Uchwała nr VI/542/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu za rok 2021
Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.528)
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za 2021 r., który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały nr VI/542/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

RAPORT O STANIE
POWIATU WEJHEROWSKIEGO
I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j.
Dz.U. z 2022 poz. 528 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do
dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu.
Rok 2021 był drugim z kolei, w którym życie społeczne i gospodarcze zostało zdominowane
przez koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Miało to
fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych
w relacjach z interesantami. Przekładało się to także na sytuację na lokalnym rynku pracy
oraz sytuację i warunki bytowe rodzin. Wprowadzane przez rząd lockdowny oraz
epidemiczne obostrzenia wymusiły na jednostkach samorządowych reorganizację sposobu
pracy i obsługi interesantów. Praca urzędników, a także działania służb odbywały się
w reżimie sanitarnym. Konieczne było wydatkowanie na te cele dodatkowych środków
finansowych. Pewne aktywności, głównie kulturalne, sportowe, edukacyjne i artystyczne
trzeba było zawiesić, zmienić ich formułę lub realizować w ramach wydarzeń on-line.
W kolejnym roku walki z wirusem, w okresie III i IV fali, utrzymane zostały wypracowane
i wprowadzone w roku 2020 procedury działania na rzecz przeciwdziałania pandemii.
Dynamiczny wzrost zachorowań w powiecie skutkował perturbacjami w funkcjonowaniu
organizacyjno – technicznym Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wejherowie. W celu
usprawnienia działań tej instytucji skierowano do pomocy w realizacji zadań pracowników
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz poprzez Powiatowy Urząd
Pracy, skierowano stażystów.
Powołano Powiatowy Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem
COVID-19. Według stanu na 15 grudnia 2021 r. liczba osób zakażonych od początku
pandemii wyniosła 20.958, z czego zmarło 509 osób. Koordynowano działania związane z
propagowaniem szczepień przeciw COVID-19 na terenie powiatu wejherowskiego. W tym
celu na szczeblu powiatowym oraz w miastach i gminach powiatu powołano koordynatorów
ds. szczepień. W porozumieniu z Wojewodą Pomorskim i Narodowym Funduszem Zdrowia
wyznaczono i utworzono Powszechne Punkty Szczepień przeciw COVID-19. Najlepsze
efekty akcji szczepień odnotowano w Gminie Miasta Rumia gdzie zaszczepiło się 57,6 %
społeczeństwa, a najniższy w Gminie Linia – 38,1%. Na bieżąco monitorowano sytuację w
najbardziej newralgicznych miejscach w powiecie, w tym Domach Pomocy Społecznej,
PCPR, placówkach oświatowych i jednostkach służb mundurowych.
W związku ze stanem epidemicznym w Polsce, rząd podejmował różnorodne działania
zwalczające negatywne skutki pandemii. Przybrały one formę tzw. „tarcz antykryzysowych”,
kierowanych do różnych grup społecznych i biznesowych. Poprzez Powiatowy Urząd Pracy
kontynuowano udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałanie negatywnym
skutkom COVID-19. Pracodawcy z terenu powiatu wejherowskiego otrzymali łącznie
18.755.541 zł w formie dotacji, dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
składek na ubezpieczenie społeczne, a także jednorazowych pożyczek. Dotacje dla mikro i

