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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
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 2018 roku Krynicę Morską zamieszkiwało 1294
osoby z czego 52,78% stanowią kobiety, a 47,22% mężczyźni. W 2018 r. zarejestrowano w Krynicy 13 zgonów
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i 9 urodzeń. Zameldowało się 28 osób a 34 wymeldowały. Zameldowało się także 23 obcokrajowców na pobyt
czasowy. Dla 436 przedsiębiorców Krynica Morska jest głównym miejscem wykonywania działalności
gospodarczej, choć w mieście jest prowadzonych znacznie więcej działalności gospodarczych.
Mimo, że Krynica Morska jest najmniejszym miastem w Polsce 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.
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.
Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Krynica Morska:
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne
Instytucja kultury: Miejska Biblioteka Publiczna

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KRYNICA MORSKA
Zgodnie z zapisami zawartymi w PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KRYNICA MORSKA, przyjętego
uchwałą nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 6 sierpnia 2007roku, rozdział XII System
monitorowania planu rozwoju lokalnego plan podlega okresowej ocenie i aktualizacji . Podczas prac nad
aktualizacją przeanalizowano na podstawie posiadanych danych obecną sytuację Gminy Miasta Krynica
Morska oraz uwzględniono planowane zadania inwestycyjna a także wieloletni plan finansowy.
Aktualizacja została przedstawiona Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej w czerwcu 2018 roku i dotyczy lat
wcześniejszych.
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W wyniku prac zostały zaktualizowane następujące części Planu Rozwoju Lokalnego Miasta
Krynica Morska:
Władze miejskie w okresie prac nad planem rozwoju lokalnego (str. 7 PRL) ......................3
Lokalizacja, powierzchnia, ludność( str. 20-21 PRL).............................................................4
Turystyka (Baza noclegowa)( str. 29 PRL)............................................................................5
Zagospodarowanie przestrzenne:(str. 31 PRL)……………….................................................... 6
Stan systemu komunikacji (Układ komunikacyjny) ( str. 36-37 PRL).................................... 7
Stan uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja,
odpady) ( zmiana tabeli str. 39-40)…………………………………………………………………….…………….9
Gospodarka Wielkość dochodów i wydatków budżetowych Miasta Krynica Morska
(zmiana tabeli str. 47 PRL)………………..………………………………………………………………………...... 10
Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie miasta ( str. 49).............................11
Edukacja i wychowanie ( zmiana tabeli nr 17 i 18 ze strony 29 )……….................................11
Cele strategiczne, kierunkowe i szczegółowe (zmiana strony 86-87 PRL),………...........………12
Plan finansowy (zmiana strony 104 -10PRL)……………………………………………………………………..17

WŁADZE MIEJSKIE W OKRESIE PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KRYNICA
MORSKA - Lata 2014 - 2018
PEŁNIONA FUNKCJA
Burmistrz Miasta
Sekretarz
Skarbnik Miasta
Przewodnicząca Rady Miejskiej

IMIĘ I NAZWISKO

Krzysztof Swat
Jolanta Kwiatkowska
Bożena Górnicz
Teresa Pawłowska

Radni Rady Miejskiej Miasta Krynica Morska kadencja 2014-2018:
•
•
•

Pawłowska Teresa Maria - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Jaworska Anna Maria-Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej - od 15.03.2018r.
Murawska-Maza Katarzyna - Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej do
15.03.2018 r.

RADNI:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adamczyk Janusz
Banach Bogumił
Domański Dariusz
Klekowska Jolanta
Markiewka Sabina
Mądra Bogumiła
Labuda Dariusz
Pacewicz Marzena
Sawicka Paulina
Sidor Witold
Stępień – Gotkowska Karolina
Szczurek Sylwia

II. Analiza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem planu
II.1. Lokalizacja, powierzchnia, ludność:
Zmiany w powierzchniach użytków rolnych w latach 2007-2011. ( zmiana tabeli ze str. 20 )
POZYCJA
Użytki rolne w ha

Ogółem
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Grunty rolne
zabudowane
Grunty pod
rowami

2012
143

2017
127

36

31

0

0

56

55

23

19

24

19

4

3

Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 212-2017. ( zmiana tabeli ze str. 21 , brak
danych do ujęcia porównawczego).
Wyszczególnienie gruntów w ha
Użytki rolne w ha
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Grunty rolne
zabudowane
Grunty rolne pod stawami
Grunty pod
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36

31

0

0

56

55

24
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0

0
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Grunty leśne oraz
zadrzewienie i zakrzewienia
Grunty zabudowane i
zurbanizowane

Grunty pod wodami

rowami
Lasy

1720

1773

zadrzewienie i zakrzewienia
Tereny mieszkalne
Tereny przemysłowe
Inne tereny zabudowane
Zurbanizowane tereny niezabudowane
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe

2
32
0
33
5
2

12
32
0
53
24
2

Drogi
Inne
Morskie wewnętrzne
Powierzchniowe płynące
Powierzchniowe stojące

62
9
9276
1
30
298
10

65
8
9268
1
0
264
8

Nieużytki
Treny różne
Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

II.3. Turystyka (Baza noclegowa)

Tabela 3 przedstawia ilości miejsc noclegowych w poszczególnych rodzajach obiektów
turystycznych. Sumując Krynica Morska w roku 2017 posiadała około 10 000 miejsc
noclegowych ( zmiana strony 29)

Miejsca noclegowe zarejestrowane w ewidencji Urzędu Miasta.
POZYCJA

Ilość miejsc
noclegowych

Hotele i pensjonaty
Ośrodki wypoczynkowe
Kempingi i pola namiotowe
Kwatery prywatne i apartamenty

2017 r.
999
4 985
78
3 228

II.4. Zagospodarowanie przestrzenne ( zmiana strony 31)
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Lp. Nazwa miejscowego

1.

1

2.

3.

4.

planu zagospodarowania
przestrzennego lub
zmiany planu
2.

Pow.
w ha

3.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej Nr XLIII/264/98 z dnia 17
czerwca 1998r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Krynicy
Morskiej
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla części działki nr 168/12
i części działki nr 168/11 położonych na
terenie obrębu geodezyjnego Krynica
Morska
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica Morska dla części
północnej miasta uchwalonego uchwałą nr
XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy
Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Wojska
Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej

Numer i daty
uchwały Rady
Miasta Krynica
Morska
4.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego
5.

XII/125/15 z dnia
26 listopada 2015
r

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z
dnia 23 lutego 2016r. poz. 702

XII/126/15 z dnia
26 listopada 2015
r

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z
dnia 7 stycznia 2016r. poz. 39

XII/127/15 z dnia
26 listopada
2015r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z
dnia 7 stycznia 2016r. poz. 40

XXXIII/309/17
z dnia 23
listopada 2017 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z
dnia 29 grudnia 2017r. poz.
4643

II.4. 2.1. Stan systemu komunikacyjnego (Układ komunikacyjny)

zmiana tabeli nr 5 ze strony 36-37
Wykaz dróg gminnych
Lp.
Nazwa ulicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aptekarzy
Bałtycka
Bojerowców
Bosmańska
Bursztynowa
Brzozowa

Rodzaj nawierzchni

Stan nawierzchni

kostka brukowa
kostka brukowa /płyty chodnikowe
kostka brukowa
kostka starobruk
płyty drogowe
kostka brukowa

bardzo dobry
b.dobry/dobry
b.dobry
b.dobry
dostateczny
b.dobry

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.

Długość odcinka w
metrach
85
515
440
200
1000
150

www.krynicamorska.tv

8

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Chabrowa
Cicha
Drukarzy
Drogowców
Górników
Korczaka
Krótka
Krynicka
Leśna
Liliowa
Lotników
Łąkowa
Marynarzy
Metalowców
Młodzieży
Morska
Nafciarzy
Niska
Nowa
Olchowa
Orzechowa
Parkowa
Piaskowa
Piękna
Plastyków
Poprzeczna
Portowa
Przechodnia
Przyjaźni

36.
37.
38.

Różana
Rybacka
Rzeźbiarzy

kruszywo
kostka brukowa
kostka brukowa
gruntowa
kostka brukowa
masa bitumiczna
kostka brukowa
płyty drogowe
kostka brukowa
gruntowa
płyty drogowe, płyty jomb, gruntowa
gruntowa
masa bitumiczna
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
płyty drogowe
płyty jomb, gruntowa
kostka brukowa
masa bitumiczna
gruntowa
masa bitumiczna, płyty jomb
gruntowa
płyty jomb
masa bitumiczna
masa bitumiczna
gruntowa
płyty drogowe, kostka brukowa/
gruntowa
płyty jomb, gruntowa
masa bitumiczna
kostka brukowa/ płyty chodnikowe

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Słoneczna
Sienkiewicza
Spacerowa
Szałwiowa
Szkolna
Teleexpresu
Tkaczy

masa bitumiczna / gruntowa
płyty jomb, trylinka
kostka brukowa
płyty jomb
masa bitumiczna
masa bitumiczna
płyty jomb
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dostateczny
b.dobry
b.dobry
zły
b.dobry
b.dobry
b.dobry
dostateczny
b.dobry
zły
dostateczny
dostateczny
Bardzo dobry
b.dobry
dobry
b.dobry
b.dobry
dostateczny
dostateczny
b.dobry
dostateczny
zły
dobry
zły
dostateczny
bardzo dobry
b.dobry
zły
dobry/zły

140
150
40
1000
540
422
95
80
130
50
355
160
1100
355
60
345
130

dostateczny
bardzo dobry
bardzo dobry/
dostateczny
bardzo dobry /zły
dostateczny
bardzo dobry
dostateczny
bardzo dobry
dobry
dostateczny

85
1300
200

250
80
97
100
587
350
80
170
450
150
860

650
500
450
100
75
970
155
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Topolowa
Turystyczna
Urocza
Wasilewskiego
Wąska
Wczasowa
Wiejska
Wierzbowa
Willowa
Wiślana
Wodna
Wojska
Polskiego
Wysoka
Zabytkowa
Zalewowa
Zdrojowa
Zielona
Żeromskiego

64.

Żołnierzy

65. 62 Żeglarzy

gruntowa
masa bitumiczna
płyty jomb/ kruszywo
kostka brukowa
gruntowa
płyty jomb
Płyty jomb, płyty drogowe
gruntowa
kruszywo
kruszywo
płyty drogowe, płyty jomb
masa bitumiczna/ trylinka
kostka brukowa
kostka brukowa
kruszywo
gruntowa
asfalt
masa bitumiczna, płyty jomb, płyty
drogowe
płyty drogowe, płyty jomb

płyty drogowe, gruntowa

zły
dobry
Dobry/dostateczny
Bardzo dobry
zły
dobry
dostateczny
zły
dostateczny
dostateczny
dobry
bardzo dobry /
dostateczny
bardzo dobry
bardzo dobry
dostateczny
zły
bardzo dobry
dostateczny

75
110
125
200
100
90
1800
55
205
180
530
600

Płyty drogowe –
dostateczny, płyty
jomb- dobry
dostateczny,
gruntowa- zły

570

100
90
370
350
480

250

II.4. 2.2. Stan uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej ( oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, odpady)
Zaopatrzenie w wodę:
Tabela 8 Stan infrastruktury wodociągowej ( zmiana strony 39)

POZYCJA
Długość czynnej sieci wodociągowej
Stan sieci
Długość sieci ogółem
Liczba przyłączy prowadzących do
budynku
Zużycie wody w 2017 r.

OPIS
66 km
dobry
66 km
1 300
290 428
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Kanalizacja
Tabela 9 Stan infrastruktury kanalizacyjnej ( zmiana strony 40)

POZYCJA
Długość sieci kanalizacyjne
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Ścieki doprowadzone

OPIS
43,5 km
1 300
283 060,28

Oczyszczalnie ścieków
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Modernizacja: 2011r. – 2013r.
Parametry eksploatacyjne w 2017 r. ( zmiana na stronie 42)
• Liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni: 1300
• Dobowa przepustowość oczyszczalni: 3 500m3/dobę
• Rzeczywista dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni: średnia roczna 775,5 m3/dobę
• Zagospodarowanie ilości osadów ściekowych:
o Opis osadów: osady składane na lagunach
o Roczna ilość osadu usuwanego z oczyszczalni 229,24 t/rok
o Uwodnienie usuwanego osadu 95 %

II.5. Gospodarka
Wielkość dochodów i wydatków budżetowych Miasta Krynica Morska
zmiana tabeli nr 11 ze strony 47
POZY
CJA
Dochody
budżetu
ogółem w
zł
Podatek
od
nieruchom
ości w zł
Dotacje
celowe i

2012

2013

2014

2015

2016

2017

56 012 696

27 735 054

31 926 902

12 467 832

23 317 097

18 576 610

26 706 418

3 007 705

2 951 357

3 117 483

3 041 381

3 272 824

2 135 029

2 215 848

2 733 395

1 271 397

1 840 852

2 087 182
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subwencje
w zł
Środki
zew. na
realizację
zadań
własnych
w zł
Wydatki
ogółem w
zł
Wydatki
na 1
mieszkańc
a w zł
Wydatki
inwestycyj
ne ogółem
w zł
Inwestycje
na 1
mieszkańc
a w zł
Wydatki
na
edukacje
ogółem
Wydatki
na
edukację
na 1
mieszkańc
a w zł
Wydatki
na
administra
cję ogółem
Wydatki
administra
cyjne
na 1
mieszkańc
a w zł
Wydatki
na
ochronę
zdrowia
ogółem
Ochrona
zdrowia na
1
mieszkańc
a w zł
Wydatki
na sport
ogółem
Wydatki
na sport
na 1
mieszkańc
a w zł

14 861 976

4 180 459

4 022 775

1 950 220

3 926 712

5 853 424

57 655 108,5
8

33 556 540,2
3

35 705 818,3
5

12 007 696,64

18 869 028,
79

22 984 189,8
4

41 992,38

24 692,08

26 826,31

9 131,33

14 425,86

17 748,41

33 602 946,5
5

17 705 441,5
7

16 072 725,8
0

914 488,24

6 054 309,6
4

8 874 782,46

24 548,76

13 028,29

12 075,68

695,43

4 628,68

6 853,11

2519256,64

2637918,80

2575986,75

2567338,87

2470914,90

2429481,72

1834,86

1941,07

1935,38

1952,35

1889,08

1876,05

2 652 914,31

2 752 125,75

2 862 949,13

2 771 528,92

2 984 819,3
2

2 933 413,44

1932,20

2025,11

2150,97

2107,63

2281,97

2265,18

0

0

0

0

0

1000,00

0

0

0

0

0

0,77

26073,66

235498,57

162565,71

30831,95

60666,38

89403,48

18,99

173,29

122,14

23,45

46,38

69,04
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Wydatki
na
ochronę
Środowisk
a ogółem
Ochrona
środowisk
a na 1
mieszkańc
a w zł
Wydatki
na
gospodark
ę
Komunaln
ą ogółem
Gospodark
a
komunalna
na 1
mieszkańc
a w zł

7491,89

7665,82

97682,46

80676,47

786486,27

25775,58

5,46

5,64

73,39

61,35

601,29

19,90

618398,04

461581,71

1617769,44

1730612,07

1958881,73

2008287,33

450,40
339,65
1215,45
1316,05
1497,61
Uwaga: wydatki na jednego mieszkańca zostały obliczone w odniesieniu do wszystkich mieszkańców.

