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INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz miasta
co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie miasta. Raport podsumowuje działalność
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samorządu gminnego w roku poprzednim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą
mieszkańcom Gminy Miasta Krynica Morska do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.

Krynica Morska jest gminą miejską położoną na Mierzei Wiślanej w powiecie nowodworskim między
Bałtykiem a Zalewem Wiślanym. Powierzchnia gminy obejmuje teren 116,0 km2 co stanowi 15,63%
powierzchni powiatu nowodworskiego, w tym: użytki rolne 1%, użytki leśne 16% .
Obszar lądowy Krynicy Morskiej jest w całości objęty Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana. Funkcję
uzupełniającą ochrony tego obszaru spełnia specjalny obszar ochrony siedlisk "Zalew Wiślany i Mierzeja
Wiślana". W zachodniej części Krynicy znajduje się rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej. Obszar
morski gminy Krynica Morska jest objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków "Zalew Wiślany".
Krynica Morska prawa miejskie otrzymała w 1991 roku.
W 2020 roku Krynicę Morską zamieszkiwało 1217 osób z czego 52,26% stanowią kobiety, a 47,74%
mężczyźni. W 2020 r. zarejestrowano w Krynicy 13 zgonów i 8 urodzeń. Zameldowało się 26 osób a 31
wymeldowały. Zameldowało się także 9 obcokrajowców na pobyt czasowy.
Dla 474 przedsiębiorców Krynica Morska jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej,
choć w mieście jest prowadzonych znacznie więcej działalności gospodarczych.
Mimo, że Krynica Morska jest niewielkim miastem to w sezonie letnim staje się prawdziwą stolicą
turystyki na Mierzei Wiślanej.
Krynica Morska posiada potwierdzone badania klimatyczne oraz badania wody solankowej z lokalnego
odwiertu.
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Klimat Krynicy Morskiej ma właściwości lecznicze w odniesieniu do chorób układu oddechowego w tym
astmy, chorób układu krążenia, chorób narządów ruchu, alergii skórnych. Może także wspomagać leczenie
zaburzeń układu trawiennego oraz układu termoregulacyjnego. Okres najdogodniejszy dla klimatoterapii
trwa od końca marca do początków października.
Mineralna woda lecznicza posiada 3,82% zawartości chlorkowo-sodowej (solanki) jodkowej
hipotermalnej. Woda może być wykorzystywana do kąpieli indywidualnych, całkowitych, częściowych lub
zbiorowych w basenach leczniczych wg wskazań lekarskich.

Rok 2020 został w dużej mierze zdeterminowany przez ogłoszoną przez Rząd pandemią. Znaczna
większość zaplanowanych działań, wydarzeń i zamierzeń nie odbyła się. Praca samorządowej wspólnoty
oraz samego Urzędu Miasta i podległych jednostek była bardzo mocno ograniczona i odbywała się
zgodnie z wprowadzonym reżimem sanitarnym.

Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Krynica Morska:
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Instytucja kultury: Miejska Biblioteka Publiczna

GMINNE FINANSE

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 78,19 %
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a) dochody ogółem: 15 890 355,39
b) dochody własne: 12 413 359,54
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 13,64 %
a) wydatki ogółem: 15 811 471,67
b) wydatki majątkowe: 2156622,39
3. Zadłużenie ogółem –1 311 502,85
Informacja uzupełniająca:
11 lipca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na
przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego, na budowę dwóch
budynków mieszkalnych przy ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej.
Zgodnie z wyliczeniem przedstawionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dług z tytułu umowy
kredytowej (na dzień 31.12.2020) wynosił 1 311 502,85
Spłata kredytu nastąpi w listopadzie 2051 r.
4. Stan środków na rachunku budżetu gminy na koniec 2020 r. – 10 710 395,67 w tym:
1) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 54 230,00
2) zobowiązanie z tytułu podatku VAT – 1150,00
II. Wykonanie budżetu
1. Wykonanie dochodów – 15 890 355,39
w tym:
a) udziały w podatku dochodowym – 1 726 701,81
b) podatek od nieruchomości
- 3 273 224,53
c) dochody ze sprzedaży majątku - 173 782,12
d) dotacje z budżetu UE i inne
- 169 593, 72
2. Wykonanie wydatków – 15 811 471, 67
3. Roczny wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 78 833,72
III. Wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) – 2 156 622,39 - 16,07 % planu.
Wykaz zadań inwestycyjnych i ich wykonanie opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu
(w załączeniu).
IV. Wieloletnia prognoza finansowa – w załączeniu WPF na lata 2020-2052 (załącznik do uchwały nr
XXVI/233/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Krynica Morska na lata 2021-2051)
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WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 R.
Zestawienie projektów realizowanych w ramach UE oraz środków krajowych w 2020 r. oraz projektów na
które Gmina Miasta Krynica Morska aplikowała w latach wcześniejszych z uwzględnieniem etapu
realizacji, zakresu prac, kosztów inwestycji oraz źródeł współfinansowania.
NAZWA ZADANIA: „ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”
Inwestycja w trakcie realizacji.
Zakończenie realizacji inwestycji planuje się na trzeci kwartał 2022r.
Gmina uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej na zmianę parametrów dźwigu portowego: udźwig z 10
000 kg na 12 000 kg wysokość podnoszenia z 10000 mm na 12000 mm + dodatkowo wzmocnione
fundamenty oraz na wdrożenie zintegrowanego systemu poboru opłat w porcie.
Planowany do wdrożenia System Zarządzania i Rozliczania Mediów oraz monitorowania CCTV IP obejmuje
wykonanie, dostawę, instalację i konfigurację zintegrowanego systemu informatycznego wraz z dostawą
sprzętu, przeprowadzeniem szkoleń i obsługą gwarancyjną systemu zarządzania i rozliczania mediów, w
tym m.in do poboru opłat za użytkowanie zaplecza sanitarno-socjalnego (dostęp do pralko-suszarek,
toalet i natrysków, pobór opłat za postój jachtów). System służy do sprawnej obsługi oraz rozliczania
klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, umożliwia korzystanie z różnych form płatności jak:
gotówka, elektroniczna karta stałego klienta, karta płatnicza i inne.
To także kolejny, ale bardzo istotny krok w kierunku standaryzacji usług świadczonych przez porty,
przystanie oraz inne obiekty zmodernizowane bądź zbudowane w ramach „ Pętli Żuławskiej”.

ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO REALIZACJI:
W ramach projektu „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej" wyodrębniono
następujące zadania cząstkowe:
1.Budowa budynku do obsługi portu jachtowego z zapleczem socjalno – sanitarnym , które obejmuje:
rozbiórkę istniejącego hangaru i budynku klubowego, budowę obiektu obsługi portu oraz
zagospodarowanie terenu ( plac do zimowania łodzi) wraz z wyposażeniem budynku i monitoringiem,
utwardzenie placu do zimowania jednostek, budowę łącza telekomunikacyjnego
2. Zakup i montaż pomostu pływającego na 13 stanowisk, branża hydrotechniczna – 6 pali,
3. Zakup żurawia i wózka widłowego: zakup i montaż żurawia słupowego elektrycznego o parametrach:
udźwig 12 t, wysięg 6m - wykonanie, dostarczenie, zabudowa, podłączenie, zakup wózka widłowego o
udźwigu do 5t.
4. Działania promocyjne projektu oraz promocję produktu turystycznego realizowaną z Gminą Miasta
Gdańsk
KOSZT INWESTYCJI
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Całkowity koszt realizacji projektu: 7 967 136,19 zł
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 6 772 065,76 zł
Wkład własny: 1 195 070,43 zł

Rys. 1 . Budynek do obsługi portu
Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

NAZWA INWESTYCJI: „ Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Wodnej, Niskiej, Wczasowej”
Inwestycja w trakcie realizacji.
Zakończenie realizacji planuje się na drugi kwartał 2021r.
ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO REALIZACJI:
Przedmiotowa inwestycja będzie wdrażana na połączonych ze sobą funkcjonalnie drogach gminnych ul.
Wodnej, Niskiej i Wczasowej, stanowiących bezpośrednie połączenie do pozostałych lokalnych dróg oraz
na drogach stanowiących połączenie przez drogę wojewódzką nr 501. Termin realizacji: maj 2020r.kwiecień 2021r.
Budowa ulicy Wodnej będzie realizowana na długości odcinka drogi lokalnej stanowiącej własność
Gminy Miasta Krynica Morska. Jest to droga typowo osiedlowa o długości 330,12 mb. Zakres inwestycji
obejmuje: budowę ciągu pieszo jezdnego o szerokości 5 m, w tym jezdni o nawierzchni z kostki brukowej
"starobruk" grafit o szerokości 3,5 m i ciągu pieszego z kostki brukowej " starobruk" w kolorze czerwonym
szerokości 1,5m, długości 130 m, budowę miejsc parkingowych z kostki betonowej czerwonej - 25 miejsc,
budowę chodnika przy ul. Gdańskiej szerokości 2m, długości 15 m , budowę zjazdów indywidualnych o
nawierzchni z kostki brukowej, budowę podziemnego systemu odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z
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infrastrukturą techniczną, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie
oznakowania pionowego drogi.
Budowa ulicy Niskiej obejmuje: budowę nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z betonowej kostki brukowej
o szerokości 4,0 m i długości 113,16 m., budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej,
budowę podziemnego systemu odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowę kanału
technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania pionowego drogi. Na drodze
będzie odbywał się ruch dwukierunkowy pojazdami oraz ruch pieszy.
Zakres inwestycji budowy ulicy Wczasowej obejmuje: budowę nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z
betonowej kostki brukowej o szerokości 4,5 m i długości 93,12 m., budowę zjazdów indywidualnych o
nawierzchni z kostki brukowej, budowę podziemnego systemu odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z
infrastrukturą techniczną, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie
oznakowania pionowego drogi. Na drodze będzie odbywał się ruch dwukierunkowy pojazdami
samochodowymi oraz ruch pieszy.
KOSZT INWESTYCJI
Koszty poniesione do 2019r. – 91 384,30 zł
Koszty poniesione w 2020r. - 16 485,18 zł
Wartość inwestycji w ramach Umowy z Funduszu Dróg
Samorządowych:
2 119 916,49 zł, w tym:
Dofinansowanie z FDS: 1059958,00 zł
Wkład własny gminy: 1059958,49 zł
Koszty robót budowlanych poza projektem niekwalifikowalnych ujętych w umowie z wykonawcą:
168 983,51 zł.
Koszty dodatkowych robót budowlanych: 198856,99 zł
RAZEM: 2 595625,99

Projekt finansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

NAZWA INWESTYCJI: „ Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w
promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”
ETAP REALIZACJI :
Inwestycja w trakcie realizacji.
Zakończenie realizacji planuje się na drugi kwartał 2021r.
ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO REALIZACJI:
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1. zakup i montaż ekranu LED na budynku Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej
2. zakup i montażu ścianek informacyjnych z systemem linkowym, dostosowanych do witryn okiennych
w Informacji Turystycznej a także zakup trzech tablic informacyjnych zewnętrznych
3. promocja projektu
Realizacja zadania przyczyni się do promowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
regionu. Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości
do rozpowszechnienia w przystępny sposób zasobu informacji o historii obszaru, nierozerwalnie
połączonej z rybactwem jak i rozpowszechnianiu bieżących informacji. To także wykorzystanie
nowoczesnych technologii dla poprawy jakości usług świadczonych dla Mieszkańców i Turystów.

KOSZT INWESTYCJI
Całkowity koszt realizacji projektu: 117 647, 06 zł
Dofinansowanie z budżetu PO „ Rybactwo i Morze”: 100 000,00 zł
Wkład własny: 17 647, 06 zł
Projekt finansowany w ramach w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 " Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym ""Rybactwo i Morze"", z wyłączeniem projektów
grantowych

NAZWA INWESTYCJI: „ Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej”
Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie uzależniona od wysokości oszczędności poprzetargowych,
wniosek znajduje się na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania na rok 2021r., w części zadań
rezerwowych.
ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO REALIZACJI:
Utwardzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowa indywidualnych zjazdów, miejsc
postojowych, oświetlenie, odwodnienie ulicy oraz oznakowanie
Zaprojektowano budowę ul. Sienkiewicz na którą składa się:
✓
✓
✓
✓
✓

budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej typu starobruk,
budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, typu starobruk,
budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, typu starobruk,
budowa podziemnego systemu odwodnienia ulic
budowa oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji
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✓ wykonanie oznakowania pionowego
✓ wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI:
Koszty poniesione do 2019r. – 105 037,92 zł
Wartość inwestycji w ramach Umowy z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 679 146,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z FDS: 1 339 576,00 zł
Wkład własny gminy: 1 339 576,00 zł
RAZEM: 2 784 183, 92 zł

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI:
ETAP I 2021 r. – 70% realizacji inwestycji:
Wartość 70% inwestycji w ramach Umowy z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 875 402,20 zł
Dofinansowanie z FDS: 937 701,10 zł
Wkład własny gminy: 937 701,10 zł
RAZEM: 1 875 402,20 zł

ETAP II 2022 r. – 30% realizacji inwestycji:
Wartość 30% inwestycji w ramach Umowy z Funduszu Dróg Samorządowych: 803 743,80 zł:
Dofinansowanie z FDS: 401 871,90 zł
Wkład własny gminy: 401 871,90 zł
RAZEM: 803 743,80 zł

Projekt finansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

NAZWA INWESTYCJI: „ Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej”
ETAP REALIZACJI
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W maju br. Została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji z Samorządem Województwa
Pomorskiego
ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO REALIZACJI:
- przebudowa wlotu ul. Zalewowej do ul. Gdańskiej
- budowa chodników wzdłuż ul. Zalewowej
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na całym odcinku projektowanej drogi
- budowa podziemnego systemu odwodnienia drogi
- budowa kanałów technologicznych
- wykonanie oświetlenia ulic
- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową drogi
KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 2 892 882,50 zł
Dofinansowanie: 1 607 948, 00 zł
Wkład własny: 1 284 934,50 zł
termin realizacji: zakończenie inwestycji do 30.06.2022r.

Projekt finansowany w ramach w ramach 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 20142020
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INFORMACJE DODATKOWE
NAZWA INWESTYCJI : „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana
Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”

Trwają pracę nad ostatecznym kształtem promocji Pomorskich Tras Rowerowych,
Miasto Gdańsk w imieniu samorządów wyłoniło firmę marketingową z dużym doświadczeniem
szczególnie w tzw. digital martetingu. W wyniku realizacji zadania powstaną: spoty reklamowe, film
promocyjny, 1000 szt. zdjęć standardowych (lądowych), ale także ok. 500 szt. zdjęć lotniczych, barwnych
i wysokiej jakości.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu
terytorialnego, gmina otrzymała 548 294,00 zł.
Kwota została wykorzystania jako wkład własny gminy w inwestycji „ Budowa dróg gminnych w Krynicy
Morskiej: ulicy Wodnej, Niskiej, Wczasowej”
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Drogi gminne: ulica Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy oraz Lotników i Tkaczy
Wnioski na przebudowy dróg w połowie 2020r. zostały złożone do Funduszu Dróg Samorządowych, nie
otrzymały dofinansowania, natomiast będziemy ponownie aplikować o środki przy kolejnych naborach.
6 683 590 zł – wartość zadania „ Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków
i Rzeźbiarzy
2 714 299 zł – wartość zadania „ Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej ulicy Lotników i Tkaczy

Diagnoza i koncepcja rozwoju turystyki wodnej do 2030r.
Zgłosiliśmy nasze uwagi i propozycje w formie kart zadań do Diagnozy i koncepcji rozwoju turystyki
wodnej do 2030r. za pośrednictwem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Skupiliśmy się
szczególnie na wykorzystaniu walorów Zalewu Wiślanego np. poprzez wdrożenie sportów „ zimowych”
bojery, icekiting itd. , ale także wykorzystanie tramwaju wodnego jako atrakcji turystycznej i środka
transportu na trasie Krynica Morska-Tolkmicko, Piaski – Frombork.
Odrębnym zadaniem jest: przystań pasażerka w Piaskach, budowa pomostów cumowniczych w Przebrnie
(wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, elementami małej architektury a także infrastrukturą „ przyjazną”
rowerzystom), przystań rybacka Krynica Morska – Basen III Nowa Karczma (Piaski) a dokładniej precyzując
powstanie zaplecza socjalno –sanitarnego dla obsługi ruchu żeglarskiego.

