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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.
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W 2021 roku Krynicę Morską zamieszkiwało 1206 osób z czego 52,40 % stanowią kobiety, a 47,60%
mężczyźni. W 2020 r. zarejestrowano w Krynicy 13 zgonów i 4 urodzenia. Zameldowało się 24 osoby a 26
wymeldowało . Zameldowało się także 69 obcokrajowców na pobyt czasowy.
Dla 480 przedsiębiorców Krynica Morska jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej,
choć w mieście jest prowadzonych znacznie więcej działalności gospodarczych.

Mimo, że Krynica Morska jest niewielkim miastem to w sezonie letnim staje się prawdziwą stolicą
turystyki na Mierzei Wiślanej.
Krynica Morska posiada potwierdzone badania klimatyczne oraz badania wody solankowej z lokalnego
odwiertu.
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.
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Mineralna woda lecznicza posiada 3,82% zawartości chlorkowo-sodowej (solanki) jodkowej
hipotermalnej. Woda może być wykorzystywana do kąpieli indywidualnych, całkowitych, częściowych lub
zbiorowych w basenach leczniczych wg wskazań lekarskich.

Rok 2021 podobnie jak poprzedni 2020 został w dużej mierze zdeterminowany przez ogłoszoną przez
Rząd pandemię. Znaczna większość zaplanowanych działań, wydarzeń i zamierzeń nie odbyła się. Praca
samorządowej wspólnoty oraz samego Urzędu Miasta i podległych jednostek była bardzo mocno
ograniczona i odbywała się zgodnie z wprowadzonym reżimem sanitarnym.

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

GMINNE FINANSE

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 71,67 %
a) dochody ogółem: 18 795 365,63
b) dochody własne: 13 470 082,85
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 17,42 %
a) wydatki ogółem: 18 852 646,76
b) wydatki majątkowe: 3 284 800,02
3. Zadłużenie ogółem –1 250 175,24
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
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Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego, na budowę dwóch
budynków mieszkalnych przy ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej.
Zgodnie z wyliczeniem przedstawionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dług z tytułu umowy
kredytowej (na dzień 31.12.2021) wynosił 1 250 175,24
Spłata kredytu nastąpi w lipcu 2049r.
4. Stan środków na rachunku budżetu gminy na koniec 2021 r. – 10 715 567,57 w tym:
1) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 48 895,00
2) środki wynikające z rozliczenia dotacji z budżetu państwa do zwrotu w 2022 r. – 53 312,32
II. Wykonanie budżetu
1. Wykonanie dochodów – 18 795 365,63
w tym:
a) udziały w podatku dochodowym – 1 986 345,41
b) podatek od nieruchomości
- 4 396 429,42
c) dochody ze sprzedaży majątku - 350 620,57
d) dotacje z budżetu UE i inne
- 0,00
2. Wykonanie wydatków – 18 852 646,76
3. Roczny wynik budżetu – deficyt w kwocie 57 281,13
III. Wykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) – 3 248 800,02 - 35,17 % planu.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 R.
Zestawienie projektów realizowanych w ramach UE oraz środków krajowych w 2021r. oraz projektów na
które Gmina Miasta Krynica Morska aplikowała w 2021r. z uwzględnieniem etapu realizacji, zakresu prac,
kosztów inwestycji oraz źródeł współfinansowania
NAZWA INWESTYCJI:
„ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”
ETAP REALIZACJI:
Inwestycja w trakcie realizacji.
Zakończenie inwestycji planuje się na IV kwartał 2023r.
Zakres projektu, obejmuje m.in zadania takie jak: rozbiórkę istniejącego hangaru (zrealizowano), budynku
klubowego, budowa budynku do obsługi portu jachtowego z zapleczem socjalno – sanitarnym, zakup
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żurawia i wózka widłowego, zakup i montaż pomostu pływającego na 13 stanowisk, zakup zintegrowanego
systemu do poboru opłat, działania promocyjne
Aneksem nr 2 RPPM.08.04.00-22-0008/18-02 do Umowy o dofinansowanie nr: RPPM .08.04.00-220008/18-00 z dnia 6.12.2019r. działania projektowe zostały rozszerzone o zadanie: wymiana 4 pomostów
pływających ( trzech o długości L=20m, oraz 1 o długości L=56m) W związku z powyższym zwiększono
dofinansowanie zadania o kwotę 656 504,06 zł, wydłużono także termin realizacji zadania do końca 2023r.
KOSZT INWESTYCJI
Całkowity koszt realizacji projektu w ramach UE: 10 219 764,10 zł
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 7 083 295,17 zł
Wkład własny: 3 136 468,93 zł

Zdj. 1 . Budynek do obsługi portu w trakcie budowy II kwartał 2022r.
Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

NAZWA INWESTYCJI
„ Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Wodnej, Niskiej, Wczasowej”
ETAP REALIZACJI:
W czerwcu 2021r. zakończono realizację inwestycji „ Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy
Wodnej, Niskiej, Wczasowej”
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Zdj.2. Drogi gminne: Wodna, Niska i Wczasowa – lipiec 2021r.

