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WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.        

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). 

Raport stanowi zestawienie działalności gminy za rok ubiegły oraz jest podstawą do obiektywnej              

i opartej na faktach oceny. 

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Linia za 2019 rok,                                    

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Linia i budżetu 

obywatelskiego.  

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą                             

i społeczną Gminy Linia. Ujęte w nim zostały szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania 

gminy w 2019 roku, które posłużą mieszkańcom Gminy Linia do zwiększenia wiedzy na temat 

działalności gminy, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat zrealizowanych 

zadań oraz przyszłości gminy. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy. 

Gmina Linia zlokalizowana jest w zachodniej części Województwa Pomorskiego i leży ok. 35 km              

na południowy zachód od Wejherowa oraz około 18 km na południowy wschód od Lęborka.                 

Od Aglomeracji Gdańskiej Linię dzieli ok. 60 km. Powierzchnia Gminy Linia wynosi ogółem 

12001,6404 ha - 120 km2. Gmina Linia należy do Powiatu Wejherowskiego. Od północy graniczy                 

z gminami Powiatu Wejherowskiego: Łęczyce i Luzino, a od wschodu z Szemudem. Od zachodu 

graniczy z Cewicami gminą w Powiecie Lęborskim Od południa styka się z Sierakowicami                              

i Kartuzami - w Powiecie Kartuskim. 

Południowa cześć gminy obejmująca 1.245 ha (10,4% całego obszaru) leży w granicach Kaszubskiego 

Parku Krajobrazowego. Dalsze 2.593 ha terenu gminy wchodzi w skład obszaru chronionego 

krajobrazu Doliny Łeby. Łącznie tereny podlegające ochronie stanowią 32%, z otuliną parku aż 60% 

powierzchni całej gminy. 

Obszar Gminy Linia jest położony na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Zróżnicowanej rzeźbie terenu 

towarzyszy zróżnicowanie utworów geologicznych. W dolinie Łeby przeważają piaski, żwiry i piaski 

gliniaste. Na  wysoczyźnie  występują  utwory gliniaste i piaszczysto-gliniaste. Lokalnie w 

zagłębieniach terenu napotkać można grunty bagienno- torfiaste. Najkorzystniejsze warunki 

klimatyczne występują na wysoczyźnie i na terenach porośniętych przez suche lasy. 

 

1.2. Struktura organizacyjna urzędu. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym głównymi zadaniami gminy są zadania własne, które mają 

na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Bieżącymi sprawami gminy 

kieruje Wójt, który wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.  

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w 

drodze zarządzenia. Ostatni regulamin organizacyjny został nadany Zarządzeniem Nr 82/2018                    

z dnia 14 grudnia 2018 roku. W skład Urzędu wchodzą referaty (finansów i księgowości, 

infrastruktury i rozwoju gminy, spraw obywatelskich, kancelaria urzędu) oraz samodzielne 

stanowiska pracy.   

Na koniec roku 2019 w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 30 osób w tym 7 osób na stanowiskach 

gospodarczych i obsługi. Zakres zadań na stanowiskach administracyjnych jest bardzo złożony. Każdy 

z pracowników prowadzi po kilka zadań nie związanych ze sobą tematycznie, co wymaga od 

pracowników dużej wiedzy w różnych dziedzinach.  

 

1.3. Jednostki organizacyjne gminy. 

Na terenie gminy oprócz Urzędu Gminy funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych oraz 2 instytucje 

kultury. Każda z tych jednostek działa w oparciu o swój statut. 
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Jednostki organizacyjne gminy to:  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - stan zatrudnienia na koniec 2019 roku wynosił 10 osób; 

2. Żłobek Gminny „Promyczek” – stan zatrudnienia – 14 osób 

3. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie – stan zatrudnienia  - 18 osób w tym 1 osoba obsługi; 

4. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Lini – stan zatrudnienia - 59 osób w tym 16 obsługi; 

5. Szkoła Podstawowa w Miłoszewie – stan zatrudnienia - 20 osób w tym 2 obsługi; 

6. Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach – stan zatrudnienia – 

24 osoby w tym 2 obsługi; 

7. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu – stan zatrudnienia – 30 osób w tym 

5 obsługi; 

8. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzepczu – stan zatrudnienia – 37 osób w tym    10 

obsługi. 

 

Samorządowe Instytucje Kultury to: 

1. Gminny Dom Kultury – stan zatrudnienia na koniec 2019 roku wynosił 3 osoby; 

2. Biblioteka Publiczna Gminy Linia z siedzibą w Lini oraz filią w Strzepczu – stan zatrudnienia – 

6 osób. 

 

 

1.4. Sołectwa. 

Gmina Linia dzieli się na 14 wsi, a 13 sołectw: Linia, Strzepcz, Miłoszewo, Niepoczołowice, Kętrzyno, 

Lewino, Lewinko, Pobłocie, Smażyno, Osiek, Zakrzewo, Tłuczewo, Kobylasz – Potęgowo oraz 12 

obrębów geodezyjnych. Największa miejscowość i siedziba władz gminnych Linia położona jest w 

zachodniej części obszaru gminy. 

 Powierzchnia poszczególnych obrębów geodezyjnych kształtuje się następująco: 

1) Niepoczołowice (obejmuje m. Potęgowo) – 1529,9436 ha 

2) Linia – 1398,0714 ha 

3) Osiek – 1256,3761 ha 

4) Strzepcz – 1238,6596 ha 

5) Lewino (obejmuje m. Lewinko) – 1102,5696 ha 

6) Pobłocie – 1089,8509 ha 

7) Kętrzyno – 1030,0947 ha 

8) Zakrzewo – 952,3148 ha 

9) Miłoszewo – 879,6312 ha  

10) Tłuczewo – 694,4335 ha 

11) Kobylasz – 433,3378 ha 

12) Smażyno – 396,2302 ha 
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1.5. Ludność. 

Liczba stałych mieszkańców Gminy Linia, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., na podstawie 

prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała się następująco: 

Lp. Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

w poszczególnych miejscowościach 
zameldowanych na pobyt stały 

1 LINIA 1921 

2 STRZEPCZ 941 

3 NIEPOCZOŁOWICE 787 

4 MIŁOSZEWO 502 

5 POBŁOCIE 468 

6 ZAKRZEWO 321 

7 KĘTRZYNO 319 

8 LEWINO 239 

9 SMAŻYNO 235 

10 TŁUCZEWO 208 

11 OSIEK 159 

12 KOBYLASZ 151 

13 LEWINKO 119 

14 POTĘGOWO 38 

Ogółem: 6408 
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Na terenie gminy Linia na dzień 31 grudnia 2019 roku zameldowanych było 6.408 osób. Średnia 

gęstość zaludnienia w gminie to 53,4 osoby na km2. Z uwagi na walory krajobrazowe  i przyrodnicze, 

w okresie letnim ludność gminy zwiększa się czasowo o osoby przybyłe tu w celach wypoczynkowych 

i rekreacyjnych. Szacunkowo ocenia się liczbę mieszkańców sezonowych na około 800 osób. 

Liczba ludności Gminy Linia w poszczególnych miejscowościach na przestrzeni lat 1995-2019, 

zmieniała się następująco: 

Lp. Miejscowość 
 Liczba mieszkańców 

1995 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2015 r. 2018 2019 r. 

1 KĘTRZYNO 388 382 341 308 300 313 319 

2 KOBYLASZ 179 169 161 156 155 147 151 

3 LEWINKO 77 89 97 105 118 118 119 

4 LEWINO 210 195 194 203 216 231 239 

5 LINIA 1337 1457 1676 1795 1853 1884 1921 

6 MIŁOSZEWO 499 487 490 473 482 485 502 

7 NIEPOCZOŁOWICE 589 628 663 676 750 783 787 

8 OSIEK 160 156 141 148 157 161 159 

9 POBŁOCIE 394 396 416 431 446 454 468 

10 POTĘGOWO 39 43 39 34 29 33 38 

11 SMAŻYNO 225 233 238 237 231 234 235 

12 STRZEPCZ 742 819 843 908 918 941 941 

13 TŁUCZEWO 215 240 250 231 215 212 208 

14 ZAKRZEWO 308 306 317 317 327 329 321 

Ogółem: 5362 5600 5866 6023 6197 6325 6408 

Stan ludności gminy w ciągu ostatnich kilkunastu lat cechuje się powolnym wzrostem. W 1995 r. 

gminę zamieszkiwało 5362 osób. Na koniec grudnia 2019 r. ludność gminy (stan według miejsca 

zameldowania) liczyła 6408 osób, w tym 3220 kobiet i 3188 mężczyzn. W stosunku do roku 2018 

odnotowano wzrost mieszkańców gminy o 83 osoby, co stanowi 1,31%. 
 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,                              

z podziałem na grupy wiekowe, przedstawiała się następująco: 
  

 

Grupy wiekowe 
Płeć 

Kobiety Mężczyźni Razem 

KĘTRZYNO 160 159 319 

Przedprodukcyjny 44 40 84 

Produkcyjny 80 100 180 

Poprodukcyjny 36 19 55 
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KOBYLASZ 71 80 151 

Przedprodukcyjny 12 17 29 

Produkcyjny 41 55 96 

Poprodukcyjny 18 8 26 

LEWINKO 57 62 119 

Przedprodukcyjny 12 13 25 

Produkcyjny 29 33 62 

Poprodukcyjny 16 16 32 

LEWINO  111 128 239 

Przedprodukcyjny 33 37 70 

Produkcyjny 61 83 144 

Poprodukcyjny 17 8 25 

LINIA  989 932 1921 

Przedprodukcyjny 280 246 526 

Produkcyjny 578 619 1197 

Poprodukcyjny 131 67 198 

MIŁOSZEWO  249 253 502 

Przedprodukcyjny 72 60 132 

Produkcyjny 139 167 306 

Poprodukcyjny 38 26 64 

NIEPOCZOŁOWICE 399 388 787 

Przedprodukcyjny 123 129 252 

Produkcyjny 207 225 432 

Poprodukcyjny 69 34 103 

OSIEK  69 90 159 

Przedprodukcyjny 26 23 49 

Produkcyjny 31 58 89 

Poprodukcyjny 12 9 21 

POBŁOCIE 236 232 468 

Przedprodukcyjny 66 69 135 
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Produkcyjny 135 142 277 

Poprodukcyjny 35 21 56 

POTĘGOWO  
22 16 38 

Przedprodukcyjny 5 4 9 

Produkcyjny 15 12 27 

Poprodukcyjny 2 0 2 

SMAŻYNO  106 129 235 

Przedprodukcyjny 22 37 59 

Produkcyjny 62 82 144 

Poprodukcyjny 22 10 32 

STRZEPCZ 490 451 941 

Przedprodukcyjny 139 128 267 

Produkcyjny 285 286 571 

Poprodukcyjny 66 37 103 

TŁUCZEWO 106 102 208 

Przedprodukcyjny 27 20 47 

Produkcyjny 57 71 128 

Poprodukcyjny 22 11 33 

ZAKRZEWO 159 162 321 

Przedprodukcyjny 39 37 76 

Produkcyjny 91 110 201 

Poprodukcyjny 29 15 44 
 

Struktura wiekowa ludności na terenie Gminy Linia, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,                              
na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, przedstawiała się następująco: 

Grupy wiekowe 
Płeć 

Kobiety Mężczyźni Razem 

Przedprodukcyjny: 0-18 lat 855 823 1678 

Produkcyjny: 19-60 (kobiety) 
                        19-65 (mężczyźni) 

1812 2058 3870 

Poprodukcyjny: 61 i więcej (kobiety) 
                            66 i więcej (mężczyźni) 

553 307 860 

Ogółem: 3220 3188 6408 
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Struktura wiekowa ludności na terenie Gminy Linia na przestrzeni lat 2000-2019, na podstawie 
prowadzonego przez gminę zestawień, przedstawia się następująco: 

1.  

Grupy wiekowe 
Liczba mieszkańców 

2000 2007 2012 2018 2019 

Przedprodukcyjny: 0-18 lat 2128 1897 1747 1728 1678 

Produkcyjny: 19-60 (kobiety) 
                        19-65 (mężczyźni) 

1295 
1602 

1609 
1832 

1724 
1947 

1805 
2021 

1812 
2058 

Poprodukcyjny: 61 i więcej (kobiety) 
                            66 i więcej (mężczyźni) 

380 
195 

372 
205 

427 
234 

496 
275 

553 
307 

 

W Gminie Linia występuje korzystna sytuacja związana ze strukturą ludności wg ekonomicznych 

grup wieku. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią – 26,19 %, w wieku produkcyjnym 

60,39%, a jedynie 13,42% to osoby w wieku poprodukcyjnym. 

W roku 2019 w Gminie Linia występuje, biorąc pod uwagę wiek produkcyjny, nieznaczna przewaga 

mężczyzn nad kobietami, natomiast w wieku poprodukcyjnym jest znaczna bo aż 80 procentowa 

przewaga kobiet nad mężczyznami. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnych zmalała o 50 osób.  

Liczba urodzeń  z podziałem na lata 2016 – 2019: 

Płeć 
Stan na 31.12.2019 r. 

2016 2017 2018 2019 

Kobiety 50 63 52 62 

Mężczyźni 61 50 44 67 

Ogółem 111 113 96 129 
 

Liczba zgonów z podziałem na lata 2016-2019: 

Płeć 
Stan na 31.12.2020 r. 

2016 2017 2018 2019 

Kobiety 18 23 19 25 

Mężczyźni 32 26 33 22 

Ogółem 50 49 52 47 

Liczba urodzeń w  2019 roku w stosunku do lat poprzednich nieznacznie wzrosła, natomiast liczba 

zgonów spadła. Sytuacja ta przedstawia, że w gminie Linia społeczeństwo starzeje się. Z roku na rok 

zwiększa się udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Proces starzenia się społeczeństwa 

związany jest przede wszystkim z postępem cywilizacyjnym, medycznym, jak również zmianą 

jakości życia ludzi. Wśród najważniejszych przyczyn demograficznego starzenia się społeczeństwa 

na terenie Gminy Linia można wyróżnić przede wszystkim spadek umieralności (zwłaszcza ludzi 
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spośród młodszych grup wieku) oraz wydłużenie okresu ludzkiego życia (co za tym idzie wzrost 

bezwzględnej liczby starszej wiekiem ludności). 

Zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz wzrost ludności w starszym wieku, będzie się pogłębiać, 

zatem należy podjąć działania, które będą miały na celu pomoc osobom starszym w ich codziennym 

życiu, w integracji ze społeczeństwem oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

 

1.6. Gospodarstwa rolne. 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu wiąże się                          

z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony co raz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji 

usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych. 

W Gminie Linia w 2019 roku funkcjonowały 836 gospodarstw rolnych, w tym: 

Lp. Powierzchnia gospodarstwa Ilość gospodarstw 2019 r. 

1 1-2 ha 241 

2 2,01-5 ha 164 

3 5,01-7 ha 74 

4 7,01 – 10 ha 107 

5 10,01 – 15 ha 133 

6 powyżej 15 ha 117 

Użytki rolne zajmują 50% powierzchni gminy. Gleby na jej terenie są słabe, głównie piaszczyste. 

Lasy zajmują ponad 45% terenu. Gatunkiem przeważającym wśród drzew jest sosna, chociaż 

występują też gatunki liściaste. 

 

1.7. Podmioty gospodarcze. 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 r., ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Linia wynosi 353 przedsiębiorców,                          

z czego status „aktywny” posiadało 291 podmiotów, status „zawieszony” 53, a działalność 

prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej – 9 przedsiębiorców. W stosunku do roku 2018 

liczba działalności gospodarczych wzrosła o 7 podmiotów z jednoczesnym zmniejszeniem się 

zawieszonych działalności gospodarczych również o 7 przedsiębiorców. Z statusem „aktywny” jest 

ich o 13 więcej niż w stosunku do roku ubiegłego.  
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Wiodącą dziedziną gospodarczą występującą w gminie jest rolnictwo, którego strukturę tworzą 

głównie gospodarstwa indywidualne. Dodatkowo występuje gospodarka leśna. Działają tu także 

niewielkie zakłady produkcyjne głównie w branży drzewnej i spożywczej. Część zatrudnionych 

zajmuje się obsługą ludności. Wymienić tu można pracowników służb gminnych, służby zdrowia                  

i szkolnictwa. 
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2. INFORMACJE FINANSOWE 
 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Linia. 

Budżet Gminy Linia na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr 23/III/VIII/2018 Rady Gminy Linia                  

z dnia 28 grudnia 2018 roku. Zmiany w budżecie w trakcie 2019 roku wprowadzane zostały 8 

uchwałami Rady Gminy oraz 22 Zarządzeniami Wójta Gminy Linia. 

Wolne środki za 2018 rok wyniosły 1 092 014,55 zł zostały włączone do przychodów budżetu na 

2019 rok. 

Wykonanie dochodów 

Plan dochodów 45 910 487,60 zł 

Wykonanie ogółem w tym: 
PIT 
CIT 

Podatek od nieruchomości 

43 172 549,98 zł 
2 656 041,00 zł 

263 231,91 zł 
2 133 597,39 zł  

 

Wykonanie wydatków 

Plan wydatków 44 935 013,68 zł 

Wykonanie wydatków 40 517 763,79 zł 
 

Wynik budżetu 

Planowany wynik NADWYŻKA 975 473,92 zł 

Wykonanie NADWYŻKA 2 654 786,19 zł 
 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

Plan 4 386 309,10 zł 

Wykonanie 2 267 780,00 zł 
 

Dochody z majątku 

Plan 1 032 000,00 zł 

Wykonanie 211 251,41 zł 

 

2.2. Stan finansowy gminy. 
 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 21,13% 

Wykonanie dochodów ogółem 43 172 549,98 zł 

Wykonanie dochodów własnych  9 122 015,15 zł 

 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 5,17% 

Wykonanie – wydatki ogółem 40 517 763,79 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe 2 096 260,46 zł 
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Zadłużenie (z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31.12.2019 r. stanowiło kwotę 

ogółem 5 594 500 zł i dotyczyło: 

1) pożyczka z WFOŚiGW: 124 500 zł, przeznaczona na pompę ciepła do żłobka w Lini, 

2) kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie: 750 000,00 zł, przeznaczony               

na kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie 

Szwajcarii Kaszubskiej, 

3) kredyty z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na łączną kwotę: 4 720 000,00 zł                           

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, powstałego w związku 

z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących m. in. budowy żłobka w Lini (1 600 000,00 zł) 

oraz pozostałych inwestycji w infrastrukturę techniczną. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy                 

o finansach publicznych w stosunku do dochodów Gminy Linia na koniec 2019 r. wyniósł 12,96%. 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Linia na lata 2020 – 2029, przedstawia informację                            

o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 cytowanej ustawy. 

Wolne środki według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 019 482,08 zł, a obsługa zadłużenia – 

171 104,14 zł. 

PLANOWANY HARMONOGRAM SPŁAT ZADŁUŻENIA 
na dzień 31.12.2019 r. 

Na koniec 
roku 

Spłata rat 
kapitałowych                  

w zł 

Kwota 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w 
art.243 u.o f.p. 

Kwota długu                             
w zł 

Wskaźnik 
planowanej 

łącznej kwoty 
zobowiązań 

Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań 

określ. w art. 243 u.o f.p 
w oparciu o wykon. roku 
poprzedz. pierwszy rok 

prognozy 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.: 5.594.500,00   

2020 718.500,00  6.698.195,00 3,44 5,58 

2021 1.640.695,00 822.195,00 5.057.500,00 3,48 4,62 

2022 842.500,00  4.215.000,00 3,57 7,1 

2023 785.000,00  3.430.000,00 3,36 8,66 

2024 785.000,00  2.645.000,00 3,33 11,94 

2025 785.000,00  1.860.000,00 3,33 12,73 

2026 660.000,00  1.200.000,00 2,73 10,14 

2027 500.000,00  700.000,00 2,09 11,46 

2028 500.000,00  200.000,00 2,05 13,03 

2029 100.000,00  100.000,00 0,54 13,26 
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Planowane przedsięwzięcia na przyszłe lata występują w 2020 r. i będą miały pokrycie w budżecie 

na 2020 r. 

2.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych. 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 40,71 % 

Lp. Nazwa zadania 
Plan  

na 2019 r.              
w zł 

Wykonanie 
za 2019 r.                

w zł 
% 

Otrzymane 
dofinansowani

e w zł 
Uwagi 

1 Budowa placu rekreacyjnego w 
miejscowości Linia 

24 739,38 24 722,92 99,93 10 000,00 Zadanie 
zakończone 

2 Udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania pn.: 
"Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1420G Godętowo-Nawcz-
Tłuczewo na odcinku Nawcz-
Osiek" 

332 450,00 332 450,00 100 0 Zadanie 
zakończone 

3 Przebudowa drogi gminnej nr 
150014G Lewinko-Pobłocie-
Dąbrówka 

736 219,00 0,00 0 261 356,00 Zadanie 
zrealizowane 

w 2020 r. 

4 Przebudowa drogi gminnej w 
zakresie wykonania chodnika w 
miejscowości Osiek 

137 185,09 128 734,26 93,84 0 Zadanie 
zakończone 

5 Przebudowa nawierzchni drogi 
ul. Spokojnej w miejscowości 
Linia 

216 867,82 216 861,51 99,99 0 Zadanie 
zakończone 

6 Budowa dróg na terenie gminy 209 376,18 38 090,00 18,19 0 Koszty 
opracowania 

dokumentacji 

7 Udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Lęborskiemu na 
realizację zadania 
pn.:"Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1336G  odcinek 
od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1330G do m. 
Dziechno od km0+000 do km 
4+000" 

100 000,00 100 000,00 100 0 Zadanie 
zakończone 

8 Modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych (Pobłocie                    
ul. Długa) 

498 500,00 498 384,62 99,98 220 708,00 FDS 
120 885,00 UM 
Razem: 341 593 

Zadanie 
zakończone 

9 Zakup wiat przystankowych                           16 000,00 15 990,00 99,94 0 Zadanie 
zakończone 

10 Wymiana serwera 10 000,00 0,00 0 0 Zadanie w 
trakcie 

realizacji 

11 Zakup sprzętu nagłaśniającego 10 000,00 5 999,07 59,99 0 Zadanie 
zakończone 

12 Zakup przyczepki do przewozu 
sprzętu pożarniczego 

6 300,00 5 790,00 91,90 0 Zadanie 
zakończone 
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Lp. Nazwa zadania 
Plan  

na 2019 r.              
w zł 

Wykonanie 
za 2019 r.                

w zł 
% 

Otrzymane 
dofinansowani

e w zł 
Uwagi 

13 Udzielenie dotacji jednostce OSP 2 137,01 2 137,01 100 0 Zadanie 
zakończone 

14 Realizacja projektu "Tworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych 
dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Linia w nowej placówce 
edukacyjnej" 

670 160,00 647 792,54 96,66 270 700,00 Zadanie 
zakończone 

15 Zakup kserokopiarki do SP Linia 5 000,00 5 000,00 100 0 Zadanie 
zakończone 

16 Zakup autoklawu oraz oprawy 
gabinetowej do gabinetu 
stomatologicznego w Lini 

22 000,00 21 510,00 97,77 0 Zadanie 
zakończone 

17 Realizacja projektu pn.: 
"Wsparcie dla rodziców 
powracających na rynek pracy w 
opiece nad dzieckiem do lat 3 w 
Gminie Linia" 

43 399,00 41 920,53 96,59 43 399,00 Zadanie 
zakończone 

18 Realizacja projektu pn.: 
Odnawialne źródła energii oraz 
instalacje solarne na terenie 
Gminy Miasta Redy i Miasta Puck 
oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce 
i Gniewino" 

2 097 444,18 0,00 0 0 Zadanie w 
trakcie 

realizacji 

19 Zakup traktora ogrodowego 11 000,00 10 878,00 98,89 0 Zadanie 
zakończone 

 Razem: 5 148 777,66 2 096 260,46 40,71 927 048,00  

Na zadania inwestycyjne/majątkowe w 2019 roku wydatkowano kwotę 2 096 260,46 zł, co stanowi 
5,17 % wydatków ogółem, a otrzymane dofinansowanie na zrealizowane zadania stanowi 44,22% 
wydatków inwestycyjnych. 
 
Ponadto w 2019 roku: 
1) dokonano ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150014G 

Lewinko – Pobłocie Dąbrówka” oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150013G 
Lewinko - Dargolewo” i otrzymano w 2019 r. dofinansowanie w wysokości 1 274 637,00 zł                      
z PROW 2014-2020; 

2) dokonano ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego 
wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w powiecie 
wejherowskim” i otrzymano w 2019 r. dofinansowanie w wysokości 33 228,64 zł                                     
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Działanie 11.1; 

3) dokonano ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy                       
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” i otrzymano w 2019 r. dofinansowanie                              
w wysokości 165 822,46 zł; 

4) otrzymano dotację celową z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania                               
pn.: „Remont odcinka drogi gminnej realizacji Lewinko – Lewino o nr 150017G”, otrzymując                    
w 2019 roku dofinansowanie w wysokości 217 253,00 zł. 

Razem stanowi to kwotę 1 690 941,10 zł. 
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Łączna wartość otrzymanych dotacji w 2019 roku wyniosła 3 787 201,56 zł, co stanowi 9,35 % 
wydatków ogółem, 8,77% dochodów ogółem i 41,52% dochodów własnych.  
 

Realizacja funduszu sołeckiego. 

Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego wprowadzenia dotyczy 

jedynie miast na prawach powiatu. W Gminie Linia nie został wprowadzony budżet obywatelski, 

ani też wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego. Uchwałą Nr 318/XXX/VII/2018 Rady 

Gminy Linia z dnia 22.02.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 

środków, stanowiących fundusz sołecki Rada Gminy Linia nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy na 2019 r. środków stanowiących fundusz sołecki. 
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3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

3.1. Majątek Gminy Linia. 

Wartość początkowa majątku Gminy Linia na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 71 622 903,85 zł, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwotę 73 355 294,27 zł. W stosunku do roku 

ubiegłego nastąpił wzrost wartości mienia gminnego o 1 732 390,42 zł, co stanowi 2,42%. 

W skład majątku wchodzą środki trwałe według poniższych grup rodzajowych: 

1) Grunty ogółem: 229,2666 ha o wartości 3 210 996,25 zł 

2) Obiekty i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej: o wartości 70 144 298,02 zł, 

obejmujące m. in.: lokale mieszkalne, obiekty oświatowe, obiekty kulturalne, obiekty OSP, 

obiekty wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, obiekty sportowe, cmentarz komunalny                           

w Smażynie place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne, środki transportu, 

urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

 

Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Linia  

(stan na dzień 31.12.2019 r.) 

Lp. Obręb geodezyjny 
Powierzchnia 

ha a m2 

1. Miłoszewo 17 34 42 

2. Niepoczołowice 31 34 59 

3. Kętrzyno 16 54 03 

4. Kobylasz 7 45 58 

5. Lewino 19 07 47 

6. Linia 43 09 42 

7. Strzepcz 35 71 14 

8. Smażyno 7 63 68 

9. Pobłocie 16 80 99 

10. Osiek 10 47 87 

11. Tłuczewo 8 92 04 

12. Zakrzewo 14 85 43 

Razem: 229 26 66 

                     

3.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 

W roku 2019 Gmina Linia nabyła następujące nieruchomości gruntowe: 

1)  w drodze cywilno – prawnej (umów zamiany): 

a) dz. nr 526/2 o pow. 0,0400 ha obręb Miłoszewo – przeznaczona pod drogę, 

b) dz. nr 391/1 o pow. 0,0036 ha, obręb Miłoszewo – przeznaczona pod drogę, 
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c) dz. nr 391/2 o pow. 0,0269 ha, obręb Miłoszewo – przeznaczona pod drogę, 

d) dz. nr 391/4 o pow. 0,0725 ha, obręb Miłoszewo – przeznaczona pod drogę, 

e) dz. nr 527/1 o pow. 0,0146 ha, obręb Miłoszewo – przeznaczona pod drogę, 

f) dz. nr 654/6 o pow. 0,0050 ha, obręb Linia – (poszerzenie ul. Spokojnej), 

g) dz. nr 139/5 o pow. 0,0097 ha, obręb Strzepcz – przeznaczona pod drogę, 

h) dz. nr 317/158 o pow. 0,0012 ha, obręb Pobłocie– przeznaczona na posadowienie 

infrastruktury technicznej (przepompownia ścieków); 

2) w drodze cywilno – prawnej (umów darowizn): 

a) dz. nr 394/1 o pow. 0,0072 ha, obręb Miłoszewo- przeznaczona pod drogę, 

b) dz. nr 256/4 o pow. 0,0700 ha obręb Niepoczołowice- przeznaczona pod drogę                        

(ul. Słoneczna), 

c) dz. nr 139/7 o pow. 0,0037 ha, obręb Strzepcz – przeznaczona pod drogę, 

d) dz. nr 437/3 o pow. 0,0017 ha obręb Strzepcz – przeznaczona pod drogę. 
 