Miejmy nadzieję, że nasze postulaty dzięki uwzględnieniu ich w diagnozie , umożliwią ich fizyczną
realizację na kolejnym etapie
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Krajowy Program Odbudowy

Zwróciliśmy się z wnioskiem o uwzględnienie w planowanych pakietach zadań w ramach Krajowego
Programu Odbudowy realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej za
pośrednictwem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, następujących przedsięwzięć
- Przebudowa drogi wojewódzka nr 501 (DW501) – droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości
78 km łącząca Gdańsk

przez Przejazdowo z Krynicą

Morską.

Droga

przebiega

przez

3 powiaty: Gdańsk, gdański i nowodworski. W ciągu drogi znajduje się przeprawa promowa przez Wisłę (
ze Świbna do Mikoszewa)
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 502 (DW502) droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości
14 km łącząca Nowy

Dwór

Gdański ze Stegną.

Droga

przebiega

przez powiat

nowodworski (gminy Stegna i Nowy Dwór Gdański).
OZE i zarządzanie energią w budynkach – wzrost dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla
Mieszkańców Mierzei, uproszczenie procedur, powstanie biur wspomagających wypełnienie wniosku i
skompletowanie niezbędnej dokumentacji
Propozycja współfinansowania z funkcjonujących programów rządowych np. „ Mój prąd”, „Energia Plus”,
„Czyste Powietrze”
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Gazyfikacja Mierzei Wiślanej – przedsięwzięcie niezwykle istotne dla Mieszkańców, Inwestorów,
funkcjonującej branży turystycznej i okołoturystycznej, wdrażane przez Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo. Niestety mimo opracowania znacznej części niezbędnej dokumentacji projektowej zadanie
nie jest realizowane z odpowiednim natężeniem. Gmina także nie może być wnioskodawcą i
zleceniodawcą prac, ale podkreśla znaczenie gazyfikacji dla podniesienia jakości życia Mieszkańców i
Turystów.

O jakie działania i środki się ubiegaliśmy …..
W ubiegłym 2020r. roku wnioskowaliśmy o dofinansowanie z różnych źródeł na zadania typowo
inwestycyjne, ale także wpierające kulturę, dziedzictwo lokalne, promocję regionu itp..:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Działania 1, Poddziałania 1.1, Program „ Kultura”
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020
Całkowity koszt realizacji projektu: 5 423 598, 00 zł
Fiszka projektowa została złożona do Programu Interreg Polska-Rosja na lata 2021-2027 Program
Współpracy Transgranicznej

Prezes Rady Ministrów, Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Kanalizacja deszczowa w Krynicy Morskiej (ul. Portowa),
- Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Budowa drogi ul. Zalewowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowej 6, Działanie 6.2., Poddziałanie
6.2.2. dot. Usług Społecznych
- „ Aktywny i nowoczesny senior”,
Ministerstwo Rozwoju „ Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2020r. realizacji zadań publicznych
z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyka”, Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej
składa ofertę w ramach Priorytetu 4. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek
turystycznych
- „ Krynica Morska – kreowanie wielofunkcyjnego regionu turystycznego

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się zgodnie z Rocznym programem współpracy
przyjętym przez Radę Miejska na 2020 r. Urząd Miasta przekazywał organizacjom różnorodne informacje
wpływające do Urzędu starając się uczestniczyć w sieciowaniu oraz przekazywaniu wszelkich spraw
istotnych we współpracy urzędu Miasta i organizacji pozarządowych. W 2020 roku nie były realizowane
zadania finansowane z zakresu pożytku publicznego.
W 2020 roku ze strony stowarzyszeń działających na terenie Gminy Miasta Krynica Morska nie wpłynęły
propozycje do realizacji zadań pozarządowych. Środki w wysokości 25.000 zł przeznaczone były na zadania
z zakresu: promocji gminy Krynicy Morskiej, turystyki i rekreacji oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13.11.2019 r. oraz ogłoszeniem
umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu
(www.krynicamorska.tv) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krynica Morska, został udostępniony do
konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt „Programu Współpracy”.
Podczas konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta
Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, nie zgłoszono
żadnych uwag. Konsultacje odbywały się w dniach 13.11.2019 r. do 27.11.2019r.
W dniu 27.11.2019 r. o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym nie wziął udział żaden
z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Krynica Morska mogły przesyłać swoje uwagi i opinie do projektu w formie elektronicznej na adres:
turystyka@krynicamorska.tv lub składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska,
ul. Górników 15.
Działalność organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w ogromnym stopniu
podobnie jak w całym kraju uzależniona była od wytycznych Rządowych w sprawie pandemii.
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W 2020 r. wspólnie z przedsiębiorcami oraz Lokalną Organizacją Turystyczną prowadzona była akcja
„Krynica Morska dla Medyka. Dzięki zaangażowaniu krynickich przedsiębiorców wielu medyków dostało
możliwość nieodpłatnego pobytu wakacyjnego dla wzmocnienia i regrneracji w trudnym czasie epidemii.

GMINNA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy Morskiej działała w oparciu
o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr XIV/137/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 27 listopada 2019r z późniejszymi dwiema zmianami: Uchwała Nr XVII/168/20 z dnia 28 lutego
2020r i Uchwała Nr XXII/196/20 z dnia 17 czerwca 2020r.
Realizacja zadań ujętych w tym Programie przebiegała zgodnie z założeniami.
W obszarach: promocja zdrowego stylu życia, skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom i rozwiązywanie
problemu uzależnień, profesjonalna pomoc terapeutyczno- profilaktyczna, wyrównywanie szans
rozwojowych, ograniczanie przemocy w rodzinie, wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu realizowano:
- prowadzono kampanie poszerzające świadomość społeczną w zakresie ważnych społecznie problemów:
alkoholizmu, uzależnień, przemocy i bezpieczeństwa:” Ubezpieczeni przez rodziców”, „Po stronie mocy
przeciwko przemocy”, „Myślę i jeżdżę trzeźwo”, „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy”, „Bezpieczne
wakacje – wolne od narkotyków, dopalaczy i innych uzależnień oraz od przemocy”, letnia kampania
profilaktyczna „ Profilaktyka w plecaku”, w działania włączyły się wszystkie służby działające na rzecz
bezpieczeństwa i rodziny pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- członek GKRPA czynnie uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupach
roboczych ,
- prowadzono kampanie z zakresu profilaktyki uzależnień: „Bezpieczne wakacje – wolne od narkotyków,
dopalaczy i innych uzależnień oraz od przemocy”, letnia kampania profilaktyczna „ Profilaktyka
w plecaku”, „Bezpieczne wakacje”, „ Bezpieczna rodzina”,
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- realizowano rekomendowany program profilaktyki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Debata”,
„Cukierki”,
- rozpowszechniano i udostępniano ulotki, kolorowanki, plakaty dotyczące uzależnień, przemocy ,
narkotyków oraz dopalaczy, bezpieczne wakacje, bezpieczna rodzina,
- zorganizowano zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w tenisa stołowego – tzw.
animacja czasu wolnego oraz sfinansowano zajęcia ruchowo - sportowe na siłowni. Liczba godzin
zrealizowanych zajęć wynosi 21, liczba korzystających dzieci wyniosła 15 .
- sfinansowano poradnik profilaktyczny „ Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” , „Jak uchronić
dziecko od środowiska narkotycznego”,
- sfinansowano pakiet multimedialny kampanii „ W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno”,
- dofinansowano zadania zlecone w realizacji zadania publicznego „Profilaktyka poprzez sport” - tworzenie
możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, upowszechnianie
kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
- systematycznie realizowano pracę terapeutyczną z klientami- nieodpłatną- dla osób uzależnionych, oraz
ich rodzin. Zajęcia prowadzili specjaliści terapii uzależnień i odbyło się 77 dyżurów czyli 270 godzin
konsultacji z których skorzystało 54 osoby;
- prowadzono punkt konsultacyjny oraz kierowano na leczenie odwykowe i diagnostykę osób
uzależnionych, ilość osób zaproszonych lub wezwanych na posiedzenie Komisji wyniosła 17, liczba osób
przebadanych przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 7 oraz skierowano
4 wnioski sądu o wskazanie formy leczenia w przedmiocie uzależnienia, liczba sporządzonych wywiadów
środowiskowych przez MOPS na zlecenie GKRPA wyniosła 9, liczba odbytych szkoleń w których
uczestniczyli członkowie GKRPA : 4,
- umożliwiono konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Łącznie w 2020r. Zrealizowano 163,50 godzin
( w tym 106,5 godzin sfinansowano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a 57 godzin z Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ogółem pomocą
zostało objętych 27 rodzin, w tym 14 dzieci;
- prowadzono również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze o łącznej liczbie godzin 384 przez 96 dni
w których uczestniczyło łącznie 24 dzieci,
- sfinansowano indywidualny specjalistyczny program socjoterapeutyczny i kinezyterapię dla dzieci
z grup ryzyka dla rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym. Łączna liczba zrealizowanych
godzin dla 2 dzieci wyniosła 74.
- stale monitorowano i diagnozowano środowiska dotknięte problemem uzależnień ,
- prowadzono kampanię „ W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno”. „Bezpieczna rodzina”,
- na bieżąco monitorowano i analizowano sytuację rodzin dysfunkcyjnych - zapewniono rodzinom dostęp
do poradnictwa specjalistycznego- terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych
o łącznej liczbie godzin 433,5,
- zapewniono konsultacje z psychologiem dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
- czynny udział członka GKRPA w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego,

WŁADZE MIEJSKIE W 2020 ROKU
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Burmistrz Miasta - Krzysztof Swat
Sekretarz Miasta - Jolanta Kwiatkowska
Skarbnik Miasta – Małgorzata Tkaczyk
Radni Rady Miejskiej Miasta Krynica Morska kadencja 2018-2021:
1. Jaworska Anna Maria - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
2. Monika Czajkowska -Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Radni:
3. Bogumił Józef Banach,
4. Adriana Grażyna Filiks-Januszko,
5. Grzegorz Karol Gliński,
6. Mariusz Arkadiusz Hagedorn,
7. Tomasz Jan Kloska,
8. Lidia Krzyżanowska,
9. Dariusz Zbigniew Labuda,
10. Sabina Maria Markiewka,
11. Angelika Agnieszka Myrta,
12. Katarzyna Nowakowska,
13. Witold Wincenty Sidor,
14. Sylwia Wiesława Szczurek,
15. Renata Wielec.

REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KRYNICY MORSKIEJ W 2020 R.
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Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta
jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady
Miejskiej.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta przy pomocy Urzędu
Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miejska w 2019 r. w sposób określony uchwałami.
W 2019 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z przyjętym
planem pracy.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem
komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, spraw związanych
z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Miasta przekazał
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem –
Wojewoda Pomorski a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.

REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2020 ROKU
wg stanu na dzień 30.04.2021 r.

Lp.

Numer uchwały

Tytuł

1

XVI/156/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020 rok

zrealizowana

2

XVI/157/20

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2052

zrealizowana

3

XVI/158/20

W sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych

zrealizowana

4

XVI/159/20

W sprawie trybu i sposobu powoływania i
zrealizowana
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

5

XVI/160/20

W sprawie wyboru i metody opłaty za gospodarowanie zrealizowana
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
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6

XVI/161/20

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
zrealizowana
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

7

XVI/162/2020

W sprawie podjęcia współpracy z Powiatem
Tomaszowskim

zrealizowana

8

XVI/163/20

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Krynica
Morska

zrealizowana

9

XVI/164/20

W sprawie powołania Skarbnika Miasta Krynica
Morska

zrealizowana

10

XVII/165/20

W sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2020

zrealizowana

11

XVII/166/20

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

zrealizowana

12

XVII/167/20

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

zrealizowana

13

XVII/168/20

W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i zrealizowana
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

14

XVII/169/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

zrealizowana

15

XVII/170/20

W sprawie uchwalenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Krynica Morska”

zrealizowana

16

XVII/171/20

W sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania

zrealizowana

17

XVIII/172/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

zrealizowana

18

XVIII/173/20

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowana
na lata 2020-2052

19

XVIII/174/20

W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu

zrealizowana

20

XVIII/175/20

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

zrealizowana
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21

XVIII/176/20

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

22

XVIII/177/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy zrealizowana
płatnego parkowania na drogach publicznych na
terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat
za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania.

23

XVIII/178/20

W sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy
Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie
morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na
działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2020

24

XVIII/179/20

W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz zrealizowana
niepodatkowych należności budżetowych
stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta krynica
Morska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w
tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny

25

XIX/180/20

W sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Pomorskiego

zrealizowana

26

XIX/181/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

zrealizowana

27

XIX/182/20

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowana
na lata 2020-2052

28

XIX/183/20

W sprawie w sprawie przedłużenia terminu płatności
rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu,
maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19

zrealizowana

29

XIX/184/20

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana

30

XIX/185/20

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Nowa karczma dla terenów
oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU

zrealizowana

31

XIX/186/20

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana

32

XX/187/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy zrealizowana
płatnego parkowania na drogach publicznych na
terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat
za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania
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33

XXI/188/20

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
położonych na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020
W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
położonych na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020

zrealizowana

34

XXI/189/20

35

XXI/190/20

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w zrealizowana
Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym
2020/2021

36

XXII/191/20

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica
Morska wotum zaufania

zrealizowana

37

XXII/192/20

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Miasta Krynica Morska za 2019 rok

zrealizowana

38

XXII/193/20

W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok

zrealizowana

39

XXII/194/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

zrealizowana

40

XXII/195/20

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowana
na lata 2020-2052

41

XXII/196/20

W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i zrealizowana
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

42

XXII/197/20

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

43

XXIII/198/20

W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
zrealizowana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Krynica Morska

44

XXIII/199/20

W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
zrealizowana
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Krynica Morska

45

XXIII/200/20

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
położonych na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020

zrealizowana

46

XXIII/201/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

zrealizowana

47

XXIII/202/20

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowana
na lata 2020-2052
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48

XXIV/203/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

49

XXIV/204/20

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowana
na lata 2020-2052

50

XXIV/205/20

W sprawie w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu
ulicy Nafciarzy i ulicy Wodnej w Krynicy Morskiej

zrealizowana

51

XXIV/206/20

W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości

zrealizowana

52

XXIV/207/20

W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości

zrealizowana

53

XXIV/208/20

W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie zrealizowana
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

54

XXV/209/20

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

55

XXV/210/20

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowana
na lata 2020-2052

56

XXV/211/20

W sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2021 rok.

zrealizowana

57

XXV/212/20

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana

58

XXV/213/20

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana

59

XXV/214/20

W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy zrealizowana
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2021

60

XXV/215/20

W sprawie określenia stawek w podatku od
nieruchomości na 2021 rok.