małych przedsiębiorstw na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej otrzymały 2.884 firmy. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
działalności gospodarczej została wypłacona 88 podmiotom. Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi
niezatrudniającymi pracowników trafiło do 359 podmiotów. Zawarto 99 umów z
pracodawcami na dofinansowanie wynagrodzeń dla 680 pracowników.
Powiat Wejherowski aktywnie korzystał z rozwiązań pomocowych dla samorządów, co
pozwoliło m.in. na zwiększenie zakresu inwestycji lokalnych. Jedną z wielu inwestycji, której
realizację kontynuowano jest, przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego,
którego koszt wyniesie 10.198.340 zł. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.302.868 zł oraz z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.258 zł. Tylko w roku 2021
wykonane prace budowlane i instalacyjne zamknęły się kwotą 4.583.420 zł. Budynek
starostwa zostanie rozbudowany o kolejne piętro, gdzie powstaną dodatkowe pomieszczenia
biurowe, które zwiększą komfort obsługi mieszkańców oraz poprawią warunki pracy. Powiat
Wejherowski, z uwagi na zwiększającą się co roku liczbę mieszkańców, będzie
przygotowany do obsługi coraz większej liczby interesantów i coraz większej ilości spraw.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 30 czerwca 2021 r., na terenie powiatu
zamieszkiwało 220.054 mieszkańców, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego o 1.288 osób.
W celu utrzymania odpowiedniej jakości pracy w Starostwie Powiatowym i jednostkach
podległych oraz w celu zachowania bezpieczeństwa zasobów komputerowych, dokonano
zakupów sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz zakupu i odnowienia licencji
oprogramowania na kwotę 767.932 zł. Natomiast na szkolenia oraz podniesienie
kompetencji zawodowych administracji samorządowej Powiatu Wejherowskiego
przeznaczono 134.396 zł.
Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz
jednostek organizacyjnych, którymi są: Powiatowy Urząd Pracy oraz Zarząd Drogowy dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Powiat Wejherowski jest także organem prowadzącym
dla 11 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych: 7 Powiatowych Zespołów Szkół,
Powiatowego Zespołuł Szkół Policealnych, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego,
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Wszystkie te jednostki realizowały zadania
własne powiatu, jak i zadania z zakresu administracji rządowej.
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował szereg działań mających na celu promocję
zatrudnienia, aktywizację zawodową bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, a także
wspierał pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, wydatkując na te zadania
łącznie 12.678.351 zł. Środki te pochodziły z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5%.
Aktywizacja osób bezrobotnych była szczególnie nakierowana na osoby z niewielkim
doświadczeniem zawodowym i z niskimi kwalifikacjami. Duży nacisk położono na rozwój
poradnictwa zawodowego adresowanego głównie do osób młodych, w tym uczniów szkół
ponadpodstawowych.
Zawarto 137 umów z podmiotami gospodarczymi na wykorzystanie środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego, w ramach których swoje kwalifikacje podniosło 419 osób.
Pozyskano 7.535 ofert pracy i aktywizacji zawodowej, zorganizowano 3 giełdy pracy oraz
przeprowadzono 28.994 kontakty z osobami bezrobotnymi, 238 osób skorzystało
z poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych lub grupowych. Sfinansowano 64
rodzaje szkoleń zawodowych dla 230 osób bezrobotnych. Wspólnie z lokalnymi
przedsiębiorcami organizowano staże zawodowe, w ramach których 502 osoby bezrobotne
zdobyły doświadczenie zawodowe.

Zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej, prowadzenia powiatowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy
zastępczej, były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które na te cele
wydatkowało 16.700.521 zł. Na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi w domach pomocy społecznej wydano 22.680.066 zł. Na rehabilitację
społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, w formie turnusów rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze, prowadzenie warsztatów terapii
zajęciowej oraz dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, wydatkowano łącznie
5.701.610 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało realizację programów celowych
PFRON:





„Aktywny Samorząd” - zmierzający do integracji społecznej osób niepełnosprawnych
zwiększający potencjał ich rozwoju, a także sprzyjający zwiększaniu ich aktywności
społecznej, z którego pozyskano środki w wysokości 1.387.272 zł.
„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, który ma na celu
wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do
rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W ramach
tego programu zrealizowano trzy projekty: „Wymiana dźwigu osobowego do potrzeb
osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie” 100.285 zł; „Zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na
potrzeby transportu uczestników WTZ Lubiatowo” – 80.000 zł; „Modernizacja
infrastruktury WTZ w Rumi” – 123.718 zł.
„Opieka wytchnieniowa” - skierowany do osób niepełnoprawnych i ich opiekunów, w
szczególności osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełno
sprawnościami, z którego pozyskano 70.000 zł.

Kontynuowano realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
RPO WP na lata 2014 – 2020: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie
Wejherowskim I – drugi etap”, z którego skorzystały 104 osoby oraz „System Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap”, z którego skorzystały 23
osoby. Łącznie na oba te projekty pozyskano i wydatkowano 1.597.049 zł.
W 2021 roku rozpoczęto realizację wieloletniego projektu "Pomorskie Dzieciom",
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości 939.370 zł.
W minionym roku wydatkowano na ten cel 78.882 zł. Projekt realizowany jest w latach 20212023.
W szkołach i placówkach oświatowych dla których Powiat Wejherowski jest organem
prowadzącym, zrealizowano inwestycje i remonty na łączną kwotę 4.049.231 zł, z których
największymi były: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku PZS nr 1 w Wejherowie;
remont pomieszczeń po starej bibliotece, wyposażenie remontowanych pomieszczeń oraz
wymiana oświetlenia na hali sportowej w PZS nr 1 w Rumi, wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej rozbudowy w PZS nr 2 w Rumi; rozbudowa składnicy akt i
modernizacja centrali telefonicznej w Powiatowym Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych.
Kontynuowano realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142023: „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, „Zintegrowany rozwój publicznego
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji
zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego
i regionalnego rynku pracy”. W ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” dokonano