Wpływ na stan mienia komunalnego miało również przejęcie działek na podstawie decyzji Wójta 

Gminy Linia, wydanych na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami – działki przeznaczone pod drogi gminne: 

1) dz. nr 448/1 o pow. 0,0017 ha, obręb Niepoczołowice 

2) dz. nr 613/4 o pow. 0,0469 ha, obręb Linia  

3) dz. nr 601/40 o pow. 0,0815 ha, obręb Linia  
 

 

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego decyzją o nr NSP-VI.7533.19.45.2013.MK                  

z dnia 11.09.2017 gmina nabyła prawo własności do nieruchomości stanowiących działki nr 300/1 

o pow. 0,1600 ha i nr 303/3 o pow. 0,7200 ha obręb Pobłocie. W/w nieruchomości stanowią drogę 

publiczną - ul. Dąbrówka w Pobłociu. 

W roku 2019 w drodze bezprzetargowej nastąpiła sprzedaż działek: 

1) dz. nr 643/13 o pow. 0,0038 ha obręb Linia – kwota  4 000,00 zł.  

2) dz. nr 495/34 o pow. 0,0883 ha obręb Strzepcz – kwota 40 000,00 zł. 
 

W wyniku wznowienia znaków granicznych nieruchomości, stanowiących własność gminy, 

nastąpiło zwiększenie powierzchni działek o łącznej powierzchni 0,0065 ha. 

 

3.3. Dochód z tytułu wykonywania praw własności: 

1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły                        

4 463,30 zł. 

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyniosły 163 691,50 zł.  

3) Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 44 000,00 zł.  
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4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK,                                    

PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Linia na lata 2015-2022. 

Strategia Rozwoju Gminy Linia na lata 2015-2022 została zatwierdzona uchwałą Nr 87/VIII/VII/2015 

Rady Gminy Linia z dnia 22 września 2015 roku. Jest najważniejszym dokumentem programowym 

w gminie. Ma charakter nadrzędny względem dokumentów  o znaczeniu planistycznym. Wyznacza 

istotne ramy, myśląc o trwałym rozwoju. Stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian w całej 

przestrzeni gminnej oraz niwelowania barier pojawiających się w otoczeniu. Jest ona generalnym 

planem postępowania władz samorządu gminnego, narzędziem współpracy z partnerami 

samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi, a tym samym strategicznym narzędziem 

zarządzania umożliwiającym efektywne wykorzystanie zewnętrznych zasobów finansowych z 

zachowaniem zasady efektywności gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia 

rozwoju gminy jest więc planem działania, którego celem jest generowanie pozytywnych zmian 

poprzez określenie koncepcji rozwoju ze wskazaniem sposobu jej realizacji, wybór konkretnych i 

najważniejszych celów, rezygnację z celów i działań, które chce się osiągnąć, ale warunki na to nie 

pozwalają, wykorzystanie potencjału i walorów podmiotu oraz budowę pozycji konkurencyjnej 

wobec innych jednostek samorządowych.  

Wskazany kierunek rozwoju Gminy Linia znajduje swoje uzasadnienie w atutach gminy, czyli: 

atrakcyjnym położeniu geograficznym i walorach krajobrazowych (lasy, jeziora, dolina Łeby), 

zadowalającej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej (stadion, siłownia zewnętrzna, sale 

gimnastyczne, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, boiska wielofunkcyjne, place zabaw, strzeżone 

miejsce do kąpieli w Strzepczu). Te mocne strony sprzyjają koncepcji rozwoju gminy powinien 

generować rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej ze szczególnym uwzględnieniem 

dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Bogata kultura i tradycja kaszubska pozwalają na kreację 

produktu lokalnego, organizację imprez i wydarzeń artystycznych promujących gminę i jej wartości 

historyczno-kulturowe.  

WIZJA:  

Gmina Linia jako obszar przyjazny dla mieszkańców i turystów, zintegrowany społecznie  

i rozwinięty gospodarczo. 

 

MISJA: 

Gmina Linia jako wspólnota mieszkańców zmierzająca do trwałego, akceptowalnego,  

bezpiecznego rozwoju przy pełnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, kulturowych,  

naturalnych i krajobrazowych. 
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Cele strategiczne: 

1) Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez poprawę infrastruktury                              

i zwiększenie dostępu do usług publicznych: 

a) poprawa jakości oraz dostępu do usług publicznych o charakterze społecznym, 

b) budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, 

c) rozbudowa infrastruktury turystycznej, 

d) rozbudowa infrastruktury przyjaznej środowisku. 

2) Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego w Gminie Linia: 

a) wzrost aktywności zawodowej, poziomu wykształcenia i kompetencji mieszkańców, 

b) wspieranie i propagowanie rozwoju kultury i integracji społecznej jako podstawy wzrostu 

tożsamości lokalnej 

c) zwiększenie współpracy zewnętrznej, krajowej i międzynarodowej. 

3) Kształtowanie przestrzeni gminy jako terenu atrakcyjnego turystycznie, wspierającego 

gospodarkę lokalną: 

a) wsparcie sektora rolnego, 

b) wsparcie przedsiębiorczości.  

c) wsparcie dla turystyki. 

Całość dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Gminy Linia pod adresem:  

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2687/srg_linia_04_08.pdf 

 

4.2. Plany odnowy miejscowości. 

Plan odnowy miejscowości jest dokumentem, który określa strategię działania w sferze społecznej 

i kulturalnej oraz gospodarczej wsi na co najmniej okres pięciu lat. Powstaje w procesie szerokich 

konsultacji społeczności sołectwa i jest tworzony na podstawie danych zebranych podczas zebrań 

wiejskich, analiz i opracowań, w tym opracowań historycznych miejscowości i całej gminy. Plan jest 

niezbędnym załącznikiem do wniosków w przypadku ubiegania się o środki w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi”. Plany odnowy miejscowości muszą być przyjęte przez zebranie wiejskie,                

a następnie zatwierdzone przez radę gminy. 

Plany odnowy miejscowości Gminy Linia. 

Lp. Sołectwo Nr uchwały Rady Gminy Linia Uwagi 

1 LINIA Uchwała Nr 141/XII/VII/2016 Rady Gminy 
Linia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Linia 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

2 OSIEK Uchwała Nr 142/XII/VII/2016 Rady Gminy 
Linia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Osiek 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2687/srg_linia_04_08.pdf
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Lp. Sołectwo Nr uchwały Rady Gminy Linia Uwagi 

3 STRZEPCZ Uchwała Nr 143/XII/VII/2016 Rady Gminy 
Linia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Strzepcz 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

4 ZAKRZEWO Uchwała Nr 145/XII/VII/2016 Rady Gminy 
Linia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Zakrzewo 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

5 POBŁOCIE Uchwała Nr 183/XIX/VII/2016 Rady Gminy 
Linia z dnia 14 października 2016 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Pobłocie 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

6 KOBYLASZ Uchwała Nr 181/XIX/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 22 października 2012 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Kobylasz 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

7 LEWINKO Uchwała Nr 182/XIX/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 22 października 2012 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Lewinko 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

8 TŁUCZEWO Uchwała Nr 121/XIV/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Tłuczewo 

Zmieniony uchwałą             
Nr 150/XVI/VI/2012                

z dn. 28.06.2012 r. 

9 POTĘGOWO Uchwała Nr 177/XXIV/V/2009 Rady Gminy 
Linia z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Potęgowo 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

10 SMAŻYNO Uchwała Nr 203/XXVI/V/2009 Rady Gminy 
Linia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Smażyno 

Nie dokonano zmian 
zapisów planu 

11 NIEPOCZOŁOWICE Uchwała Nr 148/XVI/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Niepoczołowice 

Zmieniony uchwałą            
Nr 179/XIX/VI/2012                   

z dn. 22.10.2012 r. 
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Lp. Sołectwo Nr uchwały Rady Gminy Linia Uwagi 

12 KĘTRZYNO Uchwała Nr 114/XIV/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Kętrzyno 

Zmieniony uchwałą          
Nr 143/XVI/VI/2012                   

z dn. 28.06.2012 r. 

13 MIŁOSZEWO Uchwała Nr 145/XVI/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Miłoszewo 

Zmieniony uchwałą              
Nr 400/XXXVII/VII/2018                   

z dn. 17.10.2018 r. 

14 LEWINO Uchwała Nr 115/XIV/VI/2012 Rady Gminy 
Linia z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Lewino 

Zmieniony uchwałą                
Nr 144/XVI/VI/2012                   

z dn. 28.06.2012 r. 

Plany odnowy miejscowości mają przede wszystkim przyczynić się do podniesienia standardu 

życia w miejscowościach poprzez m. in. realizację określonych priorytetowych inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcia mają zachęcić mieszkańców do działań prospołecznych,                                          

a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności miejscowości. 

 

4.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia. 

Polityka przestrzenna Gminy Linia określona została w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia. Pierwsze studium uchwalone zostało  

w trybie przepisów ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwałą Nr 166/XXIII/V/2008 Rady Gminy Linia z dnia 30 grudnia 2008 roku. 

Ostatnia zmiana niniejszego dokumentu została dokonana uchwałą Nr 386/XXXV/VII/2018 Rady 

Gminy Linia z dnia 29-08-2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia.  

W studium wskazane zostały działania mające wpływ na rozwój Gminy Linia, do których                           

w szczególności można zaliczyć wyznaczenie nowych obszarów rozwojowych dla rozwoju funkcji: 

1) zabudowy mieszkaniowej, 

2) produkcyjnej, baz, składów i magazynów, które stwarzają możliwości lokalizacji nowych 

firm, tworzących miejsca pracy i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego gminy, 

3) wypoczynkowej, sportu i rekreacji. 

Podstawowy układ osadniczy gminy tworzą:  

1) funkcje mieszkaniowe w centralnych terenach głównych wsi gminy (Linia, Strzepcz, 

Pobłocie, Niepoczołowice); 

2) położone nad jeziorami wsie o funkcjach rolniczych i turystyczno – rekreacyjnych; 
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3) rozproszona (kolonijna) zabudowa zagrodowa zlokalizowana na obszarach terenów 

rolniczych.  

4) pozostałe wsie o funkcjach rolniczych; 

Część miejscowości położonych w gminie ma zabudowę rozproszoną. Wymienić tu należy głównie 

Miłoszewo i Kobylasz. 

 

4.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Linia  
 (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
Ilość 
miejscowych 
planów  

Powierzchnia 
objęta miejscowym 
planem w danym 
obrębie (ha) 

Powierzchnia 
całkowita dla danej 
miejscowości (ha) 

Powierzchnia 
objęta 
miejscowym 
planem (%) 

1 LINIA 24 294,2273 1396,5861 21,07 

2 NIEPOCZOŁOWICE 26 1530,7196 1530,7196 100,00 

3 LEWINKO 2 232,7500 1102,5662 21,11 

4 MIŁOSZEWO 7 69,0900 879,4364 7,90 

5 POBŁOCIE 10 330,8335 1089,8524 30,35 

6 STRZEPCZ 15 376,1244 1238,4776 30,40 

7 SMAŻYNO 3 51,1700 396,2329 12,90 

8 TŁUCZEWO 3 5,5200 694,9059 0,93 

9 ZAKRZEWO 10 25,3180 952,3276 2,66 

Ogółem: 100 2916,7599 9281,1047 31,4065577 
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Obszar miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Obręb Niepoczołowice, jako jedyny objęty jest w całości miejscowym planem, zatwierdzony 

uchwałą Nr 274/XXXVI/IV/2006 Rady Gminy Linia z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. Woj. Pom. 

z 13 marca 2007 r. Nr 60 poz. 885). 

W 2019 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(dotyczące m.in. budowa linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz 

przyłącza kablowego nn-04, budowa stacji telefonii komórkowej), w tym 2 odmowne (dotyczące 

budowy stacji telefonii komórkowej). 

Natomiast decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy wydano 44 szt. (dotyczące m. in. budowy 

budynków mieszkalnych, rozbudowy istniejącego siedliska, budynku usługowego), w tym 5 

odmownych. Wydano o 9 decyzji mniej w stosunku do roku poprzedniego. 

W 2019 roku powstało 38 punktów adresowych, natomiast w 2018 roku było ich o 8 więcej. 

 

4.5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Linia 

na lata 2017-2022. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Linia na lata 2017-2022 

został przyjęty uchwałą Nr 224/XXIII/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2017 roku. 

Gmina Linia posiada 11 lokali mieszkalnych, w tym: 

1) Strzepcz - 4 mieszkania (w tym 3 zamieszkane), 

2) Linia - 1 mieszkanie (w tym 1 zamieszkałe), 

3) Zakrzewo - 4 mieszkania (w tym 4 zamieszkałe), 
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4) Miłoszewo - 2 mieszkania (przeznaczone na sprzedaż). 
 

Zasady polityki czynszowej zawarte zostały w dziale IV wyżej wymienionego programu, zgodnie              

z którym czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty 

konserwacji, utrzymania technicznego budynku i remontów, koszty utrzymania zieleni oraz 

wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, opłaty za utrzymanie czystości, energię 

elektryczną i cieplną części wspólnych. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania 

związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do 

lokalu energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych. 

Wysokość czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy z wyjątkiem opłat 

niezależnych ustala zarządzeniem Wójt Gminy Linia nie częściej niż raz w roku z zastrzeżeniem,                                                     

że jeżeli Wynajmujący dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu, czynsz 

ulega podwyższeniu niezależnie od tego. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła 

obowiązywać. 

Wójt Gminy Linia Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. ustalił z dniem 1 lipca 2019 

roku podstawowe stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 

5,50 zł. Do stawek czynszu stosuje się obowiązujące czynniki obniżające i podwyższające, 

określone w § 8 ust. 3 i 4 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Linia na lata 2017 - 2022". Jako lokal standardowy do określenia wysokości czynszu 

przyjmuje się lokal wyposażony w w.c., wodę i energię elektryczną. Czynnikiem zwiększającym 

stawkę czynszu za lokale mieszkalne jest kanalizacja sanitarna w lokalu – 20%, centralne 

ogrzewanie – 10%, łazienka w lokalu – 10%. Z kolei czynnikiem obniżającymi stawkę czynszu za 

lokale mieszkalne jest lokal na poddaszu – 10%, lokal do kapitalnego remontu – 10%. Począwszy 

od 1 kwietnia 2017 r. stawki czynszu najmu lokali socjalnych są ustalane w wysokości 80 % stawki 

obowiązującej w lokalach mieszkalnych. 

 

4.6. Wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Linia. 

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona została szczegółowo w dziale 3. 

Zobrazowano tam również zmiany w stanie mienia komunalnego, czyli nabycia, zbycia, przejęcia 

jakie miały miejsce w roku 2019. 

Wójt Gminy Linia Zarządzeniem nr 79/2019 r. z 28 sierpnia 2019 r. ustalił minimalne stawki 

czynszu za dzierżawę lub najem gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

zarządzanych przez gminę Linia. 
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Tabela minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Linia  

Lp. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy (gruntu) 

Wysokość stawek czynszu za 

dzierżawę/najem (brutto) za 1 m2  

zł/okres płatności 

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,74 zł/1 m2 rocznie 

2. Grunty wykorzystywane na cele rolnicze 504,00 zł/1 ha rocznie 

3. Ruchome punkty sprzedaży 20,00 zł/ dziennie 

 od pojazdu/wózka/stoiska 

4. Ustawienie cyrku, wesołego miasteczka, karuzeli 500,00 zł/dziennie  

bez względu na powierzchnię 

5. Nośniki reklamowe 50,00/1 m2 miesięcznie  

Wymienione w załączniku stawki czynszu w przypadku oddania nieruchomości w 

dzierżawę/najem w drodze przetargu stanowią minimalną cenę wywoławczą. Wszystkie podane 

stawki czynszu dzierżawnego/najmu są stawkami minimalnymi, stanowiącym podstawę do 

podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia czynszu w trybie bezprzetargowym. W przypadku 

wydzierżawienia/wynajęcia nieruchomości na cele inne niż wymienione w załącznikach                           

do niniejszego zarządzenia, stawki czynszu za 1 m2 nieruchomości zostaną uzgodnione między 

stronami w drodze negocjacji. 

W przypadku nieopuszczenia nieruchomości po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy 

dzierżawy/najmu lub stwierdzenia władania nieruchomością stanowiącą własność Gminy Linia, 

bez tytułu prawnego, naliczana będzie opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

w wysokości pięciokrotności czynszu wynikającego z dotychczasowej umowy lub obowiązujących 

stawek. 

W roku 2019 planowano sprzedaż następujących nieruchomości: 

Nr działki Obręb Powierzchnia 
Prognozowana 

cena 

Otrzymana 

cena 
Tryb sprzedaży 

453/5 Miłoszewo 0,2073 ha 118 100,00 zł 0,00 zł rokowania                     

(1 postępowanie) 

397/1, 

520/20, 

520/21, 

522/5, 

Niepoczołowice 3,4323 ha 852 063,00 zł 0,00 zł przetarg                        

(2postepowania)                 



Raport o stanie Gminy Linia za 2019 rok 

Strona 29 z 109 
 

 

523/6 

(Potęgowo) 

Działki o nr ew. 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/6 (Potęgowo) obręb Niepoczołowice,                               

z przeznaczeniem na teren usług, sportu, rekreacji i turystyki z dużym udziałem terenów zielonych 

nie zostały sprzedana z uwagi na brak chętnych w pierwszym przetargu, a w drugim nie 

wstawienie się uczestnika przetargu. Działka nr 453/5 obręb Miłoszewo zabudowana budynkiem 

mieszkalnym (budynek starej szkoły podstawowej) również nie została sprzedana z uwagi na brak 

chętnych. Wszystkie organizowane przetargi i rokowania zakończyły się skutkiem negatywnym.  

Budynek komunalny w Miłoszewie od II kwartału 2019 roku do chwili obecnej jest wynajmowany 

przez osoby, które ucierpiały podczas pożaru budynku mieszkalnego w Miłoszewie. Stąd też 

wstrzymano procedurę sprzedaży nieruchomości. 

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyte zostały nieruchomości niezbędne do realizacji zadań 

własnych gminy oraz działki powstające w wyniku podziału nieruchomości, które z mocy prawa 

przeszły na własność gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. 

W 2019 r. nabyte zostały grunty pod drogami gminnymi, w celu uregulowania stanów prawnych 

tych dróg – szczegóły w rozdziale 3.2.  

 

4.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                  

i kanalizacyjnych. 

Na terenie gminy znajduje się 8 publicznych ujęć wody. Zlokalizowane są na terenie miejscowości: 

Linia, Kętrzyno, Lewino, Miłoszewo, Pobłocie, Smażyno, Strzepcz i Zakrzewo. Ujęcie wodociągowe 

w m. Kętrzyno prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Kętrzynianka”. 

Zestawienie ilościowe przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Lp. Miejscowość Ilość przyłączeń 
wodociągowych 

Ilość przyłączeń 
kanalizacyjnych 

%  

skanalizowania 

1 KĘTRZYNO 11 0 0 

2 KOBYLASZ-POTĘGOWO 44 0 0 

3 LINIA 473 416 87,95 

4 LEWINO 64 0 0 

5 MIŁOSZEWO 99 0 0 

6 NIEPOCZOŁOWICE 167 89 53,29 

7 OSIEK 30 0 0 

8 POBŁOCIE 107 0 0 

9 STRZEPCZ 268 191 71,27 
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10 SMAŻYNO 56 0 0 

11 TŁUCZEWO 44 24 54,55 

12 ZAKRZEWO 60 0 0 

13 LEWINKO 37 0 0 

14 DZIAŁKI LETNISKOWE 450 0 0 

RAZEM: 1 910   720 37,70 

 

W 2019 roku Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Linia z dnia 28 października 2019 r. przyjęto 

procedury wydawania decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej lub nowo 

wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Linia. W miejscowości Niepoczołowice 

przeprowadzono kontrole nieruchomości pod kątem możliwości technicznych podłączenia do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji wszczęto postepowania nakazujące 

wykonanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji oraz wydano stosowne decyzje administracyjne.   

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu Gminy Linia, przyjęty Uchwałą Nr 382/XXXV/VII/2018 przez Radę Gminy 

Linia w dniu 29 sierpnia 2018 roku, zawarte są informacje o planowanym zakresie usług 

wodociągowo – kanalizacyjnych, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków, przedsięwzięciach mających na celu racjonalizację zużycia wody oraz wprowadzanie 

ścieków, sposoby finansowania planowanych inwestycji oraz przedsięwzięcia rozwojowo – 

modernizacyjne  i nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.  

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 
w zakresie urządzeń wodociągowych 

ROK 2019 300 000 zł 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 150 000 zł 

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody    50 000 zł 

3. Zakup agregatów prądotwórczych 100 000 zł 

ROK 2020 300 000 ZŁ 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 200 000 zł 

2. Zakup agregatów prądotwórczych 50 000 zł 

3. Modernizacja systemu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody 50 000 zł 

ROK 2021 300 000 ZŁ 

1. Rozbudowa sieci wodociągowych 100 000 zł 

2. Wykonanie termoizolacji budynków Stacji Uzdatniania Wody 150 000 zł 

3. Wymiana pomp głębinowych 50 000 zł 

OGÓŁEM 900 000 ZŁ 
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Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 
w zakresie urządzeń kanalizacyjnych 

ROK 2019 300 000 zł 

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 200 000 zł 

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków 100 000 zł 

ROK 2020 2 300 000 ZŁ 

1. Budowa sieci kanalizacyjnych 200 000 zł 

2. Modernizacja przepompowni ścieków 100 000 zł 

3. 
Modernizacja systemu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania 
Wody 

2 000 000 zł 

ROK 2021 450 000 ZŁ 

1. Budowa sieci kanalizacyjnych 100 000 zł 

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków 150 000 zł 

3. Zakup agregatów prądotwórczych na przepompownie ścieków 50 000 zł 

OGÓŁEM 3 050 000 ZŁ 

 

Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Lp. LATA WODOCIĄGI W PLN KANALIZACJA W PLN ŁĄCZNIE 

1. 2019 300 000,00 300 000,00 600 000,00 

2. 2020 300 000,00 2 300 000,00 2 600 000,00 

3. 2021 300 000,00 450 000,00 750 000,00 

RAZEM: 900 000,00 3 050 000,00 3 950 000,00 

Realizacja zadań w zakresie przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych w zakresie urzadzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych w 2019 roku skupiała się przede wszystkim na pracach 

naprawczych przepompowni ścieków i urządzeń wodociągowych celem zapewnienia ich 

prawidłowe funkcjonowanie.  

 

Działania zrealizowane w 2019 roku mające na celu rozwój i modernizację urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych: 

1) w zakresie sieci wodociągowych (43 757,35 zł): 

a) wymiana pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w m. Lewino: 14 694,81 zł, 
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b) prace naprawcze na stacjach uzdatniania wody w m. Lewino, Pobłocie, Miłoszewo, 

Smażyno: 7 086,86 zł, 

c) prace naprawcze na sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy: 21 975,68  zł, 

2) w zakresie sieci kanalizacyjnych (196 807,76 zł): 

a) remont przepompowni P3 na ul. Zielony Dworek w Strzepczu: 6 673,50 zł, 

b) remont przepompowni P4 w Strzepczu: 21 979,22 zł, 

c) remont pompy na przepompowni P3 w Lini: 8 869,53 zł, 

d) remont pompy na przepompowni P2 w Lini : 5 806,69 zł, 

e) remont przepompowni P1 na ul. Długiej w Lini: 27 794,75 zł, 

f) remont pompy na przepompowni P4 w Lini: 1 783,50 zł, 

g) remont przepompowni P1 w Tłuczewie: 19 579,14 zł, 

h) remont przepompowni P1 w Niepoczołowicach: 12 432,16 zł, 

i) remont pompy na przepompowni P3 w Niepoczołowicach: 2 028,27 zł, 

j) remont przepompowni P2 w Niepoczołowicach: 21 889,85 zł, 

k) udrożnienia sieci kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej oraz przepompowniach:                               

44 845,85 zł,  

l) remont i prace naprawcze na oczyszczalni ścieków: 16 174,37 zł, 

m) elementy zapasowe do przepompowni ścieków: 4 950,93 zł, 

n) koszty uaktualnienia dokumentacji kosztorysowej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Pobłocie, gmina Linia”: 2 000,00 zł, 

o) zakup zadymiarki kanałowej – 3495,00 zł. 

 

W 2019 roku Wójt Gminy Linia, działając w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia                                          

Nr 228/XXXIII/VII/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku, która upoważniała wójta do złożenia wniosku                   

o przyznanie pomocy oraz do podpisania stosownej umowy po otrzymaniu dofinansowania                         

na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobłocie, gmina 

Linia” 30 sierpnia 2019 r. złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                           

i Gospodarki wodnej w Gdańsku o udzielenie dofinansowania na w/w zadanie. W dniu 25.10.2019 

roku Gmina Linia została wstępnie zakwalifikowana do dofinansowania w ramach konkursu pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w województwie pomorskim poza granicami 

aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Budowa w/w 

odcinka kanalizacji stworzyłaby warunki do podłączenia 65 budynków, co zwiększyłoby stopień 

skanalizowania gminy do 40,30%. Szacunkowe wydatki kwalifikowane poniesione od 01.01.2019 

r. wynosiły 2245730 zł netto. Istniała możliwość pozyskania dofinansowania w postaci pożyczki  

ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 816 770 zł (w 50% umarzalna) oraz dofinansowanie z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. ok. 1 352 256 zł. Według szacunkowych danych 

koszt gminy po uwzględnieniu w/w dofinansowań wraz z odzyskaniem naliczonego podatku 

stanowiłby ok. 436 000 zł. W dniu 28 października 2019 roku Rada Gminy Linia uchwałą Nr 

116/XI/VIII/2019 podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 228/XXXIII/VII/2017, 

uniemożliwiając ubieganie się o środki finansowe na realizację zadania, co pozbawiło Gminę Linia 

możliwości skorzystania z wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  
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W dniu 20.11.2019 Wójt Gminy Linia działając w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia obecnej 

kadencji przesłał do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek             

o wycofaniu Gminy Linia z konkursu. Tak więc gmina Linia utraciła możliwość ubiegania się                              

o środki finansowe na zadanie dot. skanalizowania dalszej części gminy. Tym samym Rada Gminy 

Linia  uchylając postanowienia poprzedniej Rady Gminy Linia nie wyraziła zgody Wójta Gminy Linia 

do złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz do podpisania stosownej umowy po otrzymaniu 

dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pobłocie, gmina Linia”   

Złożenie przez Wójta Gminy Linia wniosku do PROW w ramach konkursu na operacje typu 

„Gospodarka wodno – ściekowa” możliwe było do 31 października 2019 r. W najbliższym okresie 

nie ma możliwości skorzystania z podobnych dofinansowań na tego rodzaju zadania. 

 

4.8. Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Linia został przyjęty Uchwałą Nr 115/XI/VII/2015 Rady 

Gminy Linia z dnia 29 grudnia 2015 roku. 

Głównymi kierunkami działań  w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i celami strategicznymi jest: 

1) termomodernizacja budynków, 

2) wymiana systemów ciepłowniczych na energooszczędne i niskoemisyjne, 

3) wymiana aluminiowych instalacji elektrycznych na miedziane, 

4) zwiększeniu udziału instalacji odnawialnych źródeł energii, 

5) rozwoju alternatywnych środków transportu – ścieżki i szlaki rowerowe, 

6) poprawa jakości dróg, 

7) poprawa segregacji  i wykorzystywania odpadów, 

8) poprawa edukacji ekoenergetycznej dla wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i 

urzędników. 

 

W wyniku realizacji działań podjętych w 2019 roku, na terenie Gminy Linia została wykonana 

termomodernizacja budynku hydroforni w Zakrzewie. Zadanie to zostało wykonane systemem 

gospodarczym tj. przez pracowników UG Linia. Docelowo zaplanowane jest wykonanie 

termomodernizacji wszystkich stacji uzdatniania wody oraz hydroforni na terenie Gminy Linia. 
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(Hydrofornia w Zakrzewie) 

Ponadto realizując zamierzenia planu gospodarki niskoemisyjnej poprawiono jakość dróg poprzez 

ich remont i przebudowę, o których mowa szczegółowo w pkt 7.2 niniejszego raportu. 