61

XXV/216/20

W sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych zrealizowana
stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok

62

XXV/217/20

W sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zrealizowana
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik

63

XXV/218/20

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

zrealizowana

64

XXVI/219/220

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2020r.

zrealizowana
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65

XXVI/220/20

W sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Pomorskiego

zrealizowana

66

XXVI/221/20

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana

67

XXVI/222/20

W sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy
Miasta Krynica Morska na lata 2018-2019

zrealizowana

68

XXVI/223/20

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 rok

zrealizowana

69

XXVI/224/20

W sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez zrealizowana
Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej

70

XXVI/225/20

W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji zrealizowana
Krynica Morska

71

XXVI/226/20

W sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju zrealizowana
i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2021-2024’’

72

XXVI/227/20

W sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Miasta Krynica Morska oraz jej jednostkom
organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do
tego uprawnionych

73

XXVI/228/20

W sprawie przyjęcia „ Programu wspierania rodziny w zrealizowana
Gminie Miasta Krynica Morska na lata 2021-2023’’

74

XXVI/229/20

W sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu
zrealizowana
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”

75

XXVI/230/20

W sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania a także zasad zwrotu
wydatków na wyżej określone usługi

zrealizowana

76

XXVI/231/20

W sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej

zrealizowana

77

XXVI/232/20

W sprawie budżetu na 2021 rok

zrealizowana

78

XXVI/233/20

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051

zrealizowana
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.
O. W KRYNICY MORSKIEJ, KTÓREJ 100% UDZIAŁOWCEM JEST GMINA MIASTA KRYNICA
MORSKA.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.
2.
3.
4.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( 36. 00. Z.)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 37. 00. Z.)
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z.)
Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
( 43. 22. Z.)
5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej
niesklasyfikowanej (42. 99. Z.)
6. Działalność w zakresie architektury (71. 11. Z.)
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7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71. 12. Z.)
8. Pozostałe sprzątanie (81. 29. Z)
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( 38. 11. Z.)
10. Zbieranie odpadów niebezpiecznych ( 38. 12. Z.)
11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( 93. 29. Z.)
Ilość odbiorców wody i ścieków w roku 2020 wynosiła 886, z tym, że niektórzy kontrahenci posiadają kilka
nieruchomości w Krynicy Morskiej, a niektóre nieruchomości zmieniły właściciela w trakcie roku.
Sprzedaż usług podstawowych w 2020 roku kształtowała się w następujący sposób:
Strukturalnie

Woda

Ścieki

Gospodarstwa domowe

23,54 %

25,69 %

Pozostali odbiorcy

76,46 %

74,31 %

Wielkościowo

Woda

Ścieki

Razem

249.679,61 m3

244.304,46 m3

58.771,08 m3

62.769,00 m3

190.908,53 m3

181.535,46 m3

Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem Covid-19 w roku 2020 sprzedaż wody i ścieków
znacząco spadła w porównaniu z latami ubiegłymi. Spowodowane jest to zakazem prowadzenia
działalności gospodarczej przez hotele, ośrodki wczasowe oraz kwatery prywatne w miesiącach
wiosennych oraz zimowych. Jedynie w sezonie letnim sprzedaż nie odbiegała znacząco od średniej z lat
ubiegłych. Niestety okres letni nie wystarczył, aby Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy.
Woda :
Okres 8 m- cy ( I- V & X-XII)
Okres letni ( VI- IX)

65.236,25 m3
184.443,36 m3

Ścieki:
Okres 8 m- cy ( I- V & X-XII)
Okres letni ( VI- IX)

66.090,55 m3
178.213,91 m3

Średnioroczny stan zatrudnienia na umowę o pracę w 2020 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych
wyniósł 24,5 osoby.
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Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Krynica Morska
Pragnąc realizować w pełni zadania, do których zostało powołane, w roku 2019 Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej rozpoczęło realizację zadania inwestycyjnego,
współfinansowanego z NFOŚiGW w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja systemu
wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska”. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł
13 485 522,48 PLN, z czego Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych tj. 6 693 663,51 PLN oraz dofinansowanie w formie pożyczki celem uzupełnienia wkładu
własnego w wysokości do 3 781 967,10 PLN.
Zakres inwestycji obejmował między innymi :
-

modernizację oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej,
modernizację przepompowni ścieków systemu kanalizacji sanitarnej,
rozbudowę istniejącej infrastruktury sieciowej wodno-kanalizacyjnej w granicach miejscowości
Krynica Morska i Nowa Karczma - Piaski.
Łącznie, realizacja zadań trwała od kwietnia 2019 do grudnia 2020 roku. Końcowy odbiór robót nastąpił w
styczniu 2021 roku.

Fot. 1. Oczyszczalnia ścieków w Krynicy Morskiej
Turystyczny charakter miejscowości i cenne walory przyrodnicze stawiają na czele priorytetów
władz miasta ekologię i ochronę środowiska. Podjęte działania modernizacyjne istniejącego systemu
kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków stały się niezbędne dla przywrócenia ich pierwotnych funkcji oraz
podniesienia walorów inwestycyjno – rekreacyjnych terenu oraz zwiększenia możliwości rozwoju
gospodarczego gminy miejskiej Krynica Morska.
Długoletni okres eksploatacji systemu gospodarki ściekowej znacząco wpłynął na techniczne zużycie,
a wyeksploatowane urządzenia przestały należycie pełnić swoje pierwotnie określone funkcje. Prace
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modernizacyjne skupiły się na realizacji niezbędnych prac, mających na celu utrzymanie sprawności
technicznej i technologii oczyszczania ścieków, pozwalających na optymalizację pracy oczyszczalni,
odpowiednio do zmiennych przepływów ścieków zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.
Zmienna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, uwarunkowana charakterem turystycznym Krynicy
powoduje, że oczyszczalnia ścieków w okresie od 1 maja do 15 października powinna umożliwiać
oczyszczanie ścieków w ilości Qśrd = 3000 m3/d, natomiast poza sezonem tj. od 15 października do 1 maja
jej przepustowość to zaledwie Qśrd = 1000 m3/d. Dlatego też jednym z elementów modernizacji było
dostosowanie jednego z trzech ciągów technologicznych do pełnienia w okresie poza sezonem
turystycznym zbiornika retencyjnego, umożliwiającego prowadzenie i utrzymanie wymaganego procesu
technologicznego oczyszczania ścieków przy zmniejszonym napływie ścieków w okresie zimowym.
We wszystkich ciągach biologicznego oczyszczania ścieków dokonano wymiany wyeksploatowanego
wyposażenia technologicznego: pomp, mieszadeł, armatury regulacyjnej i odcinającej. Żelbetowe ściany
konstrukcji zbiorników i reaktorów poddano uszczelnieniom poprzez ciśnieniowe iniekcje strukturalne
i naprawę nieszczelności, jak również renowację wierzchnich warstw konstrukcji żelbetowych narażonych
na szkodliwe działanie ścieków i warunków atmosferycznych.

Fot.2. Modernizacja reaktorów biologicznych
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Fot. 4. Biofiltr do dezodoryzacji powietrza złowonnego komory uśredniania ścieków surowych.

W ramach zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, na dachach budynku administracyjno - technicznego
i wiaty węzła oczyszczania mechanicznego oczyszczalni zainstalowano instalację fotowoltaiczną (OZE)
o mocy 0,040 MW. Instalacja od marca 2020 roku pracuje w systemie on-grid i produkuje około 40 MWh
energii elektrycznej rocznie, która to wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni.

Fot. 5. Instalacja fotowoltaiczna na dachu wiaty kratopiaskownika

Kolejnym zadaniem umożliwiającym zmniejszenie awaryjności i optymalizację zużycia energii elektrycznej
w systemie przesyłu ścieków ze zlewni aglomeracji kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków była
modernizacja istniejących przepompowni ścieków na terenie miejscowości Przebrno i Krynica Morska.
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W ramach zadania zmodernizowano łącznie 22 istniejące przepompownie ścieków, w tym 12
przepompowni w Przebrnie oraz 10 przepompowni w Krynicy Morskiej.

Fot.6. Przepompownia P1
Modernizacja obejmowała dobór hydrauliczny i wymianę zatapialnych agregatów pompowych wraz
z rurociągami i osprzętem w istniejących komorach przepompowni i dodatkowo wymianę nieszczelnych
zbiorników - komór dla czterech przepompowni w Krynicy Morskiej. Zainstalowano też nowy zespół
prądotwórczy mocy 120kVA z układem samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) w przypadku zaniku lub
spadku napięcia w sieci energetycznej. Modernizacja systemu przepompowni ścieków obejmowała
również wyposażenie w układy automatycznego sterowania wszystkich modernizowanych przepompowni
ścieków zintegrowanych w jednolitym systemie monitoringu i wizualizacji z możliwością zdalnego
sterowania.
Poza remontem i modernizacją istniejących obiektów gospodarki ściekowej w gminie Krynica Morska
w ramach rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej zostały zrealizowane nowe
inwestycje obejmujące jeszcze trzy zadania inwestycyjne:
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierzy w Krynicy Morskiej obejmująca
budowę nowego odcinka sieci wodociągowej o długości 98,89 m oraz kanalizacji sanitarnej o długości
208,38 m wraz z uzbrojeniem.
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul.
Bursztynowej w Nowej Karczmie, obejmująca budowę sieci wodociągowej o długości 931,12 m, kanalizacji
ciśnieniowej sanitarnej o długości 952,75 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 15,65 m wraz
z jedną przepompownią ścieków wyposażoną w dwie pompy zatapialne o mocy 7,4kW.
- rozbudowę istniejącej tłoczni głównej w Nowej Karczmie – Piaski poprzez budowę zbiorników
retencyjnych wraz lokalną przepompownią ścieków sterowaniem automatycznym i infrastrukturą
towarzyszącą. W ramach zadania wybudowano trzy naziemne zbiorniki retencyjne z HDPE połączone
w układzie równoległym o łącznej pojemności 420m3 umożliwiające skompensowanie szczytowych
napływów ścieków przekraczających przepustowość istniejącego układu tłoczni pneumatycznego przesyłu
ścieków do Krynicy Morskiej. Układ sterowania pracy zbiorników retencyjnych jest w pełni automatyczny
i zintegrowany z kompleksowym systemem monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków.
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Fot. 7. Przepompownia ścieków przy ulicy Bursztynowej

Fot. 8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żołnierzy
Zadanie w zakresie infrastrukturalnym obejmuje uporządkowanie układu sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ciągu ul. Żołnierzy w Krynicy Morskiej oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ciągu ul. Bursztynowej w Piaskach, wykonywaną w celu uzbrojenia nowych terenów
inwestycyjnych, a także doprowadzenie infrastruktury do poziomu dobrze zorganizowanego regionu Unii
Europejskiej. Nadzór inwestorski wielobranżowy nad prawidłowym przebiegiem i realizacją
przedmiotowego zadania wykonywała firma EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk z Piły.
Podsumowując, realizacja wszystkich zadań znacząco przyczyni się do poprawy efektywności przesyłu
i oczyszczania ścieków, obniżenia energochłonności jak również zmniejszenia awaryjności przepompowni,
gwarantującym wysoką sprawność całego systemu kanalizacyjnego działającego na terenach chronionych
o szczególnie wysokich walorach przyrodniczych oraz stworzenie możliwości rozwoju Aglomeracji
w ustalonych granicach urbanistycznych i przyrodniczych. Poprzez realizację projektu zostaną
osiągnięte także długoterminowe korzyści, a mianowicie:
- doprowadzenie stanu środowiska do poziomu wymaganego przez aktualne uwarunkowania formalne i
wymogi społeczne,
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- doprowadzenie infrastruktury mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu dobrze
zorganizowanego regionu Unii Europejskiej.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZBIORY BIBLIOTECZNE
1) Księgozbiór
W roku 2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej włączyła do swojego księgozbioru 785
woluminów na sumę 20.625,00 złotych
Książki do biblioteki trafiły z różnych źródeł:
- dotacja z samorządu gminy

- 672 woluminów na sumę 17.500,00 złotych

- z programu Biblioteki Narodowej – 113 woluminy na sumę 3.125,00 złotych
2) Prenumerata czasopism
Nasza biblioteka ma miejsce wydzielone na czytelnię, z której korzystają użytkownicy. W 2020 roku
prenumerowaliśmy 4 tytuły czasopism. Zgodnie z rekomendacjami od 12.03.2020 r. czytelnia jest
nieczynna i biblioteka nie udostępnia czasopism użytkownikom. Biblioteka na podstawie artykułów z gazet
prowadzi dokumentację życia społecznego naszej miejscowości.

CZYTELNICY I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1) Czytelnicy
W roku 2020 zarejestrowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej 620 czytelników:
- stałych

- 193

- sezonowych - 427
Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wynosi: 48,48

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 r.
33

www.krynicamorska.tv

2) Wypożyczanie międzybiblioteczne
Miejska Biblioteka Publiczna nie prowadzi wypożyczania międzybibliotecznego, ale w razie potrzeby
sprowadzenia danej książki pomaga czytelnikowi w zdobyciu danej pozycji.

3) Obsługa czytelnicza specjalnej grupy osób
Dbamy, aby książka dotarła do każdego naszego czytelnika niepełnosprawnego, chorego czy starszego.
Dostarczamy książki tej grupie czytelników do domu. Pomagają nam w tym również krewni i sąsiedzi tych
osób. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie oraz e-mailowo.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI
Działalność biblioteki w 2020 r. była ograniczona z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 i związanych
z nią obostrzeń. Biblioteka w normalnym trybie działała od 1 stycznia do 11 marca. Od 12 marca zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka została zamknięta a działalność
kulturalna, czytelnia i świadczone usługi (ksero, czytelnia internetowa) całkowicie zawieszone. Następne
rozporządzenie i rekomendacje Biblioteki Narodowej umożliwiły od 13 maja otwarcie wypożyczalni (samo
wypożyczanie książek) bez wolnego dostępu do księgozbioru. Biblioteka ponownie została całkowicie
zamknięta, zgodnie z rozporządzeniami, od 7 listopada do 4 grudnia. Od 7 grudnia biblioteka wznowiła
funkcjonowanie wypożyczalni na wcześniejszych zasadach. Książki wydają bibliotekarze w miejscu
specjalnie do tego wyznaczonym (zgodnie z wytycznym). Zwrócone książki poddawane są kwarantannie.
Pracownicy biblioteki pracowali przez cały rok stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Podczas
całkowitego zamknięcia biblioteki przeprowadzone zostało planowane skontrum. Przez cały czas
wykonywane były codzienne obowiązki pracowników m.in.: cały księgozbiór został wprowadzony do
programu bibliotecznego (czytelnicy mogą korzystać z katalogu on-line), sukcesywnie przeprowadzone
zostały selekcje księgozbioru, zakup nowości wydawniczych. Spełniając wymagania systemowe biblioteka
zmieniła program biblioteczny, co wiązało się z przeniesieniem całej bazy i szczegółowym zapoznaniem
się z programem.
Bibliotekarze pogłębiali swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach do marca stacjonarnie, następnie
on-line.
Pracownicy biblioteki prowadzili Dokumenty Życia Społecznego, kronikę oraz umieszczali informacje
o wydarzeniach na stronie Internetowej biblioteki oraz na portalu społecznościowym.
Biblioteka otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Przez panującą sytuację (pandemia) działalność kulturalna i biblioteczna została zawieszona. Wpłynęło to
na zmniejszenie frekwencji: spadek czytelnictwa, mniej odwiedzin w bibliotece. Zawieszenie działalności
uniemożliwiło integrację społeczności krynickiej.
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Systematyczne działania biblioteki:
- głośne czytanie dla przedszkolaków i uczniów zerówki
- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych
- zajęcia z książką
- Finał WOŚP
- ferie w bibliotece
- warsztaty Minecraft dla dzieci
- warsztaty perkusyjne dla dzieci
- cykl spotkań dla klas I i 0 szkoły podstawowej „Gość czyta dzieciom”
- gry planszowe i zabawy stolikowe
- zajęcia kreatywne
- cykl spotkań „Świat malucha w bibliotece”
- joga dla dorosłych
- gimnastyka dla seniorów
- projekt „Z książką na start”
- projekt „Mała książka – wielki człowiek” kampania promująca czytelnictwo
- kurs języka angielskiego dla dorosłych
- zajęcia taneczne HIP HOP (stacjonarnie oraz on-line)
- Ogólnopolska Akcja „Noc Bibliotek” (on-line)
- Ogólnopolska Akcja „Narodowe Czytanie” (w plenerze)