1550,80

Liczba ludności w Gminie Miasta Krynica Morska
Na dzień

Wszyscy ( zameldowani na stałe i tymczasowo)

31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

Zameldowani na stałe

1373
1359
1331
1315
1308
1295

1308
1300
1270
1260
1258
1247

II.5. 2. Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie miasta
zmiana tabeli nr 12 ze strony 49
Na terenie Miasta Krynica Morska na koniec 2011 roku zarejestrowano łącznie 449 przedsiębiorców
posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej i prowadzących działalność .
Tabela 12 przedstawia strukturę przedsiębiorców na rok 2018 – główne kierunki

POZYCJA
Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania

Maj 2018
474
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26

13

Restauracje i inne placówki gastronomiczne
Sprzedaż detaliczna
Wykonanie instalacji
Działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych
Działalność obiektów kulturalnych

164
555
18
1

Rybołówstwo

3

Pola kempingowe i
namiotowe
Konserwacja i naprawa
pojazdów

1

50
45
119
16

Sprzedaż hurtowa
Roboty budowlane
Fryzjerstwo i
pozostałe zabiegi
kosmetyczne

18
6

II. 6. 4. Edukacja i wychowanie ( zmiana tabeli nr 17 i 18 ze strony 67 )
Tabela 17 przedstawia aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O" realizowanych w
Szkołach Podstawowych
Pozycja
Gimnazjum - Liczba dzieci

Marzec 2018
24

Szkoła podstawowa - Liczba dzieci

55

Pozycja
Przedszkole
Liczba dzieci
Liczba nauczycieli

Marzec 2018
26
25
( 21,67 etatów)

Tabela 18 przedstawia liczbę nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i placówkach szkolnych oraz
liczbę uczniów w poszczególnych placówkach Zespołu Szkół wg. stanu na marzec 2018 r.
Pozycja
Liczba nauczycieli
Liczba dzieci
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 2 nauczycieli ( 1,52 etatu)
12
Klasa „0" w Zespole Szkół Ilość dzieci
1 nauczyciel
14
Jednostki niepubliczne:
Przedszkole w Zespole Szkół
Klasa „0" w Zespole Szkół
Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana systemu szkolnictwa likwidująca gimnazja, które będą
funkcjonowały do czasu ukończenia ich przez dotychczasowych uczniów, tj. do roku szkolnego 2018/2019 –
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/259/17 z dnia 30.03.2017 r.

VI. Cele strategiczne, kierunkowe i szczegółowe ( zmiana ze str. 83-85)
W latach 2006 – 2011r. zrealizowano następujące cele strategiczne:

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY :
Krynica Morska miastem wykorzystującym potencjał turystyczny, kulturowy, historyczny i przyrodniczy.

CELE KIERUNKOWE:
1. Rozwój funkcji leczniczo- wypoczynkowych.
1.1 Wellness uzdrowiskowy:
– zabezpieczenie ujęcia wody solankowej,
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- wykonanie operatu uzdrowiskowego,
- uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze wody,
- uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu.
2. Poszerzenie oferty kulturalnej
2.2 Wykreowanie i wdrożenie w życie bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów:
- budowa ścieżki edukacyjnej Joanny Chmielewskiej – 2018 r. zadanie: Szlakiem literatury Joanny
Chmielewskiej przez Krynicę Morską – szlak turystyczny,
- szeroki i różnorodny kalendarz imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym
i sportowym realizowany przez Urząd Miasta także we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Lokalną Organizacją Turystyczna oraz Miejską Biblioteką Publiczną.
DRUGI CEL STRATEGICZNY:
Krynica Morska miastem społeczności lokalnej z dostępem do podstawowej infrastruktury sportowej
CELE KIERUNKOWE:
1. Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji:
1. 1. Budowa bazy rekreacyjno – sportowej:
- Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach,
- Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie,
- Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.
1.3. Promenada na wydmach - zbudowany Bulwar Słoneczny.
1.4 Promenada nadmorska – w budowie, w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe
o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.
1.5 Modernizacja portu jachtowego:
etap I – zrealizowany w ramach projektów: „Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru
przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”, „Przebudowa pomostu
nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej”
etap II – w trakcie realizacji w ramach projektu „Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego
w Krynicy Morskiej”.
1.6 Budowa ścieżek rowerowych – cel realizowany w dwóch projektach:
- Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury
ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na
wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.
TRZECI CEL STRATEGICZNY:
Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.
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Krynica Morska miastem z dostępem do edukacji.
CELE KIERUNKOWE
1. Podnoszenie jakości edukacji:
1.1. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń szkolnych
- realizacja projektu Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z
wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem
energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej
oświatowych budynków użyteczności publicznej”
1.2 Bieżące szkolenie dla nauczycieli realizowane w ramach dokształcania poprzez Szkołę Podstawową im
Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej.
2. Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności zagrożonej bezrobociem.
2.1 Szkolenia realizowane w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.2 Program walki z bezrobociem - aktywizowanie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy
poprzez współpracę między Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Urzędem Miasta (staże, prace społecznie użyteczne)
2.3 Wspieranie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mieszkańców Krynicy Morskiej- szkolenia
i kursy realizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
3. Rozwój samorządności lokalnej i metod zarzadzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej
3.1 Spójna, przejrzysta i otwarta polityka rozwoju miasta
- Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025
- konsultacje i spotkania z mieszkańcami
- bieżące informowanie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
3.2 Szkolenia dla pracowników – bieżące podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w
kursach i szkoleniach.
CZWARTY CEL STRATEGICZNY:
KRYNICA MORSKA MIASTEM KONKURENCYJNYM GOSPODARCZO,
CELE KIERUNKOWE:
1. Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju miasta z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego
1.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 99%
zurbanizowanych obszarów miasta Krynica Morska ma pokrycie miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego – kolejne zmiany – tabela II.4. Zagospodarowanie
przestrzenne str. 6.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
2.1 Przebudowa dróg:
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Planowane do realizacji:
- Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej
- Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni
- Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej
- Budowa oświetlenia ulicy Zielonej
- Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych
- Budowa lądowiska dla helikopterów
3. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
3.1 Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów i związana z tym
modernizacja sieci komputerowej oraz zakup sprzętu komputerowego – bieżąca wymiana
sprzętu komputerowego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie
elektronicznego obiegu dokumentów.
3.2 tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
- Funkcjonowanie hot spotów w porcie żeglarskim oraz na Bulwarze Słonecznym
- Hot spot na terenie Plaży Białej
4. Czynna partycypacja w funduszach europejskich na rzecz rozwoju gospodarczego:
4.1 Aktywny udział miasta w targach i wystawach w kraju i zagranicą – zadanie realizowane we
współpracy z Lokalna Organizacją Turystyczną oraz Pomorską Organizacją Turystyczną.
4.2. Udział w programach rozwojowych Regionu Morza Bałtyckiego – projekt Baltic Amber Coast
5. Zwiększenie i promocja atrakcyjności turystycznej Krynicy Morskiej
5.1.Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej poprzez Biuletyn Informacji publicznej, stronę
internetową miasta, media społecznościowe, aplikację na telefon „Blisko”, udział w programach
telewizyjnych i radiowych.

PIĄTY CEL STRATEGICZNY:
KRYNICA MORSKA MIASTEM PRZYJAZNYM MIESZKAŃCOM,

1.Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego
1.1.Zapewnienie czystości terenów zielonych w Krynicy Morskiej, plaż i wód przybrzeżnych
- Stałe porządkowanie i utrzymywanie w czystości terenów zielonych oraz plaż
- systematyczne badanie czystości wody,
1.2.Organizacja gospodarki odpadami. Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011
- organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- systematyczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
1.3.Utrzymanie dobrej jakości powietrza- promocja czystych ekologicznie systemów grzewczych
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- monitoring jakości powietrza poprzez codzienne pomiary czystości powietrza.
- monitorowanie potrzeb realizacji wymiany ogrzewania na ekologiczne w ramach programu „Czyste
powietrze” (ankietowanie)
1.4.Promowanie nowych technologii służących ochronie środowiska
- działania informacyjne
2.Poprawa jakości infrastruktury technicznej.
2.1.Budowa kanalizacji deszczowej w mieście – w ramach modernizacji ulic.
2.2 Poprawa jakości wody i zabezpieczenie odwiertu solanki – inwestycja zakończona
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Krynica Morska- Piaski
- modernizacja stacji uzdatniania wody
2. Poprawa jakości infrastruktury technicznej
2.1 budowa kanalizacji deszczowej w mieście – budowa dróg
2.3 opracowanie programu gospodarki wodno- ściekowej – opracowany został Wieloletni plan
rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej.
2.6 Parkingi miejskie- budowa miejsc postojowych.
2.7 Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy i eksploatacji
dróg- Wspólna Urzędu Miasta Krynica Morska oraz Urzędu Marszałkowskiego realizacja
modernizacji drogi 501, ul. Marynarzy.
3. Rozwój mieszkalnictwa i porządkowanie terenów.
3.2.Opracowanie i wdrażanie programu pobudzania budownictwa mieszkaniowego – Gmina Miasta
Krynica Morska przystąpiła do Rządowego Programu Mieszkanie +

VII Planowane projekty w okresie 2007-2013( zmiana strony 86-87)
W latach 20012 – 2017 r. Zrealizowano następujące inwestycje.
KOD ZADANIA
ZADANIA 01/2007 Poprawa
jakości wody
Wykreśla się jako zrealizowane
KOD ZADANIA 02/2007
Wykreślono w 2012 r. jako
zrealizowane

NAZWA
ZADANIA 01/2007 Poprawa jakości
wody

STATUS
zrealizowane

Modernizacja ulicy Rybackiej i
Korczaka wraz z ulicami przyległymi

Zrealizowane

KOD ZADANIA 03/2007

Tereny rekreacyjne „Parki miejskie"

KOD ZADANIA 04/2007

Modernizacja portu jachtowego

opracowanie dokumentacji
projektowej rewitalizacji
parku przy fontannie
W trakcie realizacji
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KOD ZADANIA 05/2007

KOD ZADANIA 06/2007
– wykreślone z planowanych
Zadań w 2012 r.
KOD ZADANIA 07/2007
- wykreślone z planowanych
Zadań w 2012 r.
KOD ZADANIA 08/2007
KOD ZADANIA 09/2007
Wykreśla się jako zrealizowane
KOD ZADANIA 10/2007
KOD ZADANIA 11/2007
Wykreśla się jako zrealizowane
KOD ZADANIA 12/2007
Wykreśla się jako zrealizowane
KOD ZADANIA 13/2007
KOD ZADANIA 14/2007

KOD ZADANIA 15/2007

Remont nawierzchni ulic
komunalnych w Krynicy Morskiej w
tym Aptekarzy Górników, Przyjaźni,
Żołnierzy
Promenada na wydmach
Niezrealizowane

Częściowo zrealizowane –
zrealizowana przebudowa
ul. Aptekarzy i Górników
Promenada na wydmach
Niezrealizowane
Niezrealizowane

Parkingi miejskie
Promenada nadmorska

W trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół wraz ze zmianą
systemu ogrzewania
Budowa ścieżek rowerowych na
terenie miasta Krynica Morska
Modernizacja budynku PARNAS
dom kultury
Modernizacja Sali sportowej przy
Zespole Szkół w Krynicy Morskiej

Zrealizowane w 2017 r.

Budowa drogi wzdłuż polderu
nadzalewowego
Budowa amfiteatru miejskiego

Realizowane przez Urząd
Morski
niezrealizowane

Wykonanie koncepcji
architektonicznej terenów przy
Bulwarze Nadmorskim i solankach

Częściowo zrealizowane –
Opracowano koncepcje
urbanistyczno –
architektoniczną
terenu solanek.