W dniu 17 września 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zakwalifikował wniosek Gminy Linia do dofinansowania ze środków Funduszu  które nie zostały 

zakończone przed dniem 25 maja 2019 roku. Dnia 12 listopada 2019 roku została podpisana z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa dotacji nr 

WFOŚ/D/III-13/3976/2019/AZBEST-2019 na usuwanie azbestu z terenu Gminy Linia. Gmina Linia 

otrzymała dotację do kwoty 47 626,00 złotych na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Linia”. Łączną ilość odpadów zawierających azbest 

oszacowano na około 92,774 Mg. Ogłoszenie o możliwości dofinansowania zostało ogłoszone w 

biuletynie informacji publicznej gminy, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej gminy oraz 

poprzez ulotki informacyjne. Wnioski należało składać w sekretariacie Urzędu Gminy Linia w 

terminie do 22 lipca 2019 r. Do konkursu zostało zgłoszonych 29 gospodarstw, z których zostaną 

usunięte odpady zakwalifikowane w dwóch kategoriach, w których kwota dofinansowania 

zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, które należało obliczyć w  oparciu o 

kryterium  

w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego: 

1) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się 

łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu; 

2) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się 

wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. 

Gospodarstw, które zakwalifikowały się do dofinansowania w pełnym zakresie zadania (tzn. 

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu) było 17. Natomiast gospodarstw, 
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które materiały zawierające azbest miały złożone i zabezpieczone w stosach było 12 (zadanie 

polegało na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów). Do dnia 31.10.2020 roku Gmina Linia jest 

zobowiązana do rozliczenia zadania. W związku z tym mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani 

do konkursu zobowiązani zostaną dostarczyć całość dokumentacji do 31 sierpnia 2020 roku.  

 

4.9. Program ochrony środowiska dla Gminy Linia na lata 2012-2015. 

Uchwałą Nr 247/XXV/VII/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku Rada Gminy Linia przyjęła 

„Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2012-2015 z perspektywą                      

na lata 2016-2019”. Program ochrony środowiska określa przede wszystkim cele i priorytety 

ekologiczne, poziomy celów długoterminowych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów.  

W Programie zdefiniowano cele średniookresowe do roku 2019, które zostały ujęte w bloki 

tematyczne, tj.: 

1) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, w którym uwzględniono 

zagadnienia dot. ochrony wód, ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami, 

ochrony przed hałasem, ochrony przed polem elektromagnetycznym, ochrony przed 

poważnymi awariami; 

2) ochrona zasobów naturalnych wraz z zagadnieniami ochrony przyrody, ochrony                                         

i zrównoważony rozwój lasów, racjonalnego gospodarowania zasobami wody, ochrony 

powierzchni ziemi, gospodarowania zasobami geologicznymi; 

3) cele i zadania o charakterze systemowym dot. edukacji ekologicznej, aspektów ekologicznych 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zarządzania środowiskowe, aktywizacji 

rynku do działań na rzecz ochrony środowiska. 

W opracowaniu znajduje się charakterystyka wyżej wymienionych zagadnień, ocena stanu 

aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Sformułowane zostały także cele nadrzędne oraz 

strategie ich realizacji a także zakres monitoringu czyli kontroli przebiegu tego procesu oraz ocena 

stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów.  

Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca 

harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.  

Celem nadrzędnym programu jest :  

Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju w dziedzinach związanych z ochroną środowiska, 

gwarantujące poprawę stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców gminy. 

Z uwagi na fakt, że Program Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2012-2015                                    

z perspektywą na lata 2016-2019 wymagał aktualizacji w dniu 29.10.2019 roku została zawarta 

umowa z firmą zewnętrzną na opracowanie na rzecz Gminy Linia „Programu Ochrony Środowiska 

dla  Gminy Linia na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027”. Opracowany program uzyskał 

wszystkie wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia, a projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia niniejszego programu został przedłożony Radzie Gminy Linia. 
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Działania podjęte w 2019 roku na rzecz ochrony środowiska: 

1) Akcja „sprzątanie świata” , w której udział wzięli mieszkańcy wszystkich 15 sołectw Gminy 

Linia. Wszystkie sołectwa zostały nagrodzone krzewami ozdobnymi przeznaczonymi  

do dekoracji sołectw a najbardziej  zaangażowane otrzymały dekoracyjne gazony  oraz 

roślinność do dekoracji sołectw.  

2) IV Edycja Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nasza Gmina Nasze 

Środowisko” celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie 

świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz 

promowanie wśród dzieci i młodzieży idei powtórnego wykorzystywania odpadów, 

nagłaśnianie problemu odpowiedniej segregacji odpadów oraz osiągnięcia efektywności 

ekologicznej, promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami, dostrzeganie zależności 

pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem oraz zrozumienie konieczności 

ochrony środowiska w miejscu zamieszkania. W konkursie wzięło udział 121 uczniów  

ze wszystkich klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych a także najmłodsi mieszkańcy 

naszej gminy z gminnego żłobka oraz przedszkola.   

3) Poprawa segregacji  i wykorzystywania odpadów oraz poprawa edukacji ekoenergetycznej dla 

wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i urzędników wykonywana jest co roku 

poprzez przeprowadzanie konkursów ekologicznych, w szkołach dzieci zbierają baterie, 

elektrośmieci i makulaturę.  

4) Pani Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów  Anna Rudnicka obecna była na XI sesji VIII 

kadencji Rady Gminy Linia w dniu 28.10.2019 r., gdzie przedstawiała również problemy 

segregacji i jej wpływu na ilość generowanych przez mieszkańców gminy odpadów oraz 

konieczność inwestowania w kolejne instalacje w celu przetwarzania odpadów. Objaśniała 

zasady systemu segregacji oraz opłat za gospodarowanie odpadami i środowiskowych 

związanych z przedmiotowym tematem aby uczulić mieszkańców że każdy ma wpływ na ilość 

wysegregowanych odpadów oraz jakość naszego środowiska. Przedstawione zostały także  

jakie są obostrzenia oraz rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące operatu 

przeciwpożarowego, monitoringu oraz odpowiedniego oświetlenia zakładu oraz ich kosztach. 

Pani Prezes zaprosiła do wzięcia udziału w zwiedzaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Czarnówku oraz drogi jaką pokonują odpady. 

Na ochronę środowiska przeznaczono kwotę 14 216,85  zł. Koszty te związane są z zakupem roślin 

w ramach edukacji ekologicznej, nagród w gminnym konkursie ekologicznym a także na nagrody 

dla sołectw. 

 

4.10. Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Linia na lata 2018 – 2022.  

W dniu 29 sierpnia 2018 roku uchwałą Nr 388/XXXV/VII/2018 Rada Gminy Linia przyjęła                          

do realizacji Strategię Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Linia na lata 2018 – 2022. Ma 

istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, w szczególności grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych poprzez rozszerzenie                                  
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i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi            

w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo 

publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc 

osobom bezrobotnym.  

Strategia obejmuje między innymi rozwiązywanie problemów związanych z degradacją rodziny, 

będących następstwem przemian gospodarczych ostatnich lat, dotykających również 

mieszkańców gminy. Pomimo, iż na terenie gminy większość placówek i instytucji zajmuje się 

wspieraniem dzieci i rodzin, to zakres świadczonej pomocy jest ciągle niewystarczający. 

Potwierdzają to dane zawarte w diagnozie, gdzie wśród świadczeniobiorców GOPS uzasadnienie 

związane z problemami rodziny - poza bezrobociem i niepełnosprawnością, występowało 

najczęściej. 

W kontekście rozpoznanych na terenie Gminy Linia problemów społecznych do celów 

szczegółowych zaliczono:  

1) kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem, 

2) stymulacja społeczności lokalnej do tworzenia zdrowego stylu życia od alkoholu                               

i narkotyków, 

3) aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych, 

4) przeciwdziałanie bezdomności, 

5) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, opieka nad seniorami i osobami chorymi. 

Na bieżąco realizowane są cele Strategii.  

Powszechność negatywnych zjawisk, takich jak przemoc domowa, narastająca bezradność 

rodziców wobec problemów dzieci związanych z uzależnieniami, stawia przed instytucjami 

pomocy społecznej nowe wyzwania. Zadaniem wielozakresowego wspierania rodziny jest nie 

tylko pomoc i wsparcie, ale również zapobieganie zjawiskom negatywnym. 

Prawidłowo funkcjonujące, bezpieczne i zdrowe społeczeństwo nie może istnieć bez trwałych 

więzi rodzinnych. System wartości, jaki tworzy rodzina jest niezbędnym czynnikiem wpływającym 

na polepszenie więzi międzyludzkich i solidarności społecznej, mogących zwiększyć możliwości 

rozwojowe społeczności gminy.  

W ostatnich latach po wprowadzeniu świadczeń pieniężnych dla rodzin tj.: świadczeń 

wychowawczych 500 +, świadczenia dobry start oraz podwyżkach świadczeń, sytuacja socjalna 

rodzin z dziećmi uległa znacznej poprawie  i podniósł się standard życia. Najczęściej o pomoc 

ubiegają się teraz rodziny emerytów i rencistów o niskich dochodach, dotkniętych chorobą lub 

niepełnosprawnych, których dochody nie wystarczają na podstawowe potrzeby.  

Ponadto dzieci z rodzin kwalifikujących się do pomocy otrzymują bezpłatne dożywianie                              

w szkołach z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.   

Ponadto dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji przyznawana jest pomoc                              

z programu  „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020”, z której skorzystało w 2019 roku 770 osób. 
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W celu znalezienia zatrudnienia dla osób tego potrzebujących, prowadzona była współpraca                       

z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie. W roku 2019 GOPS obejmował również pomocą 

rodziny, w których występuje bezrobocie. Ogółem przyznano pomoc materialną i finansową                     

43 rodzinom, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 132. Ogólnie bezrobocie w gminie Linia 

zmniejszyło się i utrzymuje się na poziomie ok. 1,58 % (w 2029 r. było ok. 3%). Pracownicy socjalni 

świadczą pomoc dla osób bezrobotnych oraz współpracują z PUP w celu aktywizacji bezrobotnych. 

Corocznie GOPS w Lini podpisuje umowę o współpracy i zatrudnia osoby w ramach prac 

społecznie użytecznych do usług opiekuńczych oraz prac porządkowych. 

 

4.11. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Linia na lata 2017-2020. 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Linia na lata 2017-2020 przyjęty został w dniu                    

22 listopada 2017 r. uchwałą Nr 293/XXVIII/VII/2017 Rady Gminy Linia. 

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich 

funkcji, a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również edukacja 

środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Adresatami niniejszego programu są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-

wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci umieszczone 

zostały w pieczy zastępczej. 

Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia 

harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci                   

i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane w głównej 

mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat rozwojowych dzieci 

żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb 

rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. 

Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu się                     

i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej 

członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem dla 

społeczności lokalnej. 

W roku 2019 udzielono pomoc niematerialną i finansową 362 rodzinom, liczba osób w tych 

rodzinach: 1273. Z posiłków w szkole korzystało 199 rodzin, dzieci 388, osób w rodzinach 966.         

Z bezpłatnego dożywiania w szkole korzystały wszystkie dzieci kwalifikujące się do pomocy. 

Rodziny dysfunkcyjne, w których wychowują się dzieci, wspierano poprzez zatrudnionego 

asystenta. GOPS w Lini zatrudnia 1  asystenta rodziny. Z pomocy w 2019 roku  korzystało                                  

15 rodzin dysfunkcyjnych, w tym 3 rodziny zobowiązane do współpracy przez sąd. Jego rolą była 

pomoc rodzinom w życiu codziennym. Diagnozowanie rodzin odbywa się podczas wywiadu 

środowiskowego, ustalania planu pomocy, monitorowania rodzin przez pracowników socjalnych. 

W przypadku zdjęcia asystentury, asystent współpracuje z kolejną rodziną wymagającą wsparcia 

i pomocy. W  tych rodzinach monitorowana jest również sytuacja zdrowotna dzieci. 
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Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny na bieżąco współpracuje z kuratorem sądowym, policją, 

szkołami w celu podejmowania wspólnych działań.  

W 2019 roku GOPS finansuje umieszczenie pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych, wydatkowano 

kwotę 31 360,89 zł. 

Dla potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej dwa razy w miesiącu przyjmuje 

psycholog zatrudniony w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie. 

Dla potrzeb szkół, bibliotek oraz ośrodka zdrowia udostępnia się czasopisma oraz ulotki 

profilaktyczne   a także informacje dotyczące dostępności poradnictwa. 

Na dzień dzisiejszy GOPS nie zatrudnia rodzin wspierających ze względu na brak chętnych                          

do korzystania z tej formy pomocy.  

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinach powołany jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

który poprzez pracę w grupach roboczych udziela pomocy rodzinom przeżywającym kryzys lub 

dotkniętym przemocą.  

Prowadzono procedury Niebieskiej Karty pomagając wyjść rodzinom z trudnych                                              

i skomplikowanych sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej, czy też emocjonalnej. Do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lini w 2019 r. założono 7 nowych Niebieskich Kart, w których występowała 

przemoc. Osoby pokrzywdzone kierowane były do psychologów i prawników. Natomiast 

procedura NK prowadzona była w 12 rodzinach. Ogółem w latach 2013-2019  założonych  było 46 

NK. 

 

4.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przyjęto 

uchwałą Nr 36/IV/VIII/2019 Rady Gminy Linia w dniu 30 stycznia 2019 roku. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania                          

w zakresie szeroko rozumianego rozwiązywania problemów alkoholowych tj.: prowadzi działania 

wobec dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. W 2018 roku przeprowadzono diagnozę 

lokalnych zagrożeń społecznych 2018 – 2020 i na podstawie 198 badań ankietowych 

przeprowadzonych  w szkołach na terenie Gminy Linia  oraz na podstawie 117 badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród dorosłych zebrano opinie dotyczące występowania różnych zagrożeń 

społecznych, które są lub mogą być obecne na terenie gminy. Diagnoza ta obrazuje skalę 

występowania różnych problemów społecznych w naszym środowisku.  

W celu rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowano następujące działania: 

1) profilaktyczne oddziaływanie wobec dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych: 

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych,  

b) obniżanie kulturowej i społecznej akceptacji picia alkoholu oraz podwyższenie granicy 

wieku pierwszego kontaktu z alkohole, 
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c) działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia, 

d) przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych następstw używania i nadużywania alkoholu; 

2) na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych:  

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu oraz ich rodzin, 

b) dofinansowanie kosztów dojazdu na leczenie lub terapię osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych, 

c) podejmowanie interwencji wobec przejawów nadużywania alkoholu i przemocy domowej, 

d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

e) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej 

i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3) podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki                   

i rozwiązywania problemów alkoholowych  i przemocy w rodzinie. 

 

W 2019 roku na realizacje gminnego programu wydatkowano kwotę 37 358,10 zł. Były to takie 

działania szczegółowe jak: 

 Sfinansowano koszty  4  opinii biegłych psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu (w tym również na zlecenie sądu). 

 Przedłużono umowę  zlecenie z psychologiem na rok 2019 r., który udziela pomocy osobom 

współuzależnionym, uzależnionym oraz ich rodzinom a także osobom znajdującym się                          

w kryzysowej sytuacji lub dotkniętych przemocą w rodzinie,  kierowanych również przez GOPS 

oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny.  

 Podpisano umowę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

w Wejherowie na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu , udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołeczne i prawnej, w szczególności udzielenie ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

 Zorganizowano pobyt na koloniach z elementami socjoterapii  w dniach od 21.06.2019 do 

01.07.2019 w Milówce dla 15 dzieci z rodzin alkoholowych i zagrożonych wykluczeniem.  

 Zaprenumerowano po 8 egz. miesięcznika „Remedium”, 8 egz. „Świat problemów”                                      

z przeznaczeniem dla członków komisji oraz szkół terenu gminy Linia oraz bibliotek. 

 Sfinansowano nagrody dla  wolontariuszy działających przy ZS w Lini realizujących działania 

profilaktyczne. Wolontariat aktywizuje młodzież do szlachetnych celów przez co ogranicza 

zachowania ryzykowne. 

 Sfinansowano program profilaktyczny rekomendowany przez „PARPĘ”  „Debata” łącznie                         

z pakietem materiałów profilaktycznych do realizacji programu dla uczniów szkół 

podstawowych: Linia, Strzepcz, Miłoszewo, Niepczołowice. 
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 Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych w Lini, Kętrzynie i Niepoczołowicach 

zorganizowano i sfinansowano warsztaty integracyjno – psychoedukacyjne dla klas,                         

w których występują problemy wychowawcze. 

 Przeprowadzono w miesiącu czerwcu przed wakacjami kontrolę 16 placówek prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych poprzez zlecenie zadania firmie zewnętrznej łącznie                              

z przeprowadzeniem szkolenia dla sprzedawców w terenie (przestrzeganie przepisów prawa 

dotyczącego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych osobom 

nieletnim i nietrzeźwym, żądanie dokumentu tożsamości przy zakupie). 

 W 2019 r. skierowano 4 sprawy do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia.                                

Do reprezentowania komisji w sądzie upoważniony jest Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 W 2019 roku do GKPiRPA wpłynęło 7 nowych wniosków o podjęcie działań zmierzających                   

do zastosowania leczenia odwykowego, z tego 2 to zgłoszenia Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty, pozostałe                          

to zgłoszenia członków rodziny. Sześć spraw po rozpatrzeniu, przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego, skierowaniu na badania biegłych sądowych, skierowano do 

sądu wnioskując o przymusowe leczenie odwykowe (brak chęci podjęcia leczenia 

dobrowolnego lub nie stawienie się na badanie biegłych sądowych).  

 Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogółem odbyła                          

w okresie sprawozdawczym 10 posiedzeń na których m. in. przeprowadziła 19 rozmów                       

z osobami uzależnionymi od alkoholu w sprawie podjęcia leczenia odwykowego. Jedna z osób 

zgłoszonych  dojeżdżała na spotkania wspomagające przygotowujące do udziału w terapii (12 

spotkań). Sześć osób  uzależnionych z terenu gminy Linia w okresie sprawozdawczym  

dojeżdżało na terapię do  Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Wejherowie.  

 W roku 2019 skierowano na badanie biegłych  5 osób uzależnionych, przeprowadzono                           

4 badania. 

 Na bieżąco osobom zgłaszającym udzielano informacji o przebiegu założonych spraw, 

prowadzono rozmowy wspierające, motywowano do terapii osoby współuzależnione. 

Motywowano osoby współuzależnione do korzystania z porad psychologa, który został 

zatrudniony na umowę zlecenie.  

 Na bieżąco udzielano informacji na zapytania dot. osób uzależnionych instytucjom takim jak 

sąd, prokuratura, policja. 

 W trakcie pracy współpracowano z pracownikami GOPS, pedagogami szkolnymi, 

psychologiem, służbą zdrowia, policją, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Wejherowie. 

 Ponadto komisja na posiedzeniach opiniowała wnioski o lokalizację punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie gminy Linia pod kątem przestrzegania ustawy                                    

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Rady Gminy.  

 W szkołach na terenie gminy Linia realizowane były programy rekomendowane zakupione                      

w wcześniejszych latach, a kontynuowane w 2019 roku. Były to programy: 
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- „Przyjaciele Zippiego” 

- „Domowi detektywi” (Jaś i Małgosia na tropie). 

 

WYKONANIE FINANSOWE ZA 2019 R. - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: 

PLAN  - 43 500,00 zł 

WYKONANIE w tym: - 37 358,10 zł 

1) wynagrodzenia ryczałtowe członków komisji                 - 2 625,00 zł 

2) wynagrodzenia, umowy zlecenia i opinie biegłych    - 12 163,00 zł 

3) delegacje pełnomocnika                                                     - 100,29 zł 

4) nagrody, prenumeraty, materiały profilaktyczne, podręczniki 

nauczyciela „Domowi Detektywi” 

- 4 824,81 zł 

5) opłaty sądowe (również badania biegłych dla sądu) - 1 760,00 zł 

6) wsparcie na zadanie publiczne – zwiększenie dostępności leczenia 

uzależnienia od alkoholu i współdziałania dla mieszkańców gminy Linia                                                                               

- 2 800,00 zł 

7) kolonie profilaktyczne (część kosztów)         - 1 985,00zł 

8) warsztaty profilaktyczne w szkołach                              - 1 100,00 zł 

9) indywidualne konsultacje psychologa                             - 6 600,00 zł 

10) szkolenie dla sprzedawców połączone z kontrolą           - 1 200,00 zł 

11) realizacja programu wsparcie Ośrodka Profilaktyki i         Rozwiązywania 

Programów Alkoholowych w Wejherowie, zgodnie z umową    

- 1 800,00 zł 

12) opłata za kuratora sądowego                                              - 390,00 zł 

 

 

4.13. Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok został przyjęty uchwałą                                      

Nr 35/IV/VIII/2019 Rady Gminy Linia w dniu 30.01.2019 roku. 

W roku  2019 na realizację programu wydatkowano kwotę 26 150,93 zł. 

W ramach działań profilaktycznych podejmowano działania w celu zwiększenia zaangażowania 

społeczności lokalnej w zapobieganiu  używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie 

i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych. Podniesienie 

poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności       

informacyjnej. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczenia 

szkód zdrowotnych. 

Prowadzono w 2019 roku następujące działania: 

1) Zaprenumerowano czasopismo „Wychowawca” dla potrzeb szkół z terenu gminy Linia oraz 

komisji i bibliotek 
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2) Zakup nagród dla wolontariuszy za zaangażowanie, 

3) Zakupiono materiały profilaktyczne dla potrzeb mieszkańców i szkół, 

4) Zakupiono nagrody w corocznie organizowanym konkursie profilaktycznym dla uczniów szkół                 

z terenu gminy Linia pod hasłem „Nałogi – droga donikąd”, „Bliżej pasji – dalej od uzależnień”. 

5) Zrealizowano kolonie profilaktyczne  w Milówce dla 15  dzieci z rodzin alkoholowych                                 

i zagrożonych wykluczeniem 

6) Zrealizowano program profilaktyczny rekomendowany dla 6 grup ze szkół w Lini, Strzepczu, 

Niepoczołowicach i Miłoszewie. 

7) Zakupiono usługę szkoleniowo – edukacyjną – namiot profilaktyczny na festynie dożynkowym, 

8) Dofinansowano koncert z programem artystycznym połączonym z elementami profilaktyki 

uzależnień, 

9) Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli, pracowników socjalnych, psychologów                                       

nt.: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praktyczne umiejętności pracy interdyscyplinarnej. 

 

WYKONANIE FINANSOWE ZA 2019 R. - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII: 

PLAN  - 32 500,00 zł 

WYKONANIE w tym: - 26 150,93 zł 

1) kolonie profilaktyczne   do Milówki         - 10 000,00 zł 

2) koncert z programem artystycznym połączonym z elementami    

profilaktyki uzależnień                                                     

- 5 000,00 zł 

 

3) usługa szkoleniowa  edukacyjny namiot profilaktyczny - 3 000,00 zł 

4) zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych    - 799,00 zł                                                      

5) zakupiono miesięcznik „Wychowawca „ dla potrzeb szkół i bibliotek                                                                           - 792,00 zł 

6) zakup nagród dla wolontariuszy                                        - 290,00 zł 

7) Przeprowadzenie szkolenia – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 1500,00 zł 

8) Zakup nagród w konkursie profilaktycznym „Nałogi – droga donikąd”, 

„Bliżej pasji – dalej od uzależnień” 

- 429,93 zł 

9) Szkolenie dla uczniów programu „Debata” w szkołach w Miłoszewie, 

Niepoczołowicach, Strzepczu oraz w Lini (6 grup) 

- 4140,00 zł 

10) Szkolenie dotyczące przemocy i uzależnienia - 200,00 zł 

 

RAZEM WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I AKOHOLIZMOWI: 

 I.  Przeciwdziałanie narkomanii       - 26 150,93 zł 

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  - 37 358,10 zł 

                                          Razem:          63 509,03 zł 

Środki niewykorzystane z roku 2019 w kwocie 12 490,97 zł przechodzą na 2020 rok. 

Realizacja programów finansowana jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Ogółem wartość sprzedanych napojów alkoholowych na terenie gminy Linia wyniosła: 
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 do 4,5 % alkoholu oraz piwa : 1 764 724,04 zł 

 od 4,5 % do 18 %                   :    310 171,67 zł 

 powyżej 18 %                         : 1 389 838,86 zł 

                                Razem sprzedaż : 3 464 734,57 PLN. 

 

 

4.14. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Od 2008r. w Gminie Linia obowiązuje uchwalony co roku do dnia 30 listopada roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi wymienionymi w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem tego programu jest efektywne 

wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy oraz budowanie 

i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a innymi podmiotami zawartymi w ustawie.  

Współpraca pomiędzy Gminą Linia, a organizacjami pozarządowymi ma charakter zarówno 

finansowy jak i pozafinansowy. Współpraca o charakterze finansowym, to zlecanie realizacji zadań 

publicznych i wspieranie ich w formie dotacji. W ramach powyższej współpracy w latach                         

2016-2019 Gmina Linia przekazała stowarzyszeniom działającym na terenie gminy 242.395,09 zł. 

Dotacje były udzielane głównie na cele związane z ochroną i promocją zdrowia, przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynkiem 

dzieci i młodzieży. Współpraca w sferze pozafinansowej opierała się w głównej mierze                               

na użyczaniu lokali należących do gminy, nieodpłatnego udostępniania środków transportu 

organizacjom na cele statutowe oraz obejmowanie patronatem władz samorządowych. 

 

Organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Linia w 2019 roku. 

L.p. Nazwa Siedziba 

STOWARZYSZENIA 

1 Stowarzyszenie utrzymania ujęcia wodociągu „KĘTRZYNIANKA” Kętrzyno  

2 Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”  Linia, Turystyczna 3 

3 Stowarzyszenie „Kaszëbskô Rodzëzna” Linia, Leśna 7/1 

4 Stowarzyszenie Akademia Głodnica Głodnica 24 

5 Stowarzyszenie Lewino-Natura XXI  Lewino 16B 

6 Stowarzyszenie Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskiej   Lewino, ul. Lipowa 6 

Ochotnicza Straż Pożarna 

1 OSP Linia Linia, Turystyczna 3 

2 OSP Strzepcz Strzepcz, ks. Rotty 15 

3 OSP Kętrzyno  Kętrzyno 4 
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4 OSP Lewino Lewino 3 

Koła Gospodyń Wiejskich  

1 Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich Strzepcz Strzepcz, ul. ks. J. Rotty 14 

2 Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Kętrzynie Kętrzyno 18 

3 Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich Słoneczniki  Miłoszewo 75 

Kluby Sportowe 

1 Gminny Klub Sportowy Linia  
Niepoczołowice, ul. 
Jaśminowa 5 

Na przestrzeni lat 2016-2019 można zaobserwować wzrost środków przyznanych w formie dotacji 

na współpracę z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi, co widać na poniższym 

wykresie.  

 

Realizacja programu współpracy: 

W 2019 r. zostały przeprowadzone trzy otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych i obejmowały następujące strefy: 

1) Ochrona i promocja zdrowia – przyznano 2 dotacje  

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przyznano 1 dotację 

3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – przyznano 2 dotacje 

4) Wypoczynek dzieci i młodzieży – przyznano 2 dotacje  

Organizacje działające na rzecz mieszkańców Gminy Linia otrzymały łącznie z budżetu gminy                    

103 650,00 zł. Wszystkie organizacje przyjęły zaproponowane kwoty dotacji.  
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Plan i wykonanie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Sfera współpracy Plan Wykonanie 
Wykonanie 

w % 

Ochrona i promocja zdrowia 7.000,00 4.850,00 69,29% 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.500,00 2.800,00 80,00% 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 7.000,00 7.000,00 100% 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 35.000,00 35.000,00 100% 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  54.000,00 54.000,00 100% 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY LINIA 
 

 

5.1. Szczegółowy wykaz uchwał. 

 
Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2019 roku  

przez Radę Gminy Linia kadencji 2018 - 2023 
 

L.p. Numer uchwały Data Postanowienie w sprawie  

1 31/IV/VIII/2019 30.01.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -
2028 

2 32/IV/VIII/2019 30.01.2019 zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

3 33/IV/VIII/2019 30.01.2019 statutu Gminy Linia 

4 34/IV/VIII/2019 30.01.2019 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy 
Linia w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023” 

5 35/IV/VIII/2019 30.01.2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 
Narkomanii 

6 36/IV/VIII/2019 30.01.2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 
2019 rok 

7 37/IV/VIII/2019 30.01.2019 przyjęcia planu rocznego w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych na rok 2019 

8 38/IV/VIII/2019 30.01.2019 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Linia 

9 39/IV/VIII/2019 30.01.2019 przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Strzepcz (działka nr 490/5), gmina Linia 

10 40/IV/VIII/2019 30.01.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Linia 
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11 41/IV/VIII/2019 30.01.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 472), 
gminy Linia 

12 42/IV/VIII/2019 30.01.2019 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

13 43/V/VIII/2019 25.02.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

14 44/V/VIII/2019 25.02.2019 zmiany w budżecie Gminy na 2019 

15 45/V/VIII/2019 25.02.2019 poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkasa na obszarze gminy Linia 

16 46/V/VIII/2019 25.02.2019 rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki 

17 47/V/VIII/2019 25.02.2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania ze środków doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz specjalności, form Kształcenia                              
i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 
2019 r. 