Budowa ulicy Wodnej- zakres inwestycji obejmował budowę ciągu pieszo jezdnego o szerokości 5 m,
w tym jezdni o nawierzchni z kostki brukowej "starobruk" grafit o szerokości 3,5 m i ciągu pieszego
z kostki brukowej "starobruk" w kolorze czerwonym szerokości 1,5m, długości 130 m, budowę miejsc
parkingowych z kostki betonowej czerwonej - 25 miejsc, budowę chodnika przy ul. Gdańskiej szerokości
2m, długości 15m , budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej, budowę
podziemnego systemu odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowę kanału
technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania pionowego drogi.
Budowa ulicy Niskiej- zakres inwestycji: budowa ciągu pieszo - jezdnego z betonowej kostki brukowej
o szerokości 4,0 m i długości 113,16 m., budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej,
budowę podziemnego systemu odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowę kanału
technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania pionowego drogi.
Budowa ulicy Wczasowej - zakres inwestycji obejmował budowę nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego
z betonowej kostki brukowej o szerokości 4,5 m i długości 93,12 m., budowę zjazdów indywidualnych
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o nawierzchni z kostki brukowej, budowę podziemnego systemu odwodnienia drogi, usunięcie kolizji
z infrastrukturą techniczną, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia drogowego,
wykonanie oznakowania pionowego drogi

NAZWA INWESTYCJI
„ Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście
atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”
Zadanie realizowane wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krynicy Morskiej oraz Gminę Miasta
Krynica Morska
ETAP REALIZACJI:
Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2021r.
Zakres Prac obejmował:
1. zakup i montaż ekranu LED na budynku Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej o wymiarach 4 x 2
2. zakup i montażu ścianek informacyjnych z systemem linkowym, dostosowanych do witryn okiennych
w Informacji Turystycznej a także zakup trzech tablic informacyjnych zewnętrznych
3. promocja projektu
Ekran LED umożliwia rozpowszechnianie treści informacyjnych i innych istotnych dla Mieszkańców,
i Turystów m.in zamieszczenie dokumentacji fotograficznej z obchodów 30-lecia Miasta Krynica Morska
i innych ważnych wydarzeń.
Projekt przyczynił się
bezpośrednio do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości do
rozpowszechnienia w przystępny sposób zasobu informacji o historii obszaru, nierozerwalnie połączonej
z rybactwem.
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Zdj. 3 Ekran LED, tablice zewnętrzne oraz ścianki informacyjne z systemem linkowym – lipiec 2021r.

KOSZT INWESTYCJI
Całkowity koszt realizacji projektu: 83 825,50 zł
Dofinansowanie z budżetu PO „ Rybactwo i Morze”: 68 765,87 zł
Wkład własny: 15 059,63 zł
Projekt finansowany w ramach w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 " Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym ""Rybactwo i Morze"", z wyłączeniem projektów
grantowych

_________________________________________________________________________

NAZWA INWESTYCJI
„ Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej”
ETAP REALIZACJI
W maju 2022r. odbył się końcowy odbiór robót
Zakres zrealizowanych prac: przebudowa wlotu ul. Zalewowej do ul. Gdańskiej, budowa chodników
wzdłuż ul. Zalewowej, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na całym odcinku
projektowanej drogi, budowa podziemnego systemu odwodnienia, budowa kanałów
technologicznych, usunięcie kolizji technicznej oraz wykonanie oświetlenia
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Zdj. 3. Droga gminna ul. Zalewowa – maj 2022r

KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 2 296 887,00
Dofinansowanie UE PROW: 1 051 625,84 zł
Wkład własny: 935 261,58 zł
Projekt finansowany w ramach w ramach
poddziałania
„
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
NAZWA INWESTYCJI :
Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych,
historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców
ETAP REALIZACJI
Rozpoczęcie realizacji-prace przygotowawcze – maj 2022r.
Zakres realizowanych prac: Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z
budową fontanny, przebudową historycznych ciągów pieszo-jezdnych ulicy Bałtyckiej i ulicy
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Metalowców wraz z odwodnieniem, oświetleniem, małą architekturą, przebudową urządzeń
infrastruktury technicznej w miejscach kolidujących z projektowaną inwestycją.

Zdj. 4 Park – stan aktualny oraz wizualizacja inwestycji
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KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 6 819 701,83 zł
Dofinansowanie: 5 400 000,00 zł
Wkład własny: 1 419 701,83 zł

Projekt realizowany w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma
na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru
priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez BGK.

NAZWA INWESTYCJI :
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”
ETAP REALIZACJI:
Trwa rozliczenie zadania oraz promocja produktu turystycznego, realizowane przez Miasto Gdańsk
w imieniu samorządów: Gminy Miasta Krynica Morska, Gminy Stegna oraz Gminy Sztutowo

Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
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NAZWA INWESTYCJI:
Budowa oświetlenia ulicy Zielonej
Wykonawca: ENERGY-BUD Mariusz Labudda, ul. Robotnicza 1A, 84-242 Luzino
Wartość robót: 130 933,50 zł. Brutto

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie.
Wykonawca robót: RMC Marek Rudziński, ul. Adama Asnyka 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Wartość robót: 286 301,22 zł. Brutto
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ŚRODKI O JAKIE URZĄD MIASTA SIĘ UBIEGAł:
W ubiegłym 2021r. roku wnioskowaliśmy o dofinansowanie z różnych źródeł na zadania typowo
inwestycyjne, ale także wpierające kulturę, dziedzictwo lokalne, promocję regionu itp..:
NAZWA INWESTYCJI:
„ Święto ryby – wydarzenie plenerowe w Krynicy Morskiej”
Zadanie realizowane wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krynicy Morskiej oraz Gminę Miasta
Krynica Morska
ETAP REALIZACJI:
Wniosek w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zakres zrealizowanych prac: zlecenie organizacji wydarzenia " Święto Ryby" - firmie zewnętrznej, zakup
materiałów promocyjno-informacyjnych, wystawa tematyczna „ Krynica Morska – między dwoma wodami
Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym”
Celem zadania jest: Promowanie dziedzictwa rybackiego, dobrostanu społecznego i morskiego
dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację " Święta ryby" wydarzenia plenerowego w Krynicy Morskiej i działania towarzyszące.
KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 167 682,09 zł
Dofinansowanie: 100 000,00 zł
Wkład własny: 67 682,09 zł