I etap zrealizowany w 2017
r. II etap w trakcie realizacji
zrealizowane
zrealizowane

Do planowanych projektów w okresie 2018-2020 wpisuje się następujące zadania:
KOD ZADANIA

NAZWA

STATUS

KOD ZADANIA 04/2007

Modernizacja portu
jachtowego
Remont nawierzchni ulic
komunalnych w Krynicy
Morskiej w tym Aptekarzy
Górników, Przyjaźni, Żołnierzy

W trakcie realizacji

KOD ZADANIA 05/2007
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KOD ZADANIA 08/2007
KOD ZADANIA 10/2007
KOD ZADANIA 13/2007

Promenada nadmorska
Budowa ścieżek rowerowych
na terenie miasta Krynica
Morska
Budowa drogi wzdłuż polderu
nadzalewowego

W trakcie realizacji
I etap zrealizowany w 2017 r.
II etap w trakcie realizacji
Realizowane przez Urząd Morski

Planowane projekty w następnych latach – projekty długoterminowe (zmiana tabeli nr 33 ze strony 97)
Lista „Pozostałych zadań priorytetowych", do realizacji w latach 2018-2020.
Lp. Nazwa planowanych inwestycji w latach 2014 -2020
Okres realizacji w latach
( dopisano pozycje 14, 15, 16)
1.
Budowa ścieżek rowerowych
2015 - 2019
2.
Budowa infrastruktury związanej z obsługą ścieżek
2018 - 2019
rowerowych ( miejsca postojowe, oznakowanie, kosze na
śmieci)
3.
Dokończenie budowy i modernizacji dróg oraz budowa
do 2020r.
nowych dróg zgodnie planami
zagospodarowania przestrzennego.
4.
Budowa promenady na wydmach – w ramach budowy
2018 - 2019
ścieżek rowerowych
5.
Budowa infrastruktury sportowej
2018-2019

GMINNE FINANSE
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 68,1%
a) dochody ogółem: 17.629.713,03
b) dochody własne: 12.000.395,68
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 47,2%
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a) wydatki ogółem: 24.256.484,45
b) wydatki majątkowe: 11.439.308,36
3. Zadłużenie ogółem – 0
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 podjęcia uchwały) wynosił 2.975.983,71 zł, w tym: z tytułu kapitału 1.429.692,35 zł oraz
z tytułu odsetek 1.546.291,36 zł.
Spłata kredytu nastąpi w listopadzie 2056 r.
W związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do kredytu zaplanowano również środki na jego spłatę
w budżecie na 2018 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2056.
W 2018 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Kredyt jest spłacany przez Żuławskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego (w likwidacji) w Nowym Dworze Gdańskim. Po zakończeniu likwidacji obowiązek
spłaty kredytu przejdzie na gminę.
4. Stan środków na rachunku budżetu gminy na koniec 2018 r. – 1.155.977,66 w tym:
1) środki niewykorzystanych dotacji
4.404,73
2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku
- 60.229,00
II. Wykonanie budżetu
1. Wykonanie dochodów – 17.629.713,03
w tym:
a) udziały w podatku dochodowym – 1.644.457,88
b) podatek od nieruchomości
- 3.272.457,69
c) dochody ze sprzedaży majątku - 2.471.887,51
d) dotacje z budżetu UE i inne
- 1.661.440,04
2. Wykonanie wydatków – 24.256.484,45
3. Wynik budżetu – deficyt w kwocie 6.626.771,42
III. Wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) – 11.439.308,36 - 89,7% planu.
Wykaz zadań inwestycyjnych i ich wykonanie opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu ( w załączeniu).
IV. Wieloletnia prognoza finansowa –
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w załączeniu WPF na lata 2019-2056 (załącznik do uchwały nr V/52/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056)

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 R.
1. Modernizacja ulicy Spacerowej, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – plan 4.830.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2018.
W 2018 r. na zadanie wydano 4.829.958,46 zł, z tego na:
1) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.445,10 zł,
2) opłaty sądowe za zmiany w Księgach Wieczystych – 780 zł,
3) opracowanie opinii ornitologicznej – 400 zł,
4) aktualizację projektu organizacji ruchu – 615 zł,
5) roboty budowlane – 4.766.632,91 zł
6) wynagrodzenie inspektora nadzoru – 52.767 zł,
7) wymianę pokrywy studni telekomunikacyjnej – 984 zł,
8) montaż i uruchomienie monitoringu – 1.660,50 zł,
9) wykonanie oznakowania cienkowarstwowego – 2.662,95 zł,
10) opłaty bankowe – 11 zł.
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wynoszą 5.147.614,13 zł.
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2. Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych
– plan 15.000 zł
Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu 2018 r.
Wydatki poniesione na ułożenie nawierzchni wyniosły 13.468,50 zł.
3. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R-9 – plan na 2018r. 1.626.001 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2019.
Wartość całego zadania– 8170 968,27
63,7% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych.
W 2018 r. na zadanie wydano 1.609.869,39 zł, z tego na:
1) aktualizację kosztorysu – 6.760,08 zł,
2) aktualizację dokumentacji projektowej – 1.500 zł,
3) doradztwo w postępowaniu przetargowym – 8.118 zł,
4) opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 541,62 zł,
5) wynagrodzenia za obsługę projektu – 38.660,32 zł,
6) roboty budowlane – 1.533.620,26 zł,
7) nadzór inwestorski – 9.348 zł,
8) promocję projektu – 11.119,80 zł,
9) spotkanie z partnerami projektu – 105,31 zł,
10) opłaty bankowe – 96 zł.
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4. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch
turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od
Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej – plan 75.785 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano
na lata 2015-2018 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Lasów Państwowych.
W 2018 r. wydano 61.262,69 zł, z tego na:
1) wynagrodzenie koordynatora projektu – 27.095,80 zł,
2) organizację konferencji – 830,50 zł,
3) tablice edukacyjne – 14.022 zł,
4) kosze betonowe – 3.922,29 zł,
5) reklamę projektu – 15.338,10 zł,
6) opłaty bankowe – 54 zł.
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wynoszą
4.046.703,78 zł.
5. Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej – plan 140.000 zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019.
W 2018 r. wydano 28.000,72 zł, z tego na:
1) opracowanie dokumentacji projektowej – 27.999,72 zł,
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2) opłaty bankowe – 1 zł.
6. Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską – szlak turystyczny – plan 60.000 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018. W 2018 r. wydano 3.446 zł, z tego na:
1) montaż i uruchomienie ławki – 2.460 zł,
2) wykonanie przyłącza energetycznego – 984 zł,
3) opłaty bankowe – 2 zł.
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wynoszą 49.645 zł.
7. Zakup i montaż systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu transmisji wideo i nagrywania obrad
– plan 22.140 zł. Zadanie zrealizowano w 2018 r. Wydatki na zadanie wyniosły 22.138,54 zł.
8. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej – plan 20.000 zł
W 2018 r. na zadanie wydano 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej – plan
45.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania
zaplanowano na lata 2017-2018. W 2018 r. na zadanie wydano 44.222,76 zł, z tego na:
1) modernizację dojścia do budynku – 44.221,76 zł,
2) opłaty bankowe – 1 zł.
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 46.683,76 zł.
10. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii
odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia
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w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków
użyteczności publicznej – plan 71.550 zł

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane z Gminą
Sztutowo z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2016-2018.
W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.520,72 zł, z tego na:
1) zabezpieczenie okien na sali gimnastycznej – 9.594 zł,
2) wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 12.905,35 zł,
3) reklamę projektu – 2.975,37 zł,
4) opłaty bankowe – 46 zł.
Zadanie w Krynicy Morskiej zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 4.151.214,29 zł.
11. Budowa oświetlenia ulicy Zielonej – plan 10.000 zł
Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2018 r. na realizację zadania
poniesiono wydatki w kwocie 4.218 zł, z tego na:
1) opracowanie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód opadowych – 4.000 zł,
2) opłaty za pozwolenie wodno-prawne – 217 zł,
3) opłaty bankowe – 1 zł.
12. Budowa lądowiska dla helikopterów – plan 80.000 zł
W 2018 r. na zadanie wydano 12.029,97 zł, z tego na:
1) opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 28,97 zł,
2) opracowanie dokumentacji projektowej – 12.000 zł,
3) opłaty bankowe – 1 zł.
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13.

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – plan 5.000.018 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację zadania zaplanowano
na lata 2015-2018. Wydatki na realizację zadania poniesione w 2018 r. wyniosły 4.758.571,61 zł,
z tego na:
1) opracowanie opinii ornitologicznej – 600 zł,
2) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 14.385,97 zł,
3) energię elektryczną – 1.519,85 zł,
4) roboty budowlane – 4.630.518,19 zł,
5) nadzór inwestorski – 89.790 zł,
6) dzierżawę gruntów – 12.044,16 zł,
7) wodę i ścieki – 907,69 zł,
8) założenie Internetu – 593,80 zł,
9) wyposażenie (biurko z kontenerem, przewijaki dla niemowląt, suszarki do rąk) - 4.423,95 zł,
10) film reklamowy – 3.075 zł,
11) montaż luster – 700 zł,
12) opłaty bankowe – 13 zł.
Realizację zadania zakończono w 2018 r. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 4.958.788,10 zł.

14. Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach – plan 1.000 zł
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Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.
Wydatki na realizację zadania poniesione w 2018 r. wyniosły 601 zł, z tego na:
1) aktualizację kosztorysu – 600 zł,
2) opłaty bankowe – 1 zł.
W 2018 r. przekazano 6.000 zł Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu samochodu
specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze
Gdańskim.
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się zgodnie z Rocznym programem współpracy
przyjętym przez Radę Miejska na 2018 r. W 2018 roku Burmistrz przekazał 2 dotacje na realizację zadań
publicznych. Jedną w obszarze promocji, drugą w obszarze kultury fizycznej. W ramach przekazanych dotacji
odbyły się trzy pikniki rodzinne, dwa w maju i jeden w czerwcu. Kwota dotacji wyniosła 13 tysięcy zł, a łączny
koszt projektu to ponad 73 tysiące złotych. Dotacja imprezy sportowej Night skating wyniosła 5 tysięcy
złotych. Odbyła się ona 15 czerwca. Ponadto Miasto wielokrotnie podejmowało współpracę z różnymi
organizacjami pozarządowymi czy grupami nieformalnymi, które zwróciły się o realizację współpracy lub
pomoc w realizacji zaplanowanych przez nich działań.
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GMINNA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Krynicy
Morskiej działała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/314/17 Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej.
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 z zakresu profilaktyki uzależnień: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ,,Zachowaj Zdrowy Styl
Życia”, ,,Stop Zagrożeniom Rodzinie XXI wieku”, ,,Bezpieczne Wakacje”, ,,Przeciw Pijanym Kierowcom”,
,,Postaw na Rodzinę”, ,,Rodzina nade wszystko”,
- współorganizowano profilaktyczny bieg pod hasłem- ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł- Kwietny Bieg”,
- w ramach popularyzacji trzeźwej aktywności ruchowej włączono się do akcji ,,Zachowaj Trzeźwy UmysłMierzeja po całości”, ,,Mierzejowy Maratonix z głową” oraz Turniej Tenisa Stołowego i Zawody Strzeleckie,
- rozpowszechniano i udostępniano ulotki, kolorowanki, plakaty dotyczące uzależnień, przemocy, narkotyków
oraz dopalaczy, bezpieczne wakacje,
- sfinansowano kolejną edycję kalendarzy na 2019 rok pod hasłem ,,Wakacje nad morzem- wolne od
dopalaczy”,
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- stworzono możliwość wyjazdu na wycieczki integracyjne z elementami socjoterapii i profilaktyki dla 20
uczniów kl. VIISP, kl. II – III Gimnazjum z Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej,
- zaproponowano finansowanie profilaktycznych kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych(
kolonia dla 6 dzieci),
- zorganizowano zajęcia profilaktyczno- sportowe (piłka nożna) w ramach Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży. Łączna liczba
uczestników 10 dzieci, liczba prowadzonych zajęć wyniosła 32 godziny,
- zorganizowano zajęcia profilaktyczno- sportowe o profilu żeglarskim dla dzieci i młodzieży. Łączna liczba
uczestników 13 dzieci, liczba zrealizowanych godzin 89,
- zorganizowano zajęcia profilaktyczno- sportowe z nauką pływania na basenie dla dzieci z klas I-III ze Szkoły
Podstawowej. Łączna liczba uczestników 10 dzieci, liczba prowadzonych zajęć 6,
- przeprowadzono program o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej i rodziców
(trzykrotnie) – koncerty profilaktyczne pod hasłem ,,Zło dobrem zwyciężaj”, ,,Czy słowem można zranić?”,
,,Wspierajmy się”,
- przeprowadzono kampanię społeczną ,,STOP zagrożeniom w Rodzinie XXI wieku”, w ramach której
przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z psychologiem zarówno dla młodzieży szkolnej jak i rodziców
(3 spotkania), rozdano ulotki ,,Poradnik świadomego rodzica”,
- zorganizowano zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień z terapeutą dla klas VII, II i III gimnazjum w Szkole
Podstawowej w Krynicy Morskiej,
- z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii w ramach zajęć profilaktycznych wolnych od
narkotyków zorganizowano wyjazd dla dzieci z SP do Stajni Bochuna w Sztutowie,
- sfinansowano program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej pod hasłem ,,Wspierajmy się”,
- zakupiono 100 paczek świątecznych dla dzieci na zajęcia profilaktyczne w grudniu,
- systematycznie pracowano z klientami- uzależnionymi i ich rodzinami
(również nieodpłatnie), zajęcia prowadzili specjaliści terapii uzależnień i odbyło się 101 dyżurów t j 303 godz.
konsultacji, z których skorzystało 55 osób,
- prowadzono punkt konsultacyjny, kierowano na leczenie odwykowe i diagnostykę osób uzależnionych, ilość
osób zaproszonych lub wezwanych na posiedzenie Komisji: 27, liczba osób przebadanych przez lekarzy
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 9, liczba sporządzonych wywiadów środowiskowych przez
MOPS na zlecenie GKRPA: 11, liczba odbytych szkoleń, w których uczestniczyli członkowie GKRPA:7,
- prowadzono kampanie profilaktyczne: ,,Postaw na rodzinę:, ,, Przeciw pijanym kierowcom”, ,,Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, ,,Zachowaj zdrowy styl życia”, ,,Przeciw narkotykom”, ,,Bezpieczne wakacje”, ,,Stop
dopalaczom”,
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- umożliwiono konsultacje i poradnictwo psychologiczne, Łącznie w 2018r. zrealizowano 263 godziny, pomocą
zostało objętych 29 rodzin, w ty 23 dzieci,
- w ramach pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk z ryzyka występowania
problemów uzależnień prowadzone były zajęcia z elementami socjoterapii, łączna liczba zrealizowanych
godzin wynosi 38, w której łącznie uczestniczyło 15 dzieci, prowadzono również zajęcia opiekuńczowychowawcze o łącznej liczbie godzin 234, w której uczestniczyło 25 dzieci,
- sfinansowano indywidualny specjalistyczny program socjoterapeutyczny i kinezyterapię dla dzieci z grup
ryzyka z rodzin dysfunkcyjnych, łączna liczba zrealizowanych godzin dla 1 dziecka wyniosła 72,
- stale monitorowano i diagnozowano środowiska dotknięte problemem uzależnień,
- sfinansowano pobyt dla 1 osoby współuzależnionej na Dniach Skupienia w Domu Rekolekcyjnym w Krynicy
Morskiej,
- zorganizowano dla rodziców spotkanie edukacyjne- warsztaty profilaktyczne z psychologiem na temat
ułatwiania komunikacji między rodzicami i dziećmi,
- prowadzono kampanię ,,Postaw na rodzinę”,
- na bieżąco monitorowano i analizowano sytuację rodzin dysfunkcyjnych- zapewniono rodzinom dostęp do
poradnictwa specjalistycznego- terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych o łącznej
liczbie godzin 384,
- w ramach kampanii ,,Rodzina XXI wieku” odbyły się warsztaty z psychologiem na temat min roli ojca i matki
w rodzinie dysfunkcyjnej,
- prowadzono kampanię ,,Postaw na rodzinę” i ,, Reaguj na przemoc” angażując dzieci, młodzież i osoby
dorosłe,
- zapewniono konsultacje z psychologiem dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- czynny udział członka GKRPA w Zespole Interdyscyplinarnym,
- przeprowadzono diagnozę problemów i zjawisk społecznych w mieście Krynica Morska, min. zjawisko
przemocy na terenie szkoły oraz domu.
W badaniu diagnozującym wzięło udział 52 uczniów. Kwestionariusze ankiet wypełniło 42% dziewczynek
i 58% chłopców.
Z badania problemu przemocy z perspektywy uczniów wynika, że najwięcej respondentów za akt przemocy
uznaje bicie(83%), grożenie i straszenie(67%), oraz zmuszanie do oddawania pieniędzy(67%). W dalszej
kolejności uczniowie wskazywali również na kradzież pieniędzy lub innej własności(54%), zmuszanie do
oglądania pornografii(48%), wysyłanie obraźliwych wiadomości(46%), spoliczkowanie(40%), podszywanie się
w Internecie(38%) oraz krytykowanie wyglądu(37%). Według najmniejszej liczby osób aktem przemocy jest
okazywanie braku szacunku(27%) oraz nieopiekowanie się kimś kto wymaga opieki(17%). 15% uczniów nie
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ma wiedzy na ten temat. Według respondentów agresję lub przemoc prowokują głównie zazdrość lub
zaborczość(65%) oraz narkotyki(60%). Uczniowie wskazywali również na choroby psychiczne(50%), wpływ
środowiska(48%), problemy finansowe(42%), brak zaufania(40%), problemy w komunikacji
międzyludzkiej(38%), i różnice w poglądach(38%). 23% nie ma zdania na ten temat. Kolejne pytanie miało na
celu oszacowanie skali problemu przemocy wśród dzieci i młodzieży w gminie Krynica Morska. Uczniów
spytano więc o to, czy zdarzyło im się doświadczyć przemocy. Niepokojący jest fakt, że aż 46% respondentów
odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Spośród uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco, prawie połowa
doświadczyła przemocy ze strony kolegów ze szkoły(46%). 17% wskazało znajomych, 17% na tatę, a 4% na
mamę, a 4%- na brata. 38% wymieniło inne osoby takie jak: obcy człowiek, tata. Ponieważ często zdarza się,
że osoba która stosuje przemoc, jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, spytano uczniów
o doświadczenia z tym związane. 71% respondentów stwierdziło, że osoba, która stosowała przemoc nie była
pod wpływem żadnej substancji, a 8% wskazało na alkohol. Znaczna część głosów padła na odpowiedź ,,nie
wiem”(33%). Zdaniem aż 35% uczniów w ich szkole występuje przemoc, a 33% nie ma wiedzy na ten temat.
Zapytano też uczniów o to, czy stosowali przemoc wobec innych. Znaczna część odpowiedziała
przecząco(63%), jednak 37% przyznało się do stosowania przemocy- 9 osób deklaruje, że stosowało przemoc
wobec rówieśników, 8 wobec rodzeństwa, a 1 osoba- rodziców. 6 respondentów wskazuje na inne
osoby(koledzy).
Kolejne pytania dotyczyły zjawiska cyberprzemocy. Według większości uczniów, cyberprzemoc jest to
publikowanie obraźliwych treści na czyjś temat(65%). Wielu respondentów wskazało również na agresję
elektroniczną(54%), naruszanie czyjejś prywatności(42%) oraz naśmiewanie się z kogoś (40%). Warto zwrócić
uwagę na to, że znaczna część uczniów nie uznaje przezwisk w stronę innych jako formy cyberprzemocy,
a 19% nie ma wiedzy na ten temat. W opinii uczniów do cyberprzemocy przyczynia się przede wszystkim chęć
zemsty(46%), poczucie anonimowości w Internecie(44%) oraz łatwość dostępu do Internetu i portali
społecznościowych(40%). Na chęć dotarcia do dużej liczby odbiorców/ zdobycie popularności wskazało 33%,
a na brak możliwości wyciągnięcia konsekwencji- 17%. 33% nie ma wiedzy na ten temat. Uczniowie na
pytanie czy zdarzyło im się doświadczyć przemocy w sieci deklarują , że jej doświadczyło(23%).
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REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKA W KRYNICY MORSKIEJ W 2018 R.
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 2018 r. w sposób określony uchwałami.
W 2018 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.

