2017 roku o 49 osób. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku
wynosi 12,80 zł/osobę za odpady zbierane selektywnie i 20,00 zł/osobę za odpady niesegregowane.
Natomiast w 2017 roku wynosiła 9,50 zł/osobę za odpady zbierane selektywnie i 19,00 zł/osobę za
odpady niesegregowane. Wzrost opłat spowodowany był wzrostem cen za usługi świadczone przez
firmy odbierające odpady oraz opłat za składowanie odpadów na składowiskach. Wydatki gminy
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z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2017 roku 303226,29 zł, a w 2018 roku
387939,33 zł. Natomiast przychody gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły
w 2017 roku 286989,35 zł a w 2018 roku 378509,02 zł.
Ilość zebranych poszczególnych frakcji odpadów z terenu gminy w latach 2017 i 2018 przedstawia
tabela.
Lp.

Rodzaj odebranych odpadów

Masa zebranych odpadów (Mg)
2017 rok

2018 rok

499,945

495,300

1.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2.

Urządzenia zawierające freony

1,840

2,940

3.

Zmieszane odpady opakowaniowe

54,100

64,760

4.

Opakowania ze szkła

48,440

45,130

5.

0,045

0,060

3,260

3,580

7.

Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

0,000

0,020

8.

Tekstylia

2,880

3,940

9.

Odpady wielkogabarytowe

35,860

49,000

10.

Opakowania z papieru i tektury

10,290

10,620

11.

Zużyte opony

0,960

8,640

12.

Tworzywa sztuczne – kod 16 01 19

0,600

0,000

13.

Tworzywa sztuczne – kod 20 01 39

0,440

0,000

14.

Szkło
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01 i 17 09 03
Bioodpady

0,000

2,420

2,320

0,000

18,620

33,500

0,000

17,450

6.

15.
16.
17.

RAZEM
679,600
737,540
Tabela nr 6. Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała w latach 2017-2018.
Ilość odpadów komunalnych poddanych recyklingowi w 2018 roku wyniosła łącznie 686,200 Mg.
Były to zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, tekstylia, odpady wielkogabarytowe,
opakowania z papieru i tektury, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Na terenie gminy Koczała nie występują żadne wysypiska śmieci.
Realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy (uchwała Nr XXXII/207/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 22 marca 2018 r.)
wydatkowano w 2018 roku środki finansowe w wysokości: 506,84 zł na zakup karmy dla kotów wolno
żyjących, dla psa przybywającego pod opieką Stowarzyszenia „Pomocni dla zwierząt” w Miastku oraz
dla psa będącego pod opieką pracowników urzędu gminy, 2066,40 zł jako opłatę abonamentową za
schronisko VET-ZOO SERWIS w Trzciance oraz 3504,50 zł za usługi weterynaryjne.
W 2017 roku funkcję opiekunów kotów wolnożyjących sprawowało 2 mieszkańców, którzy
łącznie opiekowali się 12 kotami wolnożyjącymi, natomiast w 2018 roku funkcję tę sprawowało
3 mieszkańców, którzy opiekowali się łącznie 16 kotami wolnożyjącymi. W 2018 roku gmina
sprawowała opiekę nad 5 bezdomnymi psami. Opieka polegała m. in. na zakupie karmy dla 2 psów Strona | 12
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dla psa przybywającego pod opieką stowarzyszenia w Miastku i dla psa będącego pod opieką
pracowników urzędu gminy oraz wyłapania i przekazania 3 psów do adopcji.
Na terenie Gminy Koczała w 2018 roku były 274 punkty oświetlenia ulicznego i placów
rekreacyjnych, w tym 30 lamp solarnych wykorzystujących energię słoneczną i wiatru.
W Gminie Koczała zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane z centralnych i lokalnych kotłowni
komunalnych oraz za pośrednictwem indywidualnych źródeł ciepła. Długość gminnej sieci
ciepłowniczej wynosi 2,819 km. Zainstalowanych jest 28 węzłów cieplnych u odbiorców. Do sieci
podłączone są budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. Z sieci
korzysta 308 gospodarstw domowych. Ilość wyprodukowanej w 2018 roku energii wyniosła 14530 GJ,
natomiast sprzedanej 12037 GJ. Cena brutto 1 GJ energii wynosiła w 2018 roku 75,15 zł.
W 2018 roku odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami dotyczące tematyki energii odnawialnej
i efektywności energetycznej. Na spotkaniach zostały omówione m. in. możliwości dofinansowania
do wymiany starych źródeł ciepła, docieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
zalety korzystania z ekologicznych źródeł ciepła oraz dążenie do działań mających na celu polepszenie
środowiska naturalnego na terenie gminy.
3.3A.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI

W całej gminie dostęp do telefonii stacjonarnej i mobilnej jest dość dobry – można skorzystać
z usług kilku operatorów telefonii mobilnej. Miejscowości Koczała, Pietrzykowo, Trzyniec i Bielsko
posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu, a w pozostałych funkcjonuje on na zasadzie
dostępu bezprzewodowego od usługodawców sieci telefonii mobilnej lub lokalnego operatora.
W 2018 roku Orange Polska przystąpiła do realizacji zadania, w ramach którego buduje sieć
światłowodową na terenie m.in. gminy Koczała w ramach projektu „Chojnicki Orange Światłowód”.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC). Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek
oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp
do Internetu, a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do
nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania. Na obszarze gminy
Koczała projekt obejmie swym zasięgiem 105 gospodarstw domowych w miejscowościach Koczała
i Łękinia.
3.4.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Gmina Koczała w 2018 roku nie była organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
Transport zbiorowy na terenie gminy jest wykonywany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna i Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie.
Połączenia zapewniają przede wszystkim dojazd uczniów do szkół i ich powrót. Częstotliwość kursów
jest niska i nie w pełni odpowiadająca potrzebom mieszkańców, przede wszystkim z odległych
krańców gminy.
W 2018 roku gmina zakupiła nową wiatę przystankową, która została zamontowana w miejscu
jednej z nowo wybudowanych zatok autobusowych przy ul. Miasteckiej w Koczale. Na zakup wiaty
przystankowej wydano kwotę 3 920,00 zł.
3.5.

OCHRONA ZDROWIA

W 2018 roku na terenie Gminy Koczała działały następujące podmioty lecznicze: Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ELMAR w Koczale, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska JARDENT w Koczale oraz „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna - Ośrodek dla Osób
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Uzależnionych w Łękini. Ponadto w Koczale funkcjonowała apteka. Gmina włączyła się w dwie akcje
profilaktyczne. W Koczale była możliwość wykonania badań mammograficznych i badania wzroku.
W 2018 roku na terenie gminy istniało 19 punktów sprzedaży alkoholu. W porównaniu z 2017
rokiem było ich o 3 mniej. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu posiadało 12 podmiotów, to jest
o 1 mniej niż w 2017 roku. W 2018 roku wydano 16 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, o 28 mniej niż
w roku wcześniejszym. Żadne zezwolenia nie zostały odebrane.
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwiększono dostępność pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. W 2018 roku z porad i konsultacji w punkcie
terapeutycznym działającym przy GKRPA skorzystało ogółem 27 osób, z tego 19 osób przychodziło
systematycznie. Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe udzielano pomocy
psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (m.in.: indywidualne
spotkania konsultacyjno-informacyjne członków GKRPA z osobami uzależnionymi i członkami ich
rodzin, konsultacje specjalistyczne z psychologiem, organizowane przez Zespół Kształcenia
i Wychowania w Koczale spotkania dla rodziców o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień oraz
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Członek GKRPA uczestniczył w Zespole Interdyscyplinarnym
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracach w grupach roboczych.
Ponadto prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, poprzez: zakup ulotek i broszur, które zostały rozpowszechnione wśród
mieszkańców gminy, organizowanie w szkole podstawowej i przedszkolu programów
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców (np. Tydzień Profilaktyki, konkurs dla młodzieży
„Uzależnienia wokół mnie”, „Dzień Sportu” promujący zdrowy styl życia), pomoc finansową dla
Gminnego Ośrodka Kultury przy zakupie sztuk teatralnych propagujących postawy trzeźwościowe,
pomoc finansową dla klubów sportowych działających na terenie gminy Koczała przy organizacji
imprez sportowych i integracyjnych oraz pomoc finansową dla sołectw gminy Koczała w zakupie
sprzętu sportowego, gier planszowych oraz materiałów papierniczych, organizacji zabawy
karnawałowej dla dzieci, Dnia Dziecka, sołeckich festynów integracyjnych oraz festynu „Bawmy się na
trzeźwo” w sołectwie Trzyniec.
GKRPA dofinansowała również zakup książeczek malowanek oraz elementów odblaskowych dla
klas pierwszych szkoły podstawowej w Koczale (zadanie realizowane przez Posterunek Policji
w Koczale na rozpoczęcie roku szkolnego), zakup sprzętu sportowego oraz gier na boisko Orlik, zakup
nagród dla dzieci biorących udział w zabawach i konkursach organizowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną, „Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach” i turniej międzyszkolny „Zdrowie dla
wszystkich” organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie,
w których udział brali uczniowie z naszej gminy, organizację „Pikniku Rodzinnego”, który realizowało
Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, a także spotkania z elementami profilaktyki organizowane
przez Klub Seniora w Koczale.
W 2018 roku do GKRPA zgłoszono 10 przypadków nadużywania alkoholu i było to o 4 więcej niż
w 2017 roku.
3.6.