racjonalizacji oferty edukacyjnej szkół oraz opublikowano „Informator oferty edukacyjnej”
skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz ich rodziców.
Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja i termomodernizacja budynku
położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zadanie, o łącznej wartości 6.187.840 zł,
realizowane jest w latach 2021-2022. W ubiegłym roku wydatkowano na jego realizację
1.697.610 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W zakresie ochrony środowiska naturalnego, realizowano szereg zadań polegających na
pielęgnacji i zagospodarowaniu terenów zielonych wokół budynków należących do Powiatu
Wejherowskiego oraz przylegających do dróg powiatowych, wydatkując łącznie na ten cel
500.502 zł. Z tej kwoty 300.000 zł przeznaczono na pielęgnację terenów zielonych
realizowaną przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Pozostałe
środki przeznaczono m.in. na pielęgnację i urządzenie terenów zielonych w otoczeniu
budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej, Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych,
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.
Powiat Wejherowski rozpoczął realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Czyste
powietrze - warunek konieczny”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wejherowski Alarm
Smogowy. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 15.000 zł.
Kontynuowano współpracę ze Związkiem Komunalnym Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w
zakresie edukacji ekologicznej ochrony wód, powietrza i powierzchni ziemi wśród uczniów
placówek oświatowych.
Realizując zadania z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz
w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu zrealizowano szereg zadań
inwestycyjnych, z których najważniejszymi były:




Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6,
o długości 2,5 km, na którą pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości 1.499.293 zł,
Kolejny etap Rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa),
na który pozyskano środki z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 3.030.
858 zł,
Remonty dróg powiatowych na obszarze gminy Łęczyce i gminy Wejherowo o łącznej
długości ponad 7 kilometrów, na które łącznie pozyskano dofinansowanie ze środków
RFRD w wysokości 2.018.302 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg, poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych,
remonty cząstkowe, wymianę zużytych znaków drogowych oraz pozostałe działania
niezbędne do prawidłowego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 6.966.528 zł.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2015 r., Powiat Wejherowski jest organizatorem
publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego. Na
zadania własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
pozyskano dofinansowanie z pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.603.529 zł,
które przeznaczono na sfinansowanie funkcjonowania 52 linii autobusowych na których
wykonano łącznie 1.184.270 wozokilometrów. Operatorem przewozów jest PKS Gdynia SA.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, Powiat
Wejherowski wsparł finansowo m.in.:




zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szemud - 100.000 zł,
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozłazino - 50.000 zł,
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sasino - 40.000 zł,



zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP - 60.000 zł.

Kwotą 65.000 zł wsparto Komendę Powiatową Policji w Wejherowie, z przeznaczeniem na
zakup radiowozu nieoznakowanego, na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów,
zakup urządzenia do badania przejrzystości szyb i wózków do mierzenia odległości.
W 2021 roku przekazano Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie kwotę 50.000 zł na
zakup aparatury medycznej.
Powiat Wejherowski, wspólnie z Powiatem Puckim, Gminą Miasta Gdynia i Gdyńskim
Centrum Zdrowia przystąpił do projektu "Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie
powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego". W ramach podejmowanych działań
osoby z wykrytym stanem przedcukrzycowym zostaną zaproszone do bezpłatnego programu
zdrowotnego i objęte badaniami przesiewowymi oraz programem edukacyjnym, który będzie
wspierał ich w zmianie szkodliwych nawyków.
Powiat Wejherowski finansuje działanie dwóch instytucji Kultury: Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej które gromadzi, opracowuje i upowszechniania dobra kultury
w zakresie piśmiennictwa i muzyki kaszubsko - pomorskiej oraz innych dóbr kultury z nim
związanych oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną, której działalność służy zaspokajaniu
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w
upowszechnianiu wiedzy i Kultury.
W roku 2021 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
realizowało działania mające na celu upowszechnianie kultury, historii i tradycji Kaszub m.in.
poprzez organizację ogólnopolskich konkursów kompozytorskich i literackich, a także
koncertów. Przygotowano i zrealizowano 10 wystaw stałych, 11 wystaw czasowych, 3
wystawy zewnętrzne i 2 wystawy roll-up’owe, 10 koncertów, 1 konferencję i 8 promocji
książek. W roku 2021 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wydało 27
własnych publikacji książkowych. Placówkę odwiedziło 11.421 zwiedzających.
Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała 32 lekcje biblioteczne, zorganizowała 14
konkursów czytelniczych oraz 137 wydarzeń kulturalnych. Placówka posiada 3.137
zarejestrowanych czytelników, którzy w roku 2021 dokonali 34.417wypożyczeń.
W roku 2021 na realizację imprez kulturalnych i sportowych w ramach Powiatowego
Kalendarza Imprez wydatkowano 316.424 zł. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez
organizacje non-profit, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przekazano 205.404 zł. Na wsparcie finansowe prac konserwatorskich i restauratorskich lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 170.000 zł.
dofinansowano m.in.:




realizację III etapu prac konserwatorskich przy organach znajdujących się w kościele
pw. św. Anny w Wejherowie,
wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy elewacji południowej kościoła
filialnego pw. św. Józefa w Salinie,
wykonanie I etapu prac konserwatorsko-restauratorskich przy zespole organów w
kościele pw. Trójcy Świętej w Wejherowie.