L.p. Numer

W sprawie

realizacja

1

XXXV/323/18

Zmiany uchwały w sprawie budżetu

zrealizowana

2

XXXV/324/18

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2021

w trakcie realizacji

3

XXXV/325/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

zrealizowana
(5 lat okres dzierżawy)

4

XXXV/326/18

Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana
(3 lata okres dzierżawy)
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5

XXXV/327/18

Oceny aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy
Miasta Krynica Morska

zrealizowana

6

XXXV/328/18

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica Morska

w trakcie realizacji

7

XXXV/329/18

Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych

zrealizowany

8

XXXVI/330/18 Zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

zrealizowany

9

XXXVI/331/18 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2021

w trakcie realizacji

10

XXXVI/332/18 Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana (3 lata okres
dzierżawy)

11

XXXVI/333/18 Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana (2 lata okres
dzierżawy )

12

XXXVI/334/18 Zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

zrealizowana (5 lat okres
dzierżawy )

13

XXXVI/335/18 Uchwalenia „ Programu opieki nad zwierzętami
zrealizowana
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska „

14

XXXVI/336/18 Zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą
zrealizowana
Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie
Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego
Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie
utrzymania składowisk i unieszkodliwienia odpadów

15

XXXVI/337/18 Zmiany Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2018

16

XXXVI/338/18 Zmiany uchwały dotyczącej środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w
ramach tek pomocy oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
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17

XXXVI/339/19 Zmiany „ Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,
motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze
specjalnego funduszu nagród oraz wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

18

XXXVI/340/18 Powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w zrealizowana
Krynicy Morskiej

19

XXXVI/341/18 Odwołania członka ze składu osobowego komisji
stałej rady

20

XXXVI/342/18 Podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze zrealizowana
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

21

XXXVI/343/18 Przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania w trakcie realizacji
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica
Morska na lata 2018-2023 „

22

XXXVI/344/18 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica
Morska

w trakcie realizacji

23

XXXVII/345/18 Przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów
oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU

w trakcie realizacji

24

XXXVII/346/18 Zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

zrealizowana

25

XXXVII/347/18 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2021

w trakcie realizacji

26

XXXVII/348/18 Przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska
konsultacji społecznych w sprawie budżetu
obywatelskiego na rok 2019

w trakcie realizacji

27

XXXVII/349/18 Ustalenia stref płatnego parkowania na drogach
zrealizowana
publicznych na terenie Miasta Krynica Morska,
ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty
dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
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28

XXXVII/350/18 Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

29

XXXVII/351/18 Przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w
Krynicy Morskiej

30

XXXVII/352/18 Określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej zrealizowana
i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich
wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach
lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2018

31

XXXVII/353/18 Przyjęcia Lokalnego programu wyrównania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Miasta Krynica Morska

w trakcie realizacji

32

XXXVII/354/18 Określenia szczegółowych warunków, form, zasad i
trybu przyznawania stypendiów Burmistrza miasta
Krynica Morska za wybitne osiągnięcia naukowe i
sportowe dla uczniów

zrealizowana

33

XXXVII/355/18 Obwodów gosowania

zrealizowana

34

XXXVIII/356/1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
8
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

zrealizowana

35

XXXVIII/357/1 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
8
Krynica morska z tytułu wykonania budżetu za rok
2017

zrealizowana

36

XXXVIII/358/1 Udzielenia pomocy Powiatowi Malborskiemu na
8
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony
zdrowia

zrealizowana

37

XXXVIII/359/1 Zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
8

zrealizowana

38

XXXVIII/360/1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
8
2018-2021

w trakcie realizacji

39

XXXVIII/361/1 Zmiany uchwały XXXVI/342/18 Rady Miejskiej w zrealizowana
8
Krynicy Morskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. w
sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
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40

XXXVIII/362/1 Zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
8
Społecznej w Krynicy Morskiej

zrealizowana

41

XXXVIII/363/1 Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
8
podawania napojów alkoholowych

zrealizowana

42

XXXVIII/364/1 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż zrealizowana
8
napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta
Krynica Morska odrębnie dla poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych, ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.

43

XXXVIII/365/1 Wyrażenia zgody na utworzenia miejsc okazjonalnie zrealizowana
8
wykorzystywanych do kąpieli położonych na
obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta
Krynica Morska na rok 2018

44

XXXVIII/366/1 Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
8
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta
Krynica Morska

w trakcie realizacji

45

XXXVIII/367/18

Przyjęcia regulaminu określającego zasady
dofinansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta
Krynica Morska

46

XXXVIII/368/18

Uchwalenia Aktualizacji Planu Rozwoju
Lokalnego Miasta Krynica Morska

zrealizowana

47

XXXVIII/369/18

Przystąpienia do sporządzenia nowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska

w trakcie realizacji

48

XXXVIII/370/18

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta
Krynica Morska

zrealizowany

49

XXXVIII/371/18

Wyrażenia zgody od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu

zrealizowany ( do 310
grudnia 2023 r. )

50

XXXVIII/372/18

Zbycia w przetargu ograniczonym

zrealizowana

51

XXXVIII/373/18

Wyrażenia zgody na oddanie terenu w dzierżawę zrealizowana ( 3 lata okres
dzierżawy )
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52

XXXVIII/374/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zrealizowana ( 5 lat okres
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawy )

53

XXXVIII/375/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

54

XXXVIII/376/18

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

55

XXXVIII/378/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zrealizowana ( 5 lat okres
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawy )

56

XXXVIII/379/18

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica Morska

57

XXXVIII/380/18

Odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych

58

XXXIX/381/18

Przystąpienia do umowy o kredyt na
zrealizowana
przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane
zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze
Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego na
budowę dwóch budynków mieszkalnych w
Krynicy morskiej przy ulicy Gdańskiej nr 6 na
działce nr 30/1

59

XXXIX/382/18

Wyrażenia zgody na rozwiązanie Żuławskiego
zrealizowana
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Nowym Dworze Gdańskim

60

XXXIX/383/18

Zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 zrealizowana

61

XXXIX/384/18

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata w trakcie realizacji
2018-2056

62

XL/385/18

Zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 zrealizowana

63

XL/386/18

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018-2056

64

XLI/387/18

Zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 zrealizowana

65

XLI/388/18

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018-2056

66

XLI/389/18

Współpracy z Gminą Miasta Gdańska dotyczącej zrealizowana
wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia
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postępowania o udzielenie zamówień
publicznych na realizację promocji produktu
turystycznego Przedsięwzięcia Strategicznego
pn.:” Pomorskie Trasy Rowerowe” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
( RPO WP 2014-2020 )
67

XLI/390/18

Zmian w Statucie Gminy Miasta Krynica Morska zrealizowany

68

XLI/391/18

Przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony zrealizowany
Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska
za lata 2016-2017

69

XLI/392/18

Przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody w trakcie realizacji
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Miasta Krynica Morska

70

XLI/393/18

Zmiany „ Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2016-2020 „

w trakcie realizacji

71

XLI/394/18

Wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek,
sposobu poboru, terminu płatności oraz
inkasentów na rok 2019

w trakcie realizacji

72

XLI/395/18

Wprowadzenia opłaty targowej, dziennych
w trakcie realizacji
stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok

73

XLI/396/18

Określenia stawek w podatku od nieruchomości
za 2019 rok

w trakcie realizacji

74

XLI/397/18

Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana (3 lata okres
dzierżawy )

75

XLI/398/18

Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana ( 3 lata okres
dzierżawy )

76

XLI/399/18

Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości

zrealizowana ( 3 lata okres
dzierżawy )

77

I/1/18

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej

zrealizowany

78

I/2/18

Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej

zrealizowana

79

II/3/18

Powołania Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, zrealizowana
Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury
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Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz
Porządku Publicznego
80

II/4/18

Powołania Komisji ds. Rozwoju Społecznozrealizowana
Gospodarczego, Budżetu, Planowania
Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska

81

II/5/18

Powołania Komisji skarg, wniosków i petycji

zrealizowana

82

II/6/18

Powołania Komisji Rewizyjnej

zrealizowana

83

II/7/18

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta
Krynica Morska

w trakcie realizacji

84

II/8/18

Zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok zrealizowana

85

II/9/18

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata w trakcie realizacji
2018-2056

86

III/10/18

Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

zrealizowana

87

III/11/18

Powołania przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej

zrealizowana

88

III/11/19

Uzupełnienia składu Komisji ds. skarg,
wniosków i petycji

zrealizowana

89

III/13/18

Powołania Przewodniczącego Komisji ds. skarg, zrealizowana
wniosków i petycji

90

III/14/18

Powołania zastępcy Przewodniczącego Komisji zrealizowana
ds. skarg, wniosków i petycji

91

III/15/18

Uzupełnienia składu Komisji ds. Gospodarki
Komunalnej, Infrastruktury Technicznej,
Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw
Socjalnych oraz Porządku Publicznego

92

III/16/18

Uzupełnienia składu Komisji ds. Rozwoju
zrealizowana
Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Planowania
Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska

93

III/17/18

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
w trakcie realizacji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

94

III/18/18

Określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2019 rok

w trakcie realizacji

95

III/19/18

Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości

Zrealizowana
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96

III/20/18

Uchylenia uchwały nr XXVII/260/17 Rady
Miejskiej w Krynicy Morskiej

97

III/21/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

98

II/22/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

99

III/23/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zrealizowana ( 5 lat okres
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawy)

100

III/24/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zrealizowana ( 5 lat okres
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawy)

101

III/25/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zrealizowana ( 5 lat okres
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawy)

102

III/26/18

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zrealizowana ( 5 lat okres
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawy)

103

III/27/18

Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasta Krynica
Morska

w trakcie realizacji

104

III/28/18

Wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik

w trakcie realizacji

105

III/29/18

Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty w trakcie realizacji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

106

III/30/18

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

w trakcie realizacji

107

III/31/18

Podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania świadczenia
pieniężnego na zkup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym
programem „ Posiłek w szkole i w domu „ na
lata 2019-2023

w trakcie realizacji

108

III/32/18

Ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w
szkole i w domu „ na lat 2019-2023

w trakcie realizacji

109

IV/33/18

Zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok zrealizowana
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110

IV/34/18

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata w trakcie realizacji
2018-2056