Zadanie realizowanego w ramach realizowanego w ramach działania 4.2 „ Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialne, objętego Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”
Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 r.
15

www.krynicamorska.tv

NAZWA INWESTYCJI:
Drogi gminne: Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Lotników i Tkaczy.
ETAP REALIZACJI:
Wniosek znajduje się na liście rezerwowej dot. kolejności przyznanych środków

Wniosek na przebudowę dróg został złożony do Funduszu Dróg Samorządowych, nie otrzymał
dofinansowania, natomiast w przypadku oszczędności poprzetargowych, pojawi się szansa na
dofinansowanie
W ramach zadania zaplanowano prace na wszystkich odcinkach ulic objętych inwestycją, tj. utwardzenie
ulic - położenie kostki drogowej betonowej, nawierzchnie jezdni i chodnika-w jednej płaszczyźnie oraz
miejsca postojowe . Zrealizowanie przedsięwzięcia zapewni właściwy standard techniczny dróg.
KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 3 127 275 zł
Dofinansowanie: 1 563 673,50 zł
Wkład własny: 1 563 673,50 zł
Projekt finansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

NAZWA INWESTYCJI :
Budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej oraz części ulicy Piaskowej w Krynicy
Morskiej
ETAP REALIZACJI
Wniosek w trakcie oceny przez Prezesa Rady Ministrów.
Inwestycja dot. I etapu budowy dróg o długości około 850 m o nawierzchni z betonowej z kostki brukowej
, zjazdów z kostki brukowej, utwardzenia nawierzchni płytami betonowymi, zatok postojowych, dojść do
furtek, murów oporowych, podziemnego systemu odwodnienia, przebudowy i budowy oświetlenia
ulicznego, budowy kanałów technologicznych, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanej
z budową drogi, sieci sanitarnej, elementów małej architektury, uporządkowania terenów zielonych –
drzew i krzewów kolidujących z inwestycją – pozostałe zadania zgodnie z kosztorysami inwestorskimi
poszczególnych branż.
Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 r.
16

www.krynicamorska.tv

KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 4 900 000,00 zł
Dofinansowanie: 4 655 000,00 zł
Wkład własny: 245 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma
na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru
priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez BGK.

NAZWA INWESTYCJI :
Budowa Parku zdrojowego w Krynicy Morskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
ETAP REALIZACJI
Wniosek w trakcie oceny przez Prezesa Rady Ministrów.
Opis inwestycji:
Budowa parku zdrojowego z wymaganymi sieciami uzbrojenia terenu, niezbędną infrastrukturą
techniczną, realizowana w trybie Zaprojektuj – wybuduj. Zakres inwestycji to m.in.: Stacja pomp do wód
solankowych wraz z rurociągiem wyprowadzającym solankę poza granicę parku zdrojowego, tężnie
solankowe, siłownia zewnętrzna, grota solankowa, ciągi komunikacyjne, obiekty małej architektury (m.in.
wiaty, ławy, ławki – leżanki, stojaki na rowery, elementy rekreacyjne), zagospodarowanie terenów
zielonych, kameralna muszla koncertowa
Zakres inwestycji określi docelowo Program Funkcjonalno-Użytkowy
projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

a następnie dokumentacja

Zadanie komplementarne ze strategiczną inwestycję pn. "Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną",
nazywaną także Przekopem Mierzei Wiślanej, w odniesieniu do rozwoju wspólnego produktu
turystycznego.
KOSZT INWESTYCJI
Wartość ogółem: 15 000 000,00 zł
Dofinansowanie: 13 500 000,00 zł
Wkład własny: 1 500 000,00 zł
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Projekt realizowany w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma
na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru
priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez BGK.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się zgodnie z Rocznym programem współpracy
przyjętym przez Radę Miejska na 2021 r. Urząd Miasta przekazywał różnorodne informacje wpływające
do Urzędu starając się uczestniczyć w sieciowaniu oraz przekazywaniu wszelkich spraw istotnych we
współpracy urzędu Miasta i organizacji pozarządowych. W 2021 roku nie były realizowane zadania
finansowane z zakresu pożytku publicznego.
W 2021 roku ze strony stowarzyszeń działających na terenie Gminy Miasta Krynica Morska nie wpłynęły
propozycje do realizacji zadań pozarządowych.
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Podczas konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta
Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, nie zgłoszono
żadnych uwag.
Działalność organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w ogromnym stopniu
podobnie jak w całym kraju uzależniona była od wytycznych Rządowych w sprawie pandemii.