W trosce o podniesienie jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych powiatu
wejherowskiego, a także w celu redukcji zanieczyszczeń powietrza spowodowanych emisją
szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania paliw płynnych przez pojazdy
samochodowe, Powiat Wejherowski przyjął "Strategię Rozwoju Elektromobilności dla
Powiatu Wejherowskiego do roku 2035". Celem strategii jest zdefiniowanie działań w
zakresie rozwoju elektromobilności, tworzenie dogodnych warunków do upowszechniania i
korzystania z pojazdów zeroemisyjnych – elektrycznych, hybrydowych, elektrycznohybrydowych i wodorowych, w szczególności w publicznym transporcie zbiorowym oraz
służbach komunalnych, a także wpływanie na zachowania transportowe mieszkańców
poprzez promowanie przyjaznej środowisku komunikacji zbiorowej.

W 2021 roku została także przyjęta „Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata
2021 – 2030”, która wyznacza długofalowe cele, zadania priorytetowe i kierunki rozwoju
powiatu oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu
życia mieszkańców. Strategia jest punktem wyjścia do realizacji istotnych zadań
strategicznych ważnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.
Tabele poniżej przedstawiają szczegółowe dane opisujące Powiat Wejherowski. Informacje
dotyczące realizacji zadań własnych i zleconych zawarte są w poszczególnych załącznikach.

II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu
Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień 30
czerwca 2021 r.
(tj. według ostatnich
dostępnych danych
GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej

Powiat Wejherowski
Wejherowo
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
Powiat wejherowski ma 220 054 mieszkańców, co stanowi wzrost
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 288 osób.
Liczba mężczyzn - 108 733, kobiet – 111 321.
Liczba mieszkańców miast - 125 245, wsi – 94 809.
Gęstość zaludnienia wynosi 171,2 osób/km kw. co stanowi wzrost
rok do roku o 1,2 osoby na kilometr kwadratowy.
Spośród wszystkich mieszkańców 50,6% stanowią kobiety,
a 49,4% mężczyźni. Proporcja ta nie uległa zmianie w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
W 2021 roku odnotowano łącznie 1 919 zameldowania w ruchu
wewnętrznym (rok wcześniej 1 832) oraz 1 350 wymeldowań (rok
wcześniej 1 297). Saldo migracji wewnętrznych wynosi +569 (rok
wcześniej +535).
W tym samym okresie 21 osób z zagranicy zameldowało się na
terenie powiatu wejherowskiego (rok wcześniej 39 osoby) oraz
odnotowano 23 wymeldowań za granicę (rok wcześniej 15). Saldo
migracji zagranicznych wynosi -2 (rok wcześniej +24).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w ewidencji osób
bezrobotnych znajdowało się 3 481 osób (rok wcześniej 4 475). Na
koniec roku 2021 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5%
(rok wcześniej 7,1%) i była niższa o 1,6 pkt. % niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego.
Spośród wszystkich osób pozostających bez pracy mężczyzn było
1 204 (34,6% ogółu zarejestrowanych), a kobiet 2 277 (65,4%
ogółu zarejestrowanych).
Podmioty gospodarcze ogółem według stanu na grudzień 2021
roku – 28 283 (grudzień 2020 – 26 901).
Ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 22
858 (grudzień 2020 – 21 773).
Ilość spółek cywilnych - 1 387 (grudzień 2020 - 1 374).
Ilość spółek prawa handlowego – 1 902 (grudzień 2020 - 1 717).

Powierzchnia

Czy w porównaniu do
roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
doszło do zmiany
granic powiatu.
Podział
administracyjny

Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym na
koniec 2020 i 2021 r.

Jednostki
organizacyjne powiatu,
inspekcje, służby i
straże

Opieka społeczna

1 285 km kw.
Łączna długość dróg powiatowych - 413,42 km, w tym:
 drogi powiatowe zamiejskie - 366,99 km (88,77%),
 drogi powiatowe miejskie - 46,43 km (11,23%).

Nie doszło do zmian granic powiatu.