111

IV/35/18

Uchwalenia Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2019

112

IV/36/18

Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty w trakcie realizacji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

113

IV/37/18

Ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w
szkole i w domu „ na lata 2019-2023

114

IV/38/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

115

IV/39/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

116

IV/40/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

117

IV/41/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

118

IV/42/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

119

IV/43/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

120

IV/44/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

121

IV/45/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

122

IV/46/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

123

IV/47/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

124

IV/48/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

125

IV/49/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana

126

IV/50/18

Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zrealizowana
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O. O. W KRYNICY MORSKIEJ W ROKU 2018.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej zobowiązane jest do zapewnienia
ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków. W tym celu
każdego roku w miarę możliwości przeprowadza nowe inwestycje wodno - kanalizacyjne i bieżące remonty
sieci i urządzeń. W roku 2018 bezsprzecznie największym osiągnięciem było podpisanie umowy na
dofinansowanie w ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w ramach priorytetu II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, na realizację projektu pn.
„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska” nr POIS.02.03.0000-0127/17-00. Zakres Projektu obejmuje modernizację Oczyszczalni Ścieków wraz z budową instalacji
fotowoltaicznej na własne potrzeby, modernizację 22 przepompowni ścieków wraz z rozbudową tłoczni na
Piaskach, oraz budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ulicy Żołnierzy i Bursztynowej. Planowany
całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13.707.120,00pln., z czego Przedsiębiorstwo uzyskało
dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 6.936.193,16pln. Wykonano także
opracowanie wielobranżowego projektu na rozbudowę stacji podnoszenia ciśnienia oraz przeprowadzono
prace na sieci wodociągowej w zakresie optymalizacji ciśnienia wody dla części odbiorców w Krynicy Morskiej
(tzw. Górna Krynica), co znacznie poprawiło ciśnienie wody w tym rejonie. W ramach zadań własnych
wymieniono sieć wodociągową w ul. Plastyków i ul. Rzeźbiarzy, w trakcie jest wymiana przyłączy do
poszczególnych nieruchomości w tym rejonie. Także w roku 2018 zakończono prace w ulicy Portowej
i Spacerowej, gdzie także wymieniono część sieci wodno – kanalizacyjnej na nową wraz z przyłączami.
Przedsiębiorstwo na bieżąco przeprowadza także remonty istniejących urządzeń zarówno na sieci, jak i na
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Przeprowadzane, jak i zaplanowane inwestycje zarówno na
sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej oraz na obiekcie oczyszczalni ścieków wynikają z konieczności
usprawnienia pracy Przedsiębiorstwa, racjonalizacji wydatków związanych z eksploatacją obu sieci, a także
znacząco wpływają na obniżenie ponoszonych kosztów związanych z awaryjnością urządzeń jak
i zapewnieniem transportu oraz oczyszczaniem tylko ścieków sanitarnych wytworzonych w wyniku
działalności bytowej mieszkańców i turystów przebywających na terenie naszego Miasta.
Innym rodzajem działalności jest kompleksowa obsługa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w drodze konkursu wygrało przetarg na Operatora Portu
Jachtowego. Duża ilość imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na terenie sprawia, że Port
Jachtowy obsługuje w ciągu sezonu kilkadziesiąt tysięcy żeglarzy i turystów.
Misją Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. jest działanie w celu jak najrozsądniejszego
gospodarowania zasobami naturalnymi i reagowanie na rosnące potrzeby Mieszkańców.
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DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Zbiory biblioteczne
1) Księgozbiór- w roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej włączyła do swojego
księgozbioru 1016 woluminów na sumę 25.765,00 złotych
Książki do biblioteki pochodzą z różnych źródeł:
- dotacja z samorządu gminy

- 594 woluminów na sumę 15.000,00 złotych

- z programu Biblioteki Narodowej – 386 woluminy na sumę 10.000,00 złotych
- dary

- 36 woluminy na sumę 765,00 złotych

2) Prenumerata czasopism
Nasza biblioteka ma miejsce wydzielone na czytelnię, z której korzystają użytkownicy. W 2018 roku
prenumerowaliśmy 8 tytułów czasopism. Uzupełnieniem prenumeraty są dary ofiarowane bibliotece przez
czytelników przeważnie sezonowych. Wśród ofiarowanych czasopism są tytuły o zdrowiu, urodzie,
ogrodnictwie, popularne magazyny kobiece, itp., po które chętnie sięgają czytelnicy. Urząd Marszałkowski
przekazuje nam bezpłatnie czasopismo „Pomorskie” magazyn samorządu województwa pomorskiego,
natomiast Grupa Wydawnicza Foksal magazyn „Teraz Czytam”. Biblioteka na podstawie artykułów z gazet
prowadzi dokumentację życia społecznego naszej miejscowości.

Czytelnicy i udostępnianie zbiorów
1) Czytelnicy - w roku 2018 zarejestrowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej 1140 czytelników:
- stałych

- 267

- sezonowych - 873
Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wynosi: 87,83
2) Wypożyczanie międzybiblioteczne- Miejska Biblioteka Publiczna nie prowadzi wypożyczania
międzybibliotecznego, ale w razie potrzeby sprowadzenia danej książki pomaga czytelnikowi
w zdobyciu danej pozycji.
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3) Obsługa czytelnicza specjalnej grupy osób- staramy się, aby książka dotarła do każdego naszego
czytelnika niepełnosprawnego, chorego czy starszego. Dostarczamy książki czytelnikom do domów,
pomagają nam w tym również krewni, sąsiedzi tych osób. Należy tylko zgłosić taką potrzebę np.
telefonicznie.
Upowszechnianie czytelnictwa
Przez cały rok w naszej bibliotece upowszechniano czytelnictwo przygotowując następujące zajęcia dla dzieci
i dorosłych: konkursy i quizy literackie, plastyczne, zajęcia tematyczne z książką i komputerem, pogadanki,
zajęcia kulinarne (gotowanie na podstawie książki), zajęcia ruchowe, lekcje biblioteczne, słuchowiska,
spotkania autorskie, głośne czytania. Z uwagi na zróżnicowany wiek dzieci i młodzieży przebywających
w bibliotece, bibliotekarze stosowali różnorodne formy pracy. Prowadzono kalendarium literackie
i aktualizowaną co miesiąc gazetkę edukacyjną związaną z czytelnictwem, życiem bibliotek, promującą pisarzy
i ich dzieła. Przez cały rok zakupywano nowości wydawnicze. Nowo zakupiona książka zaczym trafi do
czytelnika musi zostać opracowana, jest to czasochłonna praca. Systematycznie prowadzono retrospekcję
księgozbioru. Bibliotekarze na bieżąco dbają o alfabetyczny porządek książek na półkach, wymieniają
zniszczoną folię na książkach, przeprowadzają selekcję.
Systematyczne działania biblioteki:
2. spotkania teatralno-plastyczne (dla dzieci IV-VII kl. SP),
3. zajęcia z książką,
4. pogadanki,
5. zajęcia ruchowe,
6. zajęcia plastyczne,
7. zajęcia manualne,
8. zajęcia komputerowe,
9. zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
10. gry i zabawy stolikowe,
11. literackie, popołudnia z komiksem,
12. głośne czytania dla przedszkolaków i zerówkowiczów,
13. świat malucha w bibliotece,
14. szachy dla dzieci i młodzieży,
15. brydż dla dorosłych,
16. zumba dla dorosłych,
17. zajęcia Fitness dla dorosłych,
18. DKK dla dorosłych,
19. zajęcia komputerowe dla dorosłych.
20. 26. Finał WOŚP dla wyrównania szans w leczeniu noworodków
21. FERIE w BIBLIOTECE
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22. Realizacja projektu „Krynica Morska Miejsce Tajemnic - razem odkrywamy, poznajemy,
działamy”. Działania były realizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego
„RÓWNAĆ SZANSE 2017” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
23. Spotkanie wielkanocne i Misterium Wielkopostne,
24. Spotkania autorskie,
25. Akcja „Zaadoptuj książkę”
26. Warsztaty tworzenia komiksów,
27. Obchody dnia Seniora,
28. Dyskoteka andrzejkowa,
29. Mikołajki dla najmłodszych,
30. Spotkanie Bożonarodzeniowe

Pracownicy biblioteki na bieżąco prowadzą Dokumentację Życia Społecznego, kronikę oraz umieszczają
informacje o wydarzeniach na stronie Internetowej biblioteki oraz na portalu społecznościowym Facebooku.
Biblioteka obsługuje oprócz mieszkańców bardzo dużą grupę czytelników sezonowych, przebywających
okresowo na terenie miasta, wiąże się to ze zwiększoną pracą również administracyjną.
W sezonie letnim odwiedzają nas grupy zorganizowane (harcerze, kolonie, zielone szkoły).
Biblioteka posiada czytelnię komputerową z dostępem do Internetu, z której korzysta duża liczba
użytkowników, mogą oni skorzystać z usług ksero, skanowania oraz drukowania w czym często pomagają
pracownicy biblioteki.
Biblioteka jest częstym współorganizatorem imprez organizowanych na terenie miasta dla społeczności
lokalnej i turystów.
Biblioteka brała udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”,
z którego otrzymała dofinansowanie na zakup książek.
Biblioteka jest ważnym miejscem kultury i informacji w mieście. Od października do kwietnia prowadzi punkt
Informacji Turystycznej.
Biblioteka prowadzi wynajem oraz użyczanie pomieszczeń.
Systematycznie, co miesiąc, na sali spotykają się członkowie krynickiego Koła Emerytów i Rencistów.
W tygodniu swoje spotkania prowadzą terapeuci i psycholog działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W sezonie letnim pokoje, którymi dysponuje biblioteka udostępnione zostały dodatkowo dla czasowego
posterunku Państwowej Straży Pożarnej.
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Sala wykorzystywana jest również przez Urząd Miasta Krynica Morska oraz Instytucje zewnętrzne
współpracujące z Gminą na wszelkiego rodzaju spotkania, konferencje itp.

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 Miasta podjęła przystąpienie do sporządzenia nowego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica Morska. 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 planowany jest do dnia 19.09.2019r., natomiast etap III – kończący opracowanie
do 19.04.2020r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Cała Gmina Miasta Krynica Morska jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
W 2018r. nastąpiły 2 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Krynica Morska, Uchwałami nr XXXV/328/18 z dnia 25.01.2018r. oraz XXXVIII/379/18 z dnia 20.06.2018r.
Aktualnie prowadzimy zmianę dwóch planów : części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów
oznaczonych symbolami 24.MU i 37.MU oraz obszarów położonych w okolicach ulic Nafciarzy i Wodnej.
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Prace nad zmianą są już na IV etapie. Zakończenie opracowań jest przewidziane na drugą połowę 2020r.
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian:
Nazwa miejscowego planu
Pow. w
Lp. zagospodarowania przestrzennego lub
ha
zmiany planu
1.

1.

2.

2.

Numer i daty uchwały
Rady Miasta Krynica
Morska

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego

Uwagi

4.

5.

6.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Krynica
Morska

Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
Krynicy Morskiej

VII/36/93 z dnia 8
listopada 1993r

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Stracił ważność z dniem
Elbląskiego nr 17 z 31.12.2002r.
dnia 20 grudnia
1993r. poz. 130

XLIII/264/98 z dnia 17
czerwca 1998r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Elbląskiego nr 8 z
dnia 20 czerwca
1998r. poz. 58

Uchwała weszła w życiu
w 14 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Elbląskiego.
Obowiązuje od dnia 5
lipca 1998r.
Zmieniony:

3.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru nadmorskiego
strefy centralnej Krynicy Morskiej

4.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru nadmorskiego strefy
centralnej Krynicy Morskiej

5.

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

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

7,36

37,42

Uchwałą nr
XXVI/239/2005 z dnia
14.10.2005r
Uchwałą nr
XXVII/203/2009 z dnia
28.04.2009r

XXVI/239/2005 z dnia
14 października 2005r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego nr 2 z
dnia 4 stycznia
2006r. poz. 13

XXVI/240/2005 z dnia
14 października 2005r.

Zmieniony:
Dziennik
Urzędowy
Uchwałą nr
Województwa
XXV/175/2008 z dnia
Pomorskiego nr 3 z
16.12.2008r.
dnia 06.01.2006r
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Uchwała nr
XXV/177/2008 z dnia
16.12.2008r.

6.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu 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

7.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu Wiślanego
od działki nr 368/4 do działki nr 642
w Krynicy Morskiej w rejonie Portu
Żeglarskiego przy ul. Gdańskiej

8.

9.

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

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

6,53

3,33

XXV/177/2008 z dnia
16 grudnia 2008r.

Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
Dziennik
dzienniku Urzędowym
Urzędowy
Województwa
Województwa
Pomorskiego nr 72 Pomorskiego
z dnia 1.06.2009r.
poz. 1477
Obowiązuje od dnia
01.07.2009r.

XXV/175/2008 z dnia
16 grudnia 2008r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego nr 72
z dnia 1.06.2009r.
poz. 1476

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

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

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego nr 70
z dnia 27
maja.2009r. poz.
1401

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego nr 94
z dnia 22 lipca
2009r. poz. 1932

Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
01.07.2009r.
Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
28.06.2009r
Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
23.08.2009r
Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego

10.

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

Dziennik
Urzędowy
XXVII/203/2009 z dnia Województwa
28 kwietnia 2009r.
Pomorskiego nr 83
z dn. 26 czerwca
Obowiązuje od dnia
2009r poz. 1656
27.07.2009r

11.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części obrębu

XXXII/291/2009 z dnia Dziennik
29 grudnia 2009r.
Urzędowy
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Województwa
Pomorskiego nr 46
z dnia 31
marca.2010r. poz.
807

geodezyjnego Krynica Morska dla
części południowej miasta

12.

Dziennik
Urzędowy
XXXIII/310/2010 z dnia Województwa
27 stycznia 2010r.
Pomorskiego nr 80.
z dnia 2 czerwca
2010r. poz. 1143

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Przebrno

dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
1.05.2010r.

Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
2.07.2010r.