GMINNA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Działania na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień w 2021roku
1. Realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii- prowadzi systematyczną pracę terapeutyczną z klientami dla osób uzależnionych,
oraz ich rodzin. Zajęcia prowadzili specjaliści terapii uzależnień, odbyło się 96 dyżurów, po
3 godziny, czyli 288 (w tym 18 z przeciwdziałania narkomanii) godzin konsultacji,
z których skorzystało 57 osób;
b) prowadzono punkt konsultacyjny oraz kierowano na leczenie odwykowe i diagnostykę osób
uzależnionych, ilość osób zaproszonych lub wezwanych na posiedzenie Komisji wyniosła 25,
liczba osób przebadanych przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:
8 oraz skierowano 4 wnioski do sądu o wskazanie formy leczenia w przedmiocie
uzależnienia, liczba sporządzonych wywiadów środowiskowych przez MOPS na zlecenie
GKRPA wyniosła 16, odbyło się 7 szkoleń, w których uczestniczyli członkowie
GKRPA; umożliwiono konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Łącznie w 2021r.
Zrealizowano 319,5 godzin (w tym 213,5 godzin sfinansowano z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 106 godzin z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii). Odbyto 15 warsztatów z zakresu profilaktyki i przemocy
(w tym 10 sfinansowano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a 5 godzin z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii);
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c) prowadzono również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze o łącznej liczbie godzin 431, przez
109 dni po 4 godziny, w których uczestniczyło łącznie 28 dzieci,
d) odbywały się zajęcia tenisa stołowego w ramach zajęć profilaktyczno- sportowych w Szkole
Podstawowej w Krynicy Morskiej w ilości Łącznie 57 godzin (19 po 3 godziny), w których
uczestniczyło 13 osób,
e) w ramach zajęć profilaktyczno- sportowych prowadzono grupowe zajęcia nauki i doskonalenia
pływania w Aquaparku w Krynicy Morskiej dla dzieci i młodzieży (24 godziny grupowych zajęć
nauki pływania - grupa około 11 osób) oraz odbywały się zajęcia sportowe dla seniorów na
basenie (100 wejść na basen),
f) sfinansowano indywidualny
specjalistyczny
program socjoterapeutyczny
i kinezyterapię dla dzieci z grup ryzyka dla rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem
alkoholowym. Łączna liczba zrealizowanych godzin dla 2 dzieci wyniosła 135.
g) zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 8 dzieci.
h) stale monitorowano i diagnozowano środowiska dotknięte problemem uzależnień.
2. Przeprowadzono kampanie profilaktyczno-edukacyjne w 2021r
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

,,Postaw na rodzinę”
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
,,Chce mi się chcieć”
,,Wychowanie bez przemocy”
,,Ciąża bez alkoholu”
,,Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”
,,Prawda o alkoholu, co powinieneś wiedzieć”
,,Ogranicz dostępność alkoholu”
,,Bezpieczne wakacje”
,,Narkotyki kradną życie”
,,Przeciw pijanym kierowcom”
,,Nierozerwalni- kampania społeczna dla rodzin”
,,Zdrowy aktywny senior”
,,Bo życie jest lepsze niż picie”

3. Zrealizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych - „zakup kontrolowany” oraz
szkolenie w 25 punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy Krynica Morska.
4. Przeprowadzono diagnozę problemów społecznych w gminie.

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

REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KRYNICY MORSKIEJ W 2021 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 2021 r. w sposób określony uchwałami.
W 2021 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z przyjętym
planem pracy.
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Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem
komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, spraw związanych
z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Miasta przekazał
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem –
Wojewoda Pomorski a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.

REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2021 ROKU
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2021 rok
Lp. Numer uchwały
Tytuł
Projekt
sporządził
Z dnia

Status

XXVII Sesja rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 10 lutego 2021r.
1.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2021 r.

Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2051

Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej

p. Hyra

4.

XXVII/237/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
10 luty 2021 r.

p. Hyra

5.

XXVII/238/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
10 luty 2021 r.

p. Hyra

6.

XXVII/239/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
10 luty 2021 r.

p. Hyra

7.

XXVII/240/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
10 luty 2021 r.

p. Hyra

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)

8.

XXVII/241/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
10 luty 2021 r.

p. Hyra

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)

9.

XXVII/242/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej
10 luty 2021 r.

p. Hyra

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)

10.

XXVII/243/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości
10 luty 2021 r.

p. Hyra

11.

XXVII/244/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości
10 luty 2021 r.

p. Hyra

12.

XXVII/245/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości
10 luty 2021 r.

p. Hyra

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)

2.
3.

XXVII/234/2021
10 luty 2021 r.
XXVII/235/20
10 luty 2021 r.
XXVII/236/2021
10 luty 2021 r.
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13.

XXVII/246/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości
10 luty 2021 r.

14.

XXVII/247/2021
10 luty 2021 r.
XXVII/248/2021
10 luty 2021 r.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

W sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych

p. Hyra

p. Kacpura

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
p. Hyra
uchwalona/
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
zrealizowana
dzierżawy
(podpisana umowa)
XXVII/249/2021 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
p.Hyra
uchwalona/
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
zrealizowana
10 luty 2021 r.
dzierżawy
(podpisana umowa)
XXVII/250/2021 W sprawie uchwalenia „Programu opieki nad
p. Kacpura
uchwalona/
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
zrealizowana
10 luty 2021 r.
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Krynica Morska
XXVII/251/2021 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
p. Sosińska
uchwalona/
zagospodarowania
przestrzennego
części
obrębu
zrealizowana
10 luty 2021 r.
geodezyjnego Krynica Morska
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 26 marca 2021 roku
XXVIII/252/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
2021
rok
zrealizowana
26 marca 2021 r.
XXVIII/253/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
p. Skarbnik
uchwalona/
Finansowej
na
lata
2021-2051
zrealizowana
26 marca 2021 r.
XXVIII/254/2021 W sprawie określenia sezonu kąpielowego w
p. Mądry
uchwalona/
Krynicy
Morskiej
i
wykazu
kąpielisk
położonych
zrealizowana
26 marca 2021 r.
na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki
Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy
Morskiej na rok 2021
XXVIII/255/2021 W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na p. Wiśniewski
uchwalona/
drogach
publicznych
na
terenie
Gminy
Miasta
w
trakcie
realizacji
26 marca 2021 r.
Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w
tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich
pobierania
XXVIII/256/2021 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
p. Hyra
uchwalona/
zrealizowana
26 marca 2021 r. obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
(podpisana umowa)
XXVIII/257/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
p. Hyra
uchwalona/
zrealizowana
26 marca 2021 r. dzierżawę nieruchomości
(podpisana umowa)

25.