POMOC SPOŁECZNA, W TYM OŚRODKI I ZAKŁADY OPIEKUŃCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale w roku 2018 realizował szereg zadań. W zakresie
ustawy o pomocy społecznej przyznawał i wypłacał świadczenia pieniężne (zasiłek stały, zasiłek
okresowy, zasiłek celowy, celowy specjalny, zasiłek celowy przyznany osobie albo rodzinie, które
poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na
zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), przyznawał
i realizował świadczenia niepieniężne (posiłek, w tym posiłek w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, schronienie, odpłatność za dom pomocy społecznej, usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz udzielał pomocy w formie pracy socjalnej. W zakresie innych
ustaw udzielał pomocy w formie asystenta rodziny, ponosił odpłatność za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, przyznawał i wypłacał zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, przyznawał
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i wypłacał jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawał i wypłacał świadczenia
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy),
przyznawał i wypłacał zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13, przyznawał i wypłacał świadczenia
rodzicielskie, przyznawał i wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawał i wypłacał
świadczenie wychowawcze, przyznawał i wypłacał świadczenie „Dobry start”, przyznawał i wypłacał
dodatki mieszkaniowe i energetyczne, potwierdzał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, wydawał
KARTY DUŻEJ RODZINY, opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji społecznej, opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.
Działalność ośrodka to nie tylko wypłata wszelkiego rodzaju zasiłków, ale również przyznawanie
i organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, kierowanie do
domów pomocy społecznej i zespołu ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, udzielanie
pomocy psychologicznej, informowanie klientów o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii,
kierowanie do zakładów leczenia uzależnień i organizacja podjęcia leczenia. To także pomoc
w rozwiązywaniu trudnych problemów w codziennej egzystencji (w tym interwencja kryzysowa)
w szczególności osobom chorym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo, motywowanie do
poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia.
GOPS ponadto finansuje obiady dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, zajmuje się
pozyskiwaniem i dystrybucją żywności oraz prowadzi postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych. Asystent rodziny świadczy pomoc rodzinie, w szczególności rodzinie z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi. Ośrodek zapewnia obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy
w rodzinie. Pracownicy ośrodka współpracując z Policją, ZKiW, GKRPA, służbą zdrowia, sądem
rodzinnym, kuratorami i innymi jednostkami rozwiązują problemy rodzin uwikłanych w przemoc
w rodzinie. GOPS zajmuje się również organizacją prac społecznie użytecznych, co przyczynia się do
aktywizacji osób bezrobotnych.
Wybrane aspekty świadczonej pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie
1. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach,
które skorzystały ze świadczeń z zakresu
pomocy społecznej.
- liczba rodzin
- liczba osób w rodzinach
2. Dodatki mieszkaniowe
3. Liczba osób, które skorzystały z innych
świadczeń realizowanych w ośrodku
pomocy społecznej – zadania zlecone:
a) Zasiłki rodzinne i dodatki do
zasiłków
b) Świadczenia pielęgnacyjne
c) Zasiłki pielęgnacyjne
d) Świadczenie wychowawcze
e) Dodatek 300+
f) Świadczenia z FA
g) Dodatki energetyczne
4. Liczba osób długotrwale korzystających
ze świadczeń z pomocy społecznej

2017 rok

2018 rok

179
425
18

159
391
16

352
15
133
436
0
28 rodzin
(40 świadczeniobiorców)
12

345
14
130
417
366
25 rodzin
(39 świadczeniobiorców)
14

234

198
Strona | 15

RAPORT O STANIE GMINY KOCZAŁA ZA 2018 ROK
_________________________________________________________________________________
5. Główne przyczyny udzielania świadczeń

ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka
choroba, potrzeba
ochrony macierzyństwa,
alkoholizm, bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa domowego.

6. Liczba mieszkańców gminy korzystająca
z miejsc w domach pomocy społecznej
oraz ośrodkach wsparcia

W domach pomocy
społecznej przebywało 6
osób z gminy Koczała.
Średnia dopłata gminy do
utrzymania jednej osoby
wyniosła około 2464,60 zł
miesięcznie. Wydatki na
utrzymanie mieszkańców z
gminy Koczała
przebywających w DPS
wyniosły 157732,00 zł.
1 osoba

ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka
choroba, alkoholizm,
potrzeba ochrony
macierzyństwa,
bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa domowego.
W domach pomocy
społecznej przebywało 5
osób z gminy Koczała.
Średnia dopłata gminy do
utrzymania jednej osoby
wyniosła około 2788 zł
miesięcznie. Wydatki na
utrzymanie mieszkańców z
gminy Koczała
przebywających w DPS
wyniosły 167264,66 zł.
1 osoba

7. Liczba osób bezdomnych, za których
główne miejsce przebywania uznaje się
gminę Koczała
8. Liczba mieszkańców zagrożonych
116 rodzin/285 osób w
81 rodzin/194 osoby w
ubóstwem
rodzinach
rodzinach
Tabela nr 7. Wybrane aspekty świadczonej pomocy społecznej w Gminie Koczała w latach 2017-2018.
Realizowane działania wpisują się w następujące strategie i programy, których koordynatorem
jest GOPS w Koczale:
1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koczała na lata 2015-2022.
2) Program Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata 2016–2018.
3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020.
4) Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację Programu środki własne gminy na rok 2018
wyniosły 39407,38 zł (w 2017 r. – 47460,82 zł), a dotacja z budżetu państwa 157629,52 zł,
(w 2017 r. – 189843,28 zł). Ogółem w 2018 roku wydatkowano w ramach Programu
197036,90 zł (237304,10 zł w 2017 r.). W ramach Programu w okresie sprawozdawczym
pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na żywność objęto ogółem 267 (w 2017 r. 314)
mieszkańców gminy Koczała, w tym z posiłków korzystało: 101 dzieci i jedna osoba dorosła
(w 2017 r. 105 dzieci). Ogółem na zakup posiłków wydatkowano kwotę 51136,90 zł
(58504,10 zł w 2017 r.). Z zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności skorzystało 210
osób na kwotę 129650,00 zł (w 2017 r. 256 osoby na kwotę 163450,00 zł). Wypłacono 491
świadczeń. Średnio koszt jednego świadczenia wyniósł 263,44 zł (w 2017r. 254,99 zł),
a świadczeniem rzeczowym objęto 9 osób na kwotę 16250,00 zł (w 2016r. - 17 osób na kwotę
15350,00 zł).
5) Program „Opieka 75+”. Ośrodek korzystał z dofinansowania z budżetu państwa, które
otrzymał w ramach Programu „Opieka 75+” w zakresie realizacji zadania własnego
o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca
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2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), tj. świadczenia usług
dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji
zadania. Dofinansowanie wyniosło 12693,32 zł.
6) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości
17517,00 zł, przy całkowitych kosztach 46597,60 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto
8 rodzin, w tym 19 dzieci w tych rodzinach.
7) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Pomocą objęto 366 osób
(średnio miesięcznie 347 osób). Rodziny otrzymały wsparcie w formie paczek
żywnościowych. Ogółem w 2018 roku w ramach programu wydano 2977 paczek. Łączna ilość
rozdysponowanej żywności wyniosła 16038,77 kg, natomiast wartość wydanej żywności to
kwota 82801,65 zł.
3.6A.

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu
to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do
pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania te wspomagają rodziców, mających
problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do
sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece zastępczej.
Rodziny zagrożone kryzysem są stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów
szkolnych, i inne instytucje, w tym także – w razie potrzeby – przez Policję i kuratorów sądowych.
Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
(psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego) oraz w formie asystenta rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale zatrudnia jednego asystenta rodziny. Celem pracy
asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności
życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci,
w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również
rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem jest
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania
kryzysu w rodzinie. Asystent współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym (działającym na mocy
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Asystent pracuje w elastycznym i nienormowanym czasie pracy, jest mobilny i dyspozycyjny, co
ułatwia mu dostosowanie powierzonych mu zadań do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.
Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być pozostanie dziecka
w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.
Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest zawsze prowadzona za jej zgodą i z jej aktywnym
udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego. Jedynym
wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy – na mocy postanowienia sądu rodzinnego – rodzinie
przydzielony zostaje asystent rodziny jako bezwzględnie konieczna metoda wsparcia jej
funkcjonowania. W 2018 roku asystent rodziny pracował z 8 rodzinami z rodzinami przeżywającymi
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparciem asystenta rodziny objęto
19 dzieci.
Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, praca asystenta rodziny skoncentrowana jest również
na zadaniach wynikających z wymienionej ustawy, a mianowicie na koordynacji wsparcia kobiet
w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet posiadających zaświadczenie o ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców.
Strona | 17

RAPORT O STANIE GMINY KOCZAŁA ZA 2018 ROK
_________________________________________________________________________________
Za tworzenie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedzialny jest starosta powiatu, który
wykonuje zadania w zakresie pieczy zastępczej za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy
rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci
w pieczy zastępczej w części partycypuje też gmina, z której pochodzą dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej (w pierwszym roku w 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnych – 50%). W 2018 roku
Gmina Koczała współfinansowała pobyt 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Z tego tytułu
poniesiono koszty w wysokości 7296,00 zł.
3.7.

GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Przyjęty uchwałą Nr X/56/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 29 października 2015 r. Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy jest podstawą do działania dla władz
gminy w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju zasobu mieszkaniowego. Gmina Koczała dysponuje
zasobem mieszkaniowym opisanym w pkt. 3.1. W 2018 roku gmina nie podejmowała działań
zmierzających do zwiększania mieszkaniowego zasobu.
W 2018 roku w ramach bieżących remontów wymieniono ościeżnice i skrzydła drzwiowe oraz
zamontowano nowe elementy orynnowania budynku w obiekcie znajdującym się w m. Bielsko 40.
Wykonane zostały nowe nawierzchnie stopni wejściowych do budynków socjalnych. Wymieniono na
nową wysłużoną pompę głębinową umożliwiającą bieżącą dostawę wody pitnej na potrzeby bytowe
mieszkańców budynku znajdującego się w m. Bielsko 76.
W roku 2018 nie dokonano sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
3.8.

EDUKACJA PUBLICZNA

W 2018 roku obowiązkiem szkolnym objętych było 471 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Koczała. Do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale uczęszczało 335 dzieci i młodzieży, w tym
do przedszkola 72 dzieci, do szkoły podstawowej bez oddziałów gimnazjalnych 235 dzieci i do
oddziałów gimnazjalnych 28 młodzieży. W porównaniu z 2017 rokiem liczba dzieci i młodzieży
uczęszczającej do ZKiW w Koczale zmalała o 38. Wśród przedszkolaków i uczniów szkoły w Koczale
były 153 osoby dowożone do przedszkola i szkoły. Ze stołówki szkolnej korzystało 135 dzieci
i młodzieży.

Wyszczególnienie

Wg stanu na
31.12.2017 r.
373

Wg stanu na
31.12.2018 r.
335

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW w Koczale,
w tym do:
1) przedszkola
75
72
2) szkoły podstawowej bez oddziałów gimnazjalnych
241
235
3) oddziałów gimnazjalnych
57
28
Liczba dzieci i młodzieży dowożonych do przedszkola i szkoły
145
153
Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
168
135
Tabela nr 8. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW w Koczale w latach 2017-2018.

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w 2018 roku zatrudnionych było 33 nauczycieli
(w 2017 roku 31 nauczycieli), w tym 5 nauczycieli kontraktowych (w 2017 roku 3 nauczycieli
kontraktowych), 5 nauczycieli mianowanych i 23 nauczycieli dyplomowanych (nie byli zatrudnieni
nauczyciele stażyści). Na pełen etat zatrudnionych było 30 nauczycieli, a na niepełny etat 3. W ZKiW
działało 13 kółek zainteresowań i 13 fakultetów (3 w klasie VIII i 10 w oddziale gimnazjalnym) oraz
były prowadzone zajęcia sportowe w ramach SKS.
Wynik egzaminów gimnazjalnych uczniów szkoły podstawowej z oddziałem gimnazjalnym w
Koczale w 2018 roku we wszystkich częściach egzaminu wypadł powyżej średniej powiatowej, a z
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języka angielskiego poziom podstawowy także powyżej średniej wojewódzkiej i powiatowej. Wyniki
egzaminów gimnazjalnych na tle powiatu województwa i kraju przedstawia poniższa tabela.

Część egzaminu

Wynik szkoły

Średnia
powiatu
2017 r. 2018 r.