18 48/V/VIII/2019 25.02.2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Linia 

19 49/V/VIII/2019 25.02.2019 uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań                  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Linia 

20 50/V/VIII/2019 25.02.2019 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Niepoczołowice (działki nr 178/2, 177/2, 176/2 175/2, 
587/1, 587/3, 587/4, 587/5, część działek 37/45, 169//53) 
gmina Linia 

21 51/V/VIII/2019 25.02.2019 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Niepoczołowice (część działki nr 427, po podziale części 
działki 427/2) gmina Linia 

22 52/V/VIII/2019 25.02.2019 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Niepoczołowice (działki nr 65, 66 i część działki nr 64) 

23 53/V/VIII/2019 25.02.2019 przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Ks. J. Rotty 3 w Strzepczu 
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24 54/V/VIII/2019 25.02.2019 wyrażenia zgody na najem lokalu gabinetu 
dentystycznego w budynku Żłobka Gminnego 
„Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini wraz                           
z majątkiem trwałym 

25 55/V/VIII/2019 25.02.2019 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji: gruntów jako 
działka o nr 643/13 będące własnością Gminy Linia, 
położoną w obrębie geodezyjnym Linia gm. Linia 

26 56/VI/VIII/2019 03.03.2019 udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lęborskiemu na 
realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 13366 odcinek od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 13306 do m. Dziechno od km 0+000do km 
4+000 

27 57/VI/VIII/2019 03.03.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

28 58/VI/VIII/2019 03.03.2019 zmiany w budżecie Gminy na 2019 

29 59/VI/VIII/2019 03.03.2019 zmiany statutów Sołectw 

30 60/VI/VIII/2019 03.03.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Linia i inne organy oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019r. 

31 61/VI/VIII/2019 03.03.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 
Linia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka o nr 394/1 położona w obrębie geodezyjnym 
Miłoszewo gm. Linia 

32 62/VI/VIII/2019 03.03.2019 wyrażenia zgody na zmianę i wykup gruntów położonych 
w miejscowości Miłoszewo 

33 63/VI/VIII/2019 03.03.2019 nadania nawy ulic na terenie wsi Linia gm. Linia 

34 64/VI/VIII/2019 03.03.2019 utworzenia punktu Przedszkolnego w Lini przy                               
ul. Kaszubskiej 15 

35 65/VI/VIII/2019 03.03.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obręby geodezyjnego Linia 
(działki nr 516/2) gm. Linia 

36 66/VI/VIII/2019 03.03.2019 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności               
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,         
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 
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warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 
jak również tryb ich pobierania   

37 67/VI/VIII/2019 03.03.2019 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 260/3) 
gmina Linia 

38 68/VII/VIII/2019 25.04.2019 zatwierdzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 
kąpieli na terenie Gminy Linia oraz przyjęcia regulaminu 
korzystania z tych miejsc 

39 69/VII/VIII/2019 25.04.2019 powołania Komisji Rewizyjnej 

40 70/VII/VIII/2019 25.04.2019 powołania Komisji Kultury i Oświaty 

41 71/VII/VIII/2019 25.04.2019 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

42 72/VII/VIII/2019 25.04.2019 powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska 

43 73/VII/VIII/2019 25.04.2019 przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3                          
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2018 

44 74/VIII/VIII/2019 17.06.2019 wotum zaufania dla Wójta Gminy 

45 75/VIII/VIII/2019 17.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy 

46 76/VIII/VIII/2019 17.06.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -
2028 

47 77/VIII/VIII/2019 17.06.2019 zmian w budżecie Gminy na 2019 r. 

48 78/VIII/VIII/2019 17.06.2019 zakazu podlewania ogródków przydomowych, 
działkowych, tuneli foliowych, trawników upraw rolnych 
oraz napełniania basenów ogrodowych powyżej 200litrów 
z wodociągu gminnego 

49 79/VIII/VIII/2019 17.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy 
Linia za 2018rok 

50 80/VIII/VIII/2019 17.06.2019 wotum zaufania dla Wójta Gminy 
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51 81/VIII/VIII/2019 17.06.2019 wyrażenia zgody na zamianę i wykup gruntów położonych 
w miejscowości Miłoszewo 

52 82/VIII/VIII/2019 17.06.2019 przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu 
mieszkalnego przy ul, ks. J.Rotty 3 w Strzepczu. 

53 83/IX/VIII/2019 08.07.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

54 84/IX/VIII/2019 08.07.2019 zmian w budżecie Gminy Linia na 2019 rok 

55 85/IX/VIII/2019 08.07.2019 powołania Komisji Ładu, porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska 

56 86/IX/VIII/2019 08.07.2019 powołania Komisji Kultury i Oświaty 

57 87/IX/VIII/2019 08.07.2019 powołania Komisji Rewizyjnej 

58 88/IX/VIII/2019 08.07.2019 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

59 89/IX/VIII/2019 08.07.2019 powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Linia 
opinii o zgłoszonych kandydatach na Ławników do 
orzekania w sądach 

60 90/IX/VIII/2019 08.07.2019 obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli pełniących funkcję kierownicze                   w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Linia 

61 91/IX/VIII/2019 08.07.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Niepoczołowice (działka nr 494/1), gmina 
Linia 

62 92/IX/VIII/2019 08.07.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 436/1 i 436/3 
oraz części działki 436/4), gmina Linia 

63 93/IX/VIII/2019 08.07.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Strzepcz (działka nr 276/1 i cześć działki                
nr 276/2), gmina Linia 

64 94/IX/VIII/2019 08.07.2019 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 
ew. 08.07.2019727 o powierzchni 394m2, położonej                        
w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia 
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65 95/IX/VIII/2019 08.07.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia 
(działki nr 156/2 i 149), gmina Linia 

66 96/IX/VIII/2019 08.07.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Strzepcz (działka nr 2566), gmina Linia 

67 97/IX/VIII/2019 08.07.2019 zatwierdzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli nad jeziorem w Strzepczu na działce 272                         i 
458/4 oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z tego 
miejsca 

68 98/IX/VIII/2019 08.07.2019 wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego 
położonego w Zakrzewie 22/5 

69 99/IX/VIII/2019 08.07.2019 wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego 
położonego w Pobłociu ul. Szkolna 6. 

70 100/IX/VIII/2019 08.07.2019 nadania nazwy ulic na terenie wsi Niepoczołowice, gmina 
Linia 

71 101/X/VIII/2019 19.09.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

72 102/X/VIII/2019 19.09.2019 zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

73 103/X/VIII/2019 19.09.2019 wprowadzenia zmiany w regulaminie wynagrodzenia 
nauczycieli przyjętego uchwałą nr 217/XXV/V/2009 Rady 
Gminy Linia z dnia 22 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu określającego zasady wynagrodzeń 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 

74 104/X/VIII/2019 19.09.2019 przyjęcia regulaminu wynajmu pomieszczeń                               
w placówkach oświatowych których właścicielem jest 
Gmina Linia 

75 105/X/VIII/2019 19.09.2019 podpisania porozumienia z Powiatem Wejherowskim dot. 
Przekazania Gminie Linia spraw związanych                               z 
zarządzaniem fragmentem drogi powiatowej nr 1419G 
działka nr 174 obręb Miłoszewo 

76 106/X/VIII/2019 19.09.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka o nr 495/34 będąca własnością Gminy Linia, 
Położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia 

77 107/X/VIII/2019 19.09.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia 
(działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1,77/2, 77/3), Gmina Linia 
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78 108/X/VIII/2019 19.09.2019 nadania nazwy na terenie wsi Niepoczołowice, gm. Linia 

79 109/X/VIII/2019 19.09.2019 wyboru Ławnika na kadencję 2020-2023 

80 110/X/VIII/2019 19.09.2019 zmieniająca uchwałę nr 74/VIII/VIII/2019 Rady Gminy 
Linia z dnia 17 czerwca 2019r, w sprawie wotum zaufania 
dla Wójta Gminy 

81 111/X/VIII/2019 19.09.2019 zmieniająca uchwałę nr 78/VIII/VIII/2019 Rady Gminy 
Linia z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie zakazu 
podlewania ogródków przydomowych, działkowych, 
tuneli foliowych, trawników, upraw rolnych oraz 
napełniania basenów ogrodowych powyżej 200 litrów                     
z wodociągu gminnego 

82 112/X/VIII/2019 19.09.2019 zmiany uchwały nr 64/VI/VIII/2019 Rady Gminy Linia                     
z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego w Lini przy ul. Kaszubskiej 15 

83 113/XI/VIII/2019        28.10.2019 udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej                                 
w Strzepczu 

84 114/XI/VIII/2019        28.10.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2018 

85 115/XI/VIII/2019        28.10.2019 zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

86 116/XI/VIII/2019        28.10.2019 uchylenia uchwały nr. 228/XXIII/VII/2017 Rady Gminy 
Linia z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do projektu „Budowa  sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pobłocie, gmina Linia”     

87 117/XI/VIII/2019        28.10.2019 przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń 
w placówkach oświatowych, których właścicielem jest 
Gmina Linia 

88 118/XI/VIII/2019        28.10.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na obszarze Gminy Linia 

89 119/XI/VIII/2019        28.10.2019 określenia stawek podatku od środków transportowych                    
i zwolnień w tym podatku  

90 120/XI/VIII/2019        28.10.2019 ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt                    
w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

91 121/XI/VIII/2019        28.10.2019 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania 
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92 122/XI/VIII/2019        28.10.2019 nadania nowych ulic na terenie wsi Niepoczołowice, 
gmina Linia 

93 123/XI/VIII/2019        28.10.2019 powołania Młodzieżowej Rady Gminy Linia i nadania jej 
statutu 

94 124/XI/VIII/2019        28.10.2019 zmieniająca uchwałę Nr 13/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia 
z dnia 28 czerwca 2012 roku w spawie określenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Linia  

95 125/XII/VIII/2019       25.11.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

96 126/XII/VIII/2019       25.11.2019 zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

97 127/XII/VIII/2019       25.11.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty, 
ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe  

98 128/XII/VIII/2019       25.11.2019 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej  

99 129/XII/VIII/2019       25.11.2019 wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w 
miejscowościach Kobylasz i Strzepcz 

100 130/XII/VIII/2019       25.11.2019 uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr. 436/1 i 436/3 
oraz części działki 436/4) Gmina Linia oraz w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego 
Niepoczołowice, gm. Linia 

101 131/XII/VIII/2019       25.11.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
geodezyjnego Pobłocie, gm. Linia 

102 132/XII/VIII/2019       25.11.2019 uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań               
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Linia 
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103 133/XII/VIII/2019       25.11.2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                       
i Petycji 

104 134/XII/VIII/2019       25.11.2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

105 135/XII/VIII/2019       25.11.2019 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Linia                   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 
rok 

106 136/XII/VIII/2019       25.11.2019 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

107 137/XII/VIII/2019       25.11.2019 określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Linia 

108 138/XIII/VIII/2019       19.12.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

109 139/XIII/VIII/2019       19.12.2019 zmian w budżecie Gminy Linia w 2019r. 

110 140/XIII/VIII/2019       19.12.2019 uchwalenia budżetu gminy Linia na 2020r. 

111 141/XIII/VIII/2019       19.12.2019 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

112 142/XIII/VIII/2019       19.12.2019 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
przebiegu  

113 143/XIII/VIII/2019       19.12.2019 zmiany uchwały nr. 94/IX/VII/2015 Rady Gminy Linia                     
z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcia 1m2 pasa drogowego 
dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy 
Linia  

 

5.2. Omówienie realizacji uchwał. 

W 2019 r. Rada Gminy Linia podjęła 113 uchwały podczas 10 sesji.  

18 uchwał było objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zaś 38 uchwał 

podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wszystkie uchwały 

zostały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przesłane do odpowiedniego organu nadzoru.  

W stosunku do jednej uchwały toczyło się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym: 

 Uchwała Nr 48/VI/VI/2011 – stwierdzono nieważność uchwały oraz brak publikacji                         

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  

Najwięcej uchwał podjętych przez Radę Gminy Linia w 2019 r. dotyczyło spraw związanych ze 

sprawami ogólnobudżetowymi, w tym: 
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1) Uchwał dotyczących zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej podjęto 20, 

2) Uchwał dotyczących przyjętych sprawozdań podjęto 3; 

3) Uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych podjęto 3 i dotyczyły one ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, określenia stawek podatku od środków transportowych                   

i zwolnień z tego podatku 

Realizacja budżetu za rok 2019 została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Linia za 2019 rok przedstawionego w Zarządzeniu Wójta Gminy Linia Nr 30/2020 z dnia                    

18 marca 2020 roku. 

W zakresie dotyczącym współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto 2 uchwały: 

1) Nr 56/VI/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lęborskiemu                     

na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 13366 odcinek                         

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 13306 do m. Dziechno od km 0+000do km 4+000 

2) Nr 105/X/VIII/2019 w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Wejherowskim dot. 

Przekazania Gminie Linia spraw związanych z zarządzaniem fragmentem drogi powiatowej 

nr 1419G działka nr 174 obręb Miłoszewo 

5 uchwał podjętych przez Radę Gminy Linia w 2019 roku dotyczyło gospodarki nieruchomościami                  

i mieniem komunalnym.  

7 uchwał w tej sferze dotyczyło zamiany gruntów, odpłatnego bądź nieodpłatnego przejęcia 

gruntów. Nieruchomości będące przedmiotem tych uchwał dotyczyły uregulowania stanów 

prawych dróg będących w posiadaniu Gminy Linia.  

Pozostałe uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym dotyczyły 

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych.  

Podczas obrad Rady Gminy Linia zostały podjęte 4 uchwały dotyczące nadania nazwy ulic 

znajdujących się w miejscowościach Linia i Niepoczołowice. 

W 2019 roku podjęto 18 uchwał dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. Podjęte akty dotyczyły w szczególności przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w tych planach.  

9 spośród podjętych w 2019 roku uchwał dotyczyło sfery podmiotów samorządu gminnego. Ich 

przedmiotem było powołanie członków stałych komisji Rady Gminy, ustalenia wynagrodzenia 

Wójta, powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach                       

na ławników do orzekania w sądach oraz Statutu Gminy i zmiany statutów sołectw  

Z zakresu „programy i strategie” zostało podjęte 7 uchwał: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019; 

2) Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Linia nr rok 2019; 
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4) Roczny Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020rok; 

5) Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Linia                                

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” 

6) Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

7) Uchwała w sprawie przyjęcia planu rocznego w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych na rok 2019 

W sferze pomocy społecznej zostały podjęte 3 uchwały i dotyczyły one: 

1) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dl osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie „Posiłek w domu                               i w szkole” na 

lata 2019-2023; 

2) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok 

dzięki czemu 6 osób bezrobotnych podejmowało pracę w wymiarze 2 godzin dziennie 

3) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                       

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania 

W 2019 roku została również podjęta uchwała dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Gminy Linia 

i nadania jej statutu. 
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6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 
 

6.1. Porozumienia. 

Porozumienia międzygminne uregulowane zostały w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713) i zawierane są w celu powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań 

publicznych. 

Uchwałą nr 211/XXII/VII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Linia  podjęła uchwałę                            

o wyrażeniu zgody na realizację projektu pn.: "Odnawialne źródła  energii oraz instalacje solarne 

na terenie Gminy Miasta Redy i Miasto Puck oraz Gminy  Luzino,  Linia,  Łęczyce  i  Gniewino" 

realizowanego  w  ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi 

Priorytetowej   10   Energia   realizowanego   w   ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

Wykonując powyższą uchwałę Wójt Gminy Linia, Bogusława Engelbrecht, w dniu 16.01.2017 r. 

podpisała umowę partnerską między Gminą Linia a gminami Miasto Reda, Miasto Puck, gmina 

Łęczyce, Gniewino i Luzino oraz partnerami społecznymi tj. Stowarzyszeniem Kaszubskie 

Towarzystwo Sportowo-Kulturalne oraz Stowarzyszeniem Grupa Rozwoju Lokalnego „Pradolina 

Łeby” w której rolę lidera powierzono tej ostatniej. W dniu 3.10.2018 r. Lider projektu podpisał 

umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania przez gminy partnerskie, którego 

zakończenie zgodnie z umową miało nastąpić 31.01.2020 r. Całkowity koszt realizacji projektu 

wynosi 12 658 019,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 

nieprzekraczającej 8 350 345,93 zł. 

Na początku marca 2019 r. Pani Wójt zwróciła się telefonicznie do Wójta Gminy Luzino                                        

o zorganizowanie spotkania w sprawie projektu, przedstawiając pokrótce swoje obawy. Mimo 

telefonicznej zgody Lidera projektu, nie zostało ono wyznaczone. Dopiero po kolejnym wniosku 

Gminy Miasta Redy zostało wyznaczone spotkanie na dzień 27.03.2019 r. Na spotkaniu byli obecni 

przedstawiciele wszystkich gmin, którzy również tak jak my mieli wątpliwości co do wielu kwestii 

związanych z realizacją projektu. Poruszane sprawy dotyczyły braku wystąpienia gminy Luzino o 

interpretację podatkową aby możliwe było sprawdzenie czy koniecznej jest opodatkowanie dotacji 

podatkiem VAT, przepływów finansowych w projekcie, niedoszacowania kosztów opracowania 

dokumentacji, inspektora nadzoru, kwestii odpłatności ew. nowych chętnych mieszkańców za 

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wzoru umowy dla mieszkańców, roli 

stowarzyszeń w projekcie, przesunięcia terminu realizacji projektu, zamówień publicznych, 

przepływów finansowych w projekcie, ryzyka niedoszacowania kosztów i rozwiązań zabezpieczenia 

gmin przed ew. dopłatą za mieszkańców. 
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W dniu 31.07.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat realizacji projektu oraz 

postanowień umowy, którą mają podpisać. Po spotkaniu mieszkańcy naszej gminy wystosowali 

pismo do Wójta Gminy Luzino, w którym nie zgadzali się z zapisami zaproponowanej im umowy o 

dofinansowanie. Lider projektu przekazał odpowiedź do tut. Urzędu w dniu 19.08.2019 r. wskazując, 

że umowa była konsultowana ze wszystkimi partnerami i jest obowiązująca mimo iż uwagi tychże 

partnerów nie zostały w dużej mierze wzięte pod uwagę. 

W dniu 06.11.2019 r. ponownie prosiliśmy o zwołanie spotkania z partnerami projektu z uwagi na 

wiele kwestii niewyjaśnionych takich jak chociażby wpisanie projektu do budżetu na rok 2020 mimo 

braku formalnej zgody Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu jego realizacji oraz 

zmianę polegającą na tym, że w miejsce mieszkańców mamy wskazać obiekty użyteczności 

publicznej. Niestety nie otrzymaliśmy od Lidera żadnej odpowiedzi ani też nie odbyło się żadne 

spotkanie. 

W dniu 18.12.2019 r. do Urzędu Gminy Linia wpłynął skan pisma z Urzędu Marszałkowskiego, które 

skierowane było do Wójta Gminy Luzino, jako lidera projektu. W piśmie tym Instytucja Zarządzająca 

wyraża zgodę na warunkowe przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. wyrażając 

jednocześnie stanowisko, że zasadność tego przesunięcia będzie przedmiotem kontroli, która 

zazwyczaj ma miejsce przy składaniu wniosku o płatność końcową. Takie stanowisko Urzędu 

Marszałkowskiego budzi uzasadnione wątpliwości co do ryzyka zwrotu środków z dotacji unijnej, 

jeżeli okaże się że przesunięcie terminu nie zostanie na tym etapie uznane za uzasadnione.  

W roku 2019 wszyscy mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zrezygnowali z uwagi 

na zmniejszenie realnego dofinansowania, przesunięcie terminu jego realizacji oraz niekorzystne dla 

nich zapisy umowy między Liderem projektu – Gminą Luzino a mieszkańcami. W związku z 

powyższym Lider projektu zaproponował objęcie projektem po 5 obiektów użyteczności publicznej 

z każdej gminy partnerskiej. Radni na posiedzeniu Komisji wspólnej Rady Gminy Linia w dniu 

20.11.2019 r. zostali poinformowani o przedmiotowej propozycji i poprosili o przedstawienie 

kalkulacji cenowej wybranych obiektów. Ostatecznie na sesji Rady Gminy Linia w dniu 25.11.2019 r. 

radni wybrali do realizacji obiekty szkół podstawowych w miejscowości Strzepcz, Niepoczołowice, 

Pobłocie, Miłoszewo i na budynku Żłobka „Promyczek”. Po opracowaniu programu audytu 

energetycznego fotowoltaicznego wykonawca oszacował przewidywany poziom kosztów montażu 

paneli fotowoltaicznych na kwotę 887.085,84 zł. Do wskazanej kwoty doliczyć należy koszty 

opracowania przedmiotowego audytu, projektu instalacji i inspektora nadzoru, które na tym etapie 

nie są znane i nie zostały przekazane przez Lidera projektu naszej gminie. 

 

6.2. Stowarzyszenia JST. 

1. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wspierania idei samorządu 

terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym 

również z powiatami i województwami. W dniu 29 sierpnia 2011 r. uchwałą nr 65/IX/VI/2011 

Rada Gminy Linia przystąpiła do założenia stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny,                  
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z siedzibą w Gdańsku. W roku 2015 GOM zmienił swoją nazwę na Obszar Metropolitarny 

Gdańsk-Gdynia-Sopot i pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                             

i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego 2014-2020. W strukturze stowarzyszenia funkcjonują komisje tematyczne, które 

zajmują się omawianiem i realizacją konkretnych projektów – jak np. wspólne zakupy towarów 

i usług, czy przygotowywanie planów rozwojowych i inwestycyjnych, obejmujących teren kilku 

samorządów.  Wójt Gminy Linia jest członkiem Komisji Rewizyjnej w tym stowarzyszeniu od 2015 

r. 

2. W 1992 roku powstała organizacja pod nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako 

efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa 

pomorskiego.  Stowarzyszenie, którego członkiem jest również Gmina Linia, zmieniło swoją 

nazwę na Związek Gmin Pomorskich. Organizacja realizuje zadania statutowe poprzez 

koordynację i współdziałanie, tworzenie sieci kontaktów i inspirowanie, tak aby członkowie 

mogli wykorzystać wspólną siłę zjednoczoną pod postacią Związku Gmin Pomorskich. 

Organizowane są  również spotkania z  przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej 

oraz agend rządowych w celu pozyskiwania bieżącej informacji oraz wywołania dyskusji  nt. 

aktualnie obowiązujących zasad i procedur. Stowarzyszenie organizuje liczne seminaria i szklenia 

merytoryczne dotyczące bieżących spraw z zakresu administracji, z których korzystają również 

pracownicy Gminy Linia. Wójt Gminy Linia uczestniczy z ramienia tego stowarzyszenia w pracach 

Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 

 

6.3. Związki międzygminne. 

Prawna regulacja dotycząca związków samorządowych została umieszczona w ustawie                                     

o samorządzie gminnym, co umożliwia tworzenie związków na tym szczeblu samorządu 

terytorialnego. Związki międzygminne uregulowane zostały w art. 64-73 ustawy o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).  

Związek jest tworzony w celu wykonywania przez niego części zadań publicznych, realizowanych 

dotąd przez każdą jednostkę osobno – po to, aby zadania te były wykonywane skuteczniej                                  

i efektywniej. Na związek można przekazać wszystkie zadania z zakresu zadań własnych gmin, oprócz 

tych do których wymagane jest osobne upoważnienie ustawowe. Rady poszczególnych jednostek 

JST decydują w swoich uchwałach powołujących związek, jakie zadania zostaną przekazane 

nowopowstałemu związkowi. Ta część zadań będzie od tej pory wykonywana komplementarnie, tzn. 

z zastosowaniem wspólnych środków uzupełniających się wzajemnie. Pozostałe zadania będą dalej 

wykonywane indywidualnie przez poszczególne jednostki.  

Rada Gminy Linia nie podejmowała uchwały w przedmiocie utworzenia lub przystąpienia do związku 

komunalnego w związku z czym JST nie jest członkiem żadnego z nich.   
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6.4. Współpraca międzygminna. 

W ramach współpracy międzygminnej i powiatowej Wójt Gminy Linia uczestniczy w Konwencie 

Samorządowym zwoływanym doraźnie przez Starostę Wejherowskiego, Gabrielę Lisius.                             

Na spotkaniach omawiane są ważne z punktu widzenia samorządów powiatu wejherowskiego 

zagadnienia i problemy.  

Ponadto spotkania organizowane przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

których Gmina Linia jest członkiem, są okazją do wymiany doświadczeń  i dyskusji. 

 

6.5. Inne formy współdziałania: 

1. Od grudnia 2007  Gmina Linia jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Kaszubska Droga”, które skupia w swoich szeregach również Gminę Luzino, Łęczyce, Szemud  

oraz członków z sektorów społecznego i gospodarczego. Stowarzyszenie zostało powołane                   

w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która wdraża podejście oddolne do realizacji swoich 

celów statutowych. LGD jest operatorem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2014-2020. Ogłasza konkury na dofinansowanie zadań zarówno dla 

samorządów, sektora gospodarczego i społecznego oraz nawiązuje współpracę z innymi 

Lokalnymi Grupami Działania nie tylko w Polsce ale i zagranicą. W stowarzyszeniu działają 

aktywnie władze Gminy Linia oraz jej mieszkańcy. Pani Wójt pełni rolę Przewodniczącej Rady, 

czyli organu rozpatrującego wnioski o dofinansowanie składane w odpowiedzi na konkursy 

ogłaszane przez LGD „Kaszubska Droga” a Zastępca Wójta pełni funkcję Prezesa tej organizacji. 

W roku 2019 stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do zorganizowania wizyty na VIII 

edycji „Fili in Trama” tj. międzynarodowej wystawy koronek i haftu, na której pojawić się miała 

XXV wystawa Haftu Kaszubskiego, której organizatorem jest co roku Gminny Dom Kultury                   

w Lini. Mieszkańcy gminy, będący członkami stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach 

Rady biorąc czynny udział w dysponowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi                             

na wdrażanie LSR. Firmy mające siedzibę i mieszkańcy naszej gminy otrzymali środki finansowe 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej właśnie z budżetu LGD „Kaszubska Droga”.  

2. Gmina Linia jest również członkiem stowarzyszenia Grupa Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby” 

(wcześniej Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”), która skupia w swoich szeregach jeszcze 

trzy gminy: Luzino, Łęczyce i Gniewino. Do czerwca 2019 r. w organizacji działała Zastępca Wójta 

i pełniła funkcję Wiceprezesa, na którą następnie w wyniku wyboru na Walnym Zebraniu 

Członków został powołany Pan Czesław Hinz. Stowarzyszenie w roku 2018 podpisało umowę 

partnerską o wspólnej realizacji projektu "Odnawialne źródła  energii oraz instalacje solarne na 

terenie Gminy Miasta Redy i Miasto Puck oraz Gminy  Luzino,  Linia,  Łęczyce i  Gniewino" 

realizowanego  w  ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach 

Osi Priorytetowej   10   Energia   realizowanego   w   ramach   Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 
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7. CZĘŚĆ ANALITYCZNA. 

7.1. Infrastruktura techniczna. 

Obszar Gminy Linia łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym za pomocą dwóch rodzajów 

dróg: drogi powiatowe i drogi gminne. Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 

38,851 km: 

1) 1336 G Zakrzewo – Smażyno, 

2) 1419G Strzepcz - Miłoszewo, 

3) 1451G Wyszecino – Rosochy – na Łebno gm. Szemud, 

4) 1420G Godętowo - Tłuczewo, 

5) 1431 Linia – Niepoczołowice Folwark 

Są to drogi kl. V technicznej. Administracyjnie drogami powiatowymi na terenie Gminy Linia zarządza 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Drogi zaliczane do kategorii krajowych 

oraz wojewódzkich na terenie Gminy Linia nie występują.  

Długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi 82,63 km, w tym 40,979 km o nawierzchni 

gruntowej. Gęstość sieci drogowej na obszarze gminy jest zadowalający i spełnia rolę połączeń                     

z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu poprzez wykorzystanie dróg powiatowych. 

Istotnym aspektem dotyczącym infrastruktury drogowej na terenie Gminy Linia jest dbałość o stan 

i jakość nawierzchni ciągów drogowych i poboczy, brak oświetlenia w miejscach zamieszkania 

ludności. Niezadowalający stan części infrastruktury drogowej na obszarze gminy, generuje działania 

z zakresu ich modernizacji i przebudowy, budowy chodników i miejsc parkingowych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkowania. Rozbudowana, wysokiej jakości infrastruktura 

techniczna i komunikacyjna jest gwarantem rozwoju przedsiębiorczości oraz zainteresowania 

potencjalnych inwestorów zewnętrznych Gminą Linia, a tym samym warunkiem rozwoju 

gospodarczego obszaru.  