XXVIII/258/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości
26 marca 2021 r.

p. Hyra

26.

XXVIII/259/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
26 marca 2021 r. dzierżawę nieruchomości

p. Hyra

27.

XXVIII/260/2021 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
26 marca 2021 r. nieodpłatnej służebności gruntowej na
nieruchomości oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 71/2 w Krynicy Morskiej, obr.
Krynica Morska
XXVIII/261/2021 W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
26 marca 2021 r. planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenów
położonych pomiędzy ul. Gdańską a wodami
Zalewu Wiślanego, części południowej miasta i

28.

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
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p. Waśniewski

p. Sosińska

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana
(akt notarialny
Repertorium A
Nr 3569/2021)
uchwalona/
w trakcie realizacji
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29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

terenu oznaczonego symbolem 3.UT
XXVIII/262/2021 W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
p. Sosińska
uchwalona/
planu
zagospodarowania
przestrzennego
części
w
trakcie
realizacji
26 marca 2021 r.
obrębu geodezyjnego Nowa Karczma
XXVIII/263/2021 W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
p. Sosińska
uchwalona/
w trakcie realizacji
26 marca 2021 r. planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Przebrno
XXVIII/264/2021 W sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części
p. Majcher
uchwalona/
opłaty
pobranej
od
przedsiębiorców
za
korzystanie
zrealizowana
26 marca 2021 r.
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
za rok 2021 na terenie Gminy Miasta Krynica
Morska
XXVIII/265/2021 W sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej,
p. Dobrowolska
uchwalona/
stawek,
sposobu
poboru,
terminu
płatności
oraz
zmieniona
uchwałą
26 marca 2021 r.
inkasentów na rok 2021
Nr XXX/268/2021
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 26 kwietnia 2021 roku
XXIX/266/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
zrealizowana
26 kwietnia 2021r. 2021 rok
XXIX/267/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
p. Skarbnik
uchwalona/
Finansowej
na
lata
2021-2051
zrealizowana
26 kwietnia 2021 r.
XXX Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 12 maja 2021 roku
XXX/268/2021 W sprawie zmiany uchwały dotyczącej
p. Dobrowolska
uchwalona/
zrealizowana
12 maja 2021 r. wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu
poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok
2021
XXX/269/2021 W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
p. Sosińska
uchwalona/
planu
zagospodarowania
przestrzennego
części
nie
podjęto
jeszcze
12 maja 2021 r.
obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu
realizacji
oznaczonego symbolem 4.U.Ut
XXX/270/2021 W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
p. Mądry
uchwalona/
okazjonalnie
wykorzystywanych
do
kąpieli
zrealizowana
12 maja 2021 r.
położonych na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021
XXX/271/2021 W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
p. Majcher
uchwalona/
dodatku
mieszkaniowego
oraz
wzoru
deklaracji
o
zrealizowana
12 maja 2021 r.
dochodach gospodarstwa domowego

39.

XXX/272/2021
12 maja 2021 r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
2021 rok

p. Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

40.

XXX/273/2021
12 maja 2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2051

p. Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

41.
42.

43.
44.

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 16 czerwca 2021 roku
XXXI/274/2021 W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
p. Sekretarz (?)
uchwalona/
zrealizowana
16 czerwca 2021r. Krynica Morska wotum zaufania
XXXI/275/2021

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za rok
2020
XXXI/276/2021 W sprawie absolutorium z tytułu wykonania
16 czerwca 2021r. budżetu za 2020 rok
XXXI/277/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany
16 czerwca 2021r. budżetu na 2021 rok
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zrealizowana
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uchwalona/
zrealizowana
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uchwalona/
zrealizowana
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45.
46.

XXXI/278/2021
16 czerwca 2021r.
XXXI/279/2021
16 czerwca 2021r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2051

p. Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej
p. Dobrowolska
wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu
poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok
2021
XXXI/280/2021 W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
p. Mądry
okazjonalnie
wykorzystywanych
do
kąpieli
16 czerwca 2021r.
położonych na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021
XXXI/281/2021 W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
p. Mądry
okazjonalnie
wykorzystywanych
do
kąpieli
16 czerwca 2021r.
położonych na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska rok 2021
XXXI/282/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
p. Hyra
16 czerwca 2021r. bezprzetargowej

uchwalona/
zrealizowana

51.

XXXII/284/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
15 lipca 2021r. Finansowej na lata 2021-2051

p. Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

52.

XXXII/285/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie
15 lipca 2021r. wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek sposobu
poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok
2021

p. Dobrowolska

uchwalona/
zrealizowana

53.

XXXII/286/2021 W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
15 lipca 2021r. okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
położonego na obszarze morskim przyległym do
Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021

p.Mądry

uchwalona/
zrealizowana

54.

XXXII/287/2021 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
15 lipca 2021r. dzierżawę nieruchomości

p. Hyra

47.

48.

49.

50.

55.

uchwalona/
zrealizowana

uchwalona/
zrealizowana

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 15 lipca 2021 roku
XXXII/283/2021 W prawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
2021
rok
zrealizowana
15 lipca 2021r.

uchwalona/
zrealizowana
(podpisana umowa)
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 04 sierpnia 2021 roku
XXXIII/288/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
2021
rok
zrealizowana
04 sierpnia 2021 r.

56.

XXXIII/289/2021 W sprawie zmiany załącznika do uchwały
04 sierpnia 2021 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej,
stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz
inkasentów na rok 2021

57.