Średnia
województwa
2017 r. 2018 r.

Średnia
kraju
2017 r. 2018 r.

2017 r.

2018 r.

Język polski

70%

67,7%

64%

62%

68%

67%

69%

68%

Historia i wiedza
o społeczeństwie

52%

53,6%

51%

52%

58%

58%

59%

59%

Matematyka

41,4%

49,1%

39%

45%

47%

52%

47%

52%

Przedmioty
50%
54,7%
46%
50%
51%
55%
52%
przyrodnicze
Język niemiecki
48%
45,2%
44%
44%
53%
49%
54%
poziom podstawowy
Język niemiecki
20,9%
29%
35%
41%
poziom rozszerzony
Język angielski
61%
70,7%
60%
62%
66%
67%
67%
poziom podstawowy
Język angielski
40%
50,9%
42%
48%
48%
52%
49%
poziom rozszerzony
Tabela nr 9. Wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów oddziału gimnazjalnego w
podstawowej w Koczale na tle powiatu, województwa i kraju w latach 2017-2018.

56%
52%

68%
52%
szkole

Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale w 2018 roku uczestniczył w szeregu ogólnopolskich
i regionalnych programów i projektów oraz tworzył i realizował własne. Ważniejsze z nich to:
1) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego oraz
przedszkola. Jego istotą jest współpraca całej społeczności szkolnej mająca na celu uczenie,
wychowanie i stwarzanie bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia,
przygotowanie go do dalszej nauki i życia w zmieniającej się rzeczywistości. W swoich
działaniach ZKiW kieruje się ogólnoludzkim systemem wartości, dobrem dziecka oraz wspiera
rodzinę w wychowaniu. Pielęgnuje tradycje środowiska, narodu, państwa, kształtując
prawego Polaka.
2) Program „Bezpieczny Przedszkolak”. Ma na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw
i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego
i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu,
domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci,
przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania
o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Dzięki programowi dzieci będą
mogły nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami, a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej
radzić sobie z problemami i kryzysami, promować i kształtować zdrowy styl życia.
3) Programy prozdrowotne realizowane w przedszkolu: Akademii Aquafresh „Śnieżnobiały
uśmiech” promujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i „Kubusiowi przyjaciele
natury” promujący 5 porcji warzyw dziennie oraz zasady zdrowego odżywiania.
4) Program „KODER Junior”. Jest to program partnerski Fundacji Pro Cultura
(lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego,
realizowany od czerwca 2018 roku do sierpnia 2019 roku. Celem projektu jest przygotowanie
szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie
innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji
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5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

wczesnoszkolnej. Adresowany do uczniów najmłodszych klas. Biorą w nim udział 2 klasy
i 2 nauczycieli.
Żyj smacznie i zdrowo. Misja programu to nauka przez zabawę, prawidłowe odżywianie,
wspólne posiłki, aktywność fizyczna.
Ekonomia na co dzień. Program obejmuje elementarne pojęcia ekonomiczne (np. podaż,
popyt, koszt alternatywny, budżet), określanie swoich zainteresowań i predyspozycji, wybór
drogi edukacyjnej (podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do
funkcjonowania w dorosłym życiu), planowanie działań (wyznaczanie celów, określanie
działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych
wyborów), gospodarowanie własnymi zasobami (zarządzanie środkami finansowymi,
korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta).
„Zdolni z Pomorza”. Uczniowie ZKiW uczestniczą w programie, który jest realizowany przez
Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Politechniką Gdańską. Celem
programu jest wsparcie uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów takich jak fizyka,
informatyka, matematyka, biologia i chemia.
"Szkolny Klub Sportowy". Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego
uczniowie realizują dodatkowe zajęcia sportowe (treningi gry w piłkę siatkową).
Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy - bezpieczeństwo na wsi w czasie pracy
i wypoczynku. Program organizowany przez KRUS.
„Tydzień Profilaktyki”. Coroczny program szkolny, podczas którego odbyły się pogadanki
i spotkania: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni” i „Dopalacze – realne
zagrożenie dla młodego człowieka”, które poprowadzili funkcjonariusze Policji, warsztaty
z psychologiem „Przyklejeni do smartfona – fonoholizm”, konkursy – plastyczny i literacki,
a także przedstawienia profilaktyczne oraz Dzień Sportu.
„Kreatywnie ku przyszłości”. W 2018 roku kontynuowano realizację dwuletniego projektu,
którego celem było rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych. 13 nauczycieli zostało przeszkolonych, a następnie, jako
trenerzy prowadzili zajęcia dla uczniów wg konkretnych scenariuszy. Niemal wszyscy
uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, podczas których doskonalili technikę
szybkiego czytania ze zrozumieniem, techniki pamięciowe i uczenia się, przeprowadzali
doświadczenia i eksperymenty. Na zakończenie projektu wzięli udział w zajęciach
zorganizowanych w Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku. Wszyscy nauczyciele odbyli
szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji IT w edukacji, stosowania innowacyjnych
narzędzi edukacyjnych. Poza wymienionymi korzyściami z realizacji projektu, były również
materialne – tablice interaktywne, laptopy, gry edukacyjne, materiały i narzędzia do
przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń, mikroskopy oraz wiele innych mniejszych,
ale bardzo ważnych pomocy naukowych, dzięki którym nauka jest przyjemniejsza
i efektywniejsza. Wartość projektu ponad 900 tys. zł.
Polsko-niemiecki projekt historyczny. Kontynuując współpracę z partnerską szkołą w Bad
Saarow wspólnie zrealizowano historyczny projekt polsko-niemiecki, współfinansowany ze
środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Przez tydzień po 20 uczniów polskich
i niemieckich wraz z opiekunami wspólnie podróżowało, mieszkało, spożywało posiłki
i poznawało dzieje naszej stolicy od czasów najdawniejszych do teraźniejszości, ze
szczególnym uwzględnieniem wspólnej, często trudnej do pojęcia, historii. Wartość projektu
ponad 27 tys. zł, w tym prawie 19 tys. zł dofinansowania z PNWM.
Projekt „Święta nietypowe”. Realizowany w przedszkolu. W ramach projektu obchodzono
Dzień Czekolady, Dzień Świeżaka, Dzień Życzliwości i Uśmiechu, Dzień Dinozaura, Dzień
Przedszkolaka, Dzień Samorządowca i Dzień Marchewki.
Projekty logopedyczne w przedszkolu: „Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci – głoski
szumiące: sz, cz, ż, dz” oraz „Profilaktyka logopedyczna” stymulujące prawidłowy rozwój
mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
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Nauczyciele Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale na bieżąco przygotowywali uczniów do
różnych form współzawodnictwa. Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych,
interdyscyplinarnych i artystycznych z różnym skutkiem końcowym, ale poza tym, że wykorzystują
możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności, uczą się panowania nad stresem. Największe sukcesy
odniosły drużyny siatkarskie zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim. Poza tym
uczniowie ZKiW brali udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - uczestnicy olimpiady
muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym
HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK oraz „Trzymaj
formę” - interdyscyplinarnym konkursie przeznaczonym dla uczniów zainteresowanych zdobyciem
i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, w szczególności uwzględniającym tematykę
zbilansowanej diety i aktywności fizycznej oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
W 2018 roku w szkole w Koczale został wdrożony dziennik elektroniczny. Zespół Kształcenia
i Wychowania w Koczale podjął działania mające na celu odnowienie certyfikatu „Szkoła Promująca
Zdrowie”, który szkoła uzyskała, jako jeden z 14 pionierów projektu, w roku 1995. Wspólnie z radami
rodziców ZKiW podejmował wiele wspólnych inicjatyw, jak choćby Jarmark Zimowy, remont
gabinetu, malowanie płotu wokół szkoły, którym przyświecała idea tworzenia wspólnoty i dobrej
atmosfery wokół szkoły. Ponadto ZKiW aktywnie włączył się w organizację cyklu działań w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (m.in.: żywa flaga, biało-czerwony
przemarsz zakończony spotkaniem z wójtem i złożeniem deklaracji o patriotyzmie, Jarmark
Niepodległościowy „Koczała na 100”, konkurs szachowy).
W 2018 roku z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych korzystało 88 uczniów, o 30
mniej niż w roku wcześniejszym. Wysokość środków z budżetu gminy wydatkowanych na ten cel to
46524,80 zł (w 2017 roku 74943,20 zł).
3.9.

KULTURA, W TYM BIBLIOTEKI GMINNE I INNE INSTYTUCJE KULTURY ORAZ OCHRONA
ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na koniec 2018 roku liczba woluminów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale wyniosła
13525 woluminów, o 120 więcej niż w 2017 roku. Biblioteka pozyskała 521 książek, w tym 498
zostało kupionych. Liczba aktywnych czytelników wyniosła 341. W 2018 roku wzrosła liczba
wypożyczeń – w 2017 roku wyniosła ona 4196, a w 2018 roku 4533. Również zwiększyła się liczba
odwiedzin w czytelni i czytelni internetowej (korzystanie z Internetu, przygotowanie pism, wydruk
dokumentów) z 6021 w 2017 roku do 6497 w 2018 roku. W ubiegłym roku na 100 mieszkańców
liczba czytelników wyniosła 10,1, liczba zakupionych książek 14,8, a wypożyczeń ogółem 134,3.
Wyszczególnienie
Liczba czytelników na 100 mieszkańców
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców

Stan na 31.12.2017 r.
10,3

Stan na 31.12.2018 r.
10,1

16,2

14,8

123,8
134,3
Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców
Tabela nr 10. Wskaźniki dotyczące czytelnictwa na terenie Gminy Koczała w latach 2017-2018.
W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale była organizatorem i współorganizatorem
15 wydarzeń propagujących czytelnictwo. Uczestniczyło w nich 798 osób. Do ciekawszych wydarzeń
popularyzujących czytelnictwo należy zaliczyć udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego, którego zapowiedź pojawiła się także na dożynkach gminnych. Przy okazji tego
wydarzenia otwarto wystawę starych periodyków i przedmiotów z dawnej Koczały (Flötenstein)
udostępnionych przez mieszkańca Koczały. Biblioteka była organizatorem 5 spotkań autorskich
z pisarzami: Joanną Wachowiak, Romanem Pankiewiczem, Beatą Gawryluk, Marleną PopławskąMarek oraz z podróżnikiem Mariuszem Kurcem propagującym życie bez nałogów. Podczas Dnia
Kubusia Puchatka uczniowie klas III szkoły podstawowej spotkali się z pszczelarzem. Zajęcia dla dzieci
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popularyzowały czytelnictwo, bazując na opowiadaniach autorstwa A.A. Milne o Kubusiu Puchatku,
stanowiąc wstęp do opowieści o życiu pszczół.
Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale aktywnie włącza się również w życie lokalnej społeczności
podejmując się organizacji lub współorganizacji działań i wydarzeń wykraczających poza promocję
czytelnictwa. Wśród nich są organizowane podczas ferii zimowych i wakacji zajęcia edukacyjne,
ruchowe i plastyczne dla dzieci w bibliotece w Koczale i w punkcie bibliotecznym w Bielsku oraz
udział w Jarmarku Niepodległościowym z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Tradycyjnie już w okresie wakacyjnym biblioteka zorganizowała wycieczkę rowerową. Tym
razem uczestnicy odwiedzili gród Rummela, gdzie mogli zapoznać się m.in. z dawnymi strojami
i bronią, a także postrzelać z łuku. Biblioteka jest częstym gościem miejscowego przedszkola. Jedno
z takich spotkań z przedszkolakami zatytułowane „Lew Limpopo. Opowieść o lenistwie i ospałości”
było świetną okazją do poznania życia afrykańskich dzieci oraz rozmowy o lenistwie, pracowitości
i obowiązkach. Odwiedzający GBP mogli podziwiać malarstwo pani Danuty Łuczkiewicz, a także
zapoznawać się ze stale zmieniającą się mini-galerią prac plastycznych dzieci tworzonych na zajęciach
w bibliotece oraz podczas codziennych odwiedzin w czytelni. W Bielsku stale prowadzone są zajęcia
plastyczne, ruchowe i integracyjne, a także pogadanki tematyczne. Dzieci codziennie mogą tam grać
w różne gry planszowe, układać puzzle, rysować, kolorować. Czytelnia ściśle współpracowała również
z radą sołecką podczas takich imprez jak: Dzień Dziecka, festyn sołecki, czy impreza andrzejkowomikołajkowa. W tego typu działaniach i wydarzeniach uczestniczyło 987 osób.
Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale w 2018 roku podobnie jak w poprzednich latach
przystąpiła do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki
otrzymane z dotacji MKiDN w kwocie 6400,00 zł oraz środki własne w kwocie 6400,00 zł zostały
w pełni wydatkowane na zakup książek.
Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja
lokalnych inicjatyw kulturalnych. W 2018 roku zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się w ośmiu
sekcjach: teatralnych (dziecięcej i młodzieżowej), recytatorskiej, plastycznej, tanecznej, muzycznoinstrumentalnej, wokalnej oraz techniki audiowizualnej. Podczas zajęć uczestnicy systematycznie
podnoszą swoją wiedzę, rozwijają umiejętności i talenty. Zajęcia są bezpłatne i realizowane przez
dwóch instruktorów godzinowych i dwóch pracowników GOK. Uczestnicy zajęć prezentują swoje
dokonania podczas uroczystości gminnych oraz podczas konkursów i przeglądów (II i III miejsce
w Przeglądzie Form Kolędniczych, wyróżnienia w Konkursie „Polskiej piosenki wojskowej
i patriotycznej” oraz nagroda w konkursie plastycznym – „Maskotka Goodvalley”). Grupa teatralna
Spinka wystawiła spektakl pt. „Lustro”. Młodsza grupa teatralna Boruta opracowywała
i zaprezentowała spektakl na motywach baśni E. Szelburg – Zarębiny pod tytułem „Dary czterech pór
roku”.
W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Koczale był organizatorem i współorganizatorem
47 wydarzeń. Kalendarz imprez opracowywany jest zgodnie z założeniem, że każdy mieszkaniec
gminy, niezależnie od wieku, płci i statusu społecznego powinien znaleźć imprezę zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami. Udział w imprezach jest bezpłatny. Ogółem według wartości szacunkowych
w imprezach w 2018 roku wzięło udział 5270 osób, w tym 2400 na imprezach interdyscyplinarnych
(m.in.: Finał WOŚP, Dożynki, czyli noc z Gryczaną Panną) oraz 1300 w imprezach sportoworekreacyjnych (m.in.: „Kijowa Majówka”). Ważniejsze imprezy kulturalne zorganizowane przez GOK
w 2018 roku to XIX „Przegląd Form Kolędniczych” o statuetkę Złotego Anioła, Dzień Seniora „Piękny
jest czas jesieni”, Konkurs Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej oraz Gminny Konkurs
Recytatorski: „Ptaki i ptaszki polne”. Ponadto ośrodek kultury organizuje wstawy plastyczne, koncerty
i warsztaty z szeroko rozumianego rękodzieła.
Gminny Ośrodek Kultury aktywnie włącza się także w realizację zadań inicjowanych przez
instytucje, sołectwa, stowarzyszenia czy fundacje. Do tego typu imprez należą festyny sołeckie, bale
karnawałowe, „Dzień talentów”, czy festyn „Rodzice – dzieciom”, realizowany w ramach funduszu
sołeckiego. Z reguły GOK współorganizuje imprezę wypożyczając bezpłatnie sprzęt plenerowy, na
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przykład: stoły, ławki, namioty, grill, obsługując sprzęt audiowizualny i nagłośnienie oraz prowadząc
konferansjerkę.
Oprócz stałych sekcji i imprez cyklicznych Gminny Ośrodek Kultury prowadzi część działań
metodą projektu, angażując w nie mieszkańców gminy, niezależnie od wieku czy wykształcenia.
W 2018 roku takim projektem była „Droga Krzyżowa” ulicami Koczały. W formie projektu zostały
także zorganizowane wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną zajęcia dla dzieci pod nazwą „Ferie
z uśmiechem”. Kolejnymi projektami była realizacja spektaklu „Kabaretowa sielanka, w nocy nalot
w dzień łapanka” oraz wydarzenia (m.in.: fotobudka, 100 obrazów na stulecie niepodległości)
podczas Jarmarku Niepodległościowego „Koczała na 100” w ramach obchodów setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Należy wspomnieć, że Gminny Ośrodek Kultury w Koczale systematycznie zbiera, opracowuje
i uzupełnia dokumentację fotograficzną i przedmioty dotyczące historii Koczały oraz miejsc
znajdujących się na terenie obecnej gminy. W 2018 roku uzupełniono dokumentację o trzydzieści
sześć slajdów prezentacji multimedialnej oraz odrestaurowano dwa zabytkowe przedmioty: lampę
naftową, drewniany przybornik na kałamarz i pióro. W chwili obecnej prezentacja fotograficzna liczy
już 105 slajdów. Prezentację wraz z wystawą obejrzało w 2018 roku 112 widzów.
Zadania, które realizował Gminny Ośrodek Kultury wpisują się Strategię rozwoju gminy Koczała
na lata 2016 – 2025 oraz Strategię rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.
Na terenie Gminy Koczała zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków są trzy kościoły: kościół
parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale (kościół wybudowany w 1902 r., styl
neoromańsko-gotycki, barokowe elementy wystroju wnętrza), kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli
w Pietrzykowie (kościół z XIV-XV w., przebudowany w XVIII w., elementy wyposażenia z XVII-XVIII w.,
dzwonnica z XVII w.) i kościół filialny pw. św. Mikołaja w Starznie (drewniany kościółek z 1617 r.,
późnobarokowe elementy wystroju wnętrza). Zabytki te są w dobrym stanie, gdyż w latach 20072012 miały w nich miejsce gruntowne prace budowlane, konserwatorskie i rewitalizacyjne.
W gminnej ewidencji zabytków znajdują się 93 obiekty. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne,
ale również gospodarcze, leśniczówki, cmentarze i wiadukt. Znajdują się one w różnym stanie
technicznym, w zależności od dbałości właściciela. W 2018 roku na opiekę nad zabytkami gmina
przeznaczyła 15000 zł na dofinansowanie do zabezpieczenia witraży w zabytkowym kościele
w Koczale.
3.10.

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA, W TYM TERENY REKREACYJNE I URZĄDZENIA SPORTOWE

Na terenie Gminy Koczała funkcjonuje 9 publicznie dostępnych placów zabaw i 5 siłowni
plenerowych. Place zabaw zlokalizowane są w Koczale na osiedlu mieszkaniowym, na ul. Miasteckiej
(tzw. Koczała II) oraz nad jeziorem Dymno, przy salach wiejskich w Pietrzykowie, Załężu, Łękini
i Wilkowie, w Bielsku w centrum wsi oraz w Płociczu przy stanicy kajakowej nad rzeką Rudą.
Natomiast siłownie plenerowe znajdują się w Koczale na osiedlu mieszkaniowym i nad jeziorem
Dymno, w Pietrzykowie przy remizie OSP, w Bielsku przy kompleksie rekreacyjno-sportowym oraz
w Łękini na terenie przy jeziorze.
Na gminną bazę rekreacyjną i sportową składają się: boisko do gry w piłkę nożną nad jez. Dymno
wraz z zapleczem socjalnym, kompleks boisk ORLIK i 2 sale gimnastyczne przy Zespole Kształcenia
i Wychowania w Koczale, teren rekreacyjny z boiskami do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i piłkę
koszykową oraz wiatą na ognisko w Bielsku, teren rekreacyjny z boiskiem do piłki siatkowej i nożnej
placem zabaw oraz wiatą na ognisko w Wilkowie i Załężu, tereny rekreacyjne nad jez. Dymno
z siłownią plenerową, boiskiem do gier zespołowych i zapleczem socjalnym, wiata na ognisko na
„dzikiej plaży” oraz kąpielisko i w pobliżu boisko do siatkówki, wiata na ognisko przy remizie OSP
w Pietrzykowie oraz stanice kajakowe w Wilkowie, Starej Brdzie Pilskiej i Płociczu.
W 2018 roku w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” wykonano
zagospodarowanie stanicy kajakowej oraz pola biwakowego w Starej Brdzie Pilskiej, jak również
stanicy kajakowej w Płociczu. Zakres robót przeprowadzonych w Starej Brdzie Pilskiej obejmował:
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ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowę
drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostołów i 3 lamp solarno-hybrydowych, stojaka na
rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce. Na stanicy
kajakowej w Płociczu ustawione zostały także 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu
TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna i stojak na rowery. Oprócz tego stanice zostały
oznakowane znakami drogowymi i wodnymi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 224135,35 zł, w tym
wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 190515,22 zł oraz wkład własny Gminy
Koczała 33620,33 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie z gminami Miastko (lider projektu),
Przechlewo i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
W 2018 roku Gmina Koczała złożyła wnioski o dofinansowanie budowy Otwartych Stref
Aktywności w miejscowościach Bielsko i Koczała w ramach programu rozwojowego infrastruktury
sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Złożone wnioski nie zostały zakwalifikowane do programu
ze względu na zbyt wysoki wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na
1 mieszkańca). W związku z powyższym w Bielsku utworzono siłownię plenerową w całości
sfinansowaną ze środków własnych gminy. Mieści się ona na placu rekreacyjno-sportowym.
W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia siłowni: tai chi małe i duże na pylonie,
wyciąg i krzesło na pylonie, biegacz i orbitrek na pylonie, surfer i twister na pylonie, rower
wolnostojący. Zamontowany został także kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa. Całkowity koszt
zadania wyniósł 30151,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczała zamontowano urządzenia placu zabaw na ulicy
Miasteckiej w Koczale oraz doposażono w urządzenia siłownię plenerową na osiedlu mieszkaniowym
w Koczale.
Głównym zapleczem turystycznym w posiadaniu gminy jest kompleks wypoczynkowy nad
jeziorem Dymno w Koczale. W jego skład wchodzi budynek socjalny, ogrodzone pole namiotowe
z możliwością podłączenia się do mediów oraz ustawionymi ławostołami i ławkami, wiata z miejscem
na ognisko i ławeczkami, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej plażowej oraz parking. Teren
jest oświetlony. W budynku socjalnym do dyspozycji gości jest kuchnia wyposażona w lodówkę,
lodówko-zamrażarkę, kuchenką gazową, meble kuchenne i stół z krzesłami. Sanitariaty wyposażone
są w kabiny prysznicowe, łazienki, wc oraz umywalki. Są one dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Przy kompleksie w okresie letnim funkcjonuje ogólnodostępne strzeżone
kąpielisko. Na plaży przy pomoście ustawione są przebieralnie. W 2018 roku z tego obiektu
skorzystało 1385 turystów.
3.11.