W skład powiatu wchodzą miasta: Wejherowo, Rumia, Reda oraz
gminy wiejskie: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce,
Szemud, Wejherowo.
Wykonanie 2021
 Dochody - 274.747.205,59 zł (108,34% planu)
 Wydatki - 247.684.429,13 zł (85,58% planu)
 Przychody - 44.788.937,84 zł (113,26% planu)
 Rozchody - 3.717.000,00 zł (100,00% planu)
Wykonanie 2020
 Dochody - 261.741.400,47 zł (105,34% planu)
 Wydatki - 233.688.582,17 zł (88,11% planu)
 Przychody - 20.453.119,54 zł (100,00% planu)
 Rozchody - 3.717.000,00 zł (100,00% planu)
Starostwo Powiatowe w Wejherowie - urząd obsługujący powiat.
Jednostki organizacyjne:
 Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie,
 Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie.
Instytucje kultury:
 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie,
 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
Jednostki pomocy społecznej:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku,
 Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie,
Inspekcje, służby i straże:
 Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
 Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej
w Wejherowie,
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie,
 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Wejherowie,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.
Ilość dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - 387
(rok wcześniej 385). Ilość dzieci przebywających w instytucjonalnej
pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) - 104 (rok
wcześniej 117).
Dzieci wobec których dyrektor PCPR obowiązany jest dochodzić

Edukacja

świadczeń alimentacyjnych:
 przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - 437 (rok
wcześniej 42),
 przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej - 91 (rok
wcześniej 68).
Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych i zlecających zadania przez Powiat Wejherowski 69 (rok wcześniej 96).
Liczba dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych na
terenie innych powiatów - 10 (rok wcześniej 8).
Ilość rodzin zastępczych – 228 i rodzinnych domów dziecka - 12.
Na terenie powiatu działają:
 3 Domy Pomocy Społecznej,
 Środowiskowy Dom Samopomocy,
 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 25 placówek niepublicznych, które zapewniają całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie
chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Oświata publiczna - 7 powiatowych zespołów szkół i 1 zespół szkół
policealnych, obejmujących łącznie 32 szkoły ponadpodstawowe,
w tym 2 szkoły, w których realizowane są kwalifikacyjne kursy
zawodowe dla młodzieży:
 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (2 szkoły),
 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (5 szkół),
 Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (6 szkół),
 Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (6 szkół),
 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi (2 szkoły),
 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (4 szkoły),
 Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (5 szkół),
 Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie (2
szkoły).
Kształcenie specjalne:
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie:
 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
w Wejherowie,
 Oddziały Przedszkolne,
 Przedszkole Specjalne w Wejherowie,
 Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Wejherowie,
 Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Wejherowie,
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
w Wejherowie,
 Grupa Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna w Rumi,
 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Rumi.

Jednostki Wsparcia Edukacyjnego:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Wejherowie:
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wejherowie,
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi,
 Grupa Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy PPP
w Wejherowie i Rumi.
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Ilość uczniów rekrutowanych do klas I szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022 dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wejherowski – 1 965 (rok wcześniej 2 177).
Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1 175 uczniów szkół
dziennych, zaocznych i dla dorosłych (rok wcześniej 971). Maturę
zdało 929 osób co stanowi 79,06% (rok wcześniej zdało 770 osób
co stanowiło 79,30% zdających).

Bezpieczeństwo

Do
egzaminów
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe
przystąpiło 710 osób, a dyplom potwierdzający kwalifikacje zdobyło
535 osób co stanowi 75,35% zdających (rok wcześniej przystąpiło
661 osób a kwalifikacje zdobyły 528 osoby, co stanowiło 79,88%
zdających).
Komenda Powiatowa Policji - 310 funkcjonariuszy przy stanie
etatowym 314.
Komisariaty i Posterunki Policji:
 Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
 Komisariat Policji w Gniewinie,
 Komisariat Policji w Rumi,
 Komisariat Policji w Redzie,
 Komisariat Policji w Szemudzie,
 Posterunek Policji w Luzinie,
 Posterunek Policji w Łęczycach,
 Zespół Patrolowo - Interwencyjny i Dzielnicowych z siedzibą
w Strzepczu,
 Zespół Patrolowo - Interwencyjny i Dzielnicowych z siedzibą
w Choczewie.
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna - 112 pracowników, w tym
110 funkcjonariuszy.
 2 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (Wejherowo i Rumia),
 19 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
(Wejherowo, Reda, Bolszewo, Gościcino, Luzino, Kostkowo,
Gniewino, Nadole, Choczewo, Linia, Strzepcz, Szemud,
Bojano, Kielno, Łęczyce, Bożepole, Słajszewo, Sasino,
Zelewo),
 1 jednostka Wojskowej Straży Pożarnej w Strzepczu,



Organizacje
pozarządowe

III.