XXXIII/290/2021 W sprawie określenia średniej ceny jednostki
p. Lasota
paliwa
w
Gminie
Miasta
Krynica
Morska
w
roku
04 sierpnia 2021 r.
szkolnym 2021/2022
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 30 sierpnia 2021 roku
XXXV/291/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany
p. Skarbnik
30 sierpnia 2021 r. budżetu na 2021 rok

uchwalona/
obowiązująca

XXXV/292/2021 W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
30 sierpnia 2021 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

uchwalona/
obowiązująca

58.
59.
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p. Lasota

uchwalona/
zrealizowana

uchwalona/
zrealizowana
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60.
61.
62.

63.

64.

65.

zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujący w
Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Krynicy Morskiej
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 10 września 2021 roku
XXXVI/293/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
2021
rok
zrealizowana
10 września 2021 r.
XXXVI/294/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
p. Skarbnik
uchwalona/
zrealizowana
10 września 2021 r. Finansowej na lata 2021-2051
XXXVI/295/2021 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
p. Hyra
uchwalona/
zrealizowana
10 września 2021 r. obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
(podpisana umowa)
XXXVI/296/2021 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
p. Hyra
uchwalona/
obowiązku
przetargowego
trybu
zawarcia
umowy
zrealizowana
10 września 2021 r.
dzierżawy
(podpisana umowa)
XXXVI/297/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
p. Hyra
uchwalona/
bezprzetargowej
zrealizowana
10 września 2021 r.
(podpisana umowa)
XXXVI/298/2021 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
p. Hyra
uchwalona/
zrealizowana
10 września 2021 r. obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
(podpisana umowa)

66.

XXXVI/299/2021 W sprawie zmiany Gminnego Programu
10 września 2021 r. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok

p. Englert

uchwalona/
zrealizowana
(obowiązywała w
2021 r.)

67.

XXXVI/300/2021 W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
10 września 2021 r. świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

p. Bunda

uchwalona/
zmieniono na
XXXIX/314/2021
z dnia 07 XII 2021 r.

68.

XXXVI/301/2021 W sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł
p. Lasota
uchwalona/
dochodów
gromadzonych
na
wydzielonym
obowiązująca
10 września 2021 r.
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dla
wydzielonych rachunków dochodów
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 29 października 2021 roku
XXXVIII/302/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
zrealizowana
29 października 2021 rok
2021 r.
XXXVIII/303/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
p. Skarbnik
uchwalona/
zrealizowana
29 października Finansowej na lata 2021-2051
2021 r.
XXXVIII/304/2021 W sprawie określenia stawek podatku od
p. Stefaniak
uchwalona/
zrealizowana
29 października nieruchomości na 2022 rok
2021 r.
XXXVIII/305/2021 W sprawie wprowadzenia opłaty targowej,
p. Dobrowolska
uchwalona/
obowiązująca
29 października dziennych stawek opłaty, sposobu poboru,
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2021 r.
na 2022 rok
XXXVIII/306/2021 W sprawie przyjęcia projektu regulaminu
p. Wiśniewski
uchwalona/
dostarczania
wody
i
odprowadzania
ścieków
na
w
trakcie
realizacji
29 października

69.

70.

71.

72.

73.
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74.

75.

76.

77.

78.
79.
80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

2021 r.
terenie Gminy Miasta Krynica Morska
XXXVIII/307/2021 W sprawie określenia stawek podatku od środków
p. Stefaniak
uchwalona/
transportowych
na
2022
rok
obowiązująca
29 października
2021 r.
XXXVIII/308/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
p. Hyra
uchwalona/
bezprzetargowej
zrealizowana
29 października
(podpisana umowa)
2021 r.
XXXVIII/309/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
p. Hyra
uchwalona/
bezprzetargowej
zrealizowana
29 października
(podpisana umowa)
2021 r.
XXXVIII/310/2021 W sprawie zbycia nieruchomości w drodze
p. Hyra
uchwalona/
bezprzetargowej
zrealizowana
29 października
(podpisana umowa)
2021 r.
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 07 grudnia 2021 roku
XXXIX/311/2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na
p. Skarbnik
uchwalona/
2021
rok
zrealizowana
07 grudnia 2021 r.
XXXIX/312/2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy
p. Skarbnik
uchwalona/
Finansowej
na
lata
2021-2051
zrealizowana
07 grudnia 2021 r.
XXXIX/313/2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
p. Bunda
uchwalona/
czystości
i
porządku
na
terenie
Gminy
Miasta
zrealizowana
07 grudnia 2021 r.
Krynica Morska
XXXIX/314/2021 W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
p. Bunda
uchwalona/
zrealizowana
07 grudnia 2021 r. świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
XXXIX/315/2021 W sprawie określenia wzoru deklaracji o
p. Bunda
uchwalona/
zmieniono na
07 grudnia 2021 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania
XL/326/2021
deklaracji za pomocą środków komunikacji
z dnia 07 XII 2021r.
elektronicznej
XXXIX/316/2021 W sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu,
p. Bunda
uchwalona/
częstotliwości
i
trybu
uiszczania
opłaty
za
zrealizowana
07 grudnia 2021 r.
gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXIX/317/2021 W sprawie pokrycia części kosztów
p. Bunda
uchwalona/
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
z
zmieniono
na
07 grudnia 2021 r.
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
XL/327/2021
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia 07 XII 2021 r.
XXXIX/318/2021 W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
p. Bunda
uchwalona/
obowiązuje
07 grudnia 2021 r. gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik
XXXIX/319/2021 W sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej,
p. Dobrowolska
uchwalona/
obowiązuje
07 grudnia 2021 r. stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz
inkasentów na rok 2022
XXXIX/320/2021 W sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia
p. Wiśniewski
pomocy
finansowej
Samorządowi
Województwa
07 grudnia 2021 r.
Pomorskiego
XL Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dn. 21 grudnia 2021 roku
XL/321/2021
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu
p. Englert
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
21 grudnia 2021 r.
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok
XL/322/2021
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
p. Hyra
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uchwalona/
obowiązuje

uchwalona/
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21 grudnia 2021 r. dzierżawę nieruchomości
90.