27 czerwca 2020 r. została otwarta (uruchomiona) wystawa „Bursztyn Bałtycki. Skarb Zatoki Gdańskiej”
– organizator Burmistrz Miasta Krynica Morska i Związek Miast i Gmin Morskich. Wystawa trwała 27.0631.08.2020 r.
4 września 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
na realizację projektu „Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w
promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”
Przed epidemią koronawirusa Biblioteka prowadziła wynajem oraz użyczanie pomieszczeń.
W pomieszczeniach biblioteki spotykali się członkowie krynickiego Koła Emerytów i Rencistów oraz radni
Rady Seniorów. W tygodniu swoje spotkania prowadzili terapeuci i psycholog działający przy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, asystent rodziny z MOPS-u.
Ponadto przestrzegając reżimu sanitarnego w sezonie letnim pokoje udostępnione były dla strażaków
wspierających krynicką OSP w utworzonym czasowym posterunku Państwowej Straży Pożarnej.
Sala wykorzystywana była również przez Urząd Miasta Krynica Morska oraz Lokalną Organizację
Turystyczną.
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książek

Warsztaty Minecraft dla dzieci

Głośne czytanie dla przedszkolaków

Cykl spotkań „Świat malucha w bibliotece”

Cykl spotkań dla klas I i 0 szkoły podstawowej „Gość czyta dzieciom”
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ŁAD PRZESTRZENNY

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
1. Pierwsze Studium zostało przyjęte Uchwałą nr III/24/2002 z dnia 30.12.2002r. przez Radę Miejską
w Krynicy Morskiej, od tamtej pory aż do roku 2018 nie było zmieniane.
2. Dnia 20.06.2018r. uchwałą nr XXXVIII/369/18 Rada Miejska w Krynicy Morskiej podjęła uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krynica Morska. Dnia 19.10.2018r. została podpisana umowa nr 121/2018
z Biurem Urbanistycznym PPP Sp. z o.o. na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska.
Pierwszy etap prac został uzgodniony na 5 miesięcy od podpisania umowy i wpłynął do naszego urzędu
19.03.2019r. . Kolejny etap został zakończony 19.09.2019r. Aktualnie Gmina Miasta Krynica Morska jest
po pierwszych uzgodnieniach i opiniach projektu. Z powodu konieczności ponowienia uzgodnień i opinii
oraz zakończenia trwających postępowań niezależnych od procedury sporządzania projektu studium,
a mających istotny wpływ na dokument przedłużono termin zakończenia III etapu do dnia 31.12.2021 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Cała Gmina Miasta Krynica Morska jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
W 2020r. nastąpiły 2 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica Morska, Uchwałami nr XIX/185/20 z dnia 15.05.2020 r. oraz XXIV/205/20 z dnia
22.09.2020 r. W 2021 r. uchwalono zmianę mpzp w okolicach portu rybackiego w Krynicy Morskiej
uchwałą nr XXVII/251/2020 z dnia 10.02.2021 r. – plan ten nie został jeszcze opublikowany w dzienniku
urzędowym województwa pomorskiego. Aktualnie Urząd Miasta w Krynicy Morskiej przystąpił do zmiany
dwóch planów : w rejonie ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży w Krynicy Morskiej oraz w rejonie
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ulic: Bałtyckiej i Marynarzy w Krynicy Morskiej. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na drugą
połowę 2021 r.

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian:

Lp.

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego lub zmiany
planu

1.

2.

1.

Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Krynicy
Morskiej

Pow.
w ha

Numer i daty
uchwały Rady
Miasta Krynica
Morska

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego

Uwagi

3.

4.

5.

6.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
XLIII/264/98 z dnia
Elbląskiego nr
17 czerwca 1998r.
8 z dnia 20
czerwca 1998r.
poz. 58

Miejscowy plan
zagospodarowania
2. przestrzennego obszaru
nadmorskiego strefy
centralnej Krynicy Morskiej

Dziennik
Urzędowy
Województwa
XXIV/177/00 z dnia
33,44
Elbląskiego nr
30 sierpnia 2000r.
10 z dnia
…………… 2000r.
poz. 73

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
3. przestrzennego obszaru
nadmorskiego strefy
centralnej Krynicy Morskiej

Dziennik
Urzędowy
XXVI/239/2005 z
Województwa
7,36 dnia 14
Pomorskiego
października 2005r. nr 2 z dnia 4
stycznia 2006r.
poz. 13

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
4. położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu
Wiślanego od działki nr
368/4 do działki nr 642

Dziennik
Urzędowy
XXVI/240/2005 z
Województwa
37,42 dnia 14
Pomorskiego
października 2005r.
nr 3 z dnia
06.01.2006r

Zmiana miejscowego planu
5. zagospodarowania
przestrzennego terenu

XXV/177/2008 z
6,53 dnia 16 grudnia
2008r.
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Uchwała weszła
w życiu w 14 dni
po publikacji w
dzienniku
Urzędowym
Województwa
Elbląskiego.
Obowiązuje od dnia
5 lipca 1998r.
Zmieniony: Uchwałą
nr XXVI/239/2005 z
dnia 14.10.2005r
Uchwałą nr
XXVII/203/2009
z dnia 28.04.2009r

Zmieniony: Uchwałą
nr XXV/175/2008 z
dnia 16.12.2008r.
Uchwała nr
XXV/177/2008 z dnia
16.12.2008r.

Dziennik
Uchwała weszła w
Urzędowy
życiu w 30 dni po
Województwa publikacji w
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położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu
Wiślanego od działki nr
368/4 do działki nr 642 w
Krynicy Morskiej dla
fragmentów terenu
położonego na południe od
ul. gdańskiej
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu
6.
Wiślanego od działki nr
368/4 do działki nr 642 w
Krynicy Morskiej w rejonie
Portu Żeglarskiego przy ul.
Gdańskiej

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
7.
obrębu geodezyjnego
Krynica Morska dla części
centrum miasta

Miejscowy plan
zagospodarowania
8. przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Nowa
Karczma ( Piaski )

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
9.
obrębu geodezyjnego
Krynica Morska dla części
północnej miasta

Pomorskiego
nr 72 z dnia
1.06.2009r. poz
1477

dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od dnia
01.07.2009r.

XXV/175/2008 z
3,33 dnia 16 grudnia
2008r.

Uchwała weszła
Dziennik
w życiu w 30 dni
Urzędowy
po publikacji
Województwa w dzienniku
Pomorskiego Urzędowym
nr 72 z dnia
Województwa
1.06.2009r. poz Pomorskiego.
1476
Obowiązuje od dnia
01.07.2009r.

XXV/178/2008 z
dnia 16 grudnia
2008r.

Uchwała weszła w
życiu w 30 dni po
Dziennik
publikacji w
Urzędowy
dzienniku
Województwa
Urzędowym
Pomorskiego
Województwa
nr 70 z dnia 27
Pomorskiego
maja.2009r.
poz 1401
Obowiązuje od dnia
28.06.2009r

XXVI/190/2009 z
dnia 26 lutego
2009r.

Uchwała weszła w
życiu w 30 dni po
Dziennik
publikacji w
Urzędowy
dzienniku
Województwa
Urzędowym
Pomorskiego
Województwa
nr 94 z dnia 22
Pomorskiego
lipca 2009r.
poz 1932
Obowiązuje od dnia
23.08.2009r

XXVII/203/2009 z
dnia 28 kwietnia
2009r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego
nr 83 z dn. 26
czerwca 2009r
poz 1656
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Uchwała weszła
w życiu w 30 dni
po publikacji w
dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
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Obowiązuje od dnia
27.07.2009r

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
10.
obrębu geodezyjnego
Krynica Morska dla części
południowej miasta

Miejscowy plan
zagospodarowania
11. przestrzennego części
obrębu geodezyjnego
Przebrno

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
nadmorskiego strefy
12.
centralnej Krynicy Morskiej
dla fragmentów terenu
oznaczonego symbolem 1.UZPL
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Krynicy Morskiej
13. Nr XLIII/264/98 z dnia 17
czerwca 1998r. w sprawie
zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Krynicy
Morskiej

XXXII/291/2009 z
dnia 29 grudnia
2009r.

Uchwała weszła
Dziennik
w życiu w 30 dni po
Urzędowy
publikacji w
Województwa dzienniku
Pomorskiego Urzędowym
nr 46 z dnia 31 Województwa
marca.2010r. Pomorskiego.
poz 807
Obowiązuje od dnia
1.05.2010r.

XXXIII/310/2010 z
dnia 27 stycznia
2010r.

Uchwała weszła w
życiu w 30 dni po
Dziennik
publikacji w
Urzędowy
dzienniku
Województwa
Urzędowym
Pomorskiego
Województwa
nr 80. z dnia 2
12.Pomorskiego
czerwca 2010r.
poz 1143
Ob13.owiązuje od
dnia 214..07.2010r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego z
VIII/81/2011 z dnia dnia
2,66
16 listopada 2011r. 11.05.2012
poz. 1672

XII/125/15 z dnia
26 listopada 2015
r.
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Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego z
dnia 23 lutego
2016r. poz. 702

Uchwała weszła
w życie z upływem
30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od dnia
08.03.2016r.
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Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego z
dnia 7 stycznia
2016r. poz. 39

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od dnia
21.01.2016r.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica
Morska dla części północnej
15.
miasta uchwalonego
uchwałą nr XXVII/203/2009
Rady Miejskiej w Krynicy
Morskiej z dnia 28 kwietnia
2009 r.

Dziennik
Urzędowy
XII/127/15 z dnia Województwa
26 listopada 2015r. Pomorskiego z
dnia 7 stycznia
2016r. poz. 40

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od dnia
21.01.2016r.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
16.
ulic Wojska
Polskiego i Przyjaźni w
Krynicy Morskiej

Dziennik
Urzędowy
XXXIII/309/17
Województwa
z dnia 23 listopada Pomorskiego z
2017 r.
dnia 29 grudnia
2017r. poz.
4643

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
12.01.2018r.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla części
działki nr 168/12 i części
14.
działki nr 168/11
położonych na terenie
obrębu geodezyjnego
Krynica Morska

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obrębu
17. geodezyjnego Krynica
Morska

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
18. przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica
Morska

XII/126/15 z dnia
26 listopada 2015
r.

XXXV/328/18 z
dnia 25 stycznia
2018 r.

Uchwała weszła
w życie z upływem
Dziennik
14 dni od ogłoszenia
Urzędowy
jej w Dzienniku
Województwa Urzędowym
Pomorskiego z Województwa
dnia 13 marca Pomorskiego.
2018r. poz. 909
Obowiązuje od
dnia 28.03.2018r.

XXXVIII/379/18 z
dnia 20 czerwca
2018 r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego z
dnia 22
sierpnia 2018 r.
poz. 3391
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Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
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Obowiązuje od
dnia 06.09.2018r.
Uchwała weszła
w życie z upływem
Dziennik
14 dni od ogłoszenia
Urzędowy
jej w Dzienniku
Województwa
Urzędowym
Pomorskiego z
Województwa
dnia 23
Pomorskiego.
czerwca 2020
r. poz. 2824
Obowiązuje od
dnia 08.07.2020r.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obrębu
19. geodezyjnego Nowa
Karczma dla terenów
oznaczonych symbolem
24.MU i 37.MU

XIX/185/20
z dnia 15 maja
2020 r.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
20.
obszarów położonych w
pobliżu ulic Nafciarzy i
Wodnej w Krynicy Morskiej

Dziennik
Urzędowy
Województwa
XXIV/205/20
Pomorskiego z
z dnia 22 września
dnia 22
2020 r.
października
2020 r. poz.
4348

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od
dnia 06.11.2020r.

Zasoby materialne gminy
Gminny program rewitalizacji :
Dla Gminy Miasta Krynica Morska nie została podjęta uchwała wyznaczająca obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji – w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz.
802 z późn. zm.)
Program opieki nad zabytkami:
Gmina Miasta Krynica Morska nie posiada programu opieki nad zabytkami, aktualnie projekt
jest na etapie uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ostatni Program Opieki
nad

Zabytkami

był

sporządzony

na

lata

2013-2016.

Przyjęty

Uchwałą

Rady

Miejskiej

w Krynicy Morskiej nr XX/250/13 z dnia 19.06.2013r. Posiadamy Gminną Ewidencję Zabytków
dla Gminy Miasta Krynica Morska, która została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krynica Morska
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nr 6/13 z dnia 22.01.2013r., której projektu aktualizacyjny jest również na etapie uzgodnień z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA
KRYNICA MORSKA ROK 2020

1. Przedmiot, cel i zakres analizy
Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t. j. Dz.U. 2020, poz 1325 ze zm.). Gminy dokonują corocznej analizy gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz
kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów.
Analiza to również informacje o liczbie złożonych deklaracji, a także ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie gminy oraz poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku
osiągnięte w danym roku.
2. Uwarunkowanie prawne - akty prawa miejscowego obowiązujące w 2020 roku
1) Uchwała nr XXVI/337/14 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie
zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Krynicy Morskiej.
2) Uchwała nr XXVI/248/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3)Uchwała nr XIV/140/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 r.
43

www.krynicamorska.tv

4) Uchwała nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5) Uchwała nr XVI/161/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6) Uchwała nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
7) Uchwała nr XVI/160/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
8) Uchwała nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.

II. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
1. Realizacja zadań nałożonych na gminę.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych z terenu
Gminy Miasta Krynica Morska należał do Gminy.
Na podstawie art. 6 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. U. 2020 poz 1439),
Burmistrz zobowiązany jest zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o których jest mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów.
W 2020 roku obowiązywały umowy nr nr 140/2018 z dnia 19.12.2018r. oraz umowa nr 27/2020 z dnia
14.05.2020 r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „STAN-EKO” Stanisław Drzewiecki
z siedzibą przy ul. Zalewowej 6/9 w Krynicy Morskiej a Gminą Miasta Krynica Morska.
Zakres umowy obejmował:
- odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie
nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
- obsługa i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK )
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Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednostki samorządowe zobowiązane są
do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanych dalej PSZOK, dostępnych
dla wszystkich mieszkańców.
Na terenie naszej gminy został utworzony jeden PSZOK, który jest obsługiwany przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych „ STAN- EKO” Stanisław Drzewiecki.
Punkt znajduje się na ul. Zalewowej, obok oczyszczalni , na rogatkach miasta.