13.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru nadmorskiego strefy
centralnej Krynicy Morskiej dla terenu
oznaczonego symbolem 6.MU;
14.KD-X

0,28

IV/31/2011 z dnia 01
marca 2011r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego nr 51.
z dnia 6 maja
2011r. poz. 1178

Uchwała weszła w życiu
w 30 dni po publikacji w
dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
7.06.2011r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Utracił moc
Pomorskiego nr 99. dn.12.01.2018r.
z dnia 12 sierpnia
2011r. poz. 1990

14.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru nadmorskiego strefy
centralnej Krynicy Morskiej dla terenu
oznaczonego symbolem 4.U

15.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru nadmorskiego strefy
centralnej Krynicy Morskiej dla
fragmentów terenu oznaczonego
symbolem 1.U-ZPL

16.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej Nr XLIII/264/98
z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
Krynicy Morskiej

XII/125/15 z dnia 26
listopada 2015 r.

Uchwała weszła w życie z
upływem 14 dni od
Dziennik
ogłoszenia jej w
Urzędowy
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Województwa
Pomorskiego z dnia
Pomorskiego
23 lutego 2016r.
poz. 702
Obowiązuje od dnia
08.03.2016r.

17.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla części działki nr

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

Dziennik
Urzędowy

0,25

2,66

VI/50/2011 z dnia 28
czerwca 2011r.

VIII/81/2011 z dnia 16
listopada 2011r.
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168/12 i części działki nr 168/11
położonych na terenie obrębu
geodezyjnego Krynica Morska

Województwa
Pomorskiego z dnia
7 stycznia 2016r.
poz. 39

ogłoszenia jej w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
21.01.2016r.

18.

19.

20

21

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 miasta
uchwalonego uchwałą nr
XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia
2009 r.

XII/127/15 z dnia 26
listopada 2015r.

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

Uchwała weszła w życie z
Dziennik
upływem 14 dni od
Urzędowy
ogłoszenia jej w
XXXIII/309/17
Województwa
Dzienniku Urzędowym
z dnia 23 listopada 2017
Pomorskiego z dnia Województwa
r.
29 grudnia 2017r. Pomorskiego.
poz. 4643
Obowiązuje od dnia
12.01.2018r.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obrębu geodezyjnego Krynica Morska

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obrębu geodezyjnego Krynica Morska

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego z dnia
7 stycznia 2016r.
poz. 40

Dziennik
Urzędowy
XXXV/328/18 z dnia 25 Województwa
stycznia 2018 r.
Pomorskiego z dnia
13 marca 2018r.
poz. 909

Uchwała weszła w życie z
upływem 14 dni od
ogłoszenia jej w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od
dnia 28.03.2018r.

Uchwała weszła w życie z
Dziennik
upływem 14 dni od
Urzędowy
ogłoszenia jej w
XXXVIII/379/18 z dnia Województwa
Dzienniku Urzędowym
20 czerwca 2018 r.
Pomorskiego z dnia Województwa
22 sierpnia 2018 r. Pomorskiego.
poz. 3391
Obowiązuje od
dnia 06.09.2018r.

Zasoby materialne gminy
Gminny program rewitalizacji :
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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 2018r. poz. 1398)
Program opieki nad zabytkami:
Gmina Miasta Krynica Morska nie posiada aktualnego programu opieki nad zabytkami. Urząd Miasta czeka
na decyzję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa w sprawie częściowego skreślenia z rejestru zabytków układu
ruralistycznego Krynicy Morskiej. Ostatni Program Opieki nad Zabytkami był sporządzony na lata 2013-2016
i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej nr XX/250/13 z dnia 19.06.2013r. Miasto posiada
Gminną Ewidencję Zabytków dla Gminy Miasta Krynica Morska, która została przyjęta Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Krynica Morska nr 6/13 z dnia 22.01.2013r. i nadal obowiązuje.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA
KRYNICA MORSKA ROK 2018
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 ( tekst jednolity Dz.U. 2018, poz 1454 ze zm.). Gminy dokonują corocznej analizy gospodarki
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.
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W opracowaniu wykorzystano dostępne materiały związane z prowadzeniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi będące w zasobach Referatu komunalno-inwestycyjnego oraz sprawozdań
uzyskanych od przedsiębiorcy świadczącego usługi komunalne na terenie gminy.
Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Miasta Krynica Morska.

2. Uwarunkowanie prawne - akty prawa miejscowego obowiązujące w 2018 roku
1) Uchwała nr XVII/285//13 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie sposobu
świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej.
2) 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.
3) Uchwała nr IV/ 24/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4) Uchwała nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
5) 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.
6)Uchwała nr XII/129/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7) Uchwała nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8) Uchwała nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
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9) Uchwała nr XVII/182/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 kwietnia 2016 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 u.p.p.g. 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 2018 roku obowiązywała umowa nr 145/2015 zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
„STAN-EKO” Stanisław Drzewiecki z siedzibą przy ul. Zalewowej 6/9 w Krynicy Morskiej a Gminą Miasta Krynica
Morska ( umowa była zawarta na okres od 01.01.2016 r do 31.12.2018 r.)
Zakres umowy obejmował:
- odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie
nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych.
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 sezonie wakacyjnym tj, 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) poza sezonem wakacyjnym tj. 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 bio-zielone
oraz odpady budowlano-rozbiórkowe.
Ponadto dwa razy w ciągu roku odebrano od mieszkańców w formie wystawek odpady wielkogabarytowe
oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami, Gmina Miasta Krynica Morska zobowiązana jest kierować cały strumień odpadów ( zarówno
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zmieszanych jaki i selektywnie zebranych) do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
zwanych dalej RIPOK.
Nasza gmina przynależy do Regionu Wschodniego, gdzie funkcjonują dwie duże regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych: RIPOK Tczew oraz RIPOK Gilwa Mała, które zapewniają mechanicznobiologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu oraz sortowaniu
odpadów komunalnych.
Dodatkowo, RIPOK Kommunalservice Vornkahl Polska zapewnia zagospodarowanie odpadów zielonych
i innych odpadów ulegających biodegradacji.
W Regionie Wschodnim nie wyznaczono zastępczej instalacji do obsługi regionu, gdyż moce przerobowe
funkcjonujących RIPOK są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia odpadów zmieszanych, selektywnie
zebranych oraz odpadów zielonych i bioodpadów wytworzonych na terenie naszego regionu.
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
ZUOS Tczew do dalszego zagospodarowania zgodnie z wymogami dotyczącymi gospodarowania odpadów
komunalnych.
Gmina nie ma możliwości kierowania zebranych odpadów komunalnych do innych instalacji, niż te wskazane
przez WPGO, ich sprzedaży a tym samym minimalizowania kosztów ich odbioru oraz zagospodarowania.
Gmina Miasto Krynica Morska na mocy podjętych uchwał objęła systemem gospodarowania odpadami
wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe i nie zamieszkałe.
Jako gmina spełniamy wymogi dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących
takie frakcje jak: papier i tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i odpady
bio zielone.
Informacje dotyczące gospodarki odpadami dostępne udostępniane są na oficjalnej stronie gminy
( www.krynicamorska.tv) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce odpady komunalne.
2. Analiza złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
31.12.2018r.
- liczba mieszkańców ( według danych ze stanowiska ds. ewidencji ludności) - 1234
- ilość podatników- 440
- ilość aktywnych deklaracji - 485 ( w tym z selekcją 449 , bez selekcji 36 )
- ilość osób z deklaracji- 1244
- ilość podatników opłacających opłatę ryczałtową za domki letniskowe na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
( nie związane z działalnością gospodarczą)- 47
Ilość gospodarstw w deklaracji
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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

2.1. Ilość deklaracji w podziale na sposób zbierania odpadów.

ogólna

z selekcją

wg zużycia wody

wg pojemnika

stan na 31.12.2013

419

402

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
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Na podstawie powyższych tabeli należy stwierdzić, że w stosunku do pierwszego roku funkcjonowania
gospodarki odpadami nastąpił znaczny wzrost ilości gospodarstw oraz ilości złożonych deklaracji.
Przeważająca większość właścicieli nieruchomości deklaruje selektywną zbiórkę odpadów.
Jednym z celów gminy jest, aby możliwie zminimalizować ilość odpadów niesegregowanych ( zmieszanych).
Na terenie Gminy Miasta Krynica Morska obowiązuje wyższa stawka za m³ zużycia wody oraz za pojemniki
przy nieselektywnej zbiórce odpadów komunalnych.
W 2017 roku Uchwałą nr XVII/181/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. wprowadzono możliwość zadeklarowania
zbierania odpadów w sposób selektywny, gdzie minimalny stopień segregacji uprawniający do stosowania
niższej stawki jak za odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi:
•

40% objętości odebranych wszystkich odpadów dla wszystkich nieruchomości

•

60% objętości odebranych wszystkich odpadów dla wszystkich nieruchomości

2.2 Postępowania administracyjne w 2018r r. w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a) wszczęto 23 postępowania administracyjne dotyczące m.in. :
-określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z uzasadnionymi
wątpliwościami co do
co do danych zawartych w deklaracji
- określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem
deklaracji
- określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niewłaściwą
segregacją
b) wydano 4 postanowienia dotyczące korekty deklaracji z urzędu
c) wysłano 79 wezwań do właścicieli nieruchomości w sprawie:
- złożenia deklaracji
- korekty deklaracji
- złożenia wyjaśnień w przedmiocie danych zawartych w deklaracji
3. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki
Pojemniki na odpady zmieszane
Wielkość pojemnika
120 l

Ilość wydanych pojemników w 2018 r. ( szt. )
223 szt.
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240 l

477 szt.

1100 l

134 szt.
suma

834 szt.

Pojemniki na odpady selektywnie zebrane
Wielkość pojemnika

Ilość wydanych pojemników w 2018 r. ( szt. )

120 l ( worki)

70.764 szt.

240l

6 szt.

1100 l

61 szt.
70.831 szt.

suma
Pojemniki na popiół
Pojemniki na popiół

237 szt.

W ramach systemu gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem
wyposażono w pojemniki i worki do 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. Wszystkie odpady
zgodnie z zawartą umowa oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego ( WPGO 2022)
przekazywane są Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie. W/w instalacja jest
wskazana do obsługi regionu wschodniego.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
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W analizowanym 2018 r na terenie Gminy Miasta Krynica Morska nie zrealizowano żadnych zadań
inwestycyjnych.
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 odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w 2018r.
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów

20 01 03

Niesegregowane ( zmieszane) odpady
komunalne

1485,66

15 01 07

Opakowania ze szkła

152,99

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

91,750

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

130,21

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

16,44

20 03 99P

Odpady komunalne niewymienione w
32,34
innych podgrupach ( popiół z gospodarstw
domowych)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
200121,200123 i 200135
suma

2,500

1911,89

Porównanie ilości odebranych odpadów zmieszanych z Gminy Miasta Krynica Morska 2014-2018
2014 r

1040,96 Mg

2015r

1197,2 Mg

2016r

1363,4 Mg

2017r

1387,38 Mg

2018r

1485,66 Mg

Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
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Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych
odpadów komunalnych

15 01 07

Opakowania ze szkła

152,99

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

91,750

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

130,21

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

16,44

15 01 01 ( zebrane w PSZOK)

Opakowania z papieru i tektury

23,730

15 01 02 ( zebrane w PSZOK)

Opakowania z tworzyw sztucznych

4,610

20 03 07 ( zebrane w PSZOK)

Odpady wielkogabarytowe

63,520

15 01 07 ( zebrane w PSZOK)

Opakowania ze szkła

5,000

15 01 01 (wysegregowane z 200301) Opakowania z papieru i tektury

0,038

15 01 02 (wysegregowane z 200301) Opakowania z tworzyw sztucznych

0,036

15 01 07 (wysegregowane z 200301) Opakowania ze szkła

0,364

15 01 04 (wysegregowane z 200301) Opakowania z metalu

0,026

15 01 05 (wysegregowane z 200301) Opakowania wielomateriałowe

0,004

19 12 04 (wysegregowane z 200301) Tworzywa sztuczne i guma

0,001

20 02 01 (zebrane w PSZOK)

39,200

Odpady ulegające biodegradacji

suma 527,919
Porównanie odebranych odpadów selektywnie zebranych ( dotyczy frakcji: papieru, tworzyw sztucznych,
szkła i odpadów wielkogabarytowych ) z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2014-2018
2014r

374,6 Mg

2015r

316,92 Mg

2016r

407,16 Mg

2017r

439,18 Mg

2018r

488,648 Mg

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.

www.krynicamorska.tv

61

3.3 Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

23,730

15 01 02 Opakowania tworzyw sztucznych

4,610

15 01 07 Opakowania ze szkła

5,000

16 01 03 Zużyte opony

4,480

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

89,160

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych

9,400

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1,340

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03

86,480

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

39,200

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

63,520

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 21, 20 01 11,120
23 i 20 01 35
suma 338,040
W 2018r zebrano w PSZOK 338,040 Mg odpadów, z czego 186,380 Mg stanowiły materiały budowlanorozbiórkowe, a 63,520 Mg odpady wielkogabarytowe.
3.4. Ilość odpadów odebrana podczas zbiórek objazdowych ( wystawek).
W kwietniu i listopadzie 2018r była dwukrotnie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych
( wystawka). Podczas tych zbiórek odebrano 16,44 Mg odpadów.
IV. Osiągnięte przez Gminę Miasta Krynica Morska poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 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 2018r. powinien wynosić minimum 30%.
Osiągnięty przez Gminę Miasto Krynica Morska poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia
i odzysku w/w frakcji wyniósł 233%.
rok

2012

2013

2014

2015
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Papier, metal,
tworzywa
sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

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 2018 r. powinien wynosić
minimum 50%, nasza gmina osiągnęła poziom 53 %.
rok
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i
rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

30

36

38

40

42

2017 2018
45

2019

50

2020
60

70

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

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazany do składowania
powinien wynosić maksymalnie w 2018 r. 40%, natomiast nasza gmina osiągnęła wynik na poziomie 34 %.

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

2012
75

2013 2014 2015 2016 2017 2018
50

50

50

45

45

40

2019

2020

40

35

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.

www.krynicamorska.tv

63

•

Należności ( wymiar) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. wynosi 1.390.980 zł.

•

Wpływy ( wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. ( wszystkie
wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i również za lata poprzednie zaksięgowane w
2018 r.) - 1.343.428,39 zł.

Zestawienie zaległości i nadpłat
na dzień

zaległość

nadpłata

01.01.2018 r.

181.745,60

5.400,31

31.12.2018r.

276.652,54

9.246,18

2.Koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
Odbiór odpadów komunalnych

747.039,87

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

548.477,13

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

22.140,00

Obsługa systemu ( koszty administracji i edukacji tj. płace
pracowników, koszty biurowe, licencja programu
komputerowego, opłaty pocztowe, deklaracje itp.)