TARGOWISKA I HALE TARGOWE

Na terenie Gminy Koczała nie funkcjonują targowiska i hale targowe. Gmina nie dysponuje
odpowiednim terenem na zorganizowanie takich miejsc.
3.12.

ZIELEŃ GMINNA I ZADRZEWIENIA

W 2018 roku utrzymaniem terenów zielonych stanowiących zieleń gminną zajmowali się
pracownicy urzędu gminy. Na skwerach, zieleńcach i innych terenach zielonych na terenie gminy
regularnie koszone były trawy, podlewane i pielęgnowane rosnące tam rośliny. Zasadzono rośliny
jednoroczne oraz dokonano nowych nasadzeń około 600 drzew i krzewów. Były to drzewa z gatunku
brzoza, akacja, cis, świerk, jałowiec oraz krzewy z gatunku trzmielina, żurawka, tuja oraz bukszpan.
Nasadzeń dokonano w pasie zieleni na ulicy Wrzosowej (blisko oczyszczalni ścieków), ulicy Akacjowej,
ulicy Klonowej, parkingu przy kościele oraz na skwerze w centrum Koczały.
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3.13.

CMENTARZE GMINNE

Gmina Koczała dysponuje dwoma cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w Koczale.
Utrzymaniem użytkowanego cmentarza komunalnego zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej ZB
w Koczale. Na utrzymanie cmentarza z budżetu gminy w 2018 roku przekazana została dotacja
w wysokości 2 000,00 zł.
3.14.

PORZĄDEK
PUBLICZNY
I
BEZPIECZEŃSTWO
OBYWATELI
ORAZ
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE
GMINNEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Na terenie Gminy Koczała w 2018 roku działały 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym
jedna zakładowa. Zakładowa jednostka OSP mieści się w Bielsku, pozostałe OSP są w Koczale,
Pietrzykowie i Starznie. Jednostki OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie dysponują łącznie
4 samochodami bojowymi oraz 29 strażakami z uprawnieniami do udziału w akcjach ratowniczych.
Liczba strażaków zwiększyła się o 3 w stosunku do roku 2017.
Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj. na utrzymanie
jednostek OSP w gotowości bojowej wyniosły w 2018 roku 152597,23 zł, a w 2017 roku 185634,20 zł.
W 2018 roku dokonano zapłaty II transzy w wysokości 53879,00 zł za zakup lekkiego samochodu
pożarniczego dla jednostki OSP Pietrzykowo. I transza zapłacona została w 2017 roku. Przeznaczono
także kwotę 320,00 zł jako wkład własny w wysokości 1% na realizowany projekt pn.: „Doposażenie
jednostek OSP w Gminie Koczała” finansowany z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach otrzymanego
dofinansowania zakupione zostały: zestaw uniwersalnych klinów i podpór do stabilizacji pojazdów,
defibrylator, detektor napięcia, torba ratownicza oraz agregat prądotwórczy. Zakupiony sprzęt został
przekazany dla jednostek OSP Koczała oraz OSP Pietrzykowo.
Teren Gminy Koczała nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodziami. Na tym terenie
mogą jedynie wystąpić lokalne podtopienia. Gminny magazyn powodziowy wyposażony jest
w niezbędne worki i szpadle na wypadek podtopień.
3.15.

UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ
OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Gmina Koczała, oprócz opisanych wcześniej zasobów mieszkaniowych, w swoich zasobach
posiada budynki użyteczności publicznej i administracji takie jak: urząd gminy, szkoła podstawowa,
przedszkole, budynek przy ul. Zielonej 2, w którym mieszczą się m.in. siedziby Gminnej Biblioteki
Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ośrodek
zdrowia i apteka, budynek, w którym swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury, budynki świetlic
wiejskich: w Bielsku, Łękini, Pietrzykowie, Wilkowie, Starznie i Załężu. Ponadto gmina jest
właścicielem 3 remiz strażackich: w Koczale, Starznie i Pietrzykowie i budynku usługowego z lokalem
mieszkalnym w Koczale. W 2018 roku realizowano zadania inwestycyjne i bieżące remonty związane
z tymi obiektami.
Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2018 roku było oddanie do użytku
świetlicy wiejskiej w Wilkowie. W ubiegłych latach pozyskany został od Agencji Nieruchomości
Rolnych grunt pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem gospodarczym w miejscowości
Wilkowo, a następnie została opracowana dokumentacja techniczna. Prace budowlane rozpoczęto
w 2017 roku. Wówczas to wykonano prace budowlane stanowiące stan surowy zamknięty, pokrycie
dachowe oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W 2018 roku wykonano: prace wykończeniowe
w budynku, instalację wodno-kanalizacyjną oraz montaż stolarki wewnętrznej i instalacji elektrycznej.
Zainstalowany został zbiornik bezodpływowy i wykonane przyłącze wodociągowe do obiektu. Przy
obiekcie wybudowano parking z nawierzchni brukowej. Zakupiono również wyposażenie do obiektu
świetlicy: stoły, krzesła, meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Nakład poniesiony w 2018 roku to
223336,70 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 513994,12 zł.
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Na koniec 2017 roku i początku 2018 roku zmodernizowano urząd gminy. W ramach inwestycji
dokonano remontu korytarza oraz pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy. Wykonano
nowe powłoki malarskie w przestrzeni korytarza oraz klatki schodowej. Wykonana została także
nowa nawierzchnia podłogi oraz wygospodarowano nowe pomieszczenie na urządzenie
wielofunkcyjne. Zamontowano również nowe skrzydła drzwiowe pomieszczeń biurowych. Wartość
przeprowadzonego zadania to 47493,02 zł. Ponadto zakupiony został sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem o wartości 7340,00 zł.
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I Utworzenie
i wyposażenie Klubu „Senior+” Gmina Koczała uzyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Senior+
w Koczale. Na potrzeby projektu wykorzystana została część powierzchni pomieszczeń budynku
przedszkola położonego przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Powierzchnia użytkowa objęta pracami
w ramach zadania to 121,80 m2. W skład lokalu Klubu Senior+ wchodzi kuchnia, sala spotkań, sala do
ćwiczeń, toalety oraz szatnia. Zakres robót budowlanych obejmował remont istniejących oraz
wydzielenie nowych pomieszczeń na potrzeby projektu. Wymieniony został także osprzęt sanitarny
wraz z dostosowaniem montowanych urządzeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dostosowane do nowych potrzeb zostało wejście główne do budynku oraz wykonano podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Do wyremontowanych pomieszczeń został dostarczony sprzęt
komputerowy, RTV i AGD. Pomieszczenia także wyposażono w meble oraz naczynia. Wyodrębniono
i wyposażono w niezbędny sprzęt specjalne pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.
Całkowity koszt zadania to kwota 94476,26 zł. Wysokość dofinansowania objętego umową to kwota
w wysokości 72880,00 zł, a wkład własny gminy to kwota 21596,26 zł.
Wymieniono komin kotłowni osiedlowej w Koczale. W celu realizacji inwestycji pozyskano
używany komin w bardzo dobrym stanie technicznym. Komin składa się z czterech segmentów
o długości każdego z nich 8,00 m oraz średnicy DN 80 cm. Koszt modernizacji wyniósł 28361,03 zł.
Zakończono prace przy modernizacji budynku komunalnego przy ul. Akacjowej 4 w Koczale.
Pracownicy urzędu gminy dokonali końcowego montażu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
budynku. Zakupione oraz zamontowane zostały podliczniki niezbędne do opomiarowania zużytej
energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę 1395,58 zł. Pomieszczenia budynku zajmowane
są z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wygospodarowany został jeden
lokal mieszkalny.
Ważniejsze inwestycje lub zakupy dokonane w budynkach Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Koczale w 2018 roku to gruntowny remont gabinetu klasy I (zerwanie starej i położenie nowej
posadzki i wykładziny, zerwanie boazerii, gładzenie i malowanie ścian, naprawa sufitu), malowanie
korytarza tzw. łącznika, malowanie gabinetu fizyki, wymiana komputerów i zakup drukarki dla
administracji w szkole oraz drukarki w przedszkolu, zakup laptopa do gabinetu lekcyjnego, zakup
licencji dziennika elektronicznego oraz druku świadectw oraz zakup wykładzin dywanowych do
wszystkich trzech sal w przedszkolu oraz terakoty do korytarza. Koszty bieżącego utrzymania
obiektów gminnych przedstawia tabela.

Obiekt
Urząd gminy
Remizy OSP
Budynki
komunalne
Świetlice

Koszty poniesione na utrzymanie obiektów w 2018 roku (w zł)
Energia
Energia
cieplna
Ścieki
Odpady
Wyposażenie Remonty
elektryczna
i zimna woda
17677,19
11063,44
0,00
1497,68
13157,68
0,00
8722,26

15645,87

136,08

162,80

3200,00

5000,00

15288,16

2710,53

251,81

0,00

095,62

2528,49

21732,95

0,00

417,74

776,03

0,00

1061,84

17453,3

8590,33

RAZEM
63420,56
29419,84
805,63
2436,51
Tabela nr 11. Koszty bieżącego utrzymania obiektów gminnych w 2018 roku.
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3.16.