PSZOK jest czynny:
1) w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia od godz. 10.00 do godz. 16.00 w poniedziałek, środę, piątek
i sobotę za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt
2) w okresie od 01 września do 31 maja od godz. 10.00 do godz. 16.00 we wtorek i sobotę za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt.
W w/w punkcie przyjmowane są m. in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biozielone oraz odpady budowlano-rozbiórkowe.
Ponadto w miesiącu październiku odebrano od mieszkańców w formie wystawek odpady
wielkogabarytowe oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Od dnia 27.06.2013 r. obowiązuje umowa pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp z o. o. z
siedzibą w Tczewie, a Gminą Miasta Krynica Morska. Przedmiotem umowy jest przyjmowanie odpadów
przez Z.U.O.S. Tczew do dalszego zagospodarowania zgodnie z wymogami dotyczącymi gospodarowania
odpadów komunalnych.
Zakład zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie
odpadów zielonych i innych bio-odpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym
przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów komunalnych.
Gmina Miasto Krynica Morska na mocy podjętych uchwał objęła systemem gospodarowania odpadami
wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe i nie zamieszkałe.
Dnia 06 września 2019r września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na mocy , której przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpią do gminnego systemu gospodarowania
odpadami zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych.
Wykaz przedsiębiorców o których mowa wyżej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krynica
Morska.
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Ponadto właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi go gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Miasta
w Krynicy Morskiej zawartą umowę oraz dowody potwierdzające uiszczania opłat za usługi lub w inny
sposób udokumentować wykonanie obowiązku.
W 2020r wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy przystąpili
do gminnego systemu gospodarowania odpadami.
Jako gmina spełniamy wymogi dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmujących takie frakcje jak: papier i tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielkomateriałowe i odpady bio zielone.
Informacje dotyczące gospodarki odpadami udostępniane są na oficjalnej stronie gminy
(www.krynicamorska.tv), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce odpady komunalne oraz fb.
2. Analiza złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
31.12.2020 r.
- liczba mieszkańców ( według danych ze stanowiska ds. ewidencji ludności) - 1217
- ilość podatników- 448
- ilość aktywnych deklaracji - 506
- ilość osób z deklaracji- 1736
- ilość podatników opłacających opłatę ryczałtową za domki letniskowe na cele rekreacyjnowypoczynkowe ( nie związane z działalnością gospodarczą)- 42

Ilość gospodarstw w deklaracji
ogólna

wg zużycia wody

wg pojemnika

stan na 31.12.2013

402

359

43

stan na 31.07.2014

699

513

186

stan na 31.12.2014

440

396

44

stan na 31.07.2015

718

598

120

stan na 31.12.2015

457

424

33

stan na 31.07.2016

822

624

198

stan na 31.12.2016

447

417

30

stan na 31.07.2017

768

623

145

stan na 31.12.2017

436

411

25

stan na 31.07.2018

765

693

188

stan na 31.12.2018

440

452

33

stan na 31.07.2019

768

636

203
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stan na 31.12.2019

436

419

32

stan na 31.07.2020

752

624

188

stan na 31.12.2020

448

475

28

2.1. Ilość deklaracji w podziale na sposób zbierania odpadów.

ogólna

z selekcją

wg zużycia wody

wg
pojemnika

stan na 31.12.2013

419

420

376

48

stan na 31.07.2014

755

704

535

220

stan na 31.12.2014

466

441

414

52

stan na 31.07.2015

811

776

648

163

stan na 31.12.2015

492

474

453

39

stan na 31.07.2016

910

831

672

238

stan na 31.12.2016

482

441

444

38

stan na 31.07.2017

863

809

679

184

stan na 31.12.2017

475

441

443

32

stan na 31.07.2018

882

818

693

188

stan na 31.12.2018

485

449

421

33

stan na 31.07.2019

1016

975

692

324

stan na 31.12.2019

499

475

452

47

stan na 31.07.2020

934

934

692

242

stan na 31.12.2020

506

506

475

31

Na podstawie powyższych tabeli należy stwierdzić, że w stosunku do pierwszego roku funkcjonowania
gospodarki odpadami nastąpił znaczny wzrost ilości gospodarstw oraz ilości złożonych deklaracji.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie odpady komunalne zbierane są w sposób
selektywny.
Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmiot zbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz
właściciela nieruchomości.
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2.2 Postępowania administracyjne w 2020 r. w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
a) wszczęto 22 postępowania administracyjne ws określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem deklaracji
b) wydano 1 postanowienia dotyczące korekty deklaracji z urzędu
c) wysłano 87 wezwań do właścicieli nieruchomości w sprawie:
- złożenia deklaracji
- korekty deklaracji
- złożenia wyjaśnień w przedmiocie danych zawartych w deklaracji
d) wystawiono 18 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e) wystawiono 3 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ( zgon podatnika)
f) wystawiono 2 decyzje w sprawie naliczenia kary dla przedsiębiorstwa w związku z nieterminowym
złożeniem sprawozdania kwartalnego za nieczystości ciekłe.

3. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki

Pojemniki na odpady zmieszane
Wielkość pojemnika

Ilość wydanych pojemników w 2020 r. ( szt )

120 l

48 szt

240 l

16 szt

1100 l

17 szt

Pojemniki na odpady selektywnie zebrane
Wielkość pojemnika
120 l ( worki)
240 l

Ilość wydanych pojemników w 2020r. ( szt)
83.296 szt.
9 szt.
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1100 l

7 szt.

W ramach systemu gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażono
w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Za usługę jest odpowiedzialna
firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAN- EKO” Stanisław Drzewiecki z siedzibą w Krynicy
Morskiej przy ul. Zalewowej 6/9.
III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie naszej gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Odpady komunalne są przetwarzane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp z o. o. w Tczewie.
Z.U.O.S. Sp z o. o. to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, a nawet w całej Europie,
z nowoczesnym parkiem maszynowym, autorskim zautomatyzowanym systemem sterowania procesem
sortowania oraz wykwalifikowaną kadrą.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W analizowanym 2020 r zmodernizowano monitoring w PSZOK oraz uzupełniono wyposażenie punktu
( gaśnice oraz koce gaśnicze).
Na terenie gminy przy ul. Zalewowej, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
( PSZOK) , który obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ STAN - EKO” Stanisław
Drzewiecki z siedzibą w Krynicy Morskiej przy ul. Zalewowej 6/9

3. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
w 2020r.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

20 01 03

Niesegregowane
komunalne

Masa
odpadów
(zmieszane)

odpady
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Porównanie ilości odebranych odpadów zmieszanych
z Gminy Miasta Krynica Morska 2014-2020

2014 r

1040,96 Mg

2015r

1197,2 Mg

2016r

1363,4 Mg

2017r

1387,38 Mg

2018 r.

1485,66 Mg

2019r.

1477,80 Mg

2020 r.

1328,48 Mg

Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych ( łącznie z PSZOK)

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów
komunalnych

15 01 07

Opakowania ze szkła

186,30

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

124,12

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

144,78

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

72,64

17 09 04

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

44,760

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć

0,10

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów.

126,52

17 01 82

Inne niewymienione odpady

1,120

16 01 03

Zużyte opony

5,58

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji
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20 03 99

Odpady komunalne niewymienione
w innych grupach ( popiół)

20 01 36

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

44,420

3,98

20 01 35

Zużyte
urządzenia
elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione 20
02 01 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

8,62

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 33.

0,18

20 01 34

Baterie i akumulatory
wymienione w 20 01 33

inne

niż

suma

0,08
860, 30 Mg

Porównanie odebranych odpadów selektywnie zebranych (dotyczy frakcji: papieru, tworzyw sztucznych,
szkła i odpadów wielkogabartowych)
z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2014-2020

2014r.

374,6 Mg

2015r.

316,92 Mg

2016r.

407,16 Mg

2017r.

439,18 Mg

2018r.

488,648 Mg

2019r.

513,25 Mg

2020r.

527,84 Mg

3.4. Ilość odpadów odebrana podczas zbiórek objazdowych ( wystawek).
W październiku 2020 r. organizowana była zbiórka odpadów wielkogabarytowych ( wystawka).
Podczas zbiórki odebrano
21,86 Mg odpadów ( 4,96 Mg zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych i 16,90 Mg wielkogabarytów)
IV. Osiągnięte przez Gminę Miasta Krynica Morska poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia.
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie poziomu recyklingu
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych ( Dz. U. 2016r. poz 2167).
Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2020r. powinien wynosić minimum 50%. Osiągnięty przez
Gminę Miasto Krynica Morska poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku w/w
frakcji wyniósł 317 %
rok

2013

2014

2015

2016

16

18

2017

2018

2019

2020

20

30

40

50

2012
Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szkło

10

12

14

Tabela przedstawia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych ( załącznik do w/w rozporządzenia)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2020r.
powinien wynosić minimum 70%, nasza gmina osiągnęła poziom 73,87 %.
rok
Inne niż
niebezpie
czne
odpady
budowlan
e
i rozbiórk
owe

2012

2013

2014

2015

2016

30

36

38

40

42

2017

2018

45

50

2019
60

2020
70

Tabela przedstawia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych ( załącznik do w/w rozporządzenia)
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Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazany do składowania
powinien wynosić maksymalnie w 2020r. 35%, natomiast nasza gmina osiągnęła wynik na poziomie
10,62 %

rok

2012

Dopuszczalny
75
poziom masy
odpadów
komunalnych
ulegający
biodegradacji
przekazywanych do
składowania
w stosunku do masy
tych odpadów
wytworzonych
w 1995r.

2013 2014 2015
50

50

50

2016

2017 2018

45

45

40

2019

2020

40

35

Tabela przedstawia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych ( załącznik do w/w rozporządzenia)

V. Koszty i opłaty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych:

1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
•

Należności ( wymiar) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wynosi:
1.484.551,97 zł.

•

Wpływy ( wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. ( wszystkie
wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również za lata poprzednie zaksięgowane
w 2020 r.) wynoszą: 1.579.953,37 zł.

•

Wpłaty za dostarczenie odpadów do PSZOK (ponad limit ustalony w uchwale ) : 3.394,50 zł.

•

Nadwyżka( powstała w 2019 r.) wynosi: 245.470,97 zł.

•

W 2020 roku nałożono kary finansowe na firmy prowadzące działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za nieterminowe złożenie
sprawozdań do Burmistrza Miasta w wysokości 4.000,00 zł. ( kwota ta zasila budżet gminy)
- mToilet Sp z o. o. w Warszawie- 3.600 zł.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAN - EKO” Stanisław Drzewiecki, Krynica Morska – 400 zł
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•

Zgodnie z ustawą udzielono ulg z tytułu posiadania przydomowego kompostownika 7 podatnikom
na kwotę: 78,44 zł.

Zestawienie zaległości i nadpłat

na dzień

zaległość

nadpłata

01.01.2020 r.

247.358,71

10.693,42

31.12.2020r.

161.794,64

20.530,75

Dochodzenie należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest prowadzone zgodnie
z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU. z 2020 poz.1427 ze
zmianami).
Jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie
obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej,
podejmowane są działania
informacyjne w formie pisemnej wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez
niego obowiązku, przed przesłaniem upomnienia. Upomnienie przesyłane jest zobowiązanemu
niezwłocznie, w szczególności jeżeli: łączna wysokość należności
pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnych przekroczy
dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne, z podjętych działań
informacyjnych w sprawie wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany; nie później niż po
upływie 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne, jeżeli z tych działań
wynika, że obowiązek zostanie dobrowolnie wykonany.
Egzekucja administracyjna zostaje wszczęta, gdy po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego
obowiązku opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po udzielaniu informacji,
następnie przesłaniu mu pisemnego upomnienia, zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego opłata nie zostaje uiszczona.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego
upomnienia.
Obowiązek ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika
z ustawy z dnia 13 września 19996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r poz.1439).

2.Koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r. (zł)

Odbiór odpadów komunalnych

595.494,45

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

743.412,11

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 r.
54

www.krynicamorska.tv

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

49.200,00

Obsługa systemu (koszty biurowe, licencja i obsługa programu
komputerowego, opłaty pocztowe, deklaracje itp.)

32.400,58

Inne koszty( koszty administracji i edukacji, płace pracowników)
Razem

139.336,72
1.559.843,86

VI. Podsumowanie i wnioski
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 r.
została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w w/w zakresie.
Opracowanie zawiera informacje na temat liczby właścicieli, ilości złożonych deklaracji oraz pokazać
również efektywność systemu gospodarowania odpadami.
Analiza ma zweryfikować możliwości w zakresie zmniejszania odpadów komunalnych, kosztów
poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
Nadal głównym celem jest dalsze uświadamianie mieszkańców w celu polepszania poziomu segregacji
poszczególnych frakcji odpadów, aby osiągać wymagane poziomy odzysku i recyklingu oraz ograniczać ilość
wytwarzanych odpadów.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020, prowadzi do następujących wniosków:
1) Gmina Miasta Krynica Morska we właściwy sposób wprowadziła system gospodarowania odpadami.
Systemem gospodarowania odpadami objęte zostały wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie
gminy tj. nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości nie zamieszkałe, mieszane oraz domki letniskowe.
Zbieranie i odbiór odpadów odbywa się w sposób selektywny z podziałem na frakcje: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne, popioły, bio odpady i odpady zmieszane.
Dodatkowo odpady budowlano- rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt AGD,
wielkogabaryty i odpady bio- zielone były zbierane w PSZOK.
2) Zdolności przerobowe Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie były
wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu naszej gminy.
3) Na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w roku 2020 zebrano 1.328,48 (Mg ) odpadów
zmieszanych, czyli o 149,32 (Mg) mniej jak w roku 2019.
Odpadów selektywnie zebranych, wszystkich ( razem z PSZOK) zebrano 860,30 (Mg), natomiast frakcje:
papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielkogabarytowych zebrano 527,84 Mg, czyli o 14,59
Mg więcej niż w roku 2019.
4) Koszty całego systemu gospodarki odpadami w 2020r. wyniósł 1.559.843,86 zł. Wymiar opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli wszystkich nieruchomości w 2020r. wyniósł
1.484.551,97 zł., natomiast uzyskana kwota w roku budżetowym wynosi 1.583.347,87 zł.
Z powyższego wynika, że dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r.
w pełni pokryły koszty obsługi systemu gospodarki odpadami.
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Powstała nadwyżka zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie
wykorzystana
w następnym roku na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W 2020r. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie dwukrotnie podniósł cennik przyjęcia
i zagospodarowania odpadów.
5) W 2020 r. zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych, natomiast zwiększyła liczba odpadów selektywnie
zebranych, co pokazuje, że coraz lepiej segregujemy odpady.
Gmina Miasta Krynica Morska osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu.
6) W listopadzie 2020r. zmieniono dwie uchwały dotyczące gospodarowania odpadami.