Układ funkcjonalny komunikacji wewnętrznej gminy - oprócz opisanych już dróg powiatowych -

składa się z sieci dróg gminnych oraz dróg o funkcji porównywalnej z drogami gminnymi. Do dróg 

gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczane do dróg innych kategorii, stanowiące 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Niezależnie od dróg uznanych, jako drogi gminne - występują drogi o funkcji porównywalnej                   

z drogami gminnymi, są to drogi wewnętrzne oraz dojazdy. Powstały one wraz z rozwojem 

zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury wsi. Zaliczanie tych dróg do kategorii dróg gminnych 

następuje w drodze uchwały rady gminy. 

 

7.2. Utrzymanie dróg gminnych. 

1) Bieżąca konserwacja dróg gruntowych. 

W dniu 26 lutego 2019 r. zawarto z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą w 

formie spółki cywilnej: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” s. c. z siedzibą: 
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Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia umowę nr 21/02/2019 na „Bieżącą konserwację dróg 

gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku”. Umowa obejmowała równanie i wałowanie 

dróg gruntowych oraz dostawę i wbudowanie takiego materiału drogowego jak pospółka, gruz 

betonowo – ceglany, tłuczeń, pospółka, żwir oraz pracę równiarki i walca, według wskazań 

pracowników urzędu gminy i sołtysów. Rozliczenie wbudowanego materiału następowała na 

podstawie dokumentu potwierdzającego ilość, rodzaj materiału i miejsce przeznaczenia, a praca 

równiarki i walca na podstawie czasu pracy, określonej na podstawie wskazań GPS.  
 

Bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych objęty został cały obszar gminy. 
 

2) Remont dróg gruntowych finansowanych przez Nadleśnictwo Strzebielino. 

W dniu 14 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Linia podpisał z Skarbem Państwa Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Strzebielino z siedzibą w Luzinie, 

umowę w sprawie realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia publicznego, w ramach wsparcia 

przez Lasy Państwowe administracji publicznej, 

obejmującego zadanie pod nazwą „Remont drogi 

gminnej nr 150012G Dargolewo – Tępcz o  nawierzchni 

gruntowej niezbędnej do prowadzenia gospodarki 

leśnej, eksploatowanej m. in. przez pojazdy ciężarowe 

służące do wywozu drewna z terenów leśnych 

zarządzanych przez PGL LP”.  

Realizując postanowienia zawartej umowy na przełomie miesiąca czerwca/lipca 2019 roku 
wykonano prace remontowe drogi gminnej na odcinku ok. 1,00 km w sołectwie Strzepcz - od 
przysiółka Dargolewo w kierunku Tępcza. 

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego miała na celu osiągnięcie parametrów 
technicznych poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających 
przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz 
prowadzenia gospodarki leśnej. W ramach prac 
remontowych, wykonawca działający na zlecenie 
Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie, 
wykonał mechanicznego profilowanie i zagęszczenia 
nawierzchni drogowej z uprzednim doziarnieniem 
kruszywem kamiennym łamanym oraz gruzem 
betonowym. Ponadto odtworzono przydrożne rowy 
wraz z rozplantowaniem urobku oraz wycięto 
zakrzaczenia. 

Łączna powierzchnia robót wyniosła 3200 m2, za kwotę 60 388,84 zł. Całość zadania 
remontowanego odcinka drogi gruntowej, realizowanych na podstawie powyższej umowy, 
finansowana była przez Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie bez udziału finansowego  
gminy. 

 
 

3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej. 
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W dniu 12 marca 2019 r. podpisano z firmą Kruszywo Sp. z o.o. Linia ul. Długa 4b, 84-223 Linia umowę 

nr  12/03/2019 na realizację zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 

gminnych mieszankami mineralno – asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie Gminy 

Linia w 2019 roku”. Na przełomie miesiąca kwietnia/maja ubiegłego roku wykonano remont 

cząstkowy dróg asfaltowych w pełnym zakresie technologicznym przy użyciu mieszanki 

mineralno – asfaltowej na gorąco i z wycinką krawędzi. Na niniejsze zadanie wydatkowano kwota 

45 972,48 zł.  

Ponadto w ciągu roku systemem gospodarczym przy udziale konserwatorów gminnych na 

bieżąco uzupełniane były nowopowstałe ubytki w nawierzchni asfaltowej przy zastosowaniu 

zimnej masy asfaltowej. 

4) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. 

Gmina Linia zgodnie z porozumieniem Nr 19/2012 z dnia 08-11-2012 r. zawartym z Powiatem 

Wejherowskim, podjęła się zadania dotyczącego zimowe utrzymanie dróg powiatowych                      

w granicach administracyjnych gminy. Na realizację przedmiotowego zadania otrzymała                    

od Powiatu Wejherowskiego dotację celową w wysokości 111 729,00 zł, która została w całości 

wykorzystana i rozliczona. 

Realizując zadanie własne gminy i zadania zlecone wynikające z zawartego porozumienia, 

dotyczące zimowego utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia                       

w sezonie 2018/2019, podpisano w dniu 22 października 2018 r. umowę Nr 282/2018                               

z przedsiębiorcą, wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Zakładem 

Produkcyjno – Usługowo – Handlowym Wacław Labuda „LAWAT” Tłuczewo 30. Z kolei                          

na realizacje niniejszych zadań w sezonie zimowym 2019/2020 w dniu 6 listopada 2019 r. 

podpisano umowę Nr 04/11/2019 z przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu, również                            

z Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „LAWAT”. W ramach umowy wykonawca 

zobowiązany był do usuwania gołoledzi i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych                               

w granicach administracyjnych Gminy Linia. 

W ramach zimowego utrzymania dróg gruntowych podpisano z firmą „TRAMAD” z Elbląga                   

na dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 umowę nr 269/2018                      

z dnia 12 października 2018 r. oraz umowę nr 01/10/2019 z dnia 4 października 2019 r.                           

na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem.  

5) Najważniejsze prace drogowe zrealizowane na terenie gminy Linia w 2019 roku: 

a) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w m. Osiek o dł. 

340,9 mb, 

b) przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia o dł. 304,20 mb, 

c) przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobłocie (ul. Długa) o 

dł. 503 mb, 

d) wykonanie progu spowalniającego ruch na drodze gminnej w m. Lewinko, 

e) wykonanie nakładki asfaltowej zjazdu przy Szkole Podstawowej w Lini, 

f) utwardzenie placu kostką brukową przy miejscu rekreacyjnym nad jeziorem w Strzepczu, 

g) zakup czterech wiat przystankowych do m. Linia (2 szt.), Zakrzewo i Strzepcz, 
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h) remont przepustów na drogach gminnych, odmulenie rowów przydrożnych, poszerzenie 

dróg, wycinka krzewów i drzew, koszenie poboczy dróg, udrożnienie i czyszczenia kanalizacji 

deszczowej, opracowanie projektów organizacji ruchu, przełożenie chodników, wykonanie 

zjazdów itp. 

Ponadto w 2019 roku podjęto działania mające na celu zlecenie opracowania dokumentacji zadań 

inwestycyjnych planowanych do wykonania w latach przyszłych: 

1) Dokumentacje zatwierdzone przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie: 

a) przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko – Pobłocie Dąbrówka – zrealizowano                       

w 2020 r., 

b) przebudowa nawierzchni drogi – ul. Osiedlowej i ul. Dębowej w Pobłociu, 

c) przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i Klonowej w Lini, 

d) przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Niepoczołowicach, 

e) przebudowa nawierzchni drogo gminnej – ul. Górnej w Niepoczołowicach – przewidziana do 

realizacji w 2020 r., 

f) budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Miłoszewo, Kętrzyno, Smażyno, Potęgowo, 

Zakrzewo, Lewino, 

g) przebudowa drogi – ul. Zakrzewskiej w Niepoczołowicach. 

h) przebudowa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Linia – Kobylasz – 

przewidziana do realizacji w 2020 r. 

2) Dokumentacje zlecone w 2019 r. w trakcie opracowywania: 

a) odwodnienie drogi gminnej nr 150023G Smażyno – Łebno, 

b) przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino – Leobór na dł. 1968 mb. Dokumentacje są 

w trakcie uzyskania niezbędnych uzgodnień organów wymaganych przepisami prawa, 

c) budowy boisk wielofunkcyjnych w Kętrzynie i Zakrzewie 

3) Koncepcja przebudowy drogi Kętrzyno – Linia (Dworzec) na odcinku 1,5 km. 

W dniu 1 października 2019 r. Wójt Gminy Linia podpisał z Wojewodą Pomorskiem trzy umowy na 

realizację niżej wymienionych zadań, dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 

1) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobłocie ul. Długa na kwotę 

dofinansowania: 220 708,00 zł – realizacja w 2019 roku; 

2) remont odcinka drogi gminnej realizacji Lewinko – Lewino o nr 150017G, na kwotę  

dofinansowania 217 253,00 zł – realizacja w 2020 roku; 

3) przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko – Pobłocie Dąbrówka na kwotę 

dofinansowania 261356,00 zł – realizacja w 2020 roku. 

W dniu 4 września 2019 r. Wójt Gminy linia podpisał umowę o przyznanie pomocy finansowej                      

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 mb. Planowana realizacja zadania:                          

15 września 2020 r. dofinansowanie na poziomie 711 942,00 zł. 
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W dniu 8 lipca 2019 r. Wójt Gminy Linia podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę 

na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobłocie ul. Długa, otrzymując tym 

samym dotację w wysokości 120885 zł. 

Dnia 26 sierpnia 2019 r. wystąpiono do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji 

celowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) na niżej wymienione drogi: 

1) przebudowa nawierzchni drogi – ul. Osiedlowej i ul. Dębowej w Pobłociu, 

2) przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i Klonowej w Lini, 

3) przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Niepoczołowicach. 

16 kwietnia 2020 r. gmina otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy 

wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 

2020 r. Zadania wnioskowane przez gminę nie znalazły się na w/w liście co wiąże się z 

nieotrzymaniem dofinansowania. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G 

przebiegającą przez m. Zakrzewo  

w kierunku Lęborka 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G 

Godętowo – Nawcz – Tłuczewo  

na odcinku Nawcz – Osiek 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  

w zakresie wykonania chodnika w m. Osiek 

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej                

do gruntów rolnych w miejscowości                      

Pobłocie ul. Długa  
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Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej 

w m. Linia  

 

 
Przebudowa drogi gminnej nr 150014G 

Lewinko – Pobłocie Dąbrówka 

 

Remont odcinka drogi gminnej realizacji 

Lewinko – Lewino o nr 150017G  Przebudowa drogi gminnej nr 150020G 

Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 mb  

 

 

 
 

Próg spowalniający ruch w m. Lewinko 

 

 

 
 

Plac rekreacyjny nad jeziorem w Strzepczu 



Raport o stanie Gminy Linia za 2019 rok 

Strona 68 z 109 
 

 

 

 

 
 

Wiaty przystankowe  

w m. Linia, Zakrzewo i Strzepcz 

 

 

Nakładka asfaltowa 

przy Szkole Podstawowej w Lini 

 

 
Budowa placu rekreacyjnego  

w miejscowości Linia 

 

 
Kosiarka – traktorek LT3 PR105 

 

7.3. Oświetlenie uliczne.  

Realizując zadania własne gminy, wynikające m. in. z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne, a dotyczące planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg i 

finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy                      

w dniu 28 grudnia 2018 r. podpisano kolejną umowę z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą                     

w Sopocie na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Linia na okres                  

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku. W ramach zawartej umowy oprócz konserwacji 

oświetlenia i ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej wykonawca zobowiązał się                         

do wykonania 22 punktów świetlnych: 

1) LINIA - 3 punkty (ul. Radosna), 

2) STRZEPCZ – 6 punktów (m. in. ul. Jana Gruby, ul. Ks. Blocków), 
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3) POBŁOCIE – 4 punkty (m. in. ul. Długa) 

4) SMAŻYNO – 2 punkty (cmentarz komunalny) 

5) LEWINKO – 4 punkty (ul. Letniskowa, ul. Lipowa), 

6) NIEPOCZOŁOWICE – 3 punkty (ul. Potęgowska, ul. Dębowa i Sportowa) 

Prace związane z doświetleniem w/w miejsc zostały zakończone przez Energa Oświetlenie w okresie 

wiosennym bieżącego roku. Do wykonania pozostało jedynie zamontowanie dwóch opraw 

świetlnych na cmentarzu komunalnym w Smażynie.  

Łączna ilość punktów świetlnych na terenie Gminy Linia według stanu na dzień 31.12.2019 r.:                

668 szt. w tym 615 szt. sodowych, 51 szt  ledowych i 2 inne. 

Na oświetlenie uliczne w 2019 r. wydatkowano łączną kwotę 425 239,90 zł. 

 

7.4. Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych zadań inwestycyjnych                 

i bieżących w 2019 roku. 

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych i bieżących 

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 
Źródło 

finansowania 

1.  Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 

poddasza budynku 
żłobka gminnego na 
przedszkole (etap II) 

W związku z pozyskanym 
dofinansowaniem z środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 działanie 3.1 Edukacja 
przedszkolna na adaptację/remont 

pomieszczeń przedszkolnych do 
prowadzenia zajęć. 

EFS RPO 
na lata 2014-2020 
– dofinansowanie 

235 000,00 zł; 
całkowita wartość 

630 455,00 zł 

2.  Przebudowa 
nawierzchni drogi 

gminnej w zakresie 
wykonania chodnika 

w m. Osiek 

Powiat Wejherowski – wykonał rozbudowę 
drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – 
Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – 
Osiek, która została dofinansowana z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020. Wspólna realizacja 

operacji pomiędzy Powiatem 
Wejherowskim a Gminą Łęczyce i Gminą 

Linia rozpoczęła się  w 2016 r. podpisaniem 
porozumienia zgodnie, z którym na terenie 
naszej gminy z środków własnych została 

zrealizowana przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej w zakresie wykonania 
chodnika w m. Osiek. W tym zakresie 

poniesiono koszty związane z 
opracowaniem dokumentacji budowlanej, 

robót budowlanych i nadzoru na łączną 
kwotę 137 098,26 zł. Ponadto 

partycypowano w kosztach pozostałych 

Wykonanie 
chodnika ze 

środków własnych 
gminy w wysokości 

137 098,26 zł. 
 

Powiat 
Wejherowski 
pozyskał dla 

projektu środki 
finansowe                        

w wysokości               
ok. 2 608 068,52 zł. 
Całkowita wartość 

inwestycji dla 
wszystkich 
partnerów 

projektu wyniosła                             
4 943 607,64 zł. 
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Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 
Źródło 

finansowania 

prac, gdzie przekazano z budżetu gminy 
kwotę 332 450,00 zł.  

3.  Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1336G 
przebiegającą przez 

m. Zakrzewo w 
kierunku Lęborka 

Powiat Lęborki – wykonał przebudowę 
drogi powiatowej nr 1336G przebiegającą 
przez m. Zakrzewo w kierunku Lęborka. 

Gmina Linia wsparła inicjatywę 
partycypując w kosztach, ponadto był to 
element niezbędny, aby powiat lęborski 

mógł ubiegać się o 50% dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych dla 

Województwa Pomorskiego.  

Dla powiatu 
lęborskiego 

przekazano kwotę 
100 000,00 zł. 

Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 

3 400 006,00 zł. 

4.  Przebudowa 
nawierzchni drogi ul. 
Spokojnej w m. Linia 

W związku z koniecznością poprawy stanu 
istniejącego drogi poprowadzono oś drogi 

pierwotnej trasie, wyprofilowano 
zniszczone odcinki i wzmocniono 
nawierzchnię poprzez wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej na 
podbudowie z kruszywa kamiennego  o dł. 

311,5 m. 

Środki własne 
gminy 

w wysokości  
216 861,51 zł 

5.  Przebudowa 
nawierzchni drogi 

dojazdowej do 
gruntów rolnych  w 

miejscowości Pobłocie 
ul. Długa 

Celem zadania była poprawa warunków 
dojazdu do pól dla rolników. W związku z 
koniecznością poprawy stanu istniejącego 
drogi poprowadzono oś drogi pierwotnej 
trasie, wyprofilowano zniszczone odcinki i 

wzmocniono nawierzchnię poprzez 
wykonanie nawierzchni mineralno – 

asfaltowej o dł. 503,5 m. 

Fundusz Dróg 
Samorządowych i 
Wojewódzkiego 
Biura Geodezji i 

Terenów Rolnych 
UM WP– wartość 

inwestycji wyniosła 
ok. 498 384,62 zł, 
dofinansowanie  

w wysokości 
341 593,00 zł, 

wkład finansowy 
gminny wyniósł 
156 791,62 zł,  

6.  Remont odcinka drogi 
gminnej realizacji 
Lewinko – Lewino  

o nr 150017G 

Umowa na realizację zadania została 
podpisania w dn. 9 grudnia 2019 r. W dniu 
27 kwietnia 2020 r. został dokonany odbiór 

zadania. W ramach inwestycji zostanie 
wykonany remont istniejącej konstrukcji 

nawierzchni mineralno – bitumicznej 
poprzez nałożenie warstwy wyrównawczej 

i ścieralnej z betonu asfaltowego.  

Fundusz Dróg 
Samorządowych 
217 253,00 oraz 

środki własne 

7.  Przebudowa drogi 
gminnej nr 150014G 
Lewinko – Pobłocie 

Dąbrówka 

Umowa na realizację zadania została 
podpisania w dn. 9 grudnia 2019 r. W dn. 6 

marca 2020 r. został dokonany odbiór 
zadania. Zakres obejmował przebudowę 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 
261 356,00 oraz 

środki własne 
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Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 
Źródło 

finansowania 

drogi od skrzyżowaniu z drogą powiatowa 
nr 1336G w zakresie wykonania nowej 

nawierzchni jezdni o długości  622,2 m i 
szerokości 5 m. Dzięki realizacji tego 

zadania droga połączyła się z dalszym 
odcinkiem drogi, który został wykonany w 

2018 r. w ramach pozyskanego 
dofinansowania z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

8.  Przebudowa drogi 
gminnej nr 150020G 
Miłoszewo – Karpaty 

na odc. 970 mb 
dofinansowana z 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 

W 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację 
operacji typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych" poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii", objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 dzięki, której zostanie 
wykonana przebudowa drogi gminnej nr 

150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 
mb. O dofinansowanie Gmina Linia 
wystąpiła z wnioskiem w 2018 r. W 

wyniku, czego otrzymano dofinansowanie 
z PROW, które w chwili obecnej wynosi 

822 195,00 zł. Ostateczna wysokości 
dofinansowania zadania będzie znana po 

zakończeniu  o rozliczenia zadania w 
Departamencie Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.  

Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020 – 
711 942,00 zł; 

Całkowita wart. 
inwestycji wyniesie 

1 126 778,12 zł 

 

7.5. Programy unijne i zewnętrzne. 

Oprócz inwestycji wskazanych w 7.4 Gmina Linia zrealizowała w 2019 r. poniższe zadania 
współfinansowane ze środków unijnych i krajowych: 

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Źródło finansowania 

1.  Wsparcie 
rodziców 

powracających na 
rynek pracy w 

opiece nad 
dzieckiem do lat 3 

w Gminie Linia 

Kontynuowanie założeń projektu, który 
obejmuje utworzenie i zapewnienie 
funkcjonowania 10 nowych miejsc w 

Gminnym Żłobku „Promyczek” w Lini. W 
ramach doposażono gminny żłobek poprzez 

zakup m.in. placu zabaw, mebli, klocków 
magnetycznych, zabawek oraz pozostałego 

wyposażenia a także zapewniono 

RPO WP na lata 
 2014-2020, działanie 

05.03. Opieka nad 
dziećmi do lat 3, 
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funkcjonowanie 10 dodatkowych miejsc 
opieki. 

2.  Tworzenie 
nowych miejsc 
przedszkolnych 

dla najmłodszych 
mieszkańców 
Gminy Linia w 

nowej placówce 
edukacyjnej 

Celem głównym projektu jest zwiększenie 
dostępności i wsparcie rozwoju dzieci 

poprzez realizację dodatkowych zajęć w 
edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 5 

lat. 

RPO WP na lata 
2014-2020, 

Poddziałanie 3.1 
Edukacja 

przedszkolna 
 

3.  Budowa placu 
rekreacyjnego w 

miejscowości Linia 

Gmina Linia po złożonym i pozytywnie 
ocenionym wniosku w ramach konkursu 

Aktywne Sołectwo Pomorskie ogłoszonym 
przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego, otrzymała dotację 10 000,00 
zł  na budowę placu rekreacyjnego w 

miejscowości Linia. Z inicjatywy 
mieszkańców wyrażonej uchwałą z zebrania 

wiejskiego z 2018 r. oraz przy ich pomocy 
wykonano wspólne prace przy 

przygotowaniu terenu posprzątano plac 
zabaw, oczyszczono nawierzchnie betonową 
z przerośniętej trawy,  wygrabiono istniejącą 

powierzchnię trawiastą oraz wyrównano 
powierzchnię żwirową pod istniejącym 

placem zabaw. Plac zabaw poprawił 
estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się 

dzieci. Odnowienie miejsc do gry w 
siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa 

stołowego służyć będzie aktywnemu 
spędzaniu wolnego czasu mieszkańców wsi 
Linia. Jednocześnie odnowiony plac swoim 

wyglądem i formą wkomponował się w 
warunki otoczenia pobliskiej Szkoły 

Podstawowej, umożliwiając uczniom 
korzystanie z odnowionej infrastruktury. 

Sejmik WP na 
dofinansowanie 
zadań własnych 

gminy 
w zakresie małych 

projektów lokalnych 
pod nazwą „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie 
2019” realizowanych 
na terenach wiejskich 

4.  Wyposażenie w 
pomoce 

dydaktyczne 
niezbędne do 

realizacji 
podstawy 

programowej z 
przedmiotów 

przyrodniczych w 
szkołach 

podstawowych 

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej kryterium podziału 

0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2019 wystąpiono z 

wnioskiem dla Szkoły Podstawowej w 
Pobłociu o dofinasowanie na doposażenie 4 
pracowni w łącznej wysokości 50 107,00 zł. 

Wnioskowana kwota obejmowała koszt 
zakupu pomocy dydaktycznych z geografii w 
wysokości 7 784,42 zł, z biologii w wysokości 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 
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12 823,00 zł, z fizyki w wysokości 17 171,00 
zł, z  chemii w wysokości 12 328,00 zł.  

5.  MEW@ (Media 
Education with 

Activity).  

Od 23 września do 13 listopada 2019 r. w 
Klubie Seniora przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini 

odbywały się bezpłatne szkolenia 
realizowane w ramach projektu „MEW@ 
(Media Education with Activity). Program 

rozwoju kompetencji cyfrowych 
województwa pomorskiego zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem 
działań szkoleniowych animacyjnych w 

środowisku lokalnym” współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Szkolenia zostały 

zorganizowane przez Gminę Linia przy 
współpracy z Fundacją Partycypacji 

Społecznej z Poznania. Dofinansowanie 
wyniosło 100% kosztów kwalifikowanych. W 
szkoleniu udział wzięło 15 seniorów z terenu 

Gminy Linia, którzy po zakończeniu za 
zaangażowanie i frekwencję otrzymali na 

własność tablety. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 
Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa III: 3.1 
Działania 

szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji 

cyfrowych 

6.  Ja w internecie. 
Program 

szkoleniowy w 
zakresie rozwoju 

kompetencji 
cyfrowych 

W roku 2019 gmina  zrealizowała zadania 
związane z rozwojem naszych mieszkańców 

poprzez organizację bezpłatnych szkoleń „Ja w 
internecie. Program szkoleniowy w zakresie 
rozwoju kompetencji cyfrowych”: w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: 
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 

działania 3.1: Działania szkoleniowe (…) 
przeprowadzono 15 szkoleń dla mieszkańców 
powyżej 25 rok. życia z terenu Gminy Linia i 

okolic. Szkolenia dotyczyły poniższych 
tematów:  moje finanse i transakcje w sieci, 

działam w sieciach społecznościowych, tworzę 
własną stronę internetową, biznes w sieci, 

rolnik w sieci, kultura w sieci i rodzic w sieci. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się 

szkolenia związane z finansami i transakcjami 
w sieci, gdzie mieszkańcy nauczyli się 

załatwiania swoich spraw biznesowych, 
finansowych i urzędowych za pośrednictwem 
Internetu. Każdy uczestnik podczas szkolenia 

otrzymałam zakupiony w ramach projekt 
tablet, których łącznie zakupiono 42 szt. Po 
zakończeniu projektu zostały przekazane do 
szkół podstawowych z terenu Gminy Linia. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 
Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa III: 3.1 
Działania 

szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji 

cyfrowych 
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W 2020 r. będą kontynuowane działania, na które Gmina Linia w 2018 i 2019 roku pozyskała lub 

złożyła wniosek o dofinansowanie:  

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Źródło finansowania 

1.  Wsparcie rodziców 
powracających na 

rynek pracy w 
opiece nad 

dzieckiem do lat 3 w 
Gminie Linia 

Kontynuowanie założeń projektu, który 
obejmuje utworzenie i zapewnienie 
funkcjonowania 10 nowych miejsc w 

Gminnym Żłobku „Promyczek” w Lini. W 
ramach Doposażono gminny żłobek 

poprzez zakup m.in. placu zabaw, mebli, 
klocków magnetycznych, zabawek oraz 

pozostałego wyposażenia a także 
zapewniono funkcjonowanie 10 

dodatkowych miejsc opieki Planowana 
wartość projektu 266 187,06 zł. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 
2014-2020, działanie 

05.03. Opieka nad 
dziećmi do lat 3 

Otrzymano 
dofinansowanie na 

poziomie 85% tj. 
kwotę 226 259,54 zł. 

2.  Tworzenie nowych 
miejsc 

przedszkolnych dla 
najmłodszych 

mieszkańców Gminy 
Linia w nowej 

placówce 
edukacyjnej 

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie dostępności i wsparcie 

rozwoju dzieci poprzez realizację 
dodatkowych zajęć w edukacji 

przedszkolnej dla dzieci od 3 do 5 lat.  

RPO WP na lata 2014-
2020, Poddziałanie 3.1 
Edukacja przedszkolna 

Otrzymano 
dofinansowanie na 

poziomie 85% tj. 
kwotę 1 195 678,68 zł. 

3.  Przebudowa drogi 
gminnej nr 150020G 

Miłoszewo – 
Karpaty na odc. 970 

mb. 

Zadanie obejmować będzie przebudowę 
drogi gminnej w m. Miłoszewo 

przysiółek Karpaty poprzez zapewnienie 
dojazdu do drogi powiatowej nr 1419G 
oraz zmianę nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię mineralno – asfaltową. 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Planowane 
dofinansowanie na 
poziomie 63,63%. 

 

 

7.6. Przeprowadzone postępowania przetargowe. 

W 2019 r. przeprowadzono 21 postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych na podstawie 

ustawy prawo zamówień publicznych tj.  20 przetargów nieograniczonych oraz 1 zamówienie                   

z wolnej ręki, z czego 12 dotyczyło robót budowlanych, 5 usług i 3 dostawy. 

Na roboty budowlane przeznaczono kwotę 4 597 327,77 zł, natomiast podpisano umowy na kwotę 

3 729 226,62 zł. Na usługi przeznaczono kwotę 3 140 846,43 zł podpisano umowy na kwotę 

3 220 646,65 zł oraz na dostawy przeznaczono kwotę 256 717,41 zł podpisano umowy na kwotę 

150 701,07 zł. 

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego jako podstawowego trybu 

udzielania zamówień publicznych dotyczyły głównie robót budowlanych, związanych z przebudową 

dróg na terenie Gminy Linia.  

Unieważniono 9 postępowań, w tym 7 części z uwagi na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez 

potencjalnych wykonawców lub brak oferty. Postępowania zostały ponownie ogłoszone                                   
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i ostatecznie zawarto umowy, a dotyczyły przebudowy poddasza w gminnym budynku żłobka, 

przebudowy dróg, świadczenie usług przewozowych i edukacyjnych oraz dostawy i montażu pomocy 

dydaktycznych. 

Podpisano 1 umowę na realizację zadań publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki związane                 

z gospodarką odpadami.  