POLITYKA PRORODZINNA, W TYM ZAPEWNIENIE KOBIETOM W CIĄŻY OPIEKI SOCJALNEJ,
MEDYCZNEJ I PRAWNEJ

W ramach polityki prorodzinnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale realizuje
w szczególności:
1) Zadania zlecone - z zakresu polityki społecznej państwa na rzecz dziecka i rodziny:
a) Program "Rodzina 500+". Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie
z ustawą z pomocy w formie świadczenia wychowawczego mogą korzystać rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie
i kolejne dzieci, niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł
netto na osobę wsparcie może otrzymać rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. świadczenie wychowawcze
otrzymało 417 dzieci z Gminy Koczała na łączną kwotę 2170678,60 zł. Średnio
miesięcznie świadczenie wychowawcze otrzymywało 358 dzieci,
b) Program „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. W 2018 roku z tej formy
pomocy skorzystało 366 dzieci. Wypłacono 366 świadczeń na kwotę 109800,00 zł.
c) Karta Dużej Rodziny. Posiadacze KDR (rodziny 3+) mają możliwość tańszego korzystania
z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
W 2018 roku wydano 29 kart dla 6 rodzin. Ogółem od początku realizacji zadania, tj. od
2014 roku wydano 158 kart dla 31 rodzin,
d) świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (dodatek
z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego),
świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.
becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W ramach realizacji
świadczeń rodzinnych w roku 2018 wypłacono kwotę 1221337,74 zł. Świadczenia
rodzinne pobierało w 2018 roku 276 rodzin,
e) Fundusz alimentacyjny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na
warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest
wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują
z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W 2018 roku ze świadczeń z funduszu
alimentacyjnego korzystało 25 rodzin, tj. 39 świadczeniobiorców, wypłacono świadczenia
na kwotę 139950 zł,
f) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone przez pracowników socjalnych
oraz asystenta rodziny. W 2018 roku asystent rodziny pracował z 8 rodzinami z rodzinami
przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparciem asystenta rodziny objęto 19 dzieci,
g) Program „Za życiem”. Jednym z elementów programu jest jednorazowe świadczenie
pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4000 zł. Celem jednorazowego
świadczenia w wysokości 4000 zł jest wsparcie materialne rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym. Osoby, do których skierowano wsparcie, to rodziny z dzieckiem
posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej
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chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu. Ponadto asystent rodziny koordynuje wsparcie kobiet w ciąży i ich
rodzin. W roku 2018 pomoc w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00
zł została przyznana 1 rodzinie;
2) zadania własne gminy:
a) świadczenia realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
 pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, celowy specjalny, zasiłek
celowy przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia
losowego, świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 niepieniężne: posiłek, w tym posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, schronienie, odpłatność za dom pomocy społecznej, usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
b) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych
wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich, oraz osób dorosłych,
w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób
niepełnosprawnych. Ogółem w 2018 roku wydatkowano w ramach programu
197036,90 zł. Pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na żywność objęto ogółem
267 mieszkańców gminy Koczała, w tym z posiłków korzystało: 101 dzieci i jedna osoba
dorosła. Ogółem na zakup posiłków wydatkowano kwotę 51136,90 zł. Z zasiłków
celowych na zakup posiłku lub żywności skorzystało 210 osób na kwotę 129650,00.
Wypłacono 491 świadczeń. Średnio koszt jednego świadczenia wyniósł 263,44 zł,
a świadczeniem rzeczowym objęto 9 osób na kwotę 16250,00 zł.
3.17.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWEJ, W TYM TWORZENIE
WARUNKÓW DO DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH I WDRAŻANIA
PROGRAMÓW POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

W Gminie Koczała funkcjonuje 7 sołectw: Bielsko, Koczała, Łękinia, Pietrzykowo, Starzno, Trzyniec
i Załęże. Sołectwa Koczała i Pietrzykowo realizują fundusz sołecki. W 2018 roku na realizację funduszu
sołeckiego wydzielono w budżecie gminy kwotę 23062,48 zł (Koczała – 18737,25 zł, Pietrzykowo –
4325,23 zł). Sołectwo Koczała w ramach funduszu sołeckiego zorganizowało imprezy: „Mikołaj wśród
nas”, „Rodzice dzieciom”, Turniej piłki nożnej Old Boys Cup 2018 i „Karnawałowa Copaacabana”.
Ponadto zakupiono urządzenia na plac zabaw do Koczały na ul. Miasteckiej, urządzenia na siłownię
plenerową na osiedle w Koczale i przetwornicę samochodową. Sołectwo Pietrzykowo kupiło
urządzenie do siłowni plenerowej oraz zakupiono krzewy, kwiaty i ziemię do utrzymania zieleni we
wsi Pietrzykowo, a także zorganizowano piknik sołecki. Pozostałe sołectwa zorganizowały zabawy
karnawałowe dla dzieci, Dzień Dziecka oraz festyny sołeckie.
W maju 2018 roku podczas uroczystej sesji przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia herbu,
flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania. Podczas sesji wykład na
temat herbu wygłosił twórca projektu herbu dr Gerard Kucharski. Herb przedstawia żółtą (złotą)
balsaminkę i białą (srebrną) lilię na błękitnym polu tarczy i nawiązuje do św. Marii Magdaleny
i Najświętszej Maryi Panny, patronek istniejącej od średniowiecza parafii w Koczale. W związku
z ustanowieniem herbu wykonano flagi z herbem gminy, których część została rozdana mieszkańcom
gminy, a pozostała część jest wykorzystywana przez urząd gminy i jednostki organizacyjne podczas
uroczystości państwowych i gminnych. Wykonano również baner z herbem gminy.
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3.18.

PROMOCJA GMINY

W 2018 roku wykonano gadżety promocyjne z herbem gminy takie jak: magnesy, torby
ekologiczne, opaski i zawieszki odblaskowe, domino oraz bierki), które są wręczane jako upominki lub
nagrody w konkursach wiedzy o gminie. Koszulki z herbem gminy są wykorzystywane przez obsługę
gminnego stoiska promocyjnego i drużyny oficjalnie reprezentujące Gminę Koczała na przykład
podczas dożynek powiatowych.
Zlecono opracowanie i wydruk banera dożynkowego oraz banera do budki selfie i plakatów na
uroczystości z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Z przeznaczeniem na upominki kupiono wydawnictwo albumowe „Kaszuby” oraz zawarto umowę na
zamieszczenie na stronie www.polskamultimedialna.pl oraz w publikacji pt. „Album Pomorski 100 lat
Niepodległej” materiału z obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w gminie Koczała oraz na
zakup 20 egzemplarzy tego albumu. W związku z zakończeniem VII kadencji organów gminy wydano
„Biuletyn Informacyjny” oraz w lokalnej prasie zamieszczono artykuł podsumowujący kadencję. Jak
co roku wydano kalendarz ze zdjęciami atrakcji i z gminnych wydarzeń. Tradycyjnie dożynkom
gminnym i powiatowym towarzyszyło stoisko promocyjne Gminy Koczała. W 2018 roku na promocję
gminy wydatkowano kwotę 14942,40 zł.
3.19.

WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

W 2018 roku współpraca Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi odbywała się na
podstawie rocznego programu współpracy. W trybie otwartego konkursu ofert zlecono realizację
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki,
edukacji i wychowania następującym organizacjom: LKS „GRANIT” Koczała (dotacja 30000,00 zł na
prowadzenie sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego, zakup sprzętu sportowego,
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej), UKS „AS” (dotacja 12000,00 zł na kulturę fizyczną
prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz pozostałych mieszkańców gminy Koczała, zakup sprzętu sportowego,
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej), Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Człuchowskiego (dotacja
3500,00 zł na fundusz stypendialny dla uzdolnionych dzieci i młodzieży). Łącznie na ten cel
przeznaczono 45500,00 zł (w 2017 roku była to kwota 56680,00 zł).
Ponadto wsparcie organizacji prowadzono m.in. poprzez informowanie organizacji
pozarządowych o ogłaszanych konkursach na dofinansowanie projektów, nieodpłatne zamieszczanie
na stronie internetowej urzędu ogłoszeń i informacji przekazywanych przez organizacje, nieodpłatne
udostępnianie pomieszczeń w urzędzie gminy na spotkania organizowane przez organizacje oraz
udział władz gminy w zebraniach i spotkaniach organizacji.
Gmina Koczała jest członkiem następujących organizacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie i stowarzyszenia
Związek Gmin Pomorskich oraz partnerem Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy.
3.20.

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI I REGIONALNYMI INNYCH PAŃSTW

Współpraca Gminy Koczała z niemiecką gminą Bad Saarow datowana jest na 22 czerwca 2002 r.,
kiedy to gminy zawarły ze sobą układ o partnerstwie. Poprzedziła ją współpraca szkół w Koczale
i w Bad Saarow. W 2018 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale kontynuował współpracę
ze szkołą partnerską w Bad Saarow opisany w punkcie 3.8.
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4.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORGANIZACJI
PRZYGOTOWAŃ I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW POWSZECHNYCH
I REFERENDÓW ORAZ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

4.1.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poza zadaniami własnymi Gmina Koczała w 2018 roku realizowała zadania z zakresu administracji
rządowej. Zaliczyć do nich należy m.in.:
1) zwrot producentom rolnym części poniesionych wydatków na zakup paliwa przeznaczonego
do produkcji rolnej;
2) sprawy z zakresu stanu cywilnego i dowodów osobistych;
3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzenia ścieków;
4) wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
6) ewidencję działalności gospodarczej;
7) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
8) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych;
9) wydawanie decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych;
10) dodatki mieszkaniowe;
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
12) świadczenia wychowawcze,
13) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego;
14) Kartę Dużej Rodziny;
15) wspieranie rodziny.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bez zadań z zakresu organizacji
przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów oraz prowadzenia rejestru
wyborców Gmina Koczała w 2018 roku wydatkowała kwotę 4107096,91 przekazaną gminie z budżetu
państwa.
4.2.

ZADANIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI PRZYGOTOWAŃ I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
POWSZECHNYCH I REFERENDÓW

W roku 2018 w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r. oraz wyborami
wójta w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r. Wójt Gminy Koczała zapewnił obsługę
i techniczno-materialne warunki pracy 8 obwodowych komisji wyborczych, gminnej komisji
wyborczej oraz urzędnika wyborczego a także wykonanie zadań związanych z organizacją
i przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy. Ponadto wójt zapewnił obsługę i technicznomaterialne warunki pracy urzędnika wyborczego i gminnej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koczała
w dniu 20 stycznia 2019 r. (wybory zostały zarządzone przez Wojewodę Pomorskiego zarządzeniem
z dnia 19 listopada 2019 r.). Na bieżąco przez cały rok prowadzony jest stały rejestr wyborców
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zamieszkujących na terenie gminy. Na zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia
wyborów w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 69646,40 zł, przekazaną na ten cel
z budżetu państwa.
4.3.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2018 roku realizowano cztery zadania na podstawie porozumień z Powiatem
Człuchowskim. Trzy z nich dotyczyły dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Koczała.
Były to następujące zadania:
1) przebudowa (zmiana nawierzchni) drogi powiatowej Nr 2501G na odcinku od km 0+263,3 do
km 3+100,00 Koczała-Załęże. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Człuchowski. Gmina
Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 625000,00 zł, co stanowiło 50%
kosztów realizacji inwestycji. W ramach prac budowlanych została wykonana nowa
nawierzchnia drogi z betonowych płyt typu „JOMB” o grubości 12,50 cm. Długość
zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 2836,7 mb;
2) przebudowa drogi powiatowej nr 1743G wraz z budową zatok autobusowych i chodnika
w m. Koczała ul. Miastecka. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie
198450,00 zł, co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonano
nową nawierzchnię poboczy drogi, wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
wraz z wykonaniem wjazdów na posesje oraz wybudowano dwie zatoczki autobusowe;
3) remont (wzmocnienie) infrastruktury drogi powiatowej nr 2503G na odc. Koczała - Grabowo.
Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 50000,00 zł. W ramach
prowadzonych prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię drogi gruntowej wraz
z regulacją poboczy.
Ponadto w 2018 roku przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Człuchowskiego
w wysokości 5000,00 zł na zakup sprzętu medycznego. Kwota ta ostała przeznaczona na zakup
kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie.
W dniu 12 kwietnia 2016 r. Gmina Koczała podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Partnerem
wiodącym została gmina Miastko, zaś partnerami Gmina Koczała, Gmina Przechlewo i Gmina
Rzeczenica. Partnerzy projektu zobowiązali się do realizacji zagospodarowania przystani kajakowych
na rzece Brdzie i jej dopływach w poszczególnych gminach. W dniu 11 grudnia 2017 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa o dofinasowanie projektu.
W 2018 roku nastąpiła realizacja umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie, w wyniku której
w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” wykonano
zagospodarowanie stanicy kajakowej oraz pola biwakowego w Starej Brdzie Pilskiej, jak również
stanicy kajakowej w Płociczu opisane w punkcie 3.10.