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Krynica Morska to dokument
wspierający zrównoważony rozwój w obszarze polityki społecznej w celu poprawy jakości życia
mieszkańców i budowania zintegrowanej społeczności lokalnej. Przyjęta została przez Radę Miejską
w Krynicy Morskiej uchwałą nr XIII/137/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Jej główne cele to:
1. Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca
(zarządzająca) infrastrukturę miejską w celu własnego rozwoju- działania:
•

funkcjonowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego- w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej, Centrum czasowo
zostało zamknięte;

•

funkcjonowanie świetlicy środowiskowej codziennie w godzinach 14:00-18:00 – w trosce o
wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji
epidemicznej, świetlica została czasowo zamknięta;
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•

udostępnianie boiska szkolnego i sali gimnastycznej do użytku mieszkańców- w trosce
o wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji
epidemicznej, boisko oraz sala gimnastyczna zostały czasowo zamknięte;

•

wykorzystanie terenu przy porcie jachtowym na organizację imprez sportowych - regaty;

•

swobodny

dostęp

mieszkańców

i

organizacji

pozarządowych

do

korzystania

z budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej, sali narad Urzędu Miasta - w trosce o wspólne
bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
możliwość wykorzystania sal została czasowo zawieszona;

2. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień - działania:
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii- systematyczna praca terapeutyczna z klientami- nieodpłatna- dla osób
uzależnionych,
oraz
ich
rodzin.
Zajęcia
prowadzili
specjaliści
terapii
uzależnień
i odbyło się 77 dyżurów czyli 270 godzin konsultacji z których skorzystało 54 osoby;
•

prowadzono kampanie z zakresu profilaktyki uzależnień: „Bezpieczne wakacje – wolne od
narkotyków, dopalaczy i innych uzależnień oraz od przemocy”, letnia kampania profilaktyczna „
Profilaktyka w plecaku”, „Bezpieczne wakacje”, „ Bezpieczna rodzina”,

•

realizowano rekomendowany program profilaktyki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Debata”,
„Cukierki”,

•

rozpowszechniano i udostępniano ulotki, kolorowanki,

plakaty

dotyczących uzależnień ,

przemocy , narkotyków oraz dopalaczy, bezpieczne wakacje, bezpieczna rodzina,
•

umożliwiono konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Łącznie w 2020 r. Zrealizowano 163,50
godzin

(w

tym

106,5

godzin

sfinansowano

z

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 57 godzin z Gminnego programu Przeciwdziałania
Narkomanii). Ogółem pomocą zostało objętych 27 rodzin, w tym 14 dzieci;
•

prowadzono również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze o łącznej licznie godzin 384 przez 96 dni
w których uczestniczyło łącznie 24 dzieci,

•

Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 5 dzieci, które ze względu na swoją sytuację wynikającą z
problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych powodów miały utrudniony dostęp do
wypoczynku. 1 dziecko skorzystało z oferty wyjazdu na kolonie letnią do Włodawy, której
organizatorem było Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

•

stałe monitorowano i diagnozowano środowiska dotknięte problemem uzależnień
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•

zajęcia profilaktyczne z terapeutą uzależnień dla uczniów;

•

możliwość korzystania z zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w MBP: taneczne, gimnastyka dla
seniorów- w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
dotyczącymi sytuacji epidemicznej, zajęcia zostały czasowo wstrzymane;

•

dostępne ścieżki rowerowe na długości od Przebrna do Piasków;

•

współpraca samorządu lokalnego z podmiotem zarządzającym przystanią żeglarską, organizacja
regat;

3. Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu
•

pracy asystenta rodziny zatrudnianego przez MOPS z 7 rodzinami;

•

realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez pracowników SP w Krynicy
Morskiej,

oraz

prowadzenie

pedagogizacji

rodziców,

konsultacji

i

spotkań

z wychowawcami;
•

Dzielnicowy Posterunku Policji cyklicznie uczestniczyła w spotkaniach ZI w ramach procedury
"Niebieskiej Kary" a także cyklicznie prowadzi prelekcje na temat mowy nienawiści, tolerancji oraz
zapobieganiu hejtowi;

•

bieżące monitorowanie i analiza sytuacji dzieci i młodzieży przez pracowników MOPS, SP
i KPP- zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego- terapeutycznego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych o łącznej liczbie godzin 546,

•

prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których istnieje problem niewydolności
wychowawczej, właściwego pełnienia obowiązków rodzicielskich, trudności opiekuńczych
i niewłaściwych postaw rodzicielskich;

•

realizowanie

ustawy

o

pomocy

państwa

w

wychowywaniu

dzieci,

ustawy

o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych;
•

Urząd na bieżąco współpracuje z MOPS, Szkołą Podstawową i organizacjami pozarządowymi w celu
bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży;

•

poprzez

bezpośrednią

pracę

Zespołu

Interdyscyplinarnego

podczas

6

posiedzeń

i 6 spotkań Grup Roboczych powołanych przy ZI do pracy z konkretnymi rodzinami;
•

poprzez wprowadzenie procedur „Niebieskiej Karty” w 4 środowiskach rodzinnych;

•

współpracowano w ramach instytucji działających na rzecz przeciwdziałania sytuacjom
kryzysowym

(MOPS,

SP,

ZI,

KPP,

CIK

w

Nowym
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i zawodowy, itp.);
•

zapewniono konsultacje z psychologiem dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

•

czynny udział członka GKRPA w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego;

•

objęto świadczeniami pomocy społecznej rodziny uprawnione, tj. spełniające kryteria dochodowe,
oraz udzielano wsparcia i świadczono pracę socjalną;

•

pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez propagowanie informacji urzędów pracy;

•

udzielenie wsparcia przez asystenta rodziny bezpośrednio w środowisku;

•

kierowanie do specjalistów i organizacji;

•

propagowanie informacji o dostępnych formach pomocy, w tym bezpłatnej pomocy prawnej.

•

organizacja

usług

opiekuńczych

świadczonych

przez

opiekunki

z ośrodka pomocy społecznej w środowisku dla 29 osób, kontynuowanie programu "Opieka 75+",
korzystanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
•

udzielanie wsparcia finansowego przewidzianego ustawą o świadczeniach rodzinnych dla rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym;

•

udzielanie

wsparcia

rodzinom

w

ramach

rządowego

programu

"Za

życiem"

oraz

w ramach prac społecznie-użytecznych.

4. Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów
•

organizowaniu wyjazdów integracyjnych dla seniorów przez Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (Opera, Teatr Muzyczny, wycieczki krajowe i zagraniczne) - w trosce o wspólne
bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
wyjazdy integracyjne zostały czasowo wstrzymane;

•

działalności Terenowego Koła Emerytów i Rencistów- organizację Dnia Seniora z udziałem dzieci,
Dzień Kobiet, Spotkania Wigilijne, aktywne uczestnictwo w WOŚP- działania czasowo wstrzymane
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami związanymi z sytuacją epidemiczną;

•

organizacja

usług

opiekuńczych

świadczonych

przez

opiekunki

z ośrodka pomocy społecznej w środowisku dla 29 osób, kontynuowanie programu "Opieka 75 +",
korzystanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
•

praca opiekunek w ośrodku pomocy społecznej w celu zapewnienia potrzeb oraz zwiększenia
liczby godzin dla osób korzystających z usług opiekuńczych,

•

organizacja 3137 godzin usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki ośrodka pomocy
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społecznej w środowisku 29 rodzin,
•

przekazywanie informacji do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów o możliwości korzystania z
usług opiekuńczych, diagnoza środowiska pod kątem osób samotnych, niemających wsparcia ze
strony rodziny,

5. Rozwój i edukacja mieszkańców Miasta Krynica Morska
•

szkoła zapewnia możliwość wsparcia ze strony pedagoga. Uczniowie są kierowani do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie mogą przejść stosowne badania i w razie potrzeby uzyskać
pomoc;

•

co roku przybywają nowe pomoce dydaktyczne, każda klasa jest wyposażona w rzutnik
i wiele- w tablice interaktywne;

•

podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,

•

prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

•

prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi;

•

udział uczniów w licznych konkursach międzyszkolnych;

•

w październiku 2020 roku odbyło się szkolenie warsztatowe dla wszystkich pracowników
(pedagogicznych i niepedagogicznych) w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Szukanie rozwiązań dla lepszej współpracy;

•

przekazywanie informacji o kursach i szkoleniach poprzez stronę internetową miasta oraz FB
miasta;

•

promowanie projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną dla osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;

•

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie porozumienia
pomiędzy

Starostą

a

Gminą

Miasta

Krynica

Morska

organizowane

są

w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej prace społecznie użyteczne.
•

promowanie ofert aktywnego spędzenia czasu;

Z ewaluacji działań podjętych w 2020 roku w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Miasta Krynica Morska oraz analizy wartości osiągniętych wskaźników
monitoringu wynika, iż cele strategiczne są konsekwentnie realizowane. Mimo czasowego zawieszenia

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 r.
60

www.krynicamorska.tv

niektórych działań, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną związaną z ogłoszeniem pandemii
koronawirusa, większość planu została zrealizowana przez wszystkie zaangażowane podmioty.
Jak widać z powyższej analizy działań, cele takie jak: integracja, promocja zdrowego trybu życia,
aktywności fizycznej są z sukcesami realizowane. Działania realizowane w ramach strategii niewątpliwie
rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich
przeciwdziałania.
Istnieją jednak przestrzenie życia społecznego, które wymagają szczególnej uwagi.
W każdej bowiem społeczności znajdują się osoby gorzej sytuowane, które w wyniku zdarzeń losowych,
własnych deficytów a także źle podejmowanych decyzji, cierpią niedostatek i borykają się z problemami
mieszkaniowymi. Należy sobie zadać pytanie jak chcemy, jako społeczność miasta, realizować ideę
solidarności z tymi osobami, oraz jak pomagać w sposób mądry, unikając nadużyć i marnotrawienia.
Działania realizowane w ramach strategii niewątpliwie rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają
wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich przeciwdziałania.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
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1. "Program wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynica Morska na lata 2018-2020" został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XXXIV/318/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Adresatami są
rodziny i dzieci z terenu Gminy Miasta Krynica Morska, w szczególności te przeżywające trudności
opiekuńczo-wychowawcze

oraz

te,

których

dzieci

zostały

umieszczone

w pieczy zastępczej. Program ma charakter profilaktyczny oraz interwencyjny, w zależności od celów i
zadań niezbędnych do ich osiągnięcia. Głównym założeniem Programu było utworzenie systemu wsparcia
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, natomiast cele szczegółowe a zarazem zadania to:
- diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych;
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny;
- poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców;
- umożliwienie powrotu dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

2. W 2020 roku realizowano zadania wynikające z "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasta
Krynica Morska w latach 2018-2020", m.in.:
- Ośrodek udzielał wsparcia rodzinom o niskim statusie materialnym, przeżywającym kryzys lub
borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w formie świadczeń pieniężnych,
niepieniężnych oraz w formie rzeczowej, a przede wszystkim (bez względu na status materialny) w formie
pracy socjalnej, łącznie było to 91 rodzin z dziećmi;
- realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu", w ramach którego dzieci objęte są dożywianiem
w szkołach, w roku 2020 pomocą zostało objętych 21 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w
Krynicy Morskiej jak również młodzież przebywająca w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie
Elbląga i Gdańska;
w

w

2020 roku Ośrodek kontynuował

ramach Programu Operacyjnego

najuboższej ludności.

zawarte porozumienie

z Bankiem Żywności w Elblągu

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i dostarczano żywność dla

W 2020 roku było 6 dostaw żywności.

Ośrodek rozdysponował artykuły

żywnościowe dla 75 rodzin ( 137 osób w rodzinach);
- świadczona jest pomoc w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- dla rodzin z trudnościami, prowadzone są bezpłatne konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, (pomoc
psychologiczna, pomoc terapeutów uzależnień),
- Ośrodek prowadzi również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Sprzęt
wypożyczany jest nieodpłatnie. W 2020 roku ze sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 11 osób.
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- w rodzinach, w których występuje przemoc prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty,
w związku z czym odbywały się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej, mające na
celu udzielenie kompleksowej pomocy.

Prognoza:
- utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
- utrzymanie liczby zatrudnionych asystentów rodziny,
- regularna pedagogizacja rodziców, jako skuteczna forma kształtowania właściwych postaw rodzicielskich;
- prawidłowe relacje w rodzinie najlepiej zabezpieczają dobro członka rodziny w sytuacji kryzysu
wywołanego czynnikiem zewnętrznym;
- przywracanie dobrostanu rodzin przeżywających trudności wymaga systemowych, skoordynowanych
oddziaływań;
- inwestowanie w dobrostan rodzin jest najlepszym sposobem zapobiegania negatywnym zjawiskom
społecznym;
- właściwe diagnozowanie potrzeb rodziny warunkuje stosowanie właściwych metod pomocy;
- nieformalne sposoby oddziaływania oparte na bezpośrednim kontakcie z rodziną i podmiotowa
współpraca rodziny w rozwiązywaniu jej trudności są procesem i dają trwałe efekty;
- kontynuowanie działań skierowanych na rodzinę w nowym Programie Wspierania Rodziny
w Gminie Miasta Krynica Morska w kolejnych latach.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2020
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Cele „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2015-2020”:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Krynica Morska- w związku
z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminę
obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji,
podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Jest to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości
wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmującą wspólne i skoordynowane działania mające na
celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy
miasta Krynica Morska. Jego cele i zadania:
•

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem
przemocy, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu,

•

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Miasta Krynica Morska,

•

usprawnienie przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w
tym w szczególności przemocy w rodzinie,

•

wzmocnienie zaufania społecznego w lokalnym środowisku oraz umiejętności współdziałania,

•

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o
instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

•

zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2015-2020,

•

tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
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przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,
•

rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w
środowisku lokalnym,

•

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Zespół Interdyscyplinarny, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadził kampanię: „Wybieram

pomoc”, która jest elementem ogólnokrajowej kampanii „Wybieram pomoc” pod patronatem
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej cele zakładają edukację dot. zjawiska przemocy. W
związku z w/w kampanią działała strona „Wybieram pomoc- Krynica Morska”, na której regularnie
umieszczane były posty zawierające informacje:
- czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje w wymiarze psychologicznym, społecznym, rodzinnym i
prawnym;
- jak reagować na przemoc, oraz jakie są formy pomocy rodzinie z problemem przemocy: dzieciom, osobie
doznającej przemocy i osobie stosującej przemoc;
- współwystępujących problemach takich jak uzależnienie, współuzależnienie, wyuczona bezradność,
destrukcyjne formy przystosowawcze do problemu;
- dane teleadresowe instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie, w tym telefony zaufania;
- możliwych formach pomocy w Krynicy Morskiej, oraz dane członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
którzy mogą profesjonalnie wspierać rodziny z problemem przemocy.

2) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy- w programie wychowawczoprofilaktycznym Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Krynicy Morskiej zawarto cele i treści dotyczące
edukacji w zakresie przemocy, profilaktyki zachowań przemocowych oraz promowano alternatywne
metody rozwiązywania konfliktów, komunikacji wolnej od przemocy, a także właściwego reagowania na
przemoc

w

środowisku

szkolnym,

rówieśniczym,

społecznym

i rodzinnym (spotkania grupowe prowadzone przez wychowawców i pedagoga szkolnego, funkcjonariuszy
Policji w Nowym Dworze Gdańskim- zwłaszcza Dzielnicowy, uświadamiające skutki prawne, psychologiczne
i społeczne stosowania przemocy;

3)

zwiększenie

skuteczności

działań

interwencyjnych

wobec

osób

stosujących

przemoc

w rodzinie- wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty” wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w
rodzinie, model pomocy rodzinom przeżywającym trudności i kryzysy w Krynicy Morskiej sprawdza się
przede wszystkim w wymiarze profilaktyki. Powoływano grupy robocze składające się ze specjalistów z
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różnych dziedzin (np. pracownik socjalny, pracownik MOPS, terapeuta, funkcjonariusz policji,
wychowawca, członek GKRPA) mające na celu zdiagnozowanie problemu i opracowanie planu pracy z
rodziną, celem udzielenia interdyscyplinarnej pomocy, gdzie spotykają się różne perspektywy ujmowania
przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. Dostępność pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i terapeutycznej (w tym terapii rodzinnej i uzależnień) powoduje, że rodziny są objęte
wsparciem już na początkowym etapie kryzysu. O pomoc zgłaszają się osoby zachęcone przez
wcześniejszych uczestników różnych form pomocy, co świadczy o skuteczności modelu pomocowego i
zaufaniu społecznym do oferty pomocowej, liczba „Niebieskich Kart” założonych w 2020 roku to 4 .

4) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie- coraz więcej osób zgłasza się po pomoc w
trudnych sytuacjach życiowych- jest to pomoc psychologiczna (spotkania motywujące, wspierające,
terapeutyczne itp.), socjalna i prawna, realizowana przez punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Obowiązek
ustawowy wspierania osób dotkniętych przemocą w rodzinie mają wszystkie instytucje działające na rzecz
rodziny, w tym MOPS, szkoła, policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodek
zdrowia. Coraz częściej, jak wynika z dostępnych danych, po pomoc zwracają się osoby samodzielnie,
zachęcone dobrym doświadczeniem kontaktu z instytucją innych osób. W dużej mierze z pomocy
psychologicznej korzystają rodziny, które nie są klientami systemu pomocy społecznej, lecz dzięki
świadomości i motywacji do zmiany samodzielnie poszukują wsparcia.
W przestrzeni ochrony zdrowia NZOZ w Krynicy Morskiej kontynuowany jest narodowy Program
Zdrowia „Stop przemocy wobec dzieci”. Pracownicy służby zdrowia posiadają odpowiednie kompetencje i
w sposób odpowiedzialny reagują na przejawy przemocy w rodzinie, ze szczególną uwagą skierowaną na
sytuację dzieci - zwłaszcza małoletnich - które są w tut. ośrodku zdrowia konsultowane. Również przy okazji
pracy środowiskowej zespół pielęgniarski analizuje sytuację bezpieczeństwa osobistego podopiecznych
(dzieci, osoby starsze, chore). Dla pacjentów dostępne są informacje /ogłoszenia, ulotki/ dot. przemocy
i możliwych form pomocy.