22 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych poza Krajowym
Systemem Ratowniczo - Gaśniczym.
Na terenie Powiatu Wejherowskiego działa 514 stowarzyszeń dla
których Starosta jest organem nadzoru (rok wcześniej było ich
501). Status organizacji pożytku publicznego posiadały 43 z nich.
Na terenie Powiatu Wejherowskiego działa 91 fundacji które
korzystają ze środków publicznych, dla których Starosta jest
organem nadzoru (rok wcześniej było ich 82).
W dziesięciu gminach Powiatu Wejherowskiego funkcjonuje
9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwały Rady Powiatu i Zarządu
W roku 2021 Rada Powiatu podjęła łącznie 89 uchwał (rok wcześniej 97), wszystkie
zostały zrealizowane.
Obejmowały one obszary: finanse - 23 uchwały; kultura – 13 uchwał, nieruchomości – 9
uchwał; zdrowie, polityka społeczna i prorodzinna oraz bezpieczeństwo i porządek
publiczny – 14 uchwał; organizacyjne – 11 uchwał; inwestycje drogowe i komunikacja –
4 uchwały; edukacja – 9 uchwał, inne – 6 uchwał.
W roku 2021 Zarząd Powiatu podjął łącznie 144 uchwały (rok wcześniej 169), wszystkie
zostały zrealizowane.
Obejmowały one następujące obszary: finanse – 66 uchwał; kultura – 2 uchwały;
nieruchomości – 1 uchwała; zdrowie, polityka społeczna i prorodzinna oraz
bezpieczeństwo i porządek publiczny – 3 uchwały; organizacyjne – 36 uchwał; inwestycje
drogowe, komunikacja – 19 uchwał; edukacja – 12 uchwał; inne – 5 uchwał.

IV.

Wykonanie strategii / programu rozwoju / uchwał / o kierunkach działania Zarządu
Powiatu (tj. dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju
Powiatu Wejherowskiego)

1.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Podstawowe założenia

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021 - 2030
Dokument uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr
VI/XXIII/344/21 Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 września 2021
r.
w
sprawie
przyjęcia „Strategii
Rozwoju
Powiatu
Wejherowskiego 2021 - 2030”.
Szeroki wachlarz działań dotyczący obszarów i zagadnień które
są przedmiotem interwencji publicznej w ramach kompetencji
posiadanych przez samorząd powiatowy. Formułuje cele działań
władz Powiatu Wejherowskiego wraz z określeniem zasad i form
współpracy z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami
społecznymi oraz podmiotami komercyjnymi i publicznymi.
Realizacja strategii ma zapewnić wszechstronny, efektywny i
zrównoważony rozwój powiatu w aspekcie społecznym,
gospodarczym oraz kulturowym.

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Raport z realizacji
zadań strategicznych za rok 2021” – zał. 1.

2.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu wejherowskiego na
lata 2018 - 2028
Uchwała Rady Powiatu V/XXXVI/373/17 z dnia 15.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu
wejherowskiego na lata 2018 – 2028.
Realizacja przedsięwzięć określonych w uchwale wraz
z podjęciem niezbędnych działań w celu zabezpieczenia
płatności za zadania które wykraczają poza rok budżetowy.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumentach: „Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok” zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” zał. 1.

3.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Powiatowy
Program
Działań
na
rzecz
Osób
Niepełnosprawnych na lata 2018 - 2021
Uchwała Rady Powiatu V/XXXVII/385/18 z dnia 16.03.2018 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działania
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Wspieranie
inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumentach: „Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok
2021” - zał. 3; „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Wejherowie w 2021 roku” - zał. 4.

4.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021
– 2023.
Uchwałą Rady Powiatu VI/XVIII/284/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2021 – 2023.
Przygotowanie
wychowanków
pieczy
zastępczej
do
samodzielnego życia. Udzielanie wszechstronnej pomocy
rodzinie w powrocie dzieci z pieczy zastępczej. Rozwój
rodzicielstwa zastępczego.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Sprawozdanie

założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok
2021” - zał. 3.

5.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
Uchwałą Rady Powiatu VI/XVIII/285/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2020 – 2025.
Profilaktyka i edukacja społeczna. Ochrona i pomoc osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie. Oddziaływanie na osoby
stosujące przemoc w rodzinie. Podnoszenie kompetencji służb
i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok
2021” - zał. 3.

6.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Powiatowa
Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych na lata 2021 - 2030
Uchwała Rady Powiatu VI/XVIII/286/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030.
Zespół długofalowych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb
mieszkańców i rozwiązywania problemów społecznych,
realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i
organizacje pozarządowe. Tworzenie równych szans dla rozwoju
ludzi i kształcenia młodego pokolenia, przede wszystkim w
obszarach polityki oświatowej, ochrony zdrowia, zatrudnienia,
zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej oraz polityki
profilaktyki zwalczania zjawisk patologii społecznej.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok
2021” - zał. 3.

7.
Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
na lata 2021 – 2026.
Uchwała Rady Powiatu VI/XX/318/21 z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania

ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2026.
Ograniczenie skali zjawisk i zachowań które budzą powszechny
sprzeciw oraz poczucie zagrożenia obywateli. Budowanie
stabilnego i bezpiecznego społeczeństwa poprzez wspólne
działanie instytucji państwowych, samorządowych i organizacji
społecznych w ramach harmonijnej współpracy wszystkich służb,
inspekcji oraz straży.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Sprawozdanie z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r.”
- zał. 5.
Zadania wynikające z programu są realizowane przez wydziały i
referaty Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu,
stosownie do ich kompetencji, przy udziale: Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Powiatowego Państwowego Inspektoratu
Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Nadleśnictwa.