 

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

NUMER 
ZAM. PUBL. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NUMER UMOWY 
WARTOŚĆ 

UMOWY [zł] 
WYKONAWCA 

271.2.2019 Bieżąca konserwacja dróg 
gruntowych na terenie Gminy 
Linia w 2019 roku II 

21/02/2019 
z dn. 26.02.2019 

259 161,00 Produkcja i 
Eksploatacja 
Kruszywa 
„FORMELLA” s.c. z 
Niepoczołowice 3A, 
84-223 Linia 

271.3.2019 Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania poddasza budynku 
żłobka gminnego na przedszkole 
(etap II) 

04/03/2019  
z dn. 11.03.2019 

599 000,00 Concept Bau 
Krzysztof Wroński, 
Nawcz 18a, 84-218 
Łęczyce  

271.4.2019 Świadczenie usługi cateringowej 
(przygotowanie i dostarczenie 
posiłków) dla Gminnego Żłobka 
„Promyczek” oraz przedszkola 
zlokalizowanego przy ul. 
Kaszubskiej 15 w Lini 

23/02/2019  
z dn. 27.02.2019 

288 765,00 GASTROHOUSE  
Marcin Chodubski  
ul. Gen. Sikorskiego 
148 
84-200 Wejherowo 

24/02/2019  
z dn. 27.02.2019 

53 015,00 

25/02/2019  
z dn. 27.02.2019 

144 900,00 

271.5.2019 Przebudowa nawierzchni dróg 
gminnych  
w 2019 r. cz. 2 – Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej w 
zakresie wykonania chodnika w 
m. Osiek 

05/04/2019  
z dn. 03.04.2019 

125 782,26 Przedsiębiorstwo 
Budowlano – 
Drogowe SPEC-BRUK 
Zdzisław Jereczek  
ul. Wejherowska 2,  
84-242 Robakowo 

271.7.2019 Dostawa i montaż wyposażenia 
do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 
w Lini zakupionego w ramach 
otrzymanego dofinansowania 
projektu pt. „Wsparcie rodziców 
powracających na rynek pracy w 
opiece nad dzieckiem do lat 3 w 
Gminie Linia” działanie 05.03 
Opieka nad dziećmi do lat 3 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 cz. 1 – 4 

25/06/2019 
z dn. 19.06.2019 

8 521,17 Moje Bambino  
Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Graniczna 46 
 93-428 Łódź  

16/06/2019  
z dn. 14.06.2019 

31 245,51 

26/06/2019  
z dn. 19.06.2019 

12 600,00 JT Mebel Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 45 
 83-300 Kartuzy 

17/06/2019  
z dn. 14.06.2019 

13 699,63 DR SPIL POLSKA 
Marcin Kozubek, ul. 
Jana Pietrusińskiego 
14, 40-842 Katowice 
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NUMER 
ZAM. PUBL. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NUMER UMOWY 
WARTOŚĆ 

UMOWY [zł] 
WYKONAWCA 

271.8.2019 Dostawa i montaż wyposażenia 
do przedszkola i żłobka przy ul. 
Kaszubskiej 15 w Lini 
zakupionego w ramach 
otrzymanego dofinansowania 
projektu pt. „Tworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Linia w nowej placówce 
edukacyjnej” oraz „Wsparcie 
rodziców powracających na 
rynek pracy w opiece nad 
dzieckiem do lat 3 w Gminie 
Linia” z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
cz. 2-4 

17/07/2019  
z dn. 08.07.2019 

36 796,00 Nowa Szkoła  
ul. POW 25 90-248 
Łódź 

16/07/2019  
z dn. 04.07.2019 

9 122,91 Moje Bambino  
Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Graniczna 46 
 93-428 Łódź  

16/07/2019  
z dn. 04.07.2019 

5 290,00 Nowa Szkoła  
ul. POW 25  
90-248 Łódź 

271.9.2019 Świadczenie usług 
edukacyjnych/opiekuńczych i 
innych w projektach 
dofinansowanych z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
cz. 1-5, 7-15 

02/07/2019 
z dn. 01.07.2019 

57 600,00 osoba fizyczna 

03/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

57 600,00 osoba fizyczna 

04/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

57 600,00 osoba fizyczna 

05/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

57 600,00 osoba fizyczna 

06/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

57 600,00 osoba fizyczna 

07/07/2019 
z dn. 01.07.2019 

40 320,00 osoba fizyczna 

08/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

13 680,00 osoba fizyczna 

09/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

12 960,00 osoba fizyczna 

10/07/2019 
z dn. 01.07.2019 

32 640,00 osoba fizyczna 

11/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

30 336,00 osoba fizyczna 

12/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

28 224,00 osoba fizyczna 

13/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

28 224,00 osoba fizyczna 

14/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

11 088,00 osoba fizyczna 

15/07/2019  
z dn. 01.07.2019 

11 088,00 osoba fizyczna 
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NUMER 
ZAM. PUBL. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NUMER UMOWY 
WARTOŚĆ 

UMOWY [zł] 
WYKONAWCA 

271.10.2019 Przebudowa nawierzchni drogi 
ul. Spokojnej w m. Linia 

31/07/2019  
z dn. 19.07.2019 

211 966,51 Przedsiębiorstwo 
Budowlano – 
Drogowe SPEC-BRUK 
Zdzisław Jereczek  
ul. Wejherowska 2, 
 84-242 Robakowo 

271.12.2019 Świadczenie usług edukacyjnych, 
prowadzenie zajęć z rytmiki 
taneczno – wokalnych oraz 
artystyczno – teatralno – 
kulturalnych w ramach projektu 
pn.: „Tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Linia w 
nowej placówce edukacyjnej” 
realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
cz. 1-3 

38/07/2019  
z dn. 26.07.2019 

57 600,00 osoba fizyczna 

39/07/2019  
z dn. 26.07.2019 

11 520,00 osoba fizyczna 

40/07/2019  
z dn. 26.07.2019 

11 520,00 osoba fizyczna 

271.13.2019 Świadczenie usług 
przewozowych dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Linia do szkół w 
roku szkolnym 2019/2020 

08/08/2019  
z dn. 14.08.2019 

145 275,12 „Balcerak Bus” 
Przewozy 
Autobusowe i 
Zagraniczne s.c.  
Jan, Bogdan i 
Zdzisława Balcerak  
Ul. Leśna 1,  
84-218 Rozłazino 

09/08/2019 
z dn. 14.08.2019 

192 940,9 

271.14.2019 Przebudowa nawierzchni drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Pobłocie gmina 
Linia 

06/09/2019  
z dn. 30.09.2019 

475 541,31 KRUSZYWO  
Sp. z o.o. 
ul. Długa 4 B 
84-223 Linia 

271.15.2019 Dostawa i montaż pozostałego 
wyposażenia do przedszkola przy 
ul. Kaszubskiej 15 w Lini 
zakupionego w ramach 
otrzymanego dofinansowania 
projektu  pt. „Tworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Linia w nowej placówce 
edukacyjnej” z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

07/10/2019  
z dn. 21.10.2019 

18 680,61 Moje Bambino Sp. z 
o.o. Sp. k. 
ul. Graniczna 46 
93-428 Łódź 

08/10/2019  
z dn. 21.08.2019 

14 745,24 Moje Bambino Sp. z 
o.o. Sp. k. 
ul. Graniczna 46 
93-428 Łódź 

271.16.2019 Zimowe utrzymanie dróg 
gminnych i powiatowych na 

04/11/2019  
z dn. 06.11.2019 

191 219,50 Zakład Produkcyjno 
– Usługowo – 
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NUMER 
ZAM. PUBL. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NUMER UMOWY 
WARTOŚĆ 

UMOWY [zł] 
WYKONAWCA 

terenie Gminy Linia  
w sezonie 2019/2020 

Handlowy LAWAT, 
Tłuczewo 30, 84-223 
Linia 

271.17.2019 Odbiór i transport do 
Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Czarnówku 
odpadów komunalnych 
zmieszanych i segregowanych, 
które powstają w granicach 
administracyjnych i obiektach 
użyteczności publicznej gminy 
Linia, w 2020 r. 

08/11/2019  
z dn. 18.11.2019 

1 057 547,77 ELWOZ ECO Sp. z 
o.o. 
Ul. Słupska 2 
83-340 Sierakowice 

271.18.2019 Zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zmieszanych i 
segregowanych w granicach 
administracyjnych gminy Linia w 
2020 r. 

09/10/2019  
z dn. 23.10.2019 

569 783,34 Zakład 
Zagospodarowania 
Odpadów „Czysta 
Błękitna Kraina” Sp. 
z o.o. Czarnówko 
3484-351 Nowa 
Wieś Lęborska 

271.19.2019 Przebudowa i remont dróg 
gminnych na terenie Gminy Linia 
współfinansowane ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych  
cz. 1 i 2 

10/12/2019  
z dn. 09.12.2019 

427 619,39 Konsorcjum: 
KRUSZYWO  
Sp. z o.o., ul. Długa 4 
B, 84-223 Linia  
i Firma Budowlano – 
Usługowa Ewa 
Wicka, Luzino ul. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 20, 
84-242 Luzino 

11/12/2019  
z dn. 09.12.2019 

516 071,72 

271.20.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 
150020G Miłoszewo – Karpaty 
na odc. 970 mb dofinansowana z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 

02/01/2020  
z dn. 09.01.2020 

1 114 084,52 Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mostowe 
„DROMOS” Sp. z 
o.o., Ul. Gdańska 26 
83-300 Kartuzy 

 

Ponadto na mocy zawartego porozumienia z dn. 14 maja 2019 r. Gmina Miasta Gdańsk przygotowała 

i przeprowadziła na 2020 r. m. in. dla Gminy Linia  wspólne postępowanie o udzielenie zamówień 

publicznych na kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz dostawę oleju opałowego. 

Przeprowadzone postępowania zakończyły się zawarciem umowy z Energą Obrót SA na 

kompleksową dostawę energii elektrycznej na kwotę 719 634,89 zł oraz z E.P.T. Master Sp. z o.o. na 

dostawę oleju opałowego na kwotę 185 681,70 zł. 
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Zestawienie finansowe ogłaszanych postępowań przetargowych 

Lp. Symbol 
ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI 

BUDŻET 
WARTOŚĆ 

(brutto) 
BUDŻET 

WARTOŚĆ 
(brutto) 

BUDŻET 
WARTOŚĆ 

(brutto) 

1. 271.1.2019 235000,00 uniew. - -   - 

2. 271.2.2019 263404,50 259161,00   -   - 

3. 271.3.2019 235000,00 599000,00   -   - 

4. 271.4.2019 

- - - - 276210,00 288765,00 

- - - - 50710,00 53015,00 

- - - - 151200,00 144900,00 

5. 271.5.2019 
150000,00 uniew. - - - - 

120000,00 125782,26 - - - - 

6. 271.6.2019 150000,00 uniew. - - - - 

7. 271.7.2019 

- - 10589,20 8521,17 - - 

- - 33618,10 31245,51 - - 

- - 13799,70 12600,00 - - 

- - 14206,10 13699,63 - - 

- - 4797,00 uniew. - - 

8. 271.8.2019 

- - 27506,70 uniew. - - 

- - 54446,98 36796,00 - - 

- - 10938,40 9122,91 - - 

- - 7271,26 5290,00 - - 

- - 4797,00 uniew. - - 

9. 271.9.2019 

- - - - 59172,00 57600,00 

- - - - 59172,00 57600,00 

- - - - 59172,00 57600,00 

- - - - 59172,00 57600,00 

- - - - 59172,00 57600,00 

- - - - 59172,00 uniew. 

- - - - 40800,00 40320,00 

- - - - 14400,00 13680,00 

- - - - 14400,00 12960,00 

- - - - 33264,00 32640,00 

- - - - 34200,00 30336,00 

- - - - 28719,84 28224,00 

- - - - 28719,84 28224,00 

- - - - 11453,04 11088,00 

- - - - 11453,04 11088,00 

10. 271.10.2019 150000,00 211966,51 - - - - 

11. 271.11.2019 
- - - - 118182,24 uniew. 

- - - - 147561,80 uniew. 

12. 271.12.2019 

- - - - 57600,00 57600,00 

- - - - 11520,00 11520,00 

- - - - 14400,00 11520,00 

13. 271.13.2019 - - - - 118182,24 145275,12 
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Lp. Symbol 
ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI 

BUDŻET 
WARTOŚĆ 

(brutto) 
BUDŻET 

WARTOŚĆ 
(brutto) 

BUDŻET 
WARTOŚĆ 

(brutto) 

- - - - 147561,80 192940,92 

14. 271.14.2019 314000,00 475541,31 - - - - 

15. 271.15.2019 

- - 28586,97 18680,61 - - 

- - 24760,00 uniew. - - 

- - 21400,00 14745,24 - - 

16. 271.16.2019 - - - - 186559,20 191219,50 

17. 271.17.2019 - - - - 937394,78 1057547,77 

18. 271.19.2019 
725646,75 427619,30 - - - - 

665750,35 516071,72 - - - - 

19. 271.20.2019 1332932,17 1114084,52 - - - - 

20. 271.21.2019 255594,00 uniew. - - - - 

RAZEM 4597327,77 3729226,62 256717,41 150701,07 
2789523,8

2 
2650863,31 

21. 271.18.2019 - - - - 351322,61 569783,34 

RAZEM - - - - 351322,61 569783,34 
 

7.7. Gospodarka odpadami. 

Rada Gminy Linia w dniu 29 listopada 2018 roku podjęła uchwałę Nr 17/II/VIII/2018 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych tylko jedynie przez część roku. 

Mając na celu realizację w 2019 roku zadań w zakresie gospodarki odpadami podpisano w dniu  

28 listopada 2018r. z firmą ELWOZ Sp. z o.o. m. Szklana 44 umowę nr  299/2018 na odbiór i transport 

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych Gminy 

Linia w 2019 r. na kwotę 717 406,95 zł. W związku z zwiększoną liczbą odpadów komunalnych, 

odbieranych od mieszkańców, w stosunku do szacowanej ilości w dniu zawarcia umowy, został 

podpisany aneks do umowy w dniu 31 października 2019 roku na kwotę 70 000,00 zł na odbiór                   

i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w okresie od listopada do grudnia 

2019 r. 

W dniu 27 listopada 2019r. podpisano również z Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta 

Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku umowę nr 298/2018 dotyczącą zagospodarowania odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych w granicach administracyjnych Gminy Linia 

w 2019 roku. W związku ze zwiększeniem ilości odpadów na terenie gminy Linia podpisano aneks o 

umowy na kwotę 68 997,36 zł. 

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami w roku 2019 wydatkowano łączną kwotę                   

w wysokości 1 138 361,78 zł oraz uzyskano wpływy z w/w opłat w kwocie 1 077 449,81 zł. 
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W dniu 18 listopada 2019 r. podpisano z firmą ELWOZ ECO Sp. z o.o. m. Szklana 44 umowę  

nr 08/11/2019 na kwotę 1 057 547,77 zł na odbiór i transport do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych                               

i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych Gminy Linia w 2020 zł oraz umowę 

z Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku w dniu 23 

października 2019 r. podpisano umowę nr 09/10/2019 dotyczącą zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych Gminy Linia w 2020 roku 

na kwotę 569 783,34 zł. 

 
7.8. Rolnictwo. 

Jak co roku w dziale, składane są wnioski o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. W roku 2019 w dwóch ustawowych terminach wpłynęło  555 wniosków (52 wnioski 

więcej niż w roku poprzednim). Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do 

wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku 

akcyzowego oraz na jego wypłatę wynosiła przeszło 446 tyś. złotych i była wyższa od roku 

poprzedniego o 79 000 zł.  

Pod koniec roku 2019 dział rolnictwa przeprowadził analizę wśród rolników w przedmiocie 

problemu pozostałości odpadów rolniczych takich jak: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag. W związku z zainteresowaniem rolników 

w tym temacie i chęcią uczestnictwa w dofinansowaniu do utylizacji w/w odpadów w grudniu 2019 

złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

celem pozyskania dotacji. W kwietniu tegoż roku udało się sfinalizować umowę z NFOŚiGW i 

pozyskać dofinansowanie w wysokości 17500 zł. przy założeniu iż masa tych odpadów będzie 

wynosić 35 ton. 

Również przez cały rok 2019 r., udostępniany był do wglądu dla osób fizycznych posiadających lasy  

- Uproszczony Plan Urządzania Lasu sporządzany  z ramienia Starosty Wejherowskiego. Właściciele 

mogą się tam zapoznać ze stanem gatunkowym drzewostanu jak i wiekiem. Liczbę osób 

zainteresowanych planem szacuje się na ok. 40. Wzorem lat ubiegłych najbardziej byli 

zainteresowani właściciele lasów którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnicy sierpniowej w 

roku 2017 (sołectwa Niepoczołowice, Linia, Kętrzyno, Kobylasz-Potęgowo, Zakrzewo). 

Oczywiście jak co roku przygotowano Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Linia w 2019 roku. Gdzie w jego skład 

potrzeba podpisać kilka umów (między innymi: z lekarzem weterynarii, rolnikiem udostepniającym 

pomieszczenia gospodarcze czy też z podmiotem odławiającym i przygotowującym odłowione 

zwierzęta do adopcji). Trzeba też oczywiście zabezpieczyć środki finansowe na potrzeby programu. 

Na realizację programu w 2019 roku przeznaczono kwotę 20 000,00 zł. Koszt obsługi tegoż programu 

wraz z kosztem utylizacji martwych, padłych zwierząt wyniósł w roku 2019 ok. 27 tyś. i był niższy o 

ok. 10 tyś. do roku poprzedniego. 
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W roku 2019 udało się również doprowadzić do odmulenia rzeki Bolszewki na odcinku Pobłocie – 

Smażyno przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie. Odbyło się to po licznych 

monitach, rozmowach i wizjach w terenie zarówno przy udziale pracowników tut. urzędu jak i 

rolników wsi Pobłocie i Lewinko. Podczas tych wizji było trzeba wykazać zasadność wykonania tych 

prac konserwacyjnych rzeki. 

Na bieżąco również jest wykonywanych szereg czynności związanych z działaniami takimi jak: 

melioracje szczegółowe; utylizacja martwych zwierząt, padłych zwierząt czy też uczestniczących w 

kolizjach drogowych. Obsługiwane są również zgłoszenia wycinki  drzew i krzewów (często we 

współpracy z pracownikami: Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Zarządu Drogowego dla 

Powiatu Puckiego i Wejherowskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - z racji usytuowania 

gminy Linia na jego terenie). 

 

7.9. Oświata i edukacja. 

W roku 2019 na terenie Gminy funkcjonowało 7 szkół podstawowych w tym Szkoła Podstawowa na 

Głodnicy, która jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Stowarzyszenie „Akademia Głodnica”. 

Szkoła ta otrzymała dotację z Gminy Linia  w ramach przyznanej subwencji oświatowej, która  w 

2019 roku wyniosła  310.832,64 złotych. Szkoły na terenie gminy w pełni zabezpieczają potrzeby 

edukacyjne uczniów.  Szkoła Podstawowa na Głodnicy w 2019 roku  liczyła 18 uczniów w 8 

oddziałach szkoły podstawowej.  Ze szkół prowadzonych przez Gminę Linia najmniejszą pod 

względem liczebności dzieci była Szkoła Podstawowa w Miłoszewie. W ośmiu oddziałach uczyło się 

36 dzieci oraz 17 osób w oddziale zerowym. Kolejną szkołą jest Szkoła Podstawowa w Kętrzynie, 

która liczyła 44 uczniów w ośmiu oddziałach oraz 13 osób w oddziale zerowym. Szkoła Podstawowa 

w Niepoczołowicach liczyła 75 uczniów w ośmiu oddziałach oraz 19 uczniów w oddziale zerowym. 

Kolejną szkołą jest Szkoła Podstawowa w Pobłociu, która liczyła 104 uczniów w ośmiu oddziałach 

oraz 30 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych. Kolejna Szkoła Podstawowa  w Strzepczu liczyła 

143 uczniów w ośmiu oddziałach oraz 31 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych. Do Szkoły 

Podstawowej w Lini, uczęszczało 244 uczniów do 16 oddziałów, 26 uczniów  do  2 oddziałów 

przedszkolnych oraz 60  przedszkolaków do  przedszkola ze środków unijnych. 

W 2019 roku do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało łącznie 664 uczniów, 136 dzieci 

do oddziałów przedszkolnych oraz 60 przedszkolaków.  

W każdej szkole prowadzone jest dożywianie. W Lini i Strzepczu gdzie funkcjonują kuchnie i stołówki  

jest to obiad. Natomiast w pozostałych szkołach w formie cateringu gorący posiłek (zupa). W Lini z 

bezpłatnego posiłku korzystało 145 uczniów, w Strzepczu 80, w Pobłociu dożywianiem 

refundowanym objęto 56 uczniów, a w Niepoczołowicach 40, w Miłoszewie  z bezpłatnych posiłków 

korzystało 21 osób, w Kętrzynie z bezpłatnego dożywiania korzystało 20 osób, a w Głodnicy 4 

uczniów.     

Uczniowie każdej ze szkół korzystali z pomocy stypendialnej. W 2019 roku przyznano 124 stypendia 

za wyniki w nauce oraz 65 stypendiów za osiągnięcia sportowe. Ponadto w 2019 roku uczniowie 
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uczący się we wszystkich typach szkół mogli korzystać ze stypendiów socjalnych. W czerwcu 2019 

roku z pomocy skorzystało 252 uczniów po 240 złotych na osobę, a w grudniu stypendia otrzymało 

220 uczniów po 410 złotych na osobę. Łącznie na stypendia socjalne w 2019 roku wydatkowano 

kwotę 150.569,00 złotych.  

Gmina przeznaczyła również środki na stypendia naukowe dla studentów studiów dziennych. W 

2019 roku przyznano 24 stypendia na łączną kwotę 16.000 złotych. 

W 2019 roku z pomocy finansowej skorzystali również pracodawcy, którzy otrzymali środki na 

dofinansowanie  kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pracodawcom, którzy spełniali 

kryteria wypłacono kwotę 99.970,86 zł. Dofinansowanie przyznano 12 pracodawcom za wyszkolenie 

14 pracowników młodocianych. 

Ważnym elementem w zakresie oświaty są dowozy uczniów do szkół. Zorganizowanie dowozu dzieci 

do szkół jest obowiązkowe dla uczniów do IV klasy szkoły podstawowej zamieszkałych powyżej 3 

km, natomiast dla uczniów klas V-VIII zamieszkałych powyżej 4 km. Realizując obowiązki określone 

w art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe dowożono do szkół również uczniów niepełnosprawnych 

i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. W 2019 roku dowożono pięciu uczniów do 

miejscowości Szklana. Natomiast 10 uczniów niepełnosprawnych dowożono do szkół specjalnych w 

Wejherowie oraz 3 do Strzepcza. Na dowozy uczniów do szkół wydatkowano ogółem 526.897,95 

złotych, w tym dowozy uczniów niepełnosprawnych 187.950,24 złotych. 

Na remonty w szkołach w 2019 roku wydatkowano następujące kwoty: 

1. Szkoła Podstawowa w Lini – 44.658,96 zł. 

2. Szkoła Podstawowa w Pobłociu – 16.322,67 zł.  

3. Szkoła Podstawowa w Strzepczu – 20.982,82 zł. 

4. Szkoła Podstawowa w Miłoszewie – 8.991,30 zł. 

5. Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach – 11.088,14 zł. 

6. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie – 951,90 zł. 

Na wynagrodzenia w szkołach w 2019 roku wydatkowano następujące kwoty: 

1. Szkoła Podstawowa w Lini – 3.911.069,70 zł. 

2. Szkoła Podstawowa w Pobłociu – 1.361.546,88 zł. 

3. Szkoła Podstawowa w Strzepczu – 2.420.388,10 zł. 

4. Szkoła Podstawowa w Miłoszewie – 916.883,20 zł. 

5. Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach – 1.210.052,47 zł. 

6. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie – 761.488,56 zł. 

Ogółem wydatki  na poszczególne szkoły w 2019 roku przedstawiały się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa w Lini – 5.253.488,59  

2. Szkoła Podstawowa w Pobłociu – 1.724.261,86   

3. Szkoła Podstawowa w Strzepczu – 2.995.658,35   

4. Szkoła Podstawowa w Miłoszewie – 1.119.364,51   

5. Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach – 1.409.343,92 zł.   
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6. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie – 904.921,65 zł 

Pozostałe wydatki w dziale oświata przedstawiały się następująco: 

         - dotacja na Szkołę Podstawową w Głodnicy – 310.832,64 

         - koszty związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach – 89.402,61 

         - dotacja na stowarzyszenia – wypoczynek letni (Gminny Klub Sportowy w Lini) – 7.000,00 zł 

         - dotacja na fundację – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szklanej – 54.000,00 zł. 

         - środki na stypendia socjalne i dla studentów – 166.569,00 

         - wydatki na podręczniki w Szkole Podstawowej w Głodnicy – 4.218,44 

Łącznie wydatki na oświatę wyniosły w 2019 roku 14.039.061,57 złotych. 
 

 

 

Subwencja oświatowa na początku roku wyniosła 9.328.088,00 złotych i w ciągu roku została 

zwiększona z rezerwy oświatowej o kwotę 50.107,00 na wyposażenie pracowni biologiczno-

geograficznej i fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Pobłociu oraz zwiększenie subwencji 

na podwyżki dla nauczycieli o kwotę 226.484,00 złotych, co dało ostateczną kwotę subwencji 

oświatowej 9.604.679,00 złotych. 
 

 

 

Oprócz subwencji gmina otrzymała w 2019 roku również dotacje w kwocie 366.356,47 złotych, na 

które składa się: 

         - dotacja na oddziały przedszkolne (dzieci od 3 do 5 lat) w kwocie 179.121,01 złotych; 

         - dotacja na podręczniki  w kwocie 58.681,46 złotych; 

         - dotacja na stypendia socjalne w kwocie 128.554,00 złotych. 

Ogółem subwencja wraz z dotacjami wyniosły w 2019 roku 9.971.035,47 złotych. Natomiast 

wykonanie na koniec roku wyniosło 14.039.061,57 co oznacza że ze środków gminy na oświatę 

przeznaczono 4.068.026,10 zł.            

 

7.10. Opieka społeczna. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini realizuje zadania objęte ustawą o pomocy społecznej. 

Ogółem budżet GOPS w Lini za rok 2019 wyniósł 15 177 201,56 zł.  

WYKONANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2018 PRZEDSTAWIAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO : 

Zadania własne gminy: 

1) W 2019 roku wydatkowano kwotę 294 631,71 zł  z przeznaczeniem m. in. na pobyt w domach 

pomocy społecznej, pobyt w schroniskach osób bezdomnych, zasiłki celowe i w  naturze, 

umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne, partycypacja                         

w kosztach Banku Żywności, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze.  

W domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby, koszty umieszczenia w skali roku to kwota 

88 714,74 zł ze środków własnych. 

W schroniskach dla osób bezdomnych umieszczono w roku sprawozdawczym 3 osoby. Część 

kosztów utrzymania ponosiły osoby bezdomne korzystające z zasiłków stałych, pozostałą kwotę 

w wysokości 6 016,05 zł opłacono ze środków GOPS. 
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Zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki celowe specjalne otrzymało 195 rodzin, 534 osoby w tych 

rodzinach na kwotę ogółem 139 674,77 zł, w tym z programu „posiłek w szkole i w domu” 

60 600,00 zł. 

W rodzinach zastępczych umieszczonych było w 2019 roku 5 dzieci -  ogółem wydatkowano 

kwotę  31 360,89 zł. 

Prace społecznie użyteczne organizowane są wspólnie z PUP w Wejherowie od 1 marca                     

do 30 listopada w ramach zawartego porozumienia Nr 7/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. i w okresie 

sprawozdawczym w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było  – 6 osób. Od marca 

pracowały 4 osoby, od lipca 5 osób, od sierpnia 6 osób. Koszt 1 godziny pracy wynosi 8,50 zł, z 

czego PUP ponosi koszt 5,10 zł natomiast koszt GOPS to 3,40 zł.  Dofinansowanie kosztów (40 %) 

wyniosło 5300,40 zł. 

W roku 2019 z pomocy Banku Żywności skorzystało 770 osób uprawnionych, spełniających 

wysokość dochodów rodziny/osoby w kwocie nie przekraczającej 200 % kryterium 

dochodowego z pomocy społecznej oraz w których występują co najmniej dwie przesłanki 

kwalifikujące do przyznana pomocy.  

2) Środki własne gminy na program „Posiłek w szkole i w domu„ w roku 2019 – 69 264,96 zł. 

3) Dodatki mieszkaniowe – w roku 2019 wypłacono 37 dodatków mieszkaniowych na kwotę 

ogółem 14 402,07  dla 5 rodzin. 

4) Dotacja na zadania własne gminy realizowane w 2019 r. wyniosła 400 540,00 zł , w tym: 

a) Zasiłki okresowe – 20 520,00 zł, przyznano 18 rodzinom z powodu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia oraz innych przyczyn . 

b) Zasiłki stałe – 242 020,00 zł; zasiłki stałe otrzymało 57 osób w 56 rodzinach, liczba osób                      

w rodzinach 103.  

Zasiłek stały otrzymują osoby posiadający orzeczenie o niepełnosprawności co najmniej 

umiarkowany stopień oraz spełniające kryterium  z ustawy o pomocy społecznej wynoszące 

do końca września  2019 roku 528 zł na osobę   w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnej a 

od października 2018  dla osoby w rodzinie 528 zł i 701 dla osoby samotnej.  

c) „Posiłek w szkole i w domu”- 138 000,00 zł. 