Realizacja „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2020” przebiega prawidłowo. Z zebranych informacji wynika, iż
stworzony w gminie system pomocowy działa skutecznie. Osoby udzielające wsparcia cieszą się zaufaniem
społecznym, jak również instytucje, które reprezentują. Realizowane kampanie informacyjne i działania
edukacyjne przynoszą zakładane efekty.
W poczuciu wspólnej misji tworzenia społeczeństwa wolnego od przemocy w roku 2020 zaplanowano
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kontynuację działania w ramach kampanii „Wybieram pomoc”. Każda instytucja posiadająca reprezentanta
w Zespole Interdyscyplinarnym jest otwarta na potrzeby rodzin i w sposób profesjonalny przygotowana do
świadczenia pomocy.

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

14 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady
Miejskiej na dwuletnią kadencję.
W skład MRM wchodzą:
1. Aneta Czarnuch
2. Adrianna Nikołajuk
3. Aleksandra Jurewicz
4. Joanna Jurewicz
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5. Szymon Lisek
6. Angelika Sitko
7. Radosław Wota
Młodzież włącza się w różnego rodzaju akcje społeczne wspierając wydarzenia i działania inicjowane przez
organizacje pozarządowe oraz samorząd. W 2020 r działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej była bardzo
ograniczona przez ograniczenia związane z pandemią. Młodzież spotykała się kilkakrotnie na spotkaniach
on -line. Po akceptacji Rady Seniorów młodzi ludzie w reżimie sanitarnym ozdobili jajko wielkanocne, które
stanęło w centrum miasta przy Informacji Turystycznej.

RADA SENIORÓW

23 października 2019 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta wraz z Przewodnicząca Rady
Miejskiej wręczyli Radnym Seniorom zaświadczenia o wyborze.
W ten sposób rozpoczęła działalność pierwsza Rada Seniorów w Krynicy Morskiej i w Powiecie
Nowodworskim.
W skład Rady Seniorów weszli:
1. Pani Lidii Borowik,
2. Pana Jerzego Figiel,
3. Pani Teresy Figiel,
4. Pani Haliny Halama,
5. Pani Joanna Lewandowska,
6. Pan Zbigniew Wechterowicz,
7. Pani Małgorzata Włoczkowska
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Podczas pierwszej Sesji Radni spośród siebie wybrali: Przewodniczącego - Pana Jerzego Figiel,
Wice Przewodniczącego - Pana Zbigniewa Wechterowicz
oraz Sekretarza- Panią Małgorzatę Włoczkowską.
Rada Seniorów ze względu na pandemię nie spotykała się. Członkowie Rady kontaktowali się ze sobą
telefonicznie. Systematycznie przed każdą Sesją Rady Miejskiej przewodniczący Rady Seniorów
otrzymywał wszelkie projekty uchwał procedowanych podczas sesji. Wszelkie informacje wpływające do
tutejszego urzędu do Rady Seniorów były na bieżąco przekazywane przewodniczącemu.

IMPREZY SPORTOWE, WYDARZENIA, PROMOCJA W 2020.
SPORT:
W 2020 roku w gminie Krynicy Morskiej odbyły się imprezy związane tylko i wyłącznie ze sportami
wodnymi, a były to regaty żeglarskie, takie jak:
1. Regaty klasy Nautica 450 w terminie 1-2.VIII.2020 r., organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Klasy
Nautica 450, przy współfinansowaniu Burmistrza Miasta Krynica Morska. W regatach wzięło udział około
36 zawodników.
2. Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego i Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej w terminie 21-23.VIII.2020 r.,
organizowane przez Jacht Klub Elbląg, przy współfinansowaniu Burmistrza Miasta Krynica Morska.
W regatach wzięło udział około 70 zawodników.
3. Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet 2020 w terminie 11-13.IX.2020 r., organizowane
przez Stowarzyszenia Klasy Cadet, przy współfinansowaniu Burmistrza Miasta Krynica Morska. W regatach
wzięło udział około 130 zawodników.
4. Mistrzostwa Polski w klasie Omega 2020 w terminie 17-18.IX.2020 r., organizowane przez Polski Związek
kl. OMEGA, przy współfinansowaniu Burmistrza Miasta Krynica Morska. W regatach wzięło udział około
120 zawodników.
5. Grand Prix Zalewu Wiślanego i Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej Krynica Morska w terminie 25 27.IX.2020 r., organizowane przez Jacht Klub Elbląg, przy współfinansowaniu Burmistrza Miasta Krynica
Morska.
TURYSTYKA
Co roku w Krynicy Morskiej jest uruchamiana Informacja Turystyczna (IT), która znajduje się przy wejściu
na molo od strony Zalewu Wiślanego, przy ul. Gdańskiej. Do obsługi IT zatrudnione zostały dwie osoby.
Z uwagi na panującą pandemię, wyjątkowo IT funkcjonowała w okresie od 27.06.2020 r. do dnia
27.09.2020 r.
W ubiegłym roku zostało zgłoszonych 21 obiektów do ewidencji innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie, którą prowadzi Burmistrz Miasta Krynica Morska. Patrząc na ubiegłe lata, jest do duży wzrost
rejestracji, a to za sprawą powstawania nowych obiektów, jaki i również wprowadzenia przez Rząd "Bonu
Turystycznego", który jest honorowany przez kwaterodawców pod warunkiem wpisu do w/w ewidencji.
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PROMOCJA/ WYDARZENIA
W 2020 roku ze stanowiska Obsługi Rady Miejskiej Krynica Morska została przekazana dodatkowa składka
w wysokości 267.000 zł na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w Krynicy Morskiej (LOT). Środki
finansowe LOT miał przeznaczyć na promocję Gminy Miasta Krynica Morska, tj. promocje w social media
(FaceBook) i na portalach internetowych m.in. takich, jak: onet podróże, gazeta.pl, WP). Również w kilku
miastach w Polsce prowadzona była kampania billboardowa m.in. na przystankach komunikacji miejskiej.
Ponadto LOT podpisał umowę na emisje wskazania sponsorskiego przy audycjach pt. „Prognoza Pogody”
(z obrazem pogodowym z Krynicy Morskiej) nadawane w Programach Telewizyjnych Polsat i Polsat News
w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020r.
Oprócz powyższych działań, w miesiącu sierpniu 2020 r., po podpisaniu umowy przez burmistrza Krynicy
Morskiej na miejskiej plaży "Plaży Białej" odbyła się impreza pn.: "Projekt Plaża" . W skład imprezy
wchodziła audycja na żywo w programie TVN "Dzień dobry Wakacje" oraz emisja programu "Co za
tydzień". W programach można było zobaczyć piękno i walory naszej miejscowości, wywiady z ciekawymi
ludźmi.
W dniu 28 maja 2020 r. z Krynicy Morskiej do Krynicy Zdrój wystartowali rowerzyści "V Krynickiego Rajdu
Rowerowego" Rajd zakończył się w dniu 7 czerwca 2020 r.
W 2020 r powstał film Krynica Morska - Piaski - Dom wolności, promujący Piaski.
Film ukazał się w dwóch wersjach krótszej i dłuższej.

AKTYWNY SAMORZĄD – CZŁONKOSTWO I WSPÓŁPRACA

1) Lokalna Organizacja Turystyczna,
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2) Związek Miast i Gmin Morskich,
3) Stowarzyszenie Żuławy,
4) Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania,
5) Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia - Sopot,
6) Związek Miast Polskich,
7) Związek Gmin Pomorskich,
8) Lokalna Grupa Rybacka
W 2020 r. podjęto również współpracę z powiatem Tomaszowskim.

BEZPIECZEŃSTWO W KRYNICY MORSKIEJ

1. Otwarcie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
2. Zabezpieczenie Ochotniczej Straży Pożarnej, wsparte w okresie lipiec-sierpień wozem gaśniczym
oraz czterema strażakami zawodowymi z Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Pożarniczej w
Legionowie.
3. Wspieranie Policji w zwiększeniu służb w mieście,
4. Współpraca ze Strażą Graniczną,
5. Zakup nowego wozu ratowniczo - gaśniczego w ramach akcji „Bitwa o wozy” realizowanej przez
MSWiA w związku z frekwencją w wyborach prezydenckich. Zakup został dokonany w znacznej
większości przez środki pozabudżetowe Krynicy Morskiej. Podziękowanie dla mieszkańców za
czynny i aktywny udział w głosowaniu w wyborach prezydenckich,
6. Nieodpłatne przekazanie maseczek ochronnych seniorom.
7. Zakupiono zewnętrzne dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk, które zostały umieszczone w
różnych częściach miasta.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNICY MORSKIEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
1. Wstęp
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej funkcjonują 2 oddziały przedszkolne i 8
oddziałów szkolnych.

Nazwa oddziału

Ilość uczniów/
przedszkolaków
19

wychowawca

Oddział przedszkolny 3-4
Anna Kuffel, Małgorzata Streich
latki „Krasnale”
Oddział przedszkolny 5-6
7
Małgorzata Belter
latki „Zuchy”
Klasa 1
5
Barbara Madej - Kowalik
Klasa 2
11
Agata Post
Klasa 3
14
Ilona Filiks
Klasa 4
6
Marek Włodarski/Katarzyna Fabich
Klasa 5
4
Michał Sumeradzki
Klasa 6
7
Krystian Preiss
Klasa 7
8
Teresa Pawłowska
Klasa 8
9
Katarzyna Swat
Razem w szkole uczy się 64 uczniów szkoły podstawowej i 26 przedszkolaków czyli 90
uczniów.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej jest jedyną tego typu szkołą w Gminie Miasta
Krynica Morska. Z tego powodu, a także z uwagi na liczebność uczniów szkoły (powyżej 70 uczniów) i
odległość od kolejnej takiej placówki oraz potrzeby mieszkańców szkoły nie można ani zlikwidować ani
przekazać do prowadzenia stowarzyszeniu lub fundacji.
Grono pedagogiczne wraz z pracownikami niepedagogicznymi, czuje dużą odpowiedzialność za rozwój
młodego Kryniczanina, gdyż to właśnie nasza szkoła jest tym miejscem, gdzie kształtują się fundamenty
osobowości, wrażliwość społeczna i przyrodnicza oraz artystyczna.
Zespół pracowników Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej dokłada wszelkich
starań, by zadbać o infrastrukturę szkoły, bazę dydaktyczną, sportową, by jak najmocniej wesprzeć
młodego człowieka.

2. Infrastruktura i wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka to: 11 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet
pedagoga, świetlica, stołówka, boisko, plac zabaw, siłownia, teren zielony.
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Posiadamy: około 40 komputerów, 5 tablic interaktywnych, kąciki relaksu, źródełko z wodą pitną,
radiowęzeł (nagłośnienie na holu), Internet OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) o prędkości około
80MB/s, domofon.
Hodujemy zwierzęta: papugi, patyczaki, rybki, karaczany madagaskarskie oraz chomika.
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Część szkoły jest zabytkowa.
3. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku 2020
Język polski, średnia krajowa 59%, woj. pomorskie 58%
Powiat nowodworski:
Krynica Morska – 63,00 %
gmina Sztutowo – 62,00%
gmina Ostaszewo – 56,56%
gmina Stegna – 52,84%
Nowy Dwór Gdański –50,53%
Stanin 6 wyżej średni
Matematyka, średnia krajowa 46%, woj. pomorskie 45%
Powiat nowodworski:
Krynica Morska - 45%
gmina Sztutowo - 41%
gmina Stegna - 40,14 %
gmina Ostaszewo – 37,07 %
Nowy Dwór Gdański – 33,08 %
Stanin 5 średni
Język angielski, średnia krajowa 54%, woj. pomorskie 54%
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Powiat nowodworski:
Krynica Morska 66,17%
gmina Sztutowo - 58,46 %
Nowy Dwór Gdański 48.63 %
gmina Ostaszewo 47,47%
gmina Stegna – 43,06 %
Stanin 7 wysoki

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej osiągnęła wysokie wyniki egzaminów
ósmoklasisty. Wyniki krynickich uczniów są najwyższe ze wszystkich gmin w powiecie nowodworskim.
4. Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej
Nagrody Burmistrza Miasta Krynica Morska za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe otrzymali
uczniowie: Piotr Kuczma, Igor Szymański, Jarosław Jakimowicz, Dawid Majcher, Wiktoria Muszyńska,
Marianna Fabich, Aleksandra Jurewicz, Małgorzata Ferenc.
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
do etapu rejonowego 2019/2020 zakwalifikowały się:
• chemia - Jagoda Stępień (pod opieką nauczycielki Alicji Zielińskiej)
• język polski – Marianna Fabich, Natalia Wojdyna, Jagoda Stepień (pod opieką nauczycielek
Katarzyny Fabich i Teresy Pawłowskiej)
etap wojewódzki – finalistką kuratoryjnego konkursu z języka polskiego została uczennica klasy 8
Małgorzata Ferenc.
Do etapu rejonowego 2020/2021 zakwalifikowali się:
informatyka – Szymon Lisek (pod opieką nauczycielki Sławomiry Kuczmy-Szczepkowskiej)
matematyka – Marianna Fabich, Aleksandra Jurewicz (pod opieką nauczyciela Krystiana Preiss)
język polski – Marianna Fabich (pod opieką nauczycielek Teresy Pawłowskiej i Katarzyny Fabich)
Marianna Fabich zajęła II miejsce w powiatowym konkursie przyrodniczym „Jestem integralną częścią
przyrody” organizowanym przez Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana.
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5. Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej zgodnie z
ramowym planem nauczania zawartym w rozporządzeniu MEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Edukacja przedszkolna,
Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3,
Język polski od klasy 4,
Język angielski od przedszkola,
Język niemiecki klasy 7-8,
Matematyka od klasy 4
Wiedza o społeczeństwie klasa 8,
Historia od klasy 4,
Biologia od klasy 5,
Przyroda w klasie 4
Fizyka od klasy 7
Chemia od klasy 7,
Geografia od klasy 5,
Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8,
Muzyka w klasach 4-7,
Plastyka w klasach 4-7,
Informatyka w klasach 4-8,
Edukacja informatyczna w klasach 1-3,
Technika w klasach 4-6,
Wychowanie fizyczne od klasy 4,
Etyka,
Religia,
Zajęcia z wychowawcą,
Doradztwo zawodowe od klasy 7,
Wychowanie do życia w rodzinie od klasy 4

Z uwagi na liczebność klas w celu oszczędności środków finansowych Gminy Miasta Krynica Morska oraz
umożliwiania większych relacji uczniów z klas programowo wyższych i niższych lekcje wychowania
fizycznego, etyki, religii, plastyki, muzyki i techniki zgodnie z przepisami oraz z zatwierdzonym przez
Burmistrza Miasta Krynica Morska arkuszem organizacji szkoły odbywają się w klasach łączonych.
Dodatkowo, w miarę możliwości i ograniczeń wynikających z pandemii:
- odbywają się kółka zainteresowań – historyczne, czytelnicze, przyrodnicze, rowerowe,
z przedsiębiorczości,
- realizowane są projekty uczniowskie według zapotrzebowania uczniów.
W ramach wsparcia pedagogiczno – psychologicznego w szkole uczniowie mogą również:
- korzystać z opieki pedagoga oraz logopedy,
- uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
- zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w grupach łączonych,
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- zajęciach rewalidacyjnych.