8.
Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Roczny Program Współpracy Powiatu Wejherowskiego
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Uchwała Rady Powiatu VI/XVIII/283/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu
Wejherowskiego
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok.
Realizowanie działalności w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania
Powiatu, działalność pożytku publicznego odpowiadającym
zadaniom Powiatu.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumentach: „Sprawozdanie
na temat realizacji zadań z zakresu programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” - zał. 6;
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych za
rok 2021” - zał. 1.

9.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2021-2025
Uchwała Rady Powiatu VI/XIX/295/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2021-2025.
Wskazanie głównych obszarów i kierunków działania w celu

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

zwiększenia aktywności zawodowej osób pozostających bez
zatrudnienia, łagodzenia skutków strukturalnego niedopasowania
do rynku pracy osób bezrobotnych, wsparcie przedsiębiorczości,
wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu
kompetencji zawodowych osób znajdujących się na lokalnym
rynku pracy.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w 2021
roku” - zał. 4.

10.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Powiatowy Program Wsparcia Osób Starszych w Powiecie
Wejherowskim na lata 2019-2023.
Uchwała Rady Powiatu VI/VI/82/19 z dnia 26.04.2019 r., w
sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Wsparcia Osób
starszych w Powiecie Wejherowskim na lata 2019-2023.
Wspieranie i tworzenie warunków do działań promujących
aktywność seniorów w aspekcie społecznym, edukacyjnym,
kulturalno-rekreacyjnym oraz zwiększania dostępności usług
socjalnych kierowanych do osób starszych.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie w roku
2021” - zał. 3.

11.
Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
realizujących
obowiązek
nauki
w
szkołach
ponadpodstawowych i na stałe zamieszkujących na terenie
Powiatu
Wejherowskiego
„Stypendium
Starosty
Wejherowskiego dla Uczniów”.
Uchwała Rady Powiatu VI/XX/320/21 z dnia 26 marca 2021 r., w
sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych na stałe
zamieszkujących na terenie Powiatu Wejherowskiego.
Udzielanie finansowej pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym uczniom, którzy swoją działalnością szkolną,
artystyczną, sportową lub społeczną przyczyniają się do promocji
Powiatu Wejherowskiego.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Informacja o
stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wejherowskiego za
rok szkolny 2020/2021 oraz o osiągniętych w tym okresie
wynikach egzaminów” – zał. 9.

12.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)
Podstawowe założenia

Działania i realizacja
założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2021 r.

V.

Strategia
Rozwoju
Elektromobilności
dla
Powiatu
Wejherowskiego do roku 2035.
Uchwała Rady Powiatu VI/XX/322/21 z dnia 26 marca 2021 r., w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla
Powiatu Wejherowskiego do roku 2035
Rozwój elektromobilności w kontekście podniesienia jakości życia
na terenach zurbanizowanych powiatu wejherowskiego. Redukcja
emisji hałasu oraz szkodliwych substancji wytwarzanych przez
pojazdy spalinowe oraz poprawa jakości powietrza poprzez
zmianę preferencji komunikacyjnych mieszkańców, minimalizacja
ruchu pojazdami indywidualnymi na rzecz transportu zbiorowego.
Wyszczególnienie znajduje się w dokumencie „Raport z realizacji
Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego
do roku 2035, za rok 2021” – zał. 18.

Realizacja zadań własnych i zleconych powiatu.

1.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Edukacja publiczna.
Wydział Edukacji

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych
za rok 2021” - zał. 1; „Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Powiatu Wejherowskiego za rok szkolny
2020/2021 oraz o osiągniętych w tym okresie wynikach
egzaminów.” - zał. 9.

2.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Promocja i ochrona zdrowia.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
wejherowskiego w roku 2021” - zał. 8; „Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok” zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” zał. 1.

3.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Pomoc społeczna.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Wejherowie za rok 2021” - zał. 3; „Sprawozdanie z
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w 2021
roku” - zał. 4; „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Wejherowskiego za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań
strategicznych za rok 2021” - zał. 1.

4.
Nazwa zadania

Polityka prorodzinna, wsparcie rodziny i systemu pieczy
zastępczej.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Wejherowie za rok 2021” - zał. 3; „Sprawozdaniu z wykonania
budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok” - zał. 2; „Raport
z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” - zał. 1; „Ocena
zasobów pomocy społecznej powiatu wejherowskiego za 2021
rok” – zał. 7.