Pomocą z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu „ w 2019 roku objętych zostało 

388 dzieci uczących się w szkole. Dożywianie prowadzone było w  dwóch stołówkach 

szkolnych, gdzie przygotowywane jest jedno danie gorące tj.: zupa z wkładką lub drugie 

danie. W pozostałych szkołach zupa lub kanapki  i herbata. Ponadto bezpłatnie dożywiane są 

dzieci uczęszczające do szkół i ośrodków zlokalizowanych poza terenem naszej gminy i 

dojeżdżają lub są dowożone nawet kilkadziesiąt kilometrów dziennie spełniające kryterium 

dochodowe. 

Udzielano również pomoc celową z programu „Posiłek w szkole i w domu”na zakup żywności 

oraz rzeczową dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji , szczególnie 

niepełnosprawnych, starszych, dotkniętych chorobą, spełniające kryterium podwyższone 

uchwałą Rady Gminy do 150 % kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Ilość 
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dzieci objętych dożywianiem w szkołach uległa znacznemu zmniejszeniu w ciągu 2019 roku, 

ze względu na przekraczanie  

Zadania zlecone gminie obejmowały: 

1) Świadczenia rodzinne łącznie z funduszem alimentacyjnym i składkami na ubezpieczenie 

społeczne osób sprawujących opiekę oraz kosztami obsługi  ogółem:  5 300 095,20 zł                      

w tym: 

a) świadczenie pielęgnacyjne – 1 065 503 zł. Pomoc otrzymało ogółem  59 osób, 

b) Fundusz Alimentacyjny – 117 140 zł. Pomoc otrzymało 14 rodzin na 23 dzieci 

uprawnionych, 

c) zasiłek pielęgnacyjny – 685 757 zł. Zasiłki w okresie sprawozdawczym otrzymało                                

302 osoby. Razem wypłacono 3621 świadczeń, 

d) specjalny zasiłek opiekuńczy – 336 035 zł. Zasiłek otrzymało 58 osób, ogółem wypłacono 

546 świadczeń, 

e) Zasiłki rodzinne – 2 108 377,01 zł . Razem wypłacono świadczenia 459 rodzinom, liczba 

wypłaconych świadczeń to 19 040,  

f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 105 000,00 zł. Pomoc otrzymało                

105 osób uprawnionych (kryterium dochodowe wynosi 1922 zł), 

g) świadczenia rodzicielskie - 305 160,00 zł. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 

przysługujące w wysokości 1000 zł w okresie 52 tygodni po urodzeniu dziecka osobom, 

które nie pracują zawodowo, nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z 

innego tytułu,  otrzymało 29 osób.  (bez kryterium dochodowego), 

h) zasiłek dla opiekuna – 94 088,70 zł. Zasiłek pobierało 14 rodzin (bez kryterium 

dochodowego),     

i) Składki na ubezpieczenia społeczne – 329 828,63 zł, 

j) Jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 4000 zł wypłacono dla jednej rodziny. 

k) koszty obsługi – 150 681,71 zł, 
 

2) Świadczenia wychowawcze – wydatki ogółem:  8 244 715,71 zł w tym: 

a) Świadczenia wychowawcze – 8 134 787,40  zł. 

b) Koszty obsługi – 109 928,31 zł. 

Rodziny, którym wypłacono świadczenia wychowawcze wyniosła 836, natomiast liczba dzieci, 

którym wypłacono świadczenia 500+ wyniosła 1592 . Wydatki na świadczenia 500+ wzrosły w 

związku z przyznaniem świadczeń od 1 lipca 2019 roku dla wszystkich dzieci do 18 roku życia bez 

względu na dochód.’ 

3) Świadczenia „Dobry Start”- wydatki ogółem : 323 480,50 zł w tym:  

a) świadczenia  - 308 400,00 zł 

b) koszty obsługi – 10 117,90 zł. 

W roku 2019 z pomocy „Dobry Start” skorzystało 1028 uczniów w 590 rodzinach. Było to 

jednorazowe świadczenie wyprawka szkolna w kwocie 300 zł. 

4) Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia 104 584,28 zł. 
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Składki zdrowotne opłacane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz 

pobierające świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami w rodzinie 

otrzymującymi świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. 

5) Obsługa Kart Dużej Rodziny – 1631,08 zł.  

W roku 2019 wydano  ogółem 660 Kart Dużej Rodziny, ogółem obsłużono 266 wniosków. 

6) Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 4881,20 zł. 

7) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wyniosło: 364 842,95 zł.  

Oprócz wymienionych wyżej zadań realizowane jest pomoc w ramach działalności zawodowej czyli 

pracy socjalnej oraz pomocy realizowanej przez asystenta rodziny skierowanej na pomoc osobom i 

rodzinom w wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w środowisku 

oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Pomocą asystenta rodziny w 2019 roku objęto 

15 rodzin, w tym 3 rodziny zobowiązane przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. Ogółem 

utrzymanie stanowiska asystenta rodziny wyniosło 30 341 zł, w tym dotacja otrzymana na 

utrzymanie stanowiska asystenta rodziny wyniosła w 2019 r. 22 230,00 zł. 

Ponadto pracownicy socjalni oraz asystent rodziny pomagają w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi a także realizację zadań wynikających z ar. 

15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 

2011 r. Nr 149  poz. 887 z późn. zm.). 

Są to następujące działania: 

1) kierowanie osób na komisję lekarską w PCPR - pomoc w kompletowaniu niezbędnych 

dokumentów z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych przy załatwianiu świadczenia 

rentowego lub emerytalnego, 

2) Kierowanie wniosków do sądu rodzinnego o alimenty, separację, objęcie nadzorem kuratora 

sądowego czy też ograniczenia władzy rodzicielskiej,  

3) prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w rodzinach dotkniętych przemocą,  

4) współpraca z PUP w Wejherowie w celu aktywizacji zawodowej oraz organizowanie prac 

społecznie użytecznych w ramach zawartego porozumienia,  

5) współpraca  ze szkołami w zakresie dożywiania, 

6) organizacja wypoczynku letniego  

7) organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

8) współpraca z Policja, sądem oraz z innymi instytucjami oraz  z Gminną Komisja ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lini w sprawach kierowania na przymusowe 

leczenie odwykowe. 

9) udzielanie pomocy w indywidualnych przypadkach. 
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7.11. Bezpieczeństwo publiczne. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, należy do zadań własnych gminy. Gmina Linia 

realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez 

funkcjonowanie na jej obszarze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony Cywilnej, 

Komisariatu Policji z siedzibą w Szemudzie oraz Zespołem Patrolowo - Interwencyjnym                                  

i Dzielnicowych z siedzibą w Strzepczu.  

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę ogółem 

193 674,04  zł. W tym na utrzymanie jednostek OSP 170 650,77 zł, na obronę cywilną 477,97 zł, na 

zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę w wysokości 184,50 zł. Natomiast w pozostałej 

działalności wydatkowano kwotę 22 360,80, w tym 3 137,01 zł na dotacje celowe dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Strzepczu,  5 790,00 zł na zakup przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini. 

Zakupiona przyczepka usprawni nie tylko pracę strażakom ochotnikom, ale również w sytuacjach 

kryzysowych przyczyni się do uratowania dorobku, zdrowia, a nawet życia wielu mieszkańców naszej 

gminy. 

 

Zestawienie wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 Rozdział: 75412: Ochotnicze Straże Pożarne  

Paragraf Wyszczególnienie Kwota wydatkowana 

3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych   30 059,34 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   28 824,00 

4210 Materiały   39 763,20 

4260 Energia elektryczna   13 923,33 

4270 Usługi remontowe   4 203,67 

4280 Zakup usług zdrowotnych     4 641,00 

4300 Usługi pozostałe   35 061,96 

4360 Usługi telekomunikacyjne           264,77 

4430 Opłaty i składki   13 909,50 

Razem rozdział 75412:  170 650,77 

Rozdział 75414: Obrona Cywilna 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota wydatkowana 

3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych              0,00 

4110 Składki ZUS              0,00 

4120 Składki - Fundusz Pracy                        0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe              0,00 

4210 Zakup materiałów               0,00 

4300 Usługi obce              0,00 

4360 Usługi telekomunikacyjne         477,97 

Razem rozdział 75414:        477,97 

Rozdział 75415: Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota wydatkowana 

4300 Usługo obce 184,50 

Razem rozdział 75415: 184,50 
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Rozdział 75495: Pozostała działalność 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota wydatkowana 

2820 Dotacja celowa – OSP Strzepcz 1 000,00 

4210 Dotacja celowa – Urząd Marszałkowski z Urzędem 
Gminy Linia 

10 748,22 

4270 Remont samochodu OSP Strzepcz 2 685,57 

6060 Zakupy inwestycyjne – przyczepa OSP Linia 5 790,00 

6230 Dotacja celowa – OSP Strzepcz 2 137,01 

Razem rozdział 75495: 22 360,80 

Realizując postanowienia art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. 

poz. 1372 z późn.) dotyczącego zadań własnych gminy, które obejmują m. in. sprawy porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

Gmina Linia realizuje nałożone ustawą zadanie poprzez jednostki ochrony przeciwpożarowej.                   

W myśl art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.) 

ochotnicze straże pożarne i związek ochotniczych straży pożarnych są jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej.  

Na terenie Gminy Linia funkcjonują 4 jednostki OSP: 

- 3 jedn. typu „S”: OSP Linia, OSP Strzepcz i OSP Lewino, 

- 1 jedn. typu „M”: OSP Kętrzyno, 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej                     

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia 

umundurowania, ubezpieczenia, przeprowadzenia okresowych badań lekarskich i zapewnienia 

gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 

ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zapewnienie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.                     

Z budżetu gminy w 2019 rok na działalność ochotniczych straży pożarnych w dziale 754 rozdziale 

75412 wydatkowano 170 650,77 zł.  

Na rozdział 75412 składa się m.in. wydatek na rzecz osób fizycznych. Jest to ekwiwalent wypłacany 

członkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia                      

1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył                     

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze 

uchwały. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 

przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                         

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym. 15 października 2019 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Linia o zwiększenie kwoty ekwiwalentu dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Linia.  Wniosek rozpatrzono pozytywnie i 

tym samym w dniu 25 listopada 2019 r. Rada Gminy Linia podjęła uchwałę nr 137/XII/VIII/2019 w 
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sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Linia. W związku z 

powyższym, stawka za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym wzrosła z 19,00 zł do 25,00 

zł, natomiast za każdą godzinę udziału w szkoleniu z 10,00 zł do 15,00 zł.  Stawki te obowiązują od 1 

stycznia 2020 roku.  

Ponadto w jednostkach OSP jest zatrudnionych sześciu kierowców - konserwatorów, których 

zadaniem jest dbanie o sprawność wozów bojowych i sprzętu ratowniczego. Kierowca - konserwator 

zatrudniany jest na umowę-zlecenie. Ustalone dla nich przez gminę wynagrodzenie wynosi 400,00 

zł brutto miesięcznie, co przedstawia w tabeli paragraf 4170.   

Pod paragrafem 4210 ujęto zakupione materiały. Na materiały składa się głównie zakup oleju 

napędowego do samochodów pożarniczych oraz benzyny do sprzętu ratowniczo-gaśniczego.                     

W 2019 roku samochody pożarnicze zużyły 2 414,86 litrów oleju napędowego, a sprzęt ratowniczo-

gaśniczy 323,08 litrów benzyny. Uzasadnieniem dla takiego zużycia może być ilość wyjazdów do 

zdarzeń w liczbie 97. W paragrafie tym największe wydatki były również związane m.in. z 

przeprowadzeniem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (1 834,36 zł), wkład własny gminy 

do pozyskanych dotacji (2 337,00 zł), prenumerata czasopisma „Strażak” (252,00 zł), zakup zbiornika 

wodnego wykorzystywanego przy ćwiczeniach do Zawodów Sportowo-Pożarniczych (842,55 zł) oraz 

siatki i pozostałych akcesoriów na boisko dla OSP Lewino (10 581,60 zł). Zakupiono również po 2 

sztuki przedłużaczy 400 V 25 m oraz  2 sztuki parawanów do zabezpieczenia ofiar wypadków dla OSP 

Linia i OSP Strzepcz (3 503,00 zł).  

Środki zaplanowane w paragrafie 4270 usługi remontowe przeznaczono na dwukrotną naprawę 

wentylatora oddymiającego oraz naprawę miernika, które są na wyposażeniu OSP Linia                               

(2 003,67 zł). Ponadto dokonano również naprawy przewodów hamulcowych, wymiany oleju                           

i filtrów w pojeździe pożarniczym OSP Lewino (2 200,00 zł). 

W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych obejmuje wykonanie okresowych lub wstępnych 

badań lekarskich oraz wystawienie orzeczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie 

OSP, aby brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą posiadać ważne orzeczenia 

lekarskie. Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania 

wydanego przez wójta właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej.  

Paragraf 4300 - usługi pozostałe, zawiera m.in. wydatki związane z corocznymi przeglądami 

samochodów pożarniczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, gaśnic, narzędzi hydraulicznych, 

legalizacji butli oraz przeglądy detektorów wielogazowych, które przeprowadza się 2 razy do roku. 

Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie sfinansowano również wykonanie kontroli okresowej 

rocznej obiektów OSP (6 579,80 zł), zainstalowanie elektronicznego systemu alarmowego w 

budynku OSP Linia i OSP Strzepcz (7 325,00 zł), wykonanie reklamy w kalendarzu strażackim 

(2 460,00 zł) a także udział w programie szkoleniowym pn. „Bezpiecznie - chce się żyć” (3 075,00 zł). 

Ostatni z paragrafów w tym rozdziale to 4430 – opłaty i składki zawiera głównie wydatki na 

ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Gmina zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA dwie umowy ubezpieczenia NNW 

strażaków – imienne oraz bezimienne w wysokości 2 736,00 zł rocznie. Dodatkowo opłacany jest 
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Strażacki Fundusz Wypadkowy Związku OSP RP zorganizowanym przy Zarządzie Wojewódzkim ZOSP 

RP w Gdańsku jako fundusz pomocowy dla strażaków ochotników ulegającym wypadkom                         

w trakcie realizacji zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1 350,00 zł rocznie. 

Pozostała działalność obejmuje dwie dotacje celowe w kwocie 1 000,00 zł oraz 2 137,01 zł udzielone 

OSP Strzepcz jako wkład własny do dotacji pozyskanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń 

Społecznych Rolników (6 585,00 zł) oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (7 863,00 zł). 

Pozyskane środki przeznaczono na zakup 3 kompletów ubrań specjalnych oraz zakup masztu 

oświetleniowego, który umożliwia działania w warunkach niedostatecznej widoczności zarówno w 

terenie jak i wewnątrz pomieszczeń. Ponadto Urząd Marszałkowski w Gdańsku przyznał dotacje dla 

OSP Kętrzyno w kwocie 1 200,00 zł na 4 hełmy bojowe, gdzie wkład gminy wyniósł 2 194,80 zł oraz 

dla OSP Strzepcz w kwocie 4 200,00 zł na 4 hełmy bojowe oraz 3 komplety ubrań specjalnych, gdzie 

wkład gminy wyniósł 3 153,42 zł. Natomiast kwotę 2 685,57 zł przeznaczono na naprawę 

samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP Strzepcz, który uległ zdarzeniu drogowemu 

podczas wyjazdu alarmowego. Jako, że winę poniósł drugi uczestnik zdarzenia, który nie dostosował 

prędkości do warunków ruchu, ubezpieczenie samochodu w całości pokryło koszty naprawy. 

Ostatnim wydatkiem w pozostałej działalności był zakup przyczepy NEPTUN dla OSP Linia. Zakupiona 

przyczepa służy do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Wejherowie podczas 

uroczystości 101. rocznicy odzyskania niepodległości Pomorski Komendant Wojewódzki PSP - 

nadbryg. Tomasz Komoszyński oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - bryg. 

Jacek Niewęgłowski przekazali na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu 

użytkowaną dotychczas przez JRG w Wejherowie łódź płaskodenną aluminiową typu Marine 15Y                      

z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą.                  

Jednym z bardzo dobrych sposobów na doposażenie jednostek OSP w sprzęt bądź budowę lub 

remont remizy jest złożenie wniosku o dofinansowanie. W 2019 r. złożono kilka takich wniosków.  

Jednostka OSP Koszt 

całkowity 

Kwota dotacji Wkład gminy Wykonanie 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZOSP RP W GDAŃSKU 

OSP LEWINO 1 353,00 zł 380,00 zł 973,00 zł mundur wyjściowy, 
6 sztuk hełmów dla 

MDP 

OSP LINIA 1 082,40 zł 400,00 zł 682,40 zł 2 sztuki mundury 
wyjściowe 

OSP STRZEPCZ 1 082,40 zł 400,00 zł 682,40 zł 2 sztuki mundury 
wyjściowe 

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 

OSP LINIA 8 500,00 zł 6 800,00 zł 1700,00 zł zautomatyzowanie 
bram garażowych 

OSP STRZEPCZ 10 000,01 zł 7 863,00 zł 2137,01 zł 
(uchwała Rady 

Gminy – dotacja) 

maszt 
oświetleniowy 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
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OSP KĘTRZYNO 3 394,80 zł 1 200,00 zł 2 194,80 zł 4 hełmy specjalne 

OSP STRZEPCZ 

 

7 353,42 zł 4 200,00 zł 3 153,42 zł 4 hełmy specjalne, 
3 kpl. ubrań 
specjalnych 

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ROLNIKÓW 

OSP STRZEPCZ 7 585,00 zł 6 585,00 zł 1 000,00 zł 3 kpl. ubrań 
specjalnych 

Środki pozyskane z dotacji: 27 828,00 zł 

Wkład gminy: 12 523,03 zł 

Poza wyżej wymienionymi dotacjami, gdzie niezbędny był wkład gminy, jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu gminy Linia dzięki własnemu zaangażowaniu pozyskały również samodzielnie 

środki finansowe na zakup wyposażenia oraz remonty. Projekt nowelizacji ustawy                                           

o ochronie przeciwpożarowej pozwolił na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym 

poprzez Program „5000 Plus dla OSP”. Aby je dostać, jednostka OSP musiała złożyć wniosek. Środki 

mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację 

przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych                           

z ochroną i prewencją przeciwpożarową. Wszystkie jednostki otrzymały fundusze z tegoż programu, 

przeznaczając je na:  

1) OSP LINIA: fantom, węże sportowe i ssawne oraz telewizor, który ma służyć do 

przeprowadzania szkoleń; 

2) OSP STRZEPCZ: remont pompy konnej; 

3) OSP LEWINO: torba medyczna z wyposażeniem, fantom osoby dorosłej, zestaw                            

do pozoracji ran oraz nosze medyczne; 

4) OSP KĘTRZYNO: 4 pary obuwia do zawodów sportowych, 8 sztuk pasów bojowych                          

do zawodów sportowych, 3 komplety ubrań koszarowych, 3 komplety mundurów 

wyjściowych, zestaw drobnych gadżetów i upominków dla Szkoły Podstawowej                                      

w Kętrzynie; 

Niewykorzystana całkowicie pula 82 mln z Programu „5000 Plus dla OSP” pozwoliła na pozyskanie 

dodatkowych środków w kwocie 3 172,00 zł i została przeznaczona na zakup węży i prądownic 

sportowych, używanych podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Z tego wyposażenia będą mogły 

skorzystać wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Linia. Ponadto Ochotnicze Straże Pożarne z całej 

Polski mogły również w 2019 roku ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 

ratującego życie w ramach akcji „Pomoc To Moc” realizowanej przez Grupę PZU. W akcji tej udział 

wzięła jednostka OSP Strzepcz otrzymując kwotę w wysokości 7 400,00 zł  i przeznaczając ją na zakup 

pompy elektrycznej zanurzeniowej, która zapewni sprawne wypompowanie wody, np. z zalanych 

piwnic. Dodatkowo jednostki OSP Lewino oraz OSP Kętrzyno skorzystały z dofinansowania 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie OSP Lewino przeznaczyło kwotę 1500,00 

zł na remont garażu, a OSP Kętrzyno 1600,00 zł na zakup prądownicy, 3 sztuk węży W-52 oraz 2 

sztuk węży W-75. Suma środków pozyskanych samodzielnie przez jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu gminy Linia wyniosła 33 672,00 zł.  
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Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Linia są w pełni wyposażone                    

w sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych oraz zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w gminie. Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny 

sprzęt techniczny i medyczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie 

udzielenie pierwszej, szybkiej i profesjonalnej  pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych. 

 

 

7.12. Kultura. 

Na terenie Gminy Linia działają dwie instytucje kultury ujęte w Rejestrze Instytucji Kultury 

prowadzonym przez Gminę Linia. Są to: 

1) Biblioteka Publiczna Gminy Linia – utworzona Uchwałą Nr 273/XXIX/III/2002 Rady Gminy Linia z 

dnia 4 kwietnia 2002 r. 

2) Gminny Dom Kultury – utworzony Uchwała Nr 88/IX/IV/2003 Rady Gminy Linia z dnia                          

29 października 2003 r. 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LINIA 

1) Forma organizacyjno-prawna. 

Biblioteka jest instytucją kultury od 4 kwietnia 2002 r. na mocy uchwały Rady Gminy Linia. Sieć 

biblioteki tworzą: Biblioteka Publiczna Gminy Linia w Lini oraz jej filia w Strzepczu.                                        

Na stanowiskach bibliotekarskich pracują 3 osoby. 

2) Księgozbiory. 

Księgozbiór biblioteki liczył na dzień 31.12.2019 r. 27 803 egzemplarze książek, z czego                                

w bibliotece w Lini znajduje się 13 723, a w Strzepczu 14 080 książek. Na zbiory specjalne                          

(434 egzemplarzy) składają się głównie audiobooki.  

Zbiory biblioteczne gromadzone są z uwzględnieniem zapotrzebowania czytelników. Księgozbiór był 

uzupełniany systematycznie w ciągu roku z własnych środków budżetowych, ze środków programu 

Fundacji BGK „Na dobry początek!” oraz programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek”. Ponadto biblioteka pozyskała dary książkowe i audiobooki od 

czytelników i instytucji oraz książki wygrane w konkursach. Łącznie w obu bibliotekach przybyło 1 

612 egzemplarzy książek i 11 audiobooków.   

Zakupiono  zbiory o wartości 30 158,88 zł, przyjęto ponadto pozycje darowane o wartości                       

3 426,84 zł. W omawianym okresie prenumerowane były następujące czasopisma: Victor, Victor 

Junior, Kumpel, Zdrowie, Moje Gotowanie, Twój Styl, Poradnik Domowy oraz czasopismo branżowe 

Biblioteka Publiczna. Na prenumeratę czasopism wydano kwotę 1 568,08 zł.  
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3) Czytelnicy i czytelnictwo. 

W 2019 r. biblioteka zarejestrowała 1107 czytelników, 527 w Strzepczu, 580 w Lini. Najliczniejszą 

grupę wiekową czytelników stanowią dzieci od 6 do 12 lat (336 osób) oraz dorośli w wieku                            

25-44 lata (232 osób). 51% czytelników to osoby uczące się i studiujące, 20% pracujące,                           

29% pozostałe. 

Czytelnicy poszukują w bibliotece najczęściej nowości z literatury pięknej i literatury fachowej                                                    

z różnych dziedzin nauki, najczęściej geografii, przyrody, historii, ekonomii i pedagogiki. Utrzymuje 

się stałe zainteresowanie historią i literaturą regionalną oraz informacją dotyczącą Kaszub. 

W 2019 r. udostępniono 21 136 egzemplarzy książek, płyt i czasopism, o 1669 egzemplarzy więcej 

niż w roku ubiegłym.  W omawianym okresie odnotowano 19067 wypożyczeń na zewnątrz. 

Bibliotekę odwiedziło 11 364 osób wypożyczających. 

Czytelnie odwiedziło 5 012 osób, które skorzystały z 1 639 książek i 430 czasopism. 

Poza tymi źródłami czytelnicy korzystają  z zasobów Internetu, z którego skorzystały 4 053 osoby.   

Czytelnikom starszym i niepełnosprawnym oferowana jest pomoc w korzystaniu ze zbiorów poprzez 

dostarczanie książek i czasopism do domu za pośrednictwem bibliotekarzy lub innych osób. 

4) Działalność edukacyjno-kulturalna biblioteki. 

Biblioteka w 2019 roku zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

1. Lekcje biblioteczne i spotkania dla klas szkolnych oraz grup czytelników: 

 8 spotkań dla klas szkolnych i oddziałów przedszkolnych na temat oferty biblioteki dla 

czytelników najmłodszych, 

 spotkanie „Marta i ufoludek” promujące serię 

książek „Czytam sobie” oraz zachowania 

proekologiczne, 

 2 lekcje biblioteczne „Poznajemy czasopisma” 

na temat czasopism dla młodzieży, pracy 

dziennikarza i budowy artykułu prasowego, 

 2 lekcje biblioteczne „Poznajemy katalogi” na 

temat rodzajów katalogów bibliotecznych oraz praktycznego wykorzystania 

internetowych katalogów biblioteki: Libra i Molik, 

 głośne czytanie i zabawy w kąciku dziecięcym Strefa Juniora dla grup szkolnych, 

przedszkolnych i żłobkowych oraz dzieci odwiedzających bibliotekę z rodzicami,  

 pokaz artystyczny iluzjonisty podczas finału projektu „Akademia Eksperymentu”, 

 2 spotkania z dietetykiem dla rodziców „Chemia na talerzu”. 

2. Warsztaty: 

 4 warsztaty Eksperymenty z powietrzem, 

 4 warsztaty Eksperymenty z wodą, 

 4 warsztaty Laboratorium chemiczne, 

 4 warsztaty „Czary w kuchni” dla dzieci i rodziców z dietetykiem, 
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 2 warsztaty „Ale kosmos” w Centrum Nauki Experyment w Gdyni, 

 cykl 2 warsztatów plastycznych „Tworzymy książkowy mural” z malarzem i grafikiem 

Piotem Jaworskim Tuse, 

 cykl 2 warsztatów fotograficznych „Sleeveface – ubierz się w książkę” z operatorem 

kamery i fotografem Michałem Baranowskim, 

 cykl 2 warsztatów filmowych „Book trailer – nakręć się z książką” z Michałem 

Baranowskim, 

 7 warsztatów „Książka dla opornych” – wykorzystywanie nowych technologii do 

czytania, 

 4 warsztaty w studiu nagrań Muzyczny Starter w Redzie „Nagrywamy audiobooka”, 

 2 warsztaty tworzenia ozdób filcowych, 

 7 warsztatów kodowania „Przygoda z robotem Photonem”. 

3. Spotkania autorskie: 

 3 spotkania dla dzieci z pisarką Anną Czerwińską-Rydel, 

 3 spotkania dla młodzieży z podróżnikiem Emilem Wittem. 

4. Kurs internetowy języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish”. W 2019 r. regularnie 2 razy                     

w tygodniu uczyło się 16 osób. 

5. Internetowy kurs językowy Lerni dla młodzieży i osób 

dorosłych (dostęp do 5 języków) – 20 kursantów. 

6. Nagrodzenie wyróżniających się czytelników dorosłych – 

„Czytelnik Roku 2019”, czytelników w wieku szkolnym 

oraz wyróżniających się uczestników kursów 

internetowych. 

7. Wycieczki dla uczestników projektu „Wakacje z książką”: 

 do Gdyni – rejs statkiem, kino, 

 do Pucka – zwiedzanie huty szkła, starego rynku i molo, 

 do Aquaparku w Redzie. 

8. Randka w ciemno z książką – zabawa walentynkowa polegająca na wypożyczaniu przez 

czytelnika paczki z nieznanymi książkami. 

9. Kiermasz książek z okazji Dnia Dziecka, świąt Bożego 

Narodzenia oraz spotkania autorskiego z Anną 

Czerwińską-Rydel. 

10. Udział w akcji Fundacji Legalna Kultura „Kultura na 

widoku” promującej świadomy udział w kulturze, 

korzystanie z legalnych źródeł internetowych i 

udostępniającej bezpłatnie ponad 1000 treści 

multimedialnych: filmów, muzyki, książek. 

11. Ferie w Bibliotece – warsztaty z kodowania i warsztaty tworzenia ozdób filcowych                                      

(38 uczestników), zabawy ruchowe przy konsoli xbox one. 
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12. Zajęcia „Wakacje z biblioteką” popularyzujące wolontariat biblioteczny. Młodzież                                                       

(25 uczestników) regularnie dostarczała osobom dorosłym, głównie starszym, książki                           

do domu, uczestniczyła w warsztatach bibliotekarskich i wycieczkach. 