Szkoła, wspierając rodzinę współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym w Krynicy Morskiej oraz ze
świetlicą środowiskową, która w roku 2020 została z inicjatywy szkoły przeniesiona do budynku szkoły.
Umożliwiło to podopiecznym świetlicy środowiskowej korzystanie z infrastruktury szkoły.
W szkole realizowany jest autorski program nauczania wychowanie do życia w rodzinie „Zrozumieć
siebie” oraz program profilaktyczno –wychowawczy skonsultowany z Radą Rodziców.
Plan pracy szkoły jest dopasowany do możliwości i potrzeb całego środowiska szkolnego, lokalnego i jest
skonsultowany z Radą Rodziców.

6. Zdrowy styl życia w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej
W szkole odbywają się oprócz zajęć wychowania fizycznego zajęcia sportowe m.in.:
- treningi piłki nożnej dla uczniów klas 1-3,
- treningi tenisa stołowego dla uczniów i dorosłych,
- wycieczki rowerowe.
Samorząd szkolny prowadzi przy wsparciu rodziców sklepik ze zdrowymi produktami.
Każdy uczeń szkoły może skorzystać ze stołówki szkolnej gdzie serwowane są zdrowe, odpowiednio
zbilansowane obiady (dla przedszkola również śniadania i podwieczorki) z dużą ilością warzyw.
W celu umożliwienia regularnego odżywiania funkcjonuje przerwa śniadaniowa i obiadowa dla uczniów.

7. Pozostałe informacje
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej stosuje się nowoczesne metody nauczania
dopasowane do potrzeb i możliwości uczniów, a także organizowane są aktywności ucznia, które wspierają
rozwój uczniów takie jak:
- dzień tabliczki mnożenia,
- miesiąc języka polskiego,
- liczne sztuki teatralne wystawiane dla uczniów,
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- czytanie publicznie książki patrona szkoły Janusza Korczaka,
- realizowana jest innowacja pedagogiczną „Wokół króla Maciusia”,
- zrealizowano projekt fotograficzny „Lutowa wiosna w Krynicy Morskiej”.
W szkole zgodnie z decyzją rodziców i uczniów, uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych
jedynie na potrzeby lekcji. Nie ma możliwości korzystania z telefonów podczas przerwy. W celu kontaktu
z rodzicem uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego w sekretariacie i świetlicy szkolnej.
Szkoła wyposażona jest worki sako, kąciki relaksu, klocki, gry planszowe.
Odbywają się liczne spotkania z dzielnicową, pracownikami Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana oraz
innymi.

W roku 2020 nasza szkoła zorganizowała I konkurs Ekologiczny „Rodzina dla Ziemi” we współpracy z
Urzędem Miasta Krynica Morska, Szkołą w Sztutowie, Urzędem Gminy w Sztutowie i Muzeum Zalewu
Wiślanego.
Mimo ograniczeń związanych z pandemią zorganizowano:
- pasowanie na przedszkolaka,
- pasowanie na zucha,
- pasowanie na ucznia,
- akcje ekologiczne np. sprzątanie świata,
- wyjazdy do teatru,
- nocki szkolne – biwaki integracyjne,
- bal karnawałowy w przedszkolu i szkole,
- Jasełka,
- Dzień pluszowego misia,
- wyjścia integracyjne np. ogniska klasowe,
- prowadzony jest szkolny profil jednostki na facebooku oraz strona internetowa.
8. Kadra Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej
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W lutym 2020 roku został ogłoszony konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Krynicy Morskiej, z uwagi na rozwijającą się pandemię wszystkie konkursy w Polsce zostały
unieważnione. Burmistrz powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka nauczycielce tej szkoły, startującej w konkursie, Alicji Zielińskiej, która w dniu 1 lipca 2020 roku
przejęła obowiązki po wieloletnim dyrektorze szkoły Marku Włodarskim.

Nauczyciele zatrudnieni w szkole często posiadają kwalifikacje do prowadzenia kilku rodzajów zajęć.
12 z 22 nauczycieli zatrudnionych jest na niepełnych etatach.
12 nauczycieli osiągnęło najwyższy awans zawodowy i jest nauczycielami dyplomowanymi.

Nauczyciele regularnie się szkolą i zdobywają nowe umiejętności. W 2020 roku ukończyli średnio po 20
szkoleń, nauczycielka Ilona Filiks ukończyła 55 szkoleń, pozostali nauczyciele zrealizowali co najmniej 10
szkoleń.

Nasze główne kierunki szkoleń to:
•

Nowoczesne metody pracy: metody aktywizujące, metoda projektu, tworzenie escape roomów,
narzędzia do kształtowania kompetencji cyfrowych u naszych uczniów oraz wiele innych

•

indywidualizacja i wsparcie w rozwoju każdego ucznia.

Czworo nauczycieli w roku 2020 skończyło lub rozpoczęło studia podyplomowe.

W szkole pracuje księgowa, referent, kucharka, pomoc kuchenna, 3 woźne/pomoce nauczyciela,
konserwator-palacz, konserwator-administrator, intendentka zatrudniona na 0,25 etatu (w roku 2020
nastąpiła redukcja etatu intendentki z uwagi na oszczędności).

Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w szkoleniach związanych z zakresem obowiązków np. rozwojem
psychologicznym dzieci w przedszkolu, zdrowym odżywianiem w oparciu o obowiązujące normy,
administrowaniem sieciami komputerowymi, zamówieniami publicznymi, finansami itp.
Nauczyciele i pracownicy administracji zdobywają nowe kwalifikacje i kompetencje.
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9. Nauka zdalna w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej

Nauczyciele opanowali różnorodne narzędzia do realizowania nauki zdalnej. Korzystamy m.in.
z programów takich jak: zoom, Genially, eduelo, Matlandia, komunikatora społecznego, quizizz oraz wielu
innych dostosowanych do potrzeb i możliwości naszych uczniów.

Organizujemy wirtualne apele i spotkania całej społeczności szkolnej, a także zdalne zebrania z rodzicami.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom rodziców i pomagamy w realizowaniu nauki zdalnej (np. poprzez
wypożyczanie laptopów - Urząd Miasta Krynica Morska pozyskał laptopy w ramach programu Zdalna
szkoła i Zdalna szkoła+) oraz organizujemy naukę zdalną na terenie szkoły i naukę stacjonarną zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami pod opieką nauczycieli.

Procedury i szczegóły nauki zdalnej znajdują się na stronie www.krynickaszkola.pl,

Organizacja nauki zdalnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej została opisana
w Banku Dobrych Praktyk na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Zestawienie ilościowe gminnego zasobu mieszkaniowego:
L.
p.
1
2
3
4
5
6

1
2
2
3
4
5

Lokalizacja

Lokale mieszkalne
Liczba lokali

Powierzchnia

Krynica Morska, ul. Zalewowa 10 C
1
14,24 m²
Krynica Morska, ul. Zalewowa 16
1
26,00 m²
Krynica Morska, ul. Gdańska 33
1
95,43 m²
Krynica Morska, ul. Cicha 10 B
1
30,00 m²
Krynica Morska, ul. Turystyczna 2
1
22,88 m²
Krynica Morska, ul. Gdańska 6 A i 6B
20
937,18
Lokale mieszkalne przeznaczone na czas trwania stosunku pracy
Lokalizacja
Liczba lokali
Powierzchnia
Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „a”
1
43,50 m²
(parter, strona wschodnia)
Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „b”
1
43,10 m²
(parter, strona zachodnia)
Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „c”
1
21,00 m²
(I piętro, strona zachodnia)
Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „d”
1
47,00 m²
(I piętro, strona wschodnia)
Krynica Morska, ul. Gdańska 55A „a” (parter)
1
59,22 m²
Krynica Morska, ul. Gdańska 55A „b” (I piętro)
1
65,00 m²
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W 2020 r. zawarto umowę zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Miasta Krynica Morska
z Biurem Obsługi Nieruchomości Marek Nazimek, ul. Związku Jaszczurczego 17/117, 82-300 Elbląg.
W 2020 r, zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą : "Wykonanie dokumentacji projektowej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej" . W budynku planowane
jest 17 mieszkań czynszowych.

1. Dodatki mieszkaniowe
W 2019 roku wypłacany był jeden dodatek mieszkaniowy. Podstawą przyznania było:
a. kwota najniższej emerytury obowiązująca w dniu złożenia wniosku (dochód rodziny),
b. powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu oraz liczba osób w gospodarstwie domowym,
c. miesięczne wydatki stanowiące podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego (czynsz,
energia, woda, odbiór nieczystości stałych i płynnych).
2. Oczekujący na mieszkania - 4 osoby.

Remonty mieszkań komunalnych w 2020r.

Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu klatek schodowych
w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu klatek schodowych
w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Zakup i wymiana 44 szt. wodomierzy oraz 20 szt. ciepłomierzy w budynku
wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Naprawa cieknących pionów centralnego ogrzewania
w budynku
wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Naprawa domofonu
w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków
będących w zasobie gminy.
Wymiana domofonów w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Cichej 10B
Przegląd techniczny kotłowni olejowej w budynku OSP przy ul. Gdańskiej 108
Wykonanie rocznych
i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących
w zasobie gminy.
Wymiana modułu regulatora pieca Viessmann w budynku wielorodzinnym
przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Demontaż starych drzwi wejściowych, zakup i montaż nowych wraz z
obrobienie
w ościeżnicy w lokali przy ul. Zalewowej 10/4 (10c/1)
Wykonanie przeglądu technicznego kotłowni olejowej w budynku
wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
Regulacja okien w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i 6B
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586,00 zł brutto
232,49 zł brutto
13407,00 zł
brutto
5400,00 zł brutto
155,24 zł brutto
2700,00 zł brutto
4845,59 zł brutto
3647,83 zł brutto
1300,00 zł brutto
2337,00 zł brutto

2077,47 zł brutto
1845,00 zł brutto

615,00 zł brutto
369,00 zł brutto
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DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, WNIOSKI, PETYCJE
W 2020r. Do Urzędu miasta Krynica Morska wpłynęło 57 wniosków o informację publiczną.
Wnioski dotyczyły min.:
-liczby automatycznych defibrylatorów
-liczby wniosków o czasowe odebranie zwierząt
-lokali mieszkaniowych
-stanu zdrowia nauczyciela pod kątem Covid 19
- raportu o stanie Gminy
-planowanego utworzenia przez Miasto nowych miejsc żłobków I przedszkoli
- usuwania azbestu w 2019r.
- odpadów komunalnych
- urządzeń badających jakość powietrza
-opieki nad bezdomnymi zwierzętami
-cen usług za energię elektryczną
-środków dezynfekujących
-budżet obywatelki
-cyberbezpieczeństwo,
-uchwał krajobrazowych ( sprzątamy reklamy)
-informacji o wyborcach dla Poczty Polskiej
-przekazywania danych osobowych Radnym do roznoszenia maseczek
-wydatkowania pieniędzy na zamówienia publiczne
-Punktów poboru energii elektrycznej
-koncepcji inteligentnych miast
-wprowadzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego
-ankieta nt. Zasad funkcjonowania organów władzy publicznej
-zrealizowanych I planowanych inwestycji drogowych
-rejestru osób w/s wyborów
-załatwiania spraw urzędowych przez Internet
-zarządzania budynkami mieszkaniowymi
-systemu informacji prawnej
-cmentarzy żydowskich
-inwestycji Pętla Żuławska
-ilości planowanych miejsc wychowania przedszkolnego
-przeznaczenie środków finansowych na przeciwdziałanie Covid 19, posiadanie niezbędnych certyfikatów
-świadczenia usług przez IOD przez podmiot zewnętrzny
-tłumacza języka migowego
- 14 komputerów dla Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej
-aktywnych umów telekomunikacyjnych
-pracy zdalnej w Urzędzie Miasta
-ścieków
-audyt bezpieczeństwa
-wydatków na wynagrodzenie nauczycieli religii
-tereny gminy
-ankieta w/s kultury w regionie w czasie pandemii
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-wykorzystania środków z tarczy antykryzysowej
- pełnienia funkcji kierownika budowy “ Rozbudowa Portu Jachtowego”
Na wszystkie wnioski została udzielona odpowiedź w ustawowym m terminie.
W 2020 roku do urzędu Gminy Miasta Krynica Morska wpłynęło 6 petycji, które zostały wraz z informacją
o sposobie załatwienia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

W sprawozdawanym roku wpłynęło do Urzędu Gminy
poszczególnym pracownikom.

8709 pism, które zostały przekazane

ZREALIZOWANE PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023 (przyjętym Uchwałą Nr XXII/219/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 20 października 2016 r.) sporządzony został raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2018-2019 (przyjęty Uchwałą Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 r.).
Celem sporządzenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska
na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” za lata 2018-2019 jest ocena stopnia realizacji
i analiza ujętych w Programie działań wraz z poniesionymi nakładami finansowym oraz aktualna ocena
stanu środowiska. Analizie poddano 35 zadań, które zostały wyznaczone w ramach 11 obszarów
interwencji. Podjęto się wykonania 31 zadań. Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 88,57%, co
jest bardzo dobrym wynikiem. Nie wykonanie 4 zadań wynikało z braku potrzeby ich realizacji
w raportowanym okresie.
Podmioty odpowiedzialne za realizacje Raportu przeznaczały główne nakłady finansowe na
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych, termomodernizacją budynków,
wymianą źródeł ciepła, modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina wybierała
te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego były
najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań
inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, Gmina rozdysponowała również środki
na gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie terenów zieleni. Spora cześć zadań jest wykonywana
na bieżąco zależnie od potrzeb. Do zadań o charakterze administracyjnym zalicza się działania związane
z planowaniem przestrzennym, monitoringiem środowiska, kontrolami i edukacją ekologiczną.
Przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu wskazuje, że cała Gmina jest zwodociągowana
i skanalizowana. Odnotowano poprawę jakości powietrza, brak zagrożenia promieniowaniem
elektromagnetycznym i zwiększony udział odpadów selektywnie zebranych w ogólnym strumieniu
odpadów. Monitoring wód powierzchniowych wskazuje na ich zły stan, natomiast wód podziemnych na
wody zadowalającej jakości.
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Biorąc pod uwagę zawarte w opracowaniu informacje, wskazujące na liczne podejmowane działania oraz
wynikające z nich pozytywne aspekty, realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica
Morska za lata 2018-2019 ocenia się pozytywnie. W dalszym ciągu konieczne jest jednak inwestowanie
w działania z zakresu ochrony środowiska, służące jego sukcesywnej poprawie i dalszej ochronie.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/170/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Krynia Morska” środki finansowe na realizację zadań wynikających z w/w programu
przedstawiają się następująco:
Koszt realizacji- 17.634,42 zł:
-wyłapywanie bezpańskich psów- 6.150 zł;
-sterylizacja/kastracja kotów, czipowanie psów- 8.730 zł;
-zakup karmy dla kotów wolnożyjących- 2.375 zł;
-zakup worków na psie odchody- 379,42 zł.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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✓ Miasto otrzymało nagrodę w wysokości 30 000 zł za wysoką frekwencję podczas wyborów
prezydenckich w ramach akcji „Metropolia Głosuje”. Podziękowanie dla mieszkańców za czynny i
bardzo aktywny udział w wyborach prezydenckich.
✓ Zakup wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP z dofinansowaniem MSWiA w ramach akcji „Bitwa
o wozy”. Podziękowanie dla mieszkańców za czynny i bardzo aktywny udział w wyborach
prezydenckich.
✓ Nagroda Marszałka woj. Pomorskiego za inwestycję „Budowa Tras Rowerowych w Krynicy
Morskiej”
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