91.
92.

93.

94.

95.

XL/323/2021
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
21 grudnia 2021 r. Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata
2022-2049
XL/324/2021
W sprawie budżetu na 2022 rok
21 grudnia 2021 r.
XL/325/2021
W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru
21 grudnia 2021 r. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XL/326/2021
W sprawie określenia wzoru deklaracji o
21 grudnia 2021 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
XL/327/2021
W sprawie pokrycia części kosztów
21 grudnia 2021 r. gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XL/328/2021
W sprawie ustalenia wykazu wydatków
21 grudnia 2021 r. niewygasających z upływem roku budżetowego
2021

p. Skarbnik

zrealizowana
(podpisana umowa)
uchwalona/
zrealizowana

p. Skarbnik

uchwalona/
zrealizowana

p. Bunda

uchwalona/
obowiązuje

p. Bunda

uchwalona/
obowiązuje

p.Bunda

uchwalona/
obowiązuje

p.Bunda

uchwalona/
zrealizowana

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

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( 36. 00. Z.)
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 37. 00. Z.)
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z.)
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4. Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
( 43. 22. Z.)
5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej
niesklasyfikowanej (42. 99. Z.)
6. Działalność w zakresie architektury (71. 11. Z.)
7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71. 12. Z.)
8. Pozostałe sprzątanie (81. 29. Z)
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( 38. 11. Z.)
10. Zbieranie odpadów niebezpiecznych ( 38. 12. Z.)
11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( 93. 29. Z.)
Ilość odbiorców wody i ścieków w roku 2021 wynosiła 919, z tym, że niektórzy kontrahenci posiadają kilka
nieruchomości w Krynicy Morskiej, a niektóre nieruchomości zmieniły właściciela w trakcie roku.
Średnioroczny stan zatrudnienia na umowę o pracę w 2021 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych
wyniósł 21,8 osób.
Sprzedaż usług podstawowych w 2021 roku
Przedsiębiorstwo stosuje taryfę jednolitą wieloczłonową dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku
z jednolitą ceną, oraz taryfę niejednolitą wieloczłonową dla odprowadzania ścieków, zawierającą różne
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za odprowadzane ścieki.
Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu
wykorzystania wody oraz odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na
podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
dokonano podziału odbiorców usług na:
•

Gospodarstwa domowe

•

Pozostali odbiorcy

Taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
decyzją nr GD.RET.070/ 26/ D/ 2018.KR z dnia 23 maja 2018 r., która obowiązywała do 13.08.2021 roku,
oraz decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr GD.RZT.70.300.26.2021/D.KR z dnia
30.07.2021 r., zatwierdzająca taryfę od 14.08.2021r na okres 3 lat
Sprzedaż wody i ścieków w 2021 roku kształtowała się w następujący sposób:
● Woda 312 456,09 m3 wody
● Ścieki 310 408,83 m3 w tym 77,68 % stanowią ścieki od pozostałych odbiorców, a 22,32% pochodzi
z gospodarstw domowych.
Rok 2021 był bardzo istotny dla Spółki z uwagi na końcowe odbiory projektu pn. „Rozbudowa
i modernizacja systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska” nr POIS.02.03.00-00-0127/1700. Zakres Projektu obejmował modernizację Oczyszczalni Ścieków wraz z budową instalacji
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fotowoltaicznej na własne potrzeby, modernizację 22 przepompowni ścieków wraz z rozbudową tłoczni
ścieków w Piaskach, oraz budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ulicy Żołnierzy i Bursztynowej.
Inwestycja spełniła oczekiwania Spółki, zmodernizowana sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków bez
problemu przyjęła zwiększona ilość napływających ścieków. Oprócz tego Przedsiębiorstwo prowadzi ciągły
monitoring zużycia wody i odprowadzania ścieków, by móc jak najrozsądniej gospodarować zasobami
naturalnymi i reagować na rosnące potrzeby Mieszkańców. W związku z tym w roku 2021 rozpoczęto też
procedury związane z dalszą modernizacją sieci.
Przeprowadzono 1 postępowanie o świadczenie usług geodezyjnych, oraz 5 postępowań o wykonanie
dokumentacji projektowej, z czego trzy unieważniono, pozostałe dwie są w trakcie realizacji.
Są to postepowania
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rur a-c na PE-HD DN 160 w ulicy Gdańskiej, od
wysokości ulicy Zalewowej do wysokości ulicy Rybackiej wraz z projektem wymiany sieci w bocznych
uliczkach (PE-HD DN 110) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącej sieci wodociągowej od ulicy Przyjaźni 1 do
ulicy Portowej PE-HD DN 280 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
Innym rodzajem działalności jest kompleksowa obsługa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej. Rosnąca
atrakcyjność naszego Miasta pomimo trwającej pandemii, imprezy sportowe i kulturalne odbywające się
w Mieście sprawiły, że Port Jachtowy obsługuje co roku w ciągu sezonu kilkadziesiąt tysięcy żeglarzy
i turystów. W roku 2021 Krynicę odwiedziło ponad 1,5 tysiąca jachtów nie licząc odbywających się regat
i stacjonujących rezydentów.
Działalność Spółki w roku 2021 zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym. Na dzień dzisiejszy
Przedsiębiorstwo zachowuje zdolność do bieżącego funkcjonowania w zakresie wykonywania swoich
zadań, ma zachowaną płynność finansową i niezbędne środki do pokrywania swoich zobowiązań
finansowych zaciągniętych w związku z projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodnościekowego w Aglomeracji Krynica Morska”