5.

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH W 2018
ROKU

W 2018 roku Rada Gminy Koczała podjęła 75 uchwał. Wójt szczegółowo informował radę gminy
o realizacji uchwał podjętych przez radę. Na sesji w dniu 13 września 2018 r. wójt przedstawił radzie
gminy informację o realizacji uchwał podjętych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.,
a na sesji w dniu 24 stycznia 2019 r. o realizacji uchwał podjętych w okresie od 1 lipca 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. Informacje te są dostępne w na stanowisku ds. obsługi rady gminy i archiwum
w Urzędzie Gminy Koczała.
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6.

BUDŻET GMINY W 2018 ROKU

6.1.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Do
kompetencji rady gminy należy uchwalanie stawek podatkowych na dany rok podatkowy. Stawki
w 2018 roku w stosunku do 2017 roku przeciętnie wzrosły o 2,5%, a niektóre pozostawiono na
poziomie poprzedniego roku. Przedstawia je poniższa tabela.
Wyszczególnienie
2017 rok
2018 rok
2
Budynki mieszkalne
0,74 zł/m
0,76 zł/m2
2
Budynki przeznaczone na działalność gospodarczą
21,39 zł/m
21,82 zł/m2
Budynki przeznaczone na udzielanie świadczeń
4,61 zł/m2
4,70 zł/m2
zdrowotnych
Budynki letniskowe
7,62 zł/m2
7,77 zł/m2
2
Budynki pozostałe
7,45 zł/m
7,60 zł/m2
Budowle
2% wartości 2% wartości
Grunty związane z działalnością gospodarczą
0,86 zł/m2
0,88 zł/m2
2
Grunty pod jeziorami
4,54 zł/m
4,63 zł/m2
Grunty pozostałe, ogrody
0,42 zł/m2
0,43 zł/m2
Opłata od posiadania psa
20,00 zł/rok
20,00 zł/rok
Opłata targowa przy sprzedaży produktów rolnych i
17,00
17,00
spożywczych
zł/dzień
zł/dzień
Opłata targowa przy sprzedaży artykułów
23,00
23,00
przemysłowych
zł/dzień
zł/dzień
Opłata klimatyczna dla turystów (osób fizycznych)
2,10 zł/doba 2,10 zł/doba
Tabela nr 12. Wysokość opłat i podatków w Gminie Koczała w latach 2017-2018.

Różnica
+0,02 zł
+0,43 zł
+0,09 zł
+0,15 zł
+0,15 zł
bez zmian
+0,02 zł
+0,09 zł
+0,01 zł
bez zmian
bez zmian
bez zmian
bez zmian

W 2018 roku należności z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono w wysokości 2955348,38 zł.
Do budżetu wpłynęła kwota 2801766,97 zł, na przyjęty plan 2799608,00 zł, który był niższy od
należności z tego względu, że nie wszyscy podatnicy wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku
podatkowego. Na koniec roku zaległości wyniosły ogółem 159020,07 zł, na które wystawiono 107
upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych. Wpływy w podatkach i opłatach
lokalnych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj podatku albo opłaty
Podatek od nieruchomości
a) osoby prawne
b) osoby fizyczne
Podatek rolny
a) osoby prawne
b) osoby fizyczne
Podatek leśny
a) osoby prawne
b) osoby fizyczne
Podatek od środków transportowych
a) osoby prawne
b) osoby fizyczne

Plan
2071767,00
1642112,00
429655,00
48758,00
17758,00
31000,00
495813,00
489857,00
5956,00
66610,00

Należności
2214203,41
1705574,00
508629,41
47316,97
16956,00
30360,97
496403,00
490638,00
5765,00
81741,60

Wykonanie
2093441,80
1664870,20
428571,60
44918,00
16956,00
27962,00
495734,00
490 530,00
5204,00
52223,77

14760,00
51850,00

11867,00
69874,60

12515,17
39708,60
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5.
6.
7.
8.
9.

Podatek od spadków i darowizn
2500,00
2304,00
2304,00
Opłata od posiadania psa
2060,00
2120,00
2120,00
Opłata targowa
100,00
85,00
85,00
Opłata miejscowa
21000,00
21150,40
21150,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych
91000,00
90024,00
89790,00
Razem:
2799608,00
2955348,38
2801766,97
Tabela nr 13. Wpływy w podatkach i opłatach lokalnych w Gminie Koczała w 2018 roku.
6.2.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
budżetu. Uchwalony był w formie uchwały budżetowej przez organ stanowiący przed rozpoczęciem
roku budżetowego. Uchwała taka stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku
budżetowym.
Dochody gminy stanowią dochody własne, subwencje i dotacje z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych, jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy, oraz środki pozyskane
z innych źródeł. Z budżetu gminy wydatkowane są środki na realizację: zadań własnych gminy, zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (do wysokości otrzymanych dotacji
celowych z budżetu państwa) lub udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu
terytorialnego. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu samorządu stanowi odpowiednio
nadwyżkę budżetu samorządu terytorialnego lub deficyt. W przypadku wystąpienia deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być on sfinansowany przychodami pochodzącymi ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
kredytów, pożyczek, prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego oraz nadwyżki
budżetu jednostki samorządu z lat ubiegłych, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W trakcie roku budżetowego 2018 wprowadzane były zmiany do budżetu przez organ
stanowiący na podstawie wnoszonych projektów uchwał przez wójta gminy, w związku z uzyskaniem
ponadplanowych dochodów budżetowych oraz zwiększeniem wydatków na wprowadzone do
realizacji nowe zadania. Organ wykonawczy wprowadzał zmiany w budżecie w formie zarządzeń
w zakresie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Pomorskiego dotacji
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych gminy.
W uchwale Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok ustalono dochody budżetu gminy w łącznej
wysokości w kwocie 13229680,88 zł, natomiast wydatki w wysokości 13359378,88 zł, zamykając
budżet deficytem w wysokości 129698,00 zł, wskazując w przychodach budżetu jako źródło pokrycia
tego deficytu kredyt bankowy. Po wprowadzonych zmianach na koniec roku budżetowego plan
dochodów wyniósł kwotę 14681667,79 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 14463542,91 zł,
tj. w 98,51%, a na ostateczny plan wydatków 15837299,69 zł, zrealizowano kwotę 15158455,98 zł,
tj. w 95,71 %. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1155631,90 zł wykonano w kwocie
694913,07 zł.
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Określenie rodzaju dochodu lub wydatku

Wykonanie
budżetu na
koniec 2017
roku (zł)
15368530,00
14775427,19
+593102,81
14097820,54
4823982,00

I. Dochody
II. Wydatki
III. Wynik budżetu: deficyt (-), nadwyżka (+)
I.1. Najważniejsze dochody budżetowe:
 subwencje z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza,
środki na uzupełnienie dochodów gminy)
4268561,92
 podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, w tym:
 udział gminy w podatkach budżetu państwa
1657478,16
4769180,93
 dotacje z budżetu państwa na rolnictwo, oświatę i
wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc
społeczną i zadania administracyjne, w tym:
 zadania zlecone
4055969,71
 dofinansowanie do zadań własnych
713211,22
236095,69
 dochody z mienia komunalnego
I.2. Pozostałe dochody (dotacje rozwojowe i dochody jednostek
1270709,46
budżetowych)
II.1. Ważniejsze wydatki budżetowe bieżące
12051562,75
1319310,44
 pomoc społeczna
3754394,53
 rodzina
 świadczenia wychowawcze 500+
2306476,94
 świadczenia rodzinne
1420111,38
 wspieranie rodziny
26080,68
 rodziny zastępcze
1685,33
4336450,23
 oświata i wychowanie
1733272,22
 administracja publiczna, w tym:
 na działalność rady gminy
94712,65
 na działalność urzędu gminy
1368616,38
 promocja gminy
12730,80
132350,87
 edukacyjna opieka wychowawcza
95187,15
 obsługa długu publicznego
516.008,11
 kultura
70437,20
 OSP (oprócz wynagrodzeń i pochodnych, które są ujęte w
wydatkach urzędu gminy)
94152,00
 kultura fizyczna i sport (wydatki bieżące)
II.2. Inne wydatki (m.in.: utrzymanie dróg gminnych, gospodarka
1378562,36
odpadami, oświetlenie uliczne, remonty, realizacja projektu
„Kreatywnie ku przyszłości”)
II.3. Inwestycje – wydatki majątkowe
1345302,08
II.4. Spłaty kredytów
1240000,00
Tabela nr 14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Koczała w latach 2017-2018.

Wykonanie
budżetu na
koniec 2018
roku (zł)
14463542,91
15158455,98
-694913,07
13472122,11
3574531,00
4849182,86
1970810,40
4886894,67

4176743,31
710151,36
161513,58
981420,80
12052471,88
1352336,09
3835745,79
2202035,55
1466287,18
160056,24
7296,00
4109468,87
1891676,97
116970,02
1525453,78
15542,40
106226,64
72592,39
500757,09
98718,23
84949,81
1497030,64

1608953,46
1394752,00

W 2018 roku na pokrycie występującego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
zaciągnięto kredyt w wysokości 1500000,00 zł.
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7.