125.170,00

suma

1.442.827,00

VI. Podsumowanie i wnioski
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.
została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w w/w zakresie.
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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 2018, 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 i odpady zmieszane.
Dodatkowo odpady budowlano- rozbiórkowe, odpady wielogabarytowe oraz odpady 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 2018 zebrano 1485,66 (Mg ) odpadów zmieszanych, czyli
o 98,28 (Mg) więcej jak w roku 2017 i 527,919 (Mg) odpadów selektywnie zebranych czyli 88,739 (Mg) więcej
jak w roku poprzednim. Zwiększona liczba odpadów przedkłada się na wzrost kosztów gospodarowania
odpadami w roku 2018 w stosunku do roku 2017.
4) W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych; papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu naszej gminy wyniósł 233%.
Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty.
5) W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 53 %.
Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty.
6) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2018 r. powinien być
osiągnięty w przedziale między 20% a 40%, nasza gmina osiągnęła 34%, co oznacza ,że gmina osiągnęła
wymagany poziom.
7) Koszty związane z gospodarką odpadami w 2018r. to 1.442.827 zł. Wymiar opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli wszystkich nieruchomości w 2018r. wyniósł 1.390.980 zł., natomiast
uzyskana kwota w roku budżetowym wynosi 1.343.428,39 zł.
Z powyższego wynika, że dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018r.
w pełni nie pokryły kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami. Wyższe koszty w stosunku do wymiaru
wynikają m.in. z dużo większej ilości oddanych odpadów komunalnych niż w roku poprzednim.
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Z roku na rok wzrasta ilość w stosunku do lat poprzednich odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych,
odpadów budowlano-rozbiórkowych oraz odpadów wielogabarytowych.
Koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych, budowlano-rozbiórkowych czy wielogabarytowych są
wysokie i przedkładają się na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania odpadami.
W grudniu 2018r. zmieniono część Uchwał dotyczących gospodarowania odpadami, gdyż system powinien się
sam bilansować.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA
1. 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 2015roku. Jej główne cele to:
1. Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca
(zarządzająca) infrastrukturę miejską w celu własnego rozwoju- działania:
•

uchwalenie Budżetu Obywatelskiego na 2018r.;

•

wydarzenia i imprezy okolicznościowe, takie jak: WOŚP, Kwietny Bieg, Dzień Dziecka, Święto
Pieczonego Dzika, spotkanie bożonarodzeniowe, Jasełka, Misterium Wielkanocne;

•

kampanie dot. profilaktyki uzależnień oraz kampanie na rzecz bezpieczństwa: Uwaga Czad, "Postaw na
rodzinę", "Przeciw pijanym kierowcom", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Bezpieczne Wakacje", "Rodzina
nade wszystko";

•

funkcjonowanie świetlicy środowiskowej codziennie w godzinach 14.00-18.00;
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•

udostępnianie boiska szkolnego i sali gimnastycznej do użytku mieszkańców;

•

wykorzystanie terenu przy porcie jachtowym na organizację imprez sportowych i plenerowych, np.:
Święto Pieczonego Dzika, Letnia Scena Eski i inne.

2. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień- działania:
•

kampanie profilaktyki uzależnień- oprócz wymienionych wyżej- "STOP dopalaczom", "Przeciw
Narkotykom";

•

udostępnianie materiałów poszerzających świadomość mieszkańców odnośnie uzależnień oraz innych
problemów;

•

Turniej Tenisa Stołowego i Zawody Strzeleckie;

•

sfinansowano kalendarze na 2019 rok pod hasłem "Wakacje nad morzem- wolne od dopalaczy";

•

stworzono możliwość wyjazdu na wycieczki integracyjne dla 20 uczniów z Zespołu Szkół w Krynicy
Morskiej z elementami socjoterapii i profilaktyki;

•

zaproponowano finansowanie profilaktycznych kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych;

•

zajęcia profilaktyczno–sportowe (piłka nożna) w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży. Łączna liczba
uczestników to 10 dzieci, liczba prowadzonych zajęć wyniosła 32 godziny;

•

organizacja „Kwietnego Biegu”, zabezpieczanego przez Ośrodek Zdrowia oraz funkcjonariuszy KPP,
w który włączyła się także młodzież szkolna;

•

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Krynicy Morskiej organizowali: w Bibliotece Miejskiej spotkania
o tematyce: "Bezpieczny Senior, bezpieczny pieszy", w Zespole Szkół dla uczniów zorganizowano
spotkania dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, bezpiecznej drogi do przedszkola, pracy
dzielnicowego, "Ograniczenie negatywnych skutków na zdrowie fizyczne i psychiczne nadużywania
urządzeń i treści związanych z cyberprzestrzenią" (udział profilaktyka p. Sławomira Pyrko) oraz
z instytucjami lokalnymi: Omówiono zasady ruchu drogowego przed rozpoczęciem III Krynickiego
Rajdu Rowerowego, a także bezpieczeństwa na drodze z organizatorami oraz uczestnikami
Nightskating Pomorze, "Bezpieczna woda", "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", "Krynica Morska
przeciw pijanym kierowcom", "Bezpieczne wakacje";

•

zajęcia profilaktyczno-sportowe o profilu żeglarskim;

•

koncerty profilaktyczne- "Zło dobrem zwyciężaj", "Czy słowem można zranić?", "Wspierajmy się";

•

warsztaty z psychologiem dla rodziców i młodzieży w ramach kampanii "STOP zagrożeniom w rodzinie
XXI wieku";

•

zajęcia profilaktyczne z terapeutą uzależnień dla uczniów;

•

wyjazd dla dzieci z SP do Stajni u Bochuna z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii;

•

sfinansowano program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej pod hasłem "Wspierajmy się";

•

zakupiono 100 paczek świątecznych dla dzieci na zajęcia profilaktyczne w grudniu 2018r.;
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•

spotkanie i prelekcje Policji (przeprowadzone pod kątem bezpieczeństwa na wodzie) dla klasy VII c SP
nr 11 z Elbląga, która brała udział w tygodniowym rejsie po Zalewie Wiślanym- celem było pokazanie
młodzieży innej formy spędzania czasu wolnego;

•

na plaży odbyła się akcja "Woda dla Seniora", która miała na celu uświadomienie osobom starszym
zagrożeń wynikających z przyjmowania zbyt małej ilości płynów;

•

Kontynuacja Narodowego Programu Zdrowia "Stop przemocy wobec dzieci"- przekazywane były
informatory dla pacjentów i pielęgniarek;

•

szczepienia ochronne dzieci- plakaty i informacje dla rodziców i opiekunów dzieci;

•

przeprowadzano rozmowy indywidualne z dziećmi w szkole, rodzicami, pacjentami, przekazywano
materiały edukacyjne (plakaty, ulotki) na temat aktualnych problemów zdrowotnych
i środowiskowych, zdrowego stylu życia, profilaktyki i leczenia;

•

Zespół Interdyscyplinarny prowadził kampanię "Wybieram pomoc", w ramach której informowano
o zjawisku przemocy i uzależnień, udostępniano materiały edukacyjne, ofertę działań pomocowych
dostępnych bezpłatnie na terenie gminy, a także udostępniano numery telefonów zaufania;

•

kierowanie wniosków przez ZI do GKRPA o podjęcie działań wobec osób i rodzin, w których realizowana
jest procedura "Niebieskiej Karty" a zaistniał również w nich problem uzależnień;

•

współpraca z Lasami Państwowymi oraz z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana (Święto
Pieczonego Dzika, trasy rowerowe, wieża obserwacyjna, Ptasi Piknik)- oddziaływania skierowane były
nie tylko na dzieci, ale całe rodziny chcące aktywnie spędzić czas;

•

możliwość korzystania z zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w MBP: taneczne, zumba, aerobik;

•

współpraca z Lasami Państwowymi i Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana- trasy rowerowe, wieża
obserwacyjna, Ptasi Piknik;

•

projekt ścieżek rowerowych i ich oznakowania jest w trakcie realizacji;

•

udostępnianie mieszkańcom boiska szkolnego i sali gimnastycznej;

•

współpraca samorządu lokalnego z podmiotem zarządzającym przystanią żeglarską i organizacja regat
żeglarskich;

•

otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krynicy Morskiej- możliwość bezpłatnego korzystania
z jego zasobów, tj.: z siłowni plenerowej, urządzenia do Street Workout, dużego placu zabaw dla
najmłodszych, toru rowerowego, kortów do tenisa ziemnego, boiska multifunkcyjnego, w tym boiska
do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej, a także altany grillowej;

•

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii- nieodpłatna praca terapeutyczna dla osób uzależnionych z klientami oraz ich rodzinamiskorzystało 55 osób;

•

Prowadzono punkt konsultacyjny, kierowano na leczenie odwykowe i diagnostykę;

•

Prowadzono kampanie profilaktyczne „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Zachowaj
trzeźwy umysł”, „Zachowaj zdrowy styl życia”, „Przeciw Narkotykom”, „Bezpieczne wakacje”, "Stop
dopalaczom";

•

Umożliwiono konsultacje i poradnictwo psychologiczne;
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•

prowadzone były zajęcia w świetlicy z elementami socjoterapii, w których łącznie uczestniczyło 15
dzieci. Prowadzono również zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy;

•

sfinansowano indywidualny specjalistyczny program socjoterapeutyczny i kinezyterapię dla dzieci
z grupy ryzyka z rodzin dysfunkcyjnych;

•

stałe monitorowanie i diagnozowanie środowisk dotkniętych problemem uzależnień przez lekarza
rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową, pracowników MOPS, KPP, członków GKRPA;

•

sfinansowano pobyt dla 1 osoby współuzależnionej na Dniach Skupienia w Domu Rekolekcyjnym
w Krynicy Morskiej.

3. Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu
•

praca asystenta rodziny zatrudnianego przez MOPS z 7 rodzinami;

•

spotkanie edukacyjne dla rodziców z psychologiem dotyczące komunikacji między rodzicami i dziećmi;

•

realizacja zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez pracowników ZS w Krynicy
Morskiej oraz prowadzenie pedagogizacji rodziców, konsultacji i spotkań z wychowawcami;

•

realizacja kampanii „Postaw na rodzinę”;

•

Dzielnicowa Posterunku Policji cyklicznie uczestniczyła w spotkaniach ZI w ramach procedury
"Niebieskiej Karty";

•

bieżące monitorowanie i analiza sytuacji dzieci i młodzieży przez pracowników MOPS, ZS i KPPzapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego- terapeutycznego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych;

•

w ramach kampanii "Rodzina XXI wieku" odbyły się warsztaty z psychologiem na temat m.in.: roli ojca
i matki w rodzinie dysfunkcyjnej;

•

realizacja zadań wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

•

opracowany został „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020”, którego głównym celem
jest wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze;

•

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

•

realizowanie
ustawy
o
pomocy
państwa
o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych;

•

w 2018r. rozpoczęto realizację programu "Dobry Start", z którego skorzystało 113 dzieci- w ramach
programu na każde dziecko, bez względu na dochód, przyznane jest jednorazowe świadczenie
w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną;

•

praca Zespołu Interdyscyplinarnego z konkretnymi rodzinami- w ramach indywidualnych planów
pomocy rodzinom organizowano pomoc m.in.: prawną, socjalną, medyczną, pedagogiczną oraz
psychologiczną;

•

prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”;
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•

współpraca w ramach instytucji działających na rzecz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (MOPS,
ZS, ZI, KPP, CIK w Nowym Dworze Gd. kurator społeczny i zawodowy, itp.);

•

prowadzenie kampanii „Postaw na Rodzinę”, i „Reaguj na przemoc”;

•

zapewnienie konsultacji z psychologiem dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

•

czynny udział członka GKRPA w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego;

•

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach,
np: pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie, dialog motywujący, wzięli również udział
w superwizji pracy;

•

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;

•

udzielanie wsparcia przez asystenta rodziny bezpośrednio w środowisku;

•

kierowanie do specjalistów i organizacji;

•

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

•

odwiedziny środowiskowe lekarza domowego i pielęgniarki środowiskowej;

•

porady lekarskie i pielęgniarskie;

•

rozpoznawanie problemu, postawienie diagnozy pielęgniarskiej, dalsze postępowanie w zależności od
potrzeb środowiska, uczestniczenie w procesie pielęgnacji i leczenia;

•

organizacja usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z ośrodka pomocy społecznej
w środowisku. Ośrodek przystąpił do programu "Opieka 75+", dzięki któremu zwiększyła się
dostępność usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy, a także umożliwione zostało zatrudnienie
jeszcze jednej opiekunki w Ośrodku;

•

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

•

udzielanie wsparcia rodzinom w ramach programu rządowego "Za życiem" oraz w ramach prac
społecznie-użytecznych, możliwość wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w formie
pomocy domowej;

•

zawieranie kontraktów socjalnych;

•

MOPS udzielał pomocy finansowej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
poprzez zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz specjalne zasiłki celowe, realizował także
program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 27 dzieci, a także
osoby dorosłe w formie gorącego posiłku regeneracyjnego, współfinansowanie pobytu byłych
mieszkańców Krynicy Morskiej w DPS i Schronisku dla Osób Bezdomnych "Prometeusz",
zaopatrywanie w niezbędną odzież i buty osób, które własnym staraniem nie były w stanie ich sobie
zapewnić (artykuły pochodziły ze zbiórek dobroczynnych, w tym ze zbiórek odzieży z PCK);

•

stała współpraca MOPS z Powiatowym Urzędem Pracy w celu aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem, organizacja prac społecznie-użytecznych.
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4. Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów
•

organizowanie wyjazdów integracyjnych dla seniorów przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

•

bieżące informowanie seniorów o aktualnej ofercie kulturalnej i sportowej przez UM i MBP w formie
plakatów, ulotek, ogłoszeń na stronie internetowej;

•

działalność Terenowego Koła Emerytów i Rencistów.

•

zatrudnienie dodatkowej opiekunki w ośrodku pomocy społecznej, dzięki uczestnictwu w programie
"Opieka 75+", co umożliwiło zwiększenie ilości godzin usług opiekuńczych dla już korzystających z tej
formy pomocy oraz zwiększenie liczby osób mogących skorzystać z usług opiekuńczych;

•

organizacja usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki ośrodka pomocy społecznej
w środowisku dla 22 osób;

•

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;

•

seniorzy, którzy przekraczają 150% kryterium dochodowego, mogli korzystać z pomocy w formie
dożywiania- gorącego posiłku, którego nie są w stanie samodzielnie sobie przygotować, z częściową
odpłatnością. Ponadto osoby przekraczające 150% kryterium dochodowego mogły również skorzystać
z pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego z częściową odpłatnością;

•

odwiedzanie w domach osób starszych przez dzieci wraz z nauczycielami w okresie przedświątecznym;

•

kampania społeczna pod hasłem "Woda dla Seniora" organizowana we współpracy MOPS, Policji
i WOPR.