5.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Wejherowie za rok 2021” - zał. 3; „Sprawozdanie z
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w 2021
roku” – zał. 4; „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Wejherowskiego za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań
strategicznych za rok 2021” - zał. 1; „Ocena zasobów pomocy
społecznej powiatu wejherowskiego za 2021 rok” – zał. 7.

6.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Transport zbiorowy i drogi publiczne.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach: „Drogi
powiatowe na terenie Powiatu Wejherowskiego - realizacje 2021
rok” - zał. 10; „Raport z realizacji zadań strategicznych za rok
2021” - zał. 1; „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Wejherowskiego za 2021 rok” - zał. 2.

7.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Wydział Kultury i Spraw Społecznych
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Powiatowa Biblioteka Publiczna
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie
z
działalności
merytorycznej
Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za rok 2021 r. - zał. 11; „Roczne sprawozdanie z wykonania
planu finansowego instytucji Kultury za rok 2021 - Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie” - zał. 12; „Sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok” - zał.
2; „Raport z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” - zał. 1;
„Sprawozdanie na temat realizacji zadań z zakresu programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” - zał.
6.

8.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Kultura fizyczna i turystyka.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2, „Raport z realizacji zadań strategicznych
za rok 2021” - zał. 1, „Sprawozdanie na temat realizacji zadań z
zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w roku 2021” – zał. 6.

9.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki

Geodezja, kartografia i kataster.
Wydział Geodezji

organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje:
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2.

10.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Gospodarka nieruchomościami.
Wydział Budownictwa i Nieruchomości – Referat Budownictwa i
Nieruchomości
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; Informacje o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego według stanu na dzień 31.12.2021 r. - zał. 16.

11.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Administracja architektoniczno-budowlana.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2.

Wydział Budownictwa i Nieruchomości – Referat Architektury i
Budownictwa

12.
Nazwa zadania

Ochrona środowiska i przyrody, leśnictwo, gospodarka
wodna.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Wydział Środowiska

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych
za rok 2021” - zał. 1.

13.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, obronność.
Komenda Powiatowa Policji
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie komendanta powiatowego Policji w Wejherowie
z działalności za 2021 rok w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu wejherowskiego” zał. 13; „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku w 2021 r.” - zał. 5; „Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok 2021” - zał.
3; „Raport z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” - zał. 1.

14.
Nazwa zadania

Ochrona
przeciwpowodziowa,
przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach: „Raport
z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” - zał. 1; „Biuletyn
informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie za rok 2021” - zał. 14; „Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok” zał. 2.

15.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego
rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie:
„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w
Wejherowie w 2021 roku” - zał. 4; „Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok 2021” - zał.
3; „Raport z realizacji zadań strategicznych za rok 2021” - zał. 1;
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2.

16.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Ochrony praw konsumenta.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Ochrona
Konsumentów
informacja
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów za rok 2021” - zał. 15.

17.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych
za rok 2021” - zał. 1, „Sprawozdanie na temat realizacji zadań z
zakresu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w roku 2021” – zał. 6

18.
Nazwa zadania

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych
za rok 2021” - zał. 1; „Informacje o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego według stanu na dzień 31.12.2021 r.” - zał. 16.

19.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Promocja powiatu.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego
za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań strategicznych
za rok 2021” - zał. 1.

20.
Nazwa zadania

Jednostki organizacyjne

Współpraca
i
działalności
na
rzecz
organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:
„Sprawozdanie na temat realizacji zadań z zakresu programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” - zał.
6;
„Sprawozdanie
z
wykonania
budżetu
Powiatu
Wejherowskiego za 2021 rok” - zał. 2; „Raport z realizacji zadań
strategicznych za rok 2021” - zał. 1.

Załączniki:
zał. 1

Raport z realizacji zadań strategicznych za rok 2021.
zał. 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok.
Zał. 3

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za rok 2021.
Zał. 4

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w 2021 roku.
Zał. 5

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r.
Zał. 6

Sprawozdanie na temat realizacji zadań z zakresu programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2021.
Zał. 7

Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu wejherowskiego za 2021 rok.
Zał. 8

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wejherowskiego w roku 2021.
Zał. 9

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wejherowskiego za rok szkolny
2020/2021 oraz o osiągniętych w tym okresie wynikach egzaminów.
Zał. 10

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Wejherowskiego - realizacje 2021 rok.
Zał. 11

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie za rok 2021 r.

Zał. 12

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za rok 2021Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Zał. 13

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie z działalności za 2021 rok w
zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu
wejherowskiego.
Zał. 14

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie za
rok 2021.
Zał. 15

Ochrona Konsumentów – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2021.
Zał. 16

Informacje o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego według stanu na na dzień 31.12.2021 r.
Zał. 17

Uchwały Rady Powiatu i Zarządu w roku 2021.
Zał. 18

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego do roku
2035, za rok 2021.