KONTROLE I KONTROLA ZARZĄDCZA W 2018 ROKU

7.1.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE GMINY KOCZAŁA ORAZ JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH W 2018 ROKU

W 2018 roku w Urzędzie Gminy Koczała zostało przeprowadzonych 7 kontroli:
1) Kontrola kompleksowa Gminy Koczała w zakresie gospodarki finansowej i zamówień
publicznych przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku;
2) Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych oraz prawidłowości i aktualności
dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich przeprowadzona przez
Wojewodę Pomorskiego;
3) Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego
zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przeprowadzona przez Archiwum
Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku;
4) Kontrola urzędu stanu cywilnego obejmująca sprawdzenie warunków przechowywania
i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego
przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku;
5) Kontrola pola biwakowego oraz kąpieliska nad jez. Dymno w Koczale przeprowadzona przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Człuchowie;
6) Ocena realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie;
7) Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości dz. nr
616/90 obr. Koczała, 617/34 i 617/35 obr. Koczała, 153/2 obr. Załęże przeprowadzona przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim.
Protokoły kontroli oraz odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne opublikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.
Ponadto w 2018 roku Komisja rewizyjna Rady Gminy Koczała kontrolowała sołectwo Bielsko
w zakresie finansowym oraz wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
W gminnych jednostkach organizacyjnych, zakładzie budżetowym i instytucjach kultury w 2018
roku zostały przeprowadzone następujące kontrole przez instytucje inne niż Wójt Gminy Koczała:
1) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale nie były przeprowadzane kontrole;
2) w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale:
a) Kontrola stanu sanitarnego ośrodka kultury przeprowadzona przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie,
b) Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych przeprowadzona przez zakład
kominiarski;
3) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale nie były przeprowadzane kontrole;
4) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koczale:
a) Ocena stanu sanitarnego cmentarza komunalnego w Koczale przeprowadzona przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie,
b) Ocena stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych przeprowadzona
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Człuchowie;
5) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale:
a) Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad
ergonomii przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Człuchowie,
b) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzona przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie,
c) Ocena przegotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzona
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Człuchowie,
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d) Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
prowadzenia egzaminów przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
e) Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole i przedszkolu przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.
7.2.

KONTROLA ZARZĄDCZA W 2018 ROKU

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w 2018 roku w jednostce organizacyjnej, przez którą
należy rozumieć jednostki i zakłady budżetowe oraz instytucje kultury Gminy Koczała działające
w oparciu o ustawę o finansach publicznych, wraz z raportem z samooceny funkcjonowania kontroli
zarządczej w jednostce zostały złożone przez kierowników wszystkich jednostek. Wynika z nich, że
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale,
Zakładzie Gospodarki Komunalnej Z.B. w Koczale oraz Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale,
natomiast w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale oraz w Urzędzie Gminy Koczała. Jednocześnie
kierownicy GOK i urzędu gminy wskazali, czego dotyczyły zastrzeżenia oraz zaproponowali działania,
jakie zamierzają podjąć w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Kierownicy jednostek
oświadczenia opierali na ocenach i informacjach pochodzących z monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
procesu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych oraz innych źródeł
(m.in.: wysłuchania uwag pracowników, sprawozdania, raporty, informacje, analizy porównawcze,
samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego). Ponadto w terminie do dnia
31 stycznia 2019 r. kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych złożyli sprawozdania
z wykonania planu działalności jednostek za rok 2018, które zostały przyjęte przez Wójta Gminy
Koczała bez zastrzeżeń.
W ramach kontroli zarządczej, zgodnie z przyjętym planem kontroli na rok 2018 Wójt Gminy
Koczała przeprowadził 6 kontroli:
1) Stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Koczale za okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r., kontrola sprawdzająca
przeprowadzona w dniu 27 marca 2018 r.;
2) Stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Koczale za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., kontrola problemowa
przeprowadzona w dniu 14 lutego 2018 r.;
3) Rozliczanie dotacji celowych z budżetu gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., kontrola problemowa przeprowadzona
w dniu 14 grudnia 2018 r.;
4) Prawidłowość gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez Zespół Kształcenia
i Wychowania w Koczale za okres od 1 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2018 r., kontrola
problemowa przeprowadzona w dniu 25 czerwca 2018 r.;
5) Prawidłowość gospodarowania wytwarzanymi odpadami przez wybranych przedsiębiorców
działających na terenie gminy Koczała za okres od 1 stycznia 2017 r. do 19 września 2018 r.,
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 20 września 2018 r.;
6) Prawidłowość realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Szczecinku za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., kontrola
problemowa przeprowadzona w dniu 25 września 2018 r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy
przez ZGK w Koczale, prawidłowości gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez ZKiW w Koczale
oraz prawidłowości realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała przez PGK w Szczecinku. W pozostałych
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przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które miały na celu wyeliminowanie stwierdzonych
nieprawidłowości. Część zaleceń została wykonana, a część jest w trakcie realizacji. W dniu 28 marca
2019 r. Wójt Gminy Koczała zatwierdził sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2018 rok
przyjętego zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 10 stycznia 2018 r. z późn. zm.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że w Gminie Koczała w 2018 roku w ograniczonym
stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, co znalazło
potwierdzenie w oświadczeniu Wójta Gminy Koczała o stanie kontroli zarządczej w Gminie Koczała za
rok 2018.

8.

SPRAWNA ADMINISTRACJA

8.1.

WYBRANE INFORMACJE O URZĘDZIE GMINY

Urząd Gminy Koczała stanowi aparat pomocniczo-wykonawczy wójta. Urząd gminy realizuje
zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań
własnych gminy, zadań zleconych, a także zadań przyjętych przez gminę w wyniku porozumień
z organami administracji rządowej i z innymi jednostkami administracji publicznej. Urząd gminy
wykonuje zadania związane z zarządzaniem mieniem gminy oraz realizacją jego dochodów
i wydatków w zakresie określonym przepisami prawa. Ponadto urząd gminy prowadzi obsługę rady
gminy i jednostek pomocniczych. Kierownikiem urzędu gminy jest wójt.
Na koniec 2018 roku w Urzędzie Gminy Koczała zatrudnionych było 25 osób, w tym 19 osób na
stanowiskach urzędniczych oraz 6 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Rok wcześniej, czyli
na koniec 2017 roku, zatrudnione były 22 osoby, w tym 18 osób na stanowiskach urzędniczych oraz
4 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
W 2018 roku do Urzędu Gminy Koczała wpłynęło 6129 pism, to jest o 1814 więcej niż w 2017
roku.
Wójt Gminy Koczała jako organ administracji publicznej w sprawach indywidualnych
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco oraz jako organ
podatkowy w 2018 roku wydał 1753 decyzje (w 2017 roku 2080 decyzji). Żadna z decyzji nie została
zaskarżona do organów wyższej instancji. Udzielono odpowiedzi na 82 wnioski o udostępnienie
informacji, w tym 65 na wnioski o udostępnienie informacji publicznej (w 2017 roku było to
odpowiednio 72 i 25 odpowiedzi). W ramach zadań zleconych wydano 310 dowodów osobistych.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale sporządzono 38 aktów stanu cywilnego oraz wydano 273
odpisów (w 2017 roku sporządzono 60 aktów i wydano 314 odpisów).
W 2018 roku do rady gminy nie wpłynęły żadne skargi na działalność wójta i kierowników
jednostek organizacyjnych.
8.2.

ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Na koniec 2018 roku w gminnych jednostkach organizacyjnych, zakładzie budżetowym
i instytucjach kultury zatrudnione były łącznie 92 osoby. Liczbę pracowników i etatów poszczególnych
jednostek przedstawia tabela.

Podmiot
1. Gminna Biblioteka Publiczna,
w tym:
 na stanowiskach bibliotekarskich
 pozostali (księgowa)

Wg stanu
na koniec 2017 r.
Pracownicy
Etaty

Wg stanu
na koniec 2018 r
Pracownicy
Etaty

3

1,7

3

1,7

2
1

1,5
0,2

2
1

1,5
0,2
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2. Gminny Ośrodek Kultury
6
4,9
5
3,9
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
14
12,25
15
13
w tym:
8
8
8
8
 stanowiska urzędnicze
1
1
1
1
 asystent rodziny
5
3,25
6
4
 opiekun i młodszy opiekun
4. Zakład Gospodarki Komunalnej,
15
15
16
16
w tym:
 pracownicy administracyjno4
4
4
4
biurowi
11
11
12
12
 pracownicy obsługi
5. Zespół Kształcenia i Wychowania,
51
52,12
53
49,77
w tym:
31
31,03
33
30,59
 nauczyciele
3
3
3
3
 administracja
15
18,12
17
16,18
 obsługa
Razem:
89
85,97
92
84,37
Tabela nr 15. Liczba pracowników i etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, zakładzie
budżetowym i instytucjach kultury Gminy Koczała w latach 2017-2018.

9.

SPIS DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Raport o stanie Gminy Koczała za 2018 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione
dokumenty:
1) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koczała za 2018 rok;
2) Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu na terenie gminy w 2018 roku;
3) Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w 2018
roku;
4) Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale
w 2018 r.;
5) Informacja o braku przeprowadzonych kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Koczale w 2018 r.;
6) Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2018 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Koczale;
7) Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale
w 2018 r.;
8) Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok;
9) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koczała za rok szkolny 2017/2018;
10) Informacja z przebiegu sezonu turystycznego za 2018 rok;
11) Informacja wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2018 roku,
przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego
Ośrodka Kultury w Koczale, Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2018 roku oraz
informacja o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2018 r.;
12) Informacja wójta gminy o realizacji uchwał Rady Gminy Koczała podjętych w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.;
13) Informacja wójta gminy o realizacji uchwał Rady Gminy Koczała podjętych w okresie od
1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
14) Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Koczała za 2017 rok;
15) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale;
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16) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale;
17) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koczale;
18) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 kierownika Urzędu Gminy Koczała;
19) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej Z.B. w Koczale;
20) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 dyrektora Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Koczale;
21) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 Wójta Gminy Koczała;
22) Raport z samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Koczale;
23) Raport z samooceny kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale za 2018 rok;
24) Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Koczale;
25) Raport z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Koczała za rok 2018;
26) Raport z samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Z.B. w Koczale 2018 r.;
27) Raport z samooceny kontroli zarządczej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale za
2018 rok;
28) Sprawozdanie finansowe Gminy Koczała za 2018 rok;
29) Sprawozdanie Wójta Gminy Koczała z realizacji Strategii rozwoju Gminy Koczała na lata 20162025 za okres od 1 stycznia 2016 r. do 13 września 2018 r.;
30) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Koczała za rok 2018;
31) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok;
32) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok;
33) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale za 2018 rok;
34) Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale za 2018 rok;
35) Sprawozdanie z działalności Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale za 2018 rok;
36) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2018 rok;
37) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2018 rok;
38) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koczała na lata
2016-2018 za rok 2018;
39) Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2018;
40) Sprawozdanie z wykonania planu działalności Urzędu Gminy Koczała za rok 2018;
41) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2018 rok;
42) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koczała
na lata 2015-2022 za lata 2015, 2016, 2017;
43) Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej w Gminie Koczała za 2018 rok.
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