13. Bezpłatne udostępnianie internetowego pakietu czasopism „Wyborcza Premium”                                    

dla  czytelników w bibliotekach dzięki udziałowi w akcji firmy PITax.pl Łatwe podatki. 

14. Udział biblioteki w konkursach: 

 konkurs fotograficzny portalu Lustro Biblioteki na zdjęcie promujące akcję „Kultura na 

widoku” – nagroda - pakiet książek i gadżetów, 

 konkurs Kinder Mlecznej Kanapki „Przerwa na wspólne czytanie” – internetowe głosowanie 

czytelników na ulubioną bibliotekę – nagroda - zestaw książek dla dzieci o wartości 5000 zł.  

15. Konkursy organizowane przez bibliotekę: 

 wakacyjny konkurs czytelniczy dla dzieci „Lato z książką” (54 uczestników), 

 konkurs fotograficzny „Sleeveface – ubierz się w książkę” dla 15 uczestników warsztatów 

fotograficznych. 

16. Zrealizowane projekty biblioteki: 

 „Akademia Eksperymentu” – projekt dofinansowany przez Fundację BGK w ramach 

programu „Na dobry początek!”. Celem projektu było zainteresowanie dzieci w wieku 5-9 

lat naukami przyrodniczymi, zachęcenie do 

odkrywania tajemnic przyrody oraz wyzwalanie u 

dzieci naturalnej ciekawości świata. Dzieci miały 

okazję zrozumienia zjawisk fizycznych i procesów 

chemicznych poprzez przeprowadzanie 

(indywidualnie i małych grupach) bezpiecznych 

doświadczeń z wykorzystaniem przedmiotów 

codziennego użytku oraz interpretowania wyników 

tych doświadczeń. Uczestnicy uczyli się rozpoznawania elementów flory i fauny leśnej 

podczas zajęć z leśnikami oraz zdrowego odżywiania na warsztatach z dietetykiem. W 

działania projektu zaangażowani zostali rodzice i nauczyciele, którzy współuczestniczyli w 

zajęciach. Projekt został zrealizowany w czasie od lutego do czerwca 2019 r. W całym cyklu 

zajęć wzięły udział 4 grupy po 15 dzieci, ich rodzice i nauczyciele. 

    „Link do książki” w ramach programu MKiDzN „Partnerstwo dla książki”, którego celem było 

zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży  poprzez uczestnictwo w 

zajęciach łączących treść książki z zainteresowaniami artystycznymi i nowymi 

technologiami. W czasie od września do grudnia 2019 r. odbyły się spotkania autorskie, 

warsztaty fotograficzne, filmowe, plastyczne, warsztaty wykorzystywania nowych 

technologii do czytania, nagrywania audiobooka własnego autorstwa. Zajęcia miały 

charakter interdyscyplinarny. Podczas realizacji projektu powstały filmy, fotografie, 

audiobooki, mural poświęcone książce i promujące czytelnictwo. W 31 różnorodnych 

spotkaniach uczestniczyło 686 osób ze wszystkich szkół podstawowych gminy Linia. 
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    partnerstwo w projekcie Fundacji Metropolia Dzieci 

„Z książką na start” popularyzującym czytelnictwo 

wśród dzieci najmłodszych do 6 lat, które w 

Paszporcie czytelnika gromadziły pieczątki za 

wypożyczenia książek i zdobywały kolejne stopnie 

czytelniczego wtajemniczenia. W projekcie wzięło 

udział 101 dzieci. 

 

17. Biblioteka prowadzi stałą współpracę ze wszystkimi bibliotekami szkolnymi naszej gminy w 

miejscowościach, w których nie ma placówki biblioteki publicznej, polegającą na zaopatrywaniu 

bibliotek szkolnych w książki z naszego księgozbioru poprzez oddanie ich w czasowy depozyt. 

Wymienione spotkania odbywały się w bibliotekach, szkołach, w żłobku i przedszkolu. 

 

5) Dotacje i darowizny  

W 2019 r. biblioteka pozyskała następujące dotacje i darowizny:  

 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Biblioteki Narodowej w 

wysokości 12 000 zł, 

 na realizację projektu „Link do książki” w  wysokości 11 760 zł, 

 na realizację projektu „Akademia Eksperymentu” – 10 000 zł, 

 darowizny rzeczowe w postaci książek i audiobooków przyjętych do księgozbioru – 3 426,84 zł 

oraz książki wygrane w konkursie o wartości 5 000 zł, 

 darowizna sprzętu do nauki programowania (3 zestawy składające się z tabletu, robota, gry 

planszowej oraz  mata edukacyjna) w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego „Kodowanie w bibliotece” o wartości 2 740,92 zł, 

Biblioteka prowadzi różne formy promocji książki, czytelnictwa i działalności biblioteki poprzez ulotki 

i plakaty informacyjne (o imprezach, akcjach, o najchętniej czytanych książkach, nowościach 

wydawniczych) oraz prowadzenie strony internetowej biblioteki www.bpgl.pl i profilu biblioteki na 

Facebooku. 

6) Komputeryzacja biblioteki. 

Do prac bibliotecznych wykorzystywany jest program komputerowy Libra. Biblioteka dysponuje 

najnowszą wersją programu, posiada całkowicie skomputeryzowane zbiory. Nowe nabytki 

katalogowane są na bieżąco. Ewidencja wypożyczeń odbywa się komputerowo. Na bieżąco 

uzupełniany jest również o nowe pozycje internetowy katalog dla dzieci „Molik”. 

Na stronie internetowej www.bpgl.pl dostępny jest katalog obu bibliotek, czytelnicy po zalogowaniu 

się mają również dostęp do swojego konta, możliwość zamawiania zbiorów biblioteki, rezerwowania 

zbiorów aktualnie wypożyczonych  i samodzielnego przedłużania terminu zwrotu. Na stronie 

internetowej znajdują się informacje o działalności biblioteki, o nowościach książkowych, 

realizowanych projektach. 

http://www.bpgl.pl/
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Obie biblioteki oferują czytelnikom korzystanie z komputerów, internetu, skanowanie, kserowanie, 

drukowanie na drukarce laserowej i atramentowej. Na miejscu czytelnicy mogą korzystać również z 

tabletów i czytników e-booków. Od 2019 r. czytelnicy mają dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych Academica – internetowej bazy publikacji naukowych. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI. 

Siedziba Gminnego Domu Kultury w Lini znajduje się w Lini, przy ul. Turystycznej 3, zaś terenem 

działania jest Gmina Linia. 

Gminny Dom Kultury będący gminną instytucją kultury, działa w oparciu o następujące akty prawne: 

1) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. 

Dz. U. z 1991 r. Nr 114 poz. 493) 

2) ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591) 

3) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25 poz. 113) 

4) statut Gminnego Domu Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Linia Nr 261/XXVI/VI/2013                     

z dnia 27 sierpnia 2013 r.  

Wydarzenia  i imprezy kulturalne,  

których organizatorem lub współorganizatorem był Gminny Dom Kultury w Lini 

Lp. Nazwa Data Współorganizatorzy  

1. 27 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
 
 
 

13 stycznia 2019 
r. 

  

2. Dzień babci i Dziadka w 
Żłobku Gminnym 
„Promyczek” 
 
 

18.01.2019 r. Żłobek „Żłobek 
Promyczek” 

 
 

 
 
 
 

3. Pusta Noc w Centrum Św. 
Jana w Gdańsku po śmierci 
Pawła   Adamowicza 
 
 

18.01.2019 r. Chór Pięciolinia  
 

4. Podsumowanie konkursu 
profilaktycznego 
„Uzależnieniom mówię NIE” 
 
 

18 stycznia 2019 
r. 

GOPS, Urząd Gminy 
Linia 
 
 
 

 

5. Gminne obchody Dnia 
Seniora w Lini i w Strzepczu 
 

28 i 29 stycznia 
2019 r. 

GOPS, Gmina Linia 
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6. Ferie z GDK 
- warsztaty kulinarne 
- zajęcia plastyczne 
- warsztaty taneczne 
- karaoke 

11-24 lutego 2019   
 

7. Warsztaty Haftu 
Kaszubskiego dla Harcerek 
 
 

14 lutego 2019 r.   
 
 

8. Spotkanie z Pielgrzymem 
Jarosławem Żochowskim 
 
 

 

20 lutego 2019 r.   
 

9. Eliminacje Gminne Konkursu 
Recytatorskiego Poezji 
Polskiej 
 

 

28 lutego 2019 r.   

10. Dzień Patrona w Szkole im. 
„Żołnierzy Niezłomnych w 
Pobłociu” 
 
 

05 marca 2019 r. Szkoła im. Żołnierzy 
Niezłomnych w 
Pobłociu, Gmina 
Linia 

 

11. Dzień Kobiet w Gminie Linia 
 
 

09 marca 2019 r. 
 
 
 
 

  
 

12. Gminne Eliminacje Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 
Pożarom” 

14 marca 2019 r. 
 
 
 
 

OSP  

13. Noc Filmowa Zespołu 
Kaszëbskô Rodzëzna 
 
 
 

29 marca 2019 r.   

14. Gminne Eliminacje Konkursu 
Recytatorskiego Rodnô 
Mòwa 
 
 

26 kwietnia 2019 
r. 

  

15. Podsumowanie Konkursu 
„Nasza Gmina – Nasze 
Środowisko” 
 
 

7 maja 2019 r. Gmina Linia  
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16. Zakończenie II Wojny 
Światowej 
 
 
 

8 maja 2019 r.   

17. VIII Ogólnopolski Zlot 
Orkiestr Dętych i Chórów 
 
 
 
 

25 maja 2019 r. Gminna Orkiestra 
Dęta 

 

18. Gminny Konkurs Pieśni i 
Piosenki Patriotycznej 
 
 
 

30 maja 2019 r.   

19. Gminne Obchody Dnia 
Dziecka 
 
 
 
 

2 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem”, 
Sołectwo Linia, OSP 
Linia 

 

20. XXIV Wojewódzki Konkurs 
Haftu Kaszubskiego. Linia 
2019 
 
 

13 czerwca 2019 
r. 

  

21. Powitanie Lata w Gminie 
Linia 
 
 
 

23 czerwca 2019 
r. 

  

22. Plener Malarski „Apetyt na 
sztukę – Gmina Linia i 
okolice w malarstwie” 
 
 

28 czerwca – 5 
lipca 2019r. 

Stowarzyszenie „Pro 
Bono z Luzina” 

 

23. Wystawa Haftu 
Kaszubskiego w Żukowie  
 
 

05 sierpnia 2019 
r. – 23 sierpnia 
2019 r. 
 
 

Gmina Linia, Gmina 
Żukowo, GOKiS 
Żukowo 

 

24. Wystawa Haftu 
Kaszubskiego w Lęborku 
 
 

26 sierpnia 2019 
r. – 13 września 
2019 r. 
 
 

LOT „Ziemia 
Lęborska” 
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25. Dożynki Gminne 1 września 2019 r. Gmina Linia. 
Sołectwa gminy 
Linia, OSP, 
Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem” 

 

26. 80 Rocznica Wybuchu II 
Wojny Światowej 
 
 

1 września 2019r. OSP, ZHP 
 
 
 
 

 

27. Wystawa haftu Kaszubskiego 
i Lasowiackiej Sztuki 
Użytkowej 
 
 

19 września 2019 
r. – 22 września 
2019 r. 

Gmina Linia, Gmina 
Gorzyce, GOK w 
Gorzycach 

 

28. Święto Pieczonego 
Ziemniaka w Pobłociu 
 
 

6 października 
2019 r. 

SP w Pobłociu, 
Sołectwo Pobłocie 
 
 
 

 

29. Wystawa Poplenerowa 
„Apetyt na sztukę – Gmina 
Linia i okolice w malarstwie” 
 
 
 

22 października 
2019 r. 

Stowarzyszenie Pro 
Bono 
 
 
 

 

30. Gminne Konkursy plastyczne 
o tematyce jesiennej. 
 

24 października 
2019 r. 

 
 
 
 
 

 

31. Wieczornica Patriotyczna w 
SP w Strzepczu 
 
 
 
 

7 listopada 2019 
r. 

Szkoła Podstawowa 
im. A. Labudy w 
Strzepczu 
 
 

 

32. 101 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości 
 
 
 

11 listopada 2019 
r. 

  

33. Gminne eliminacje konkursu 
„Méster Bëlnégò Czëtaniô 
 
 
 

19 listopada 2019 
r. 
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34. Gminne konkursy plastyczne 
o tematyce 
bożonarodzeniowej 
 
 

12 grudnia 2019 r.   

35. „Dbajmy o Linię” – debata o 
gminie 
 
 
 

13 grudnia 2019 r.   

36. Premiera spektaklu „Trzy 
starsze panie ABC” 
 
 
 

14 grudnia 2019 r.   

Przy Gminnym Domu Kultury w Lini działają sekcje zrzeszające dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe: 

1. Chór „Pięciolinia” 

2. Gminna Orkiestra Dęta 

3. Zespół Pieśni i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna” (grupa dziecięca oraz młodzieżowa) 

4. Grupa teatralna „Teatr Prostolinijny” 

5. 6 Lińska Drużyna Harcerska 

6. 147 Strzepska Drużyna Harcerska 

Zajęcia sekcji odbywają się w budynkach gminnych: w budynku na stadionie (grupa teatralna i 

drużyna harcerska), w siedzibie Gminnego Domu Kultury (Chór „Pięciolinia” oraz Gminna Orkiestra 

Dęta), w Szkole Podstawowej w Lini (Zespół „Kaszebsko Rodzezna”, dziecięca Grupa Teatralna 

Teatru Prostolinijnego). 

Gminny Dom Kultury jest miejscem okazjonalnych spotkań stowarzyszeń i organizacji działających 

na terenie gminy. Odbywają się w nim zebrania, spotkania wigilijne, zabawy taneczne, min. 

Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego (oddział w Lini), Gminnego 

Koła Pszczelarzy, Ochotniczych Straży Pożarnych, sekcji działających przy GDK.  Sale udostępniane 

są wówczas bezpłatnie. 

Gminny Dom Kultury wspiera działalność artystyczną, kulturalną oraz sportową mieszkańców gminy 

poprzez finansowanie: 

1) plenerów malarskich (p. Teresa Elwart); 

2) wyjazdów Chóru Pięciolinia na występy do Sianowa, Wejherowa, Gdańska, Pelplina, Luzina oraz 

na wyjazd integracyjny do Helu;  

3) wyjazdu Gminnej Orkiestry Dętej na Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu oraz przeglądy w Lęborku 

i Szemudzie; 

4) wyjazdów i spotkań integracyjnych Zespołu Kaszëbskô Rodzëzna min. na przegląd do 

Wierzchucina oraz wyjazd integracyjny do Lęborka;  

5) sprzętu sportowego (piłek) dla dzieci i młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego w Lini;  



Raport o stanie Gminy Linia za 2019 rok 

Strona 103 z 109 
 

 

6) przejazd grupy młodzieżowej Teatru Prostolinijnego na Przegląd Teatralny w Wejherowie oraz 

wpisowego na w/w przegląd. 

W kwietniu odbył się w Gminnym Domu Kultury w Lini wernisaż prac studentki ASP  

w Krakowie, mieszkanki naszej gminy – Pani Edyty Olszewskiej. 

Gminny Dom Kultury w Lini dba o miejsca pamięci na terenie gminy poprzez wykonywanie drobnych 

prac porządkowych, okresowe sadzenie kwiatów oraz składanie wiązanek. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Lini na dzień 

31.12.2019 r. 

I. Przychody ogółem na plan 451.380,00 zł wykonano na kwotę 427.742,92 zł 

1. Dotacje budżetowe: 

 Dotacja podmiotowa od organizatora na plan 380.000 zł wykonano 380.000 zł, 

 Dotacje celowe na działalność bieżącą na plan 2.500 zł wykonano 2.500 

2. Przychody ze sprzedaży  usług działalności podmiotowej (organizacja gry na instrumentach, 

wpisowe na zawody sportowe, obsługa zawodów sportowych, akredytacja, sponsoring, 

promocja wystawy haftu kaszubskiego) na plan 20.000 zł wykonano 18.990 zł. 

3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (wynajem sal i zaplecza kuchennego) na plan 

7.000 zł wykonano 6.581,70 zł. 

4. Przychody z operacji finansowych (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku 

bankowym) na plan 200 zł wykonano 33,27 zł. 

5. Pozostałe przychody operacyjne (wpłaty /darowizny/ instytucji i osób fizycznych  na plan 

30.000 zł wykonano 14.226 zł 

II. Koszty ogółem na plan 451.380,00 zł wykonano na kwotę 421.369,28 zł 

7.13. Sport. 

Na terenie Gminy Linia znajdują się następujące obiekty sportowe: 

1) Stadion Gminny w Lini, 

2) Boiska przy szkołach w Lini, Niepoczołowicach, Pobłociu i Strzepczu, tzw. „Orliki”, 

3) Hala sportowa w Lini. 

Stowarzyszenia kultury fizycznej, które działały w 2019 to: 

1) Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Lini. 

Wydarzenia i imprezy sportowe 

Lp. Nazwa Data Współorganizatorzy  

1. Mistrzostwa Gminy w Piłce 
Nożnej 6 – osobowe 
 
 

4 kwietnia 
2019 r. 

SP w Lini 
 
 
 
 

 

2. XIV Wojewódzki Bieg 
Ternami Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego 
 
 

14 kwietnia 
2019 r. 

GKS Linia  
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3. Gminne zawody Sportowo – 
Pożarnicze 
 
 

9 czerwca 
2019 r. 
 
 
 

OSP  

4. Cyklo Strzepcz 23 czerwca 
2019 r. 
 
 
 

Gdańskie 
Towarzystwo 
Rowerowe 
 

 

5. Otwarte Mistrzostwa Gminy 
w Piłce Nożnej 6 – osobowej 
 
 
 

7 lipca 2019 r. GKS Linia  

6. Rodzinny Rajd Rowerowy 
„Rowerem po Kaszubskiej 
Drodze” 
 
 

18 sierpnia 
2019 r. 

Lokalna Grupa 
Działania 
„Kaszubska Droga” 

 

7. Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego 
 
 

28 
października 
2019 r. 
 
 

SP w Strzepczu  

8. XII Mistrzostwa Gminy w 
Piłce Siatkowej 
 
 

17 listopada 
2019 r. 
 
 
 

  

9. Mikołajkowy Turniej w 
Halowej Piłce Nożnej 
 
 

7 grudnia 2019 
r. 
 
 
 

  

10. Halowe Mistrzostwa Gminy 
Szkół Podstawowych w 
Lekkoatletyce 
 

11 grudnia 
2019 r. 
 
 
 

  

11. Mistrzostwa Gminy Linia w 
Warcabach 
 
 

14 grudnia 
2019 r. 
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12. Eliminacje gminne w dwa 
Ognie Usportowione 
 
 

18 grudnia 
2019 r. 
 
 
 

  

 

 

8. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA. 

     Zgodnie z przepisami prawa określającymi zadania i kompetencje Wójta Gminy, które głównie 

skupiają się na realizacji zadań własnych i zleconych gminie, kierowaniu urzędem gminy i podległymi 

jednostkami bardzo istotnym zadaniem jest też realizacja  bieżących  spraw gminy oraz 

reprezentowanie jej na zewnątrz (art.31 ustawy o samorządzie gminnym). Prawidłowość 

wykonywanych zadań sprawdzają służby zewnętrzne. W 2019 roku w Urzędzie Gminy Linia 

przeprowadzono następujące kontrole: 

1. Kontrola obsługi wniosku o płatność – kontrola zadania na miejscu w wyniku typowania 

pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 1500014G Lewinko-Pobłocie Dąbrówka     w ramach 

PROW 2014-2020 UM11-65151-UM1100048/16. Kontrolę przeprowadził Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego w dniu 09 kwietnia 2019 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Zaleceń pokontrolnych nie wydano (raport z 

czynności kontrolnych znajduje się na stanowisku ds. zamówień publicznych, programów 

europejskich i projektów zewnętrznych). 

 

   2. Kontrola ex post w wyniku typowania ramach PROW 2007-2013 UM11-6921-UM11-80339/15 

pod nazwą „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz 

obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia. Kontrolę 

przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniu 09 kwietnia 2019 roku. W 

wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Zaleceń 

pokontrolnych nie wydano (raport z czynności kontrolnych znajduje się na stanowisku ds. zamówień 

publicznych, programów europejskich i projektów zewnętrznych). 

   3. Kontrola dotycząca oceny stanu sanitarnego wodociągów publicznych. Kontrolę 

przeprowadziła SANEPiD  w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W wyniku tej kontroli wydano jedno 

zalecenie dotyczące wodociągu publicznego w Lini, które wykonano w wyznaczonym terminie tj. do 

dnia 30.06.2019r. Protokoły z kontroli znajdują się na stanowisku ds. gospodarki komunalnej    i 

ochrony środowiska. 

 4. Kontrola dotycząca oceny realizacji zadań obrony cywilnej i dokumentacji stałego dyżuru. 

Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie w dniu 22 lipca 2019 roku. w 

trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów, zasad ich 

sporządzania i dokumentowania zrealizowanych zadań i czynności. 
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 Nie wydano zaleceń. Protokół z kontroli znajduje się na stanowisku ds. bezpieczeństwa, ewidencji 

działalności gospodarczej oraz inspektora ochrony danych osobowych. 

   5. Kontrola problemowa dotycząca przygotowania do wykonania zadań obronnych. 

Kontrola była przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki – Wojewodę Pomorskiego     w 

dniu 12 grudnia 2019 roku.  Do dnia sporządzenia analizy ryzyka za 2019 rok nie wpłynął protokół z 

kontroli. 

               6. Kontrola Zakladu Ubezpieczeń Społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

dotycząca prawidłowości i rzetelności naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 

i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz 

dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Protokół z 

kontroli znajduje się w biurze Kierownika GOPS. 

 

            7. Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lini w zakresie 

zasadności przyznawania świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej w obszarze zadań 

zleconych gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy  dotowanych z budżetu 

państwa, kwalifikacje kadry, organizacja pracy ośrodka i sposób prowadzenia dokumentacji. 

Poprawność realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w 2018 

roku. Protokół z kontroli grudniowej ub. roku wpłynął w maju 2020r. Nie mamy jeszcze zaleceń 

pokontrolnych.  

 

                 Zawsze staram się godnie reprezentować gminę Linia odpowiadając na wszelkie 

zaproszenia instytucji zewnętrznych, organizacji pozarządowych,  uczestnicząc w konferencjach, 

debatach, uroczystościach patriotycznych, kulturalnych, sportowych, oświatowych i innych.                                    

W 2019 roku we wszystkich szkołach przeprowadziłam debaty z dziećmi i młodzieżą aby 

zainteresować ich sprawami gminy,  odpowiedzieć na pytania, wysłuchać ich potrzeb oraz 

oczekiwań.  Celem tych debat było powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Linia, składającej się z 

przedstawicieli szkół, i organizacji pozarządowych. Młodzieżowa Rada Gminy została powołana 

uchwałą Nr 123/XI/VIII/2019r. z dnia 28 października 2019r. przez Radę Gminy Linia.  Pierwsze 

spotkanie MRG odbyło się 27.02.2020r. w Urzędzie Gminy w Lini. W skład MRG Linia wchodzą 

członkowie szkół podstawowych z terenu Gminy Linia, OSP Linia, OSP Lewino, Gminnej Orkiestry 

Dętej i 2 szkół ponadpodstawowych. (OSP Strzepcz nie zgłosiło żadnego przedstawiciela jednostki)  

        Zajmowałam głos w wielu  sprawach samorządowych głównie tj.: oświata oraz budowa i remont 

dróg na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Uczestnicząc w konferencji w Ministerstwie Rozwoju 

odnośnie Odnawialnych Źródeł Energii w Warszawie zwróciłam uwagę na kwestie ograniczeń w 
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zakresie konieczności budowy linii energetycznych  110 kV tzn. wysokiego  napięcia niezbędnych do 

odbioru wyprodukowanej energii z farm wiatrowych oraz zniesienie lub  zmniejszenie strefy 10 

krotności wysokości wiatraka zakazujące jakiejkolwiek zabudowy. Zgłaszałam problemy z 

ograniczaniem dostępności małych gmin   do niektórych  dotacji unijnych oraz konieczności zmian 

w tym zakresie nowej strategii Województwa Pomorskiego z Marszałkiem WP.     

Podejmowałam dyskusję  w sprawach komunikacji (Kolejowej i autobusowej) z parlamentarzystami 

i Marszalkiem oraz z organizacjami pozarządowymi w sprawach społecznych. Wielokrotnie 

podejmowałam temat bezpieczeństwa na posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku, do której powołała mnie na kolejną kadencję  Pani Starosta. 

      Promowałam gminę Linia w mediach (prasie, radiu i telewizji) udzielając wywiadów.  

Współpracuję ze służbami mundurowymi : Strażą Pożarną, Wojskiem, Policją, Strażą Graniczną oraz 

innymi instytucjami zewnętrznymi tj. Nadleśnictwo, Izby Rolnicze, Cech Rzemiosł Różnych, Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, SANEPID, PCPR, ZUS. 

Zależy mi na spotkaniach z mieszkańcami gminy dlatego zawsze osobiście uczestniczę w zebraniach 

wiejskich, jubileuszach ( w 2019 roku 8 par – 50 lecie, 2 pary – 60 lecie), spotkaniach z uczniami, 

studentami, seniorami starając się w sposób wyczerpujący i konkretny udzielać informacji. 

W moich   działaniach podkreślam kaszubski charakter gminy Linia. Wspieram wszelkie inicjatywy 

promujące,  kultywujące i rozwijające specyfikę kulturową naszego regionu, traktując priorytetowo 

upowszechnianie kultury, sztuki,  języka, obyczajów,   tradycji kaszubsko-pomorskich szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży . 

Szczególnie w ubiegłym roku wspierałam i inicjowałam wydarzenia patriotyczne z okazji obchodów 

100 lecia odzyskania niepodległości Polski. Kaszuby ostatecznie odzyskały niepodległość w 1920 

roku. W gminie Linia oprócz corocznych uroczystości patriotycznych odbyły się także inne 

upamiętniające naszych lokalnych bohaterów tzn.: 

1. Uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą  pamiątkową przy SP w Strzepczu z okazji obchodów 75 

rocznicy śmierci Posła na sejm IV kadencji RP, Komendanta Naczelnego TOW Gryf Pomorski 

Bolesława Formeli. 

2. Odsłonięcie tablicy w SP Linia  upamiętniającej strajk dzieci ze szkoły podstawowej w Lini  w 1906 

roku w okresie zaborów, które były karane za używanie języka kaszubskiego w codziennych 

kontaktach i modlitwie. 
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9. PODSUMOWANIE. 

              W raporcie o stanie gminy Linia za rok 2019 przedstawiono realizację strategii, programów, 

planów, uchwał w celu zaspokojenia  niezbędnych potrzeb mieszkańców. Opracowanie zawiera 

wyszczególnienie bieżących kosztów utrzymania gminy, a także wykonanych inwestycji.                    

Informacje te mają Państwu przybliżyć też zadania gminy, których niekiedy na co dzień nie 

dostrzegamy, a są pracochłonne i niezbędne. 

Priorytetem w naszej gminie jest oświata, ponieważ z dochodów gminy dokładamy ponad                         

4 mln złotych rocznie. Jest to nasza największa inwestycja gminy Linia. Rosnące koszty utrzymania 

oświaty powodują spadek wydatków na drogi, chodniki i sieci kanalizacyjne, a tych inwestycji 

najbardziej oczekują mieszkańcy gminy. Gmina pozyskuje dofinansowania zewnętrzne, jednak te są 

uwarunkowane spełnieniem określonych  warunków.  Kryteria dostępu do środków unijnych nie są 

dopasowane do potrzeb gminy Linia lecz to my jako wnioskodawcy musimy  dostosować nasze 

projekty. Jednak nie możemy rezygnować z możliwości dofinansowania, bo nas na to nie stać!  

Znając specyfikę ekonomiczną gminy niezaprzeczalnym faktem są niskie dochody podatkowe                 

z uwagi na brak większych podmiotów gospodarczych, wprowadzone ulgi podatkowe, rolniczy 

charakter  gminy w której  przeważnie właściciele gruntów są zwolnieni z podatku rolnego ze 

względu na niskie klasy bonitacyjne . Najcenniejszą wartością gminy są nasi mieszkańcy, którzy 

tworzą wspólnotę samorządową. Dziękuję za miejscowych  liderów, którzy są inicjatorami i 

organizatorami  festynów i spotkań sołeckich, akcji charytatywnych, prac porządkowych (np. „akcja 

sprzątania świata”).  Dzięki pracowitości mieszkańców  i poczuciu tożsamości kaszubskiej gmina Linia 

jest bezpieczna, rozwija się pod kątem jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, demograficznym i 

społecznym. Dla tej wartości trzeba podejmować nowe wyzwania, szukać rozwiązań i porozumienia  

w celu spełniania pokładanych w nas oczekiwaniach. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