5. Rozwój i edukacja mieszkańców Miasta Krynica Morska
•

realizacja projektu „Edukacja szansą na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnegododatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki, przyrody, j. niemieckiego, geografii,
chemii i preorientacji zawodowej- dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została wyposażona w dwie
tablice interaktywne, nowe laptopy do pracowni informatycznej i wiele pomocy z przedmiotów
przyrodniczych;

•

szkoła w ubiegłym roku szkolnym zapewniała wsparcie pedagoga, uczniowie korzystają również
z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie otrzymują diagnozę i zalecenia do dalszej
pracy;

•

realizacja projektu SKS przez szkołę- organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe dla najmłodszych
(wyjazdy na basen do Stegny);

•

powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej, dodatkowe pomoce dydaktyczne;

•

podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli;

•

szkoła włącza się w działania o charakterze charytatywnym na rzecz Hospicjum w Gdańsku, PCPR-u
w Nowym Dworze Gdańskim;

•

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

promowanie szkoły poprzez informacje publikowane w „Dzienniku Bałtyckim” oraz na stronach
internetowych szkoły, miasta, Nasze Miasto NDG;

•

zajęcia sportowe w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (piłka nożna, basen,
żeglarstwo).

•

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

•

możliwość korzystania przez młodzież i dorosłych z darmowych kursów językowych i innych
w pracowni komputerowej MBP;

•

propagowanie oferty szkoleń i kursów PUP w Nowym Dworze Gdańskim oraz Nowodworskich targów
Pracy w portalu społecznościowym i stronach internetowych;

•

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

•

promowanie ofert aktywnego spędzania czasu;

•

promowanie Letnich Koncertów Organowych i Kameralnych, wyjazdów do kina i teatru, organizacja
jarmarku sztuki i rękodzieła, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich.

Z ewaluacji działań podjętych w 2018 roku w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Miasta Krynica Morska w latach 2016-2026 oraz analizy wartości osiągniętych wskaźników
monitoringu wynika, iż cele postawione w strategii są konsekwentnie realizowane, co wynika z działań, które
w 2018 roku zostały podjęte przez wszystkie zaangażowane podmioty. Cele takie jak: integracja, promocja
zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, są z sukcesami realizowane. Bardzo wiele działań skupia się wokół
rodziny- prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a także profilaktyki uzależnień.
Poprawie uległa sytuacja seniorów. Działania realizowane w ramach strategii niewątpliwie rozwijają
świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich
przeciwdziałania. Należy skupić działania wokół osób najbardziej potrzebujących, które nie są w stanie
własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
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 2017r. Adresatami są rodziny i
dzieci z terenu Gminy Miasta Krynica Morska, w szczególności te przeżywające trudności opiekuńczowychowawcze 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
celem Programu jest stworzenie systemu wsparcia dla 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 2018 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;
- realizowany jest rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego dzieci objęte
są dożywianiem w szkołach
- 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)
- organizowane są kampanie profilaktyczne, mające zapobiegać zachowaniom ryzykownym, a także wspierać
rodzinę w jej trudnościach, były to m.in.: "Postaw na rodzinę", "STOP zagrożeniom w Rodzinie XXI wieku",
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"Rodzina nade wszystko";
- 7 rodzin objętych było pomocą asystenta rodziny, tylko 1 dziecko przebywało w pieczy zastępczej
- 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,
- utrzymanie oferty wspierania rodziny poprzez dalsze finansowanie spotkań z psychologiem,
- 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.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2020
„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.

www.krynicamorska.tv

74

2015-2020” przyjęty przez Radę Miejską w Krynicy Morskiej uchwałą nr VI/45/15 z dnia 12 marca 2015r.
W ramach w/w programu do zadań należy:
•

opracowanie i realizacja "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020";

•

prowadzenie
poradnictwa
i
interwencji
w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

•

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

•

tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych;

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 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminę
obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
Zespół Interdyscyplinarny 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 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 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:

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2018 r.

www.krynicamorska.tv

75

- 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 wychowawczo- profilaktycznym
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; informowanie osób
starszych o ich uprawnieniach, a także o konieczności zgłaszania incydentów przemocy wobec nich lub innych
osób);
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. 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.
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. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła
otwartość rodzin na korzystanie z usług psychologicznych i pedagogicznych. Istnieje również możliwość
bezpłatnych konsultacji wychowawczych na terenie szkoły, w poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz
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wsparcie asystenta rodziny, który w 2018r. współpracował z rodzinami jedynie na zasadzie dobrowolnego
wyboru, nie zaś nakazu sądu. Z pewnością w/w okoliczności świadczą o efektywności stworzonego w gminie
systemu. Kampanie społeczne „Postaw na rodzinę”, „Rodzina nade wszystko”, „Reaguj na przemoc”, „Wybierz
pomoc” skutecznie wspierają świadomość społeczną w zakresie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
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.

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
27 października w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady
Miejskiej na dwuletnią kadencję.
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W skład MRM wchodzą:
1. Kaliszuk Laura,
2. Kosiur Amadeusz,
3. Miernikiewicz Marta,
4. Grecko Kinga,
5. Nowakowska Paulina,
6. Sitko Aleksandra,
7. Swat Jakub,
8. Wieczorek Kacper.
W 2018 roku Amadeusz Kosiur zrezygnował z pełnienia swojej funkcji co spowodowało, że MRM pracuje
w składzie 7 radnych. Młodzież włącza się w różnego rodzaju akcje społeczne wspierając wydarzenia
i działania inicjowane przez organizacje pozarządowe oraz samorząd.

IMPREZY SPORTOWE W 2018.

1. I Bieg Krynicki,
2. Regaty PZŻ,
3. Regaty żeglarskie w klasie OMEGA,
4. III Krynicki Rajd Rowerowy: Krynica Morska - Krynica Zdrój,
5. Regaty o Puchar Polski w Kl. 505,
6. Aztorin Kite Challange,
7. Regaty o Puchar III Marszałków,
8. Minigolf,
9. Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego,
10. Mistrzostwa Polski do lat 13 w Klasie Optymist,
11. Triathlon Krynica Morska ,
12. Regaty żeglarskie „GRAND PRIX Zalewu Wiślanego”
13. „Bałtycka sztafeta”.
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IMPREZY KULTURALNE W 2018 R.

1. Koncerty: „Farba”, „Majestic” , „The Beatlman”, „Szafa Gra”, „Queen Band”, „Sławomir Zapała”,
„Cristo Dance”, „Zenek Martyniuk”, „Liverboy”„Boys”, „Gesek”,
2. Kabarety: „Koń Polski”, „Czwarta Fala”, „Czołówka Piekła”, „Łowcy.B”, „K2”, „Zachodni”
„Czesuaf”
3. Koncerty szantowe: „The Nierobbers „ „Andrzej Korycki i Dominika Żukowska”
4. Koncerty organowe – 7 koncertów
5. Eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
6. „Święto Pieczonego Dzika”
7. Kinder JOY,
8. Wybory Bursztynowej Miss Polski- koncerty: „Yougine” i „American Boy”
9. Kino na leżakach – plenerowe Multikino
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AKTYWNY SAMORZĄD – CZŁONKOSTWO I WSPÓŁPRACA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Związek Miast i Gmin Morskich – członkostwo w Zarządzie,
Gdańsk-Gdynia- Sopot, obszar metropolitarny,
Związek Miast Polskich,
Związek Gmin Pomorskich,
Stowarzyszenie Żuławy,
Lokalna Grupa Działania,
Lokalna Grupa Rybacka,
Spółka Pętla Żuławska.

2018 r. Laureat rankingów Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Rankingi „Wydatki Inwestycyjne
Samorządów” oraz „Wykorzystanie środków unijnych”

BEZPIECZEŃSTWO W KRYNICY MORSKIEJ
1. Otwarcie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
2. Wykonanie dokumentacji na budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratowniczego,
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3. Zabezpieczenie Ochotniczej Straży Pożarnej, wsparte w okresie lipiec-sierpień wozem gaśniczym oraz
czterema strażakami zawodowymi z Państwowej Straży Pożarnej,
4. Wspieranie Policji w zwiększeniu służb w mieście,
5. Współpraca ze Strażą Graniczną.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNICY MORSKIEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
W roku szkolnym 2017/2018 w szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej funkcjonowały 2 odziały przedszkolne, szkoła
podstawowa oraz oddział gimnazjalny. W sumie do szkoły uczęszcza 83 uczniów oraz 22 przedszkolaków.
Oddziały przedszkolne:
1. Oddział przedszkolny – 8 dzieci
2. Oddział przedszkolny – 14 dzieci
Razem oddziały przedszkolne -22 dzieci
Szkoła Podstawowa
Kl. I – 12 uczniów; Kl. II- 7 uczniów; Kl. III- 4 uczniów; Kl. IV- 5 uczniów; Kl. VI- 9 uczniów; Kl. VII – 11 uczniów; Kl. VIII11 uczniów,
Razem uczniowie Szkoły Podstawowej - 68 uczniów.
Oddział Gimnazjalny:
Kl. III – 15 uczniów
Razem oddział gimnazjalny - 15 uczniów
Liczba zatrudnionych nauczycieli - 26 :
W tym pełnozatrudnieni – 18 osób, niepełnozatrudnieni – 8 osób
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Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie uzyskali dość dobre wyniki. 24,61% uczniów klas
starszych (od klasy IV) uzyskali promocję z wyróżnieniem. 64,62% uczniów miało średnią ocen 4,0 i więcej.
Wyniki uzyskane na egzaminach na zakończenie gimnazjum nie były w tym roku w pełni zadawalające. Jednak
i tak uczniowie z niektórych przedmiotów uzyskali wyniki lepsze od średnich w kraju, województwie
i powiecie. Dotyczy to przedmiotów humanistycznych tj. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Do końca roku szkolnego 2017/2018 kontynuowany był program „Edukacją szansą na sukces”. W ramach tego
programu uczniowie poszerzali wiedzę z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.
Choć szkoła jest niewielka to mimo wszystko uczniowie osiągnęli w konkursach liczne wyróżnienia:
- tytuł laureata XXXIV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku,
- II miejsce w XVIII edycji konkursu plastyczno – literackiego „Morze, a moja mała ojczyzna PN. „Morska droga
do wolności” organizowanym przez Związek Miast i Gmin Morskich,
- II miejsce w konkursie literackim „Piórnik” w Gdyni
- II miejsce w III etapie XVII edycji ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,
- III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
- III miejsce w powiatowym konkursie BRD
- wyróżnienie w Konkursie Historycznym „Dzień z życia Józefa Piłsudskiego” w Malborku,
- wyróżnienie w konkursie plastycznym „Stacja autyzm”
- II miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „Łami – główka” w Ostaszewie,
- III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim o tematyce wojennej i obozowej w Nowym Dworze
Gdańskim,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie „Mierzejowy maratonix z głową”,
- I miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym „Mistrz Szachów,
- II miejsce w konkursie wiedzy o Januszu Korczaku w Elblągu,
- wyróżnienie w konkursie plastycznym „Pamięć o Irenie lendlerowej”
- I miejsce w zawodach pływackich w Stegnie,
- I miejsce w konkursie plastyczno – fotograficznym „Dzika przyroda wśród nas”,
- awans uczniów do rejonów w konkursach przedmiotowych z matematyki (3 uczniów), chemii (1 uczeń),
historii (1 uczeń).
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W szkole odbywały się liczne konkursy pozwalające wykazać się licznej grupie uczniów swoimi
umiejętnościami.
Zachowanie uczniów w szkole jest dobre. Na zakończenie roku 2017/2018 21,54 % uczniów otrzymało ocenę
wzorową, a 87,7% uczniów otrzymało ocenę dobrą i wyższą.
Uczniowie brali udział w projektach:
- Projekt związany z Muzeum Sztutthof „Pamięci ofiar Stutthofu”
- „Śniadanie daje moc”
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
„Lepsza szkoła” – projekt GWO
- kate – surfing
- regatach morskich
- idealny samorządowiec.
Uczniowie mieli okazje uczestniczyć w dalszych i bliższych wycieczkach:
- wyjazdy do kina i teatru
- Kraków, Oświęcim, Wieliczka,
- Frombork, Szymbark, Chałupy, Jastarnia,
Uczniowie klas młodszych kontynuowali naukę pływania na basenie w Stegnie.
Organizowane były wyjazdy na lodowisko.
W szkole pamiętamy także o akcjach charytatywnych:
- kolędnicy misyjni,
- działania na rzecz Hospicjum w Gdańsku,
- działania na rzecz schroniska dla zwierząt w Nowym Dworze Gdańskim,
- działania na rzecz PCPR w Nowym Dworze Gdańskim
Uczniowie w ramach zajęć artystycznych przygotowywali przedstawienia z okazji Bożego Narodzenia i Świąt
Wielkanocnych prezentując je dla środowiska w Bibliotece Miejskiej. Przygotowywali spotkania z okazji Dnia
Babci i Dziadka, czy Dnia Seniora. Prezentowali się także podczas finału WOŚP.
Przed Bożym Narodzeniem odwiedzali w domach starszych i samotnych mieszkańców Krynicy Morskiej
podarowując im stroiki bożonarodzeniowe.
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W szkole obchodzone były liczne uroczystości związane ze świętami państwowymi. Uczniowie brali udział
w uroczystościach w Muzeum w Sztutowie. Pamiętali także o upamiętnieniu ofiar pod tablicą w Przebrnie.
Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności na licznych kursach i studiach podyplomowych.
Wszyscy wzięli udział w Kursie Pierwszej Pomocy czy szkoleniu „Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie,
motywacja”
Dwóch kolejnych nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. Obecnie 10 nauczycieli naszej
szkoły szczyci się tytułem nauczyciela dyplomowanego.
W szkole przybyło sporo nowych zbiorów w bibliotece dzięki udziałowi w programie rozwoju czytelnictwa.
Przybyła kolejna tablica interaktywna umożliwiająca bardziej nowoczesne nauczanie.
Odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska oddział przedszkolny był czynny przez całe wakacje.
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