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Działalność biblioteki w 2021 r. była ograniczona z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń.
Wpłynęło to na zmniejszenie frekwencji: spadek czytelnictwa, mniej odwiedzin w bibliotece. Ograniczenie
działalności uniemożliwiło integrację społeczności krynickiej.
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Biblioteka - wypożyczalnia od stycznia do końca września działała w reżimie sanitarnym (czytelnicy
obsługiwani w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, bez wolnego dostępu do półek), a działalność
kulturalna, czytelnia i świadczone usługi (ksero, czytelnia internetowa) całkowicie zawieszone zgodnie
obowiązującymi zaleceniami, rozporządzeniami. Mimo to biblioteka aby dotrzeć do użytkownika starała
się prowadzić działalność online. Biblioteka w dniach 15.03.2021 r.- 09.04.2021 r. była całkowicie
zamknięta z powodu dużego wzrostu zachorowań (odgórne nakazy, restrykcje). Od października
biblioteka zaczęła funkcjonować normalnie przestrzegając reżim sanitarny (m.in. ograniczona ilość osób).
Został przywrócony wolny dostęp do półek dla czytelników, zajęcia odbywały się stacjonarnie,
przywrócone zostały usługi ksero i wydruk.
W ciągu 2021 roku pracownicy podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach,
również w takich, które są niezbędne, bądź bardzo pomocne, do pracy podczas pandemii.
Biblioteka prowadziła wynajem oraz użyczanie pomieszczeń.
W pomieszczeniach biblioteki spotykali się członkowie krynickiego Koła Emerytów i Rencistów oraz Radni
Rady Seniorów. W tygodniu swoje spotkania prowadziła psycholog działająca przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto przestrzegając reżimu sanitarnego w sezonie letnim
pokoje udostępnione były dla strażaków wspierających krynicką OSP w utworzonym czasowym
posterunku Państwowej Straży Pożarnej.
Sala wykorzystywana była również przez Urząd Miasta Krynica Morska oraz Lokalną Organizację
Turystyczną.
Działania biblioteki:
- głośne czytanie dla przedszkolaków i uczniów zerówki,
- dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych,,
- QiGong - gimnastyka lecznicza dla dorosłych
- zajęcia plastyczne dla dzieci I-III SP,

- lekcja biblioteczna dla klasy I i II SP,
- lekcja biblioteczna dla klasy III SP,
- spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską pisarką dla dzieci. Spotkanie dla klas I-II-III SP,
- spotkanie autorskie z Panem Piotrem Milewskim autor książek dla dorosłych,
- udział w Krynickich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości organizowanych przez Szkołę
Podstawową w Krynicy Morskiej,
- udział w uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Anna Brzezińska
otrzymała tytuł "Przyjaciela naszej szkoły",
- udział w pasowaniu przedszkolaków, starszaków i pierwszoklasistów,
- udział w strojeniu Gminnej Choinki (zorganizowanym przez Urząd Miasta i Szkołę Podstawową
w Krynicy Morskiej),
- projekt „Mała książka – wielki człowiek” kampania promująca czytelnictwo,
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
- Ogólnopolska Akcja „Narodowe Czytanie”,
- Ogólnopolska Akcja „Noc Bibliotek”,
- wystawa zorganizowana przez bibliotekę z okazji 30 - lecia nadania praw miejskich Krynicy Morskiej.
Wystawa była prezentowana podczas uroczystej sesji oraz obok Informacji Turystycznej i w bibliotece.
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Program:
Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej otrzymała dofinansowanie w wysokości 4000 zł w ramach
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty
bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp nowości wydawniczych
Projekty:
Sieć na kulturę „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”
Głównym celem projektów Sieć na kulturę było:
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji
kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych
i perspektywicznych zajęć
Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów
Młodzi uczestnicy szkolenia stworzyli własne gry mobilne i stronę internetową, na której opublikowali
swoje gry. Można było w nie zagrać również na telefonach komórkowych i tabletach.
Biblioteka wzbogaciła się o 6 laptopów. Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej wzięła udział
w projekcie Sieć na kulturę w podregionie gdańskim o nazwie „Projektowanie i realizacja serwisów
internetowych oraz gier mobilnych”. W ramach projektu biblioteka otrzymała 6 laptopów.
„Zakup i montaż ekranu LED na budynku Informacji Turystycznej jako innowacyjne narzędzie
w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”
W lipcu zakończył się projekt „Zakup i montaż ekranu LED na budynku Informacji Turystycznej jako
innowacyjne narzędzie w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”, którego
beneficjentem była Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej. W ramach projektu został zakupiony
i zamontowany na budynku Informacji Turystycznej ekran LED, na którym prezentowane są filmy
promocyjne, aktualne informacje i wydarzenia dotyczące miasta i okolic. Zakupione zostały również
ścianki informacyjne zawieszone wewnątrz w witrynach okiennych IT oraz trzy tablice informacyjne
zewnętrzne a także tablica pamiątkowo-informacyjna.
Projekt został przygotowany we współpracy z Gminą Miasta Krynica Morska.

Lekcje biblioteczne.
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Narodowe czytanie.

Projekt sieć na kulturę.

Projekt- zakup i montaż ekranu Led.

Spotkanie autorskie dla dorosłych.

Spotkanie autorskie dla dzieci.

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 r.
33

www.krynicamorska.tv

ŁAD PRZESTRZENNY

Ład przestrzenny
I. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
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 – na dzień dzisiejszy nadal
obowiązuje.
Dnia 20.06.2018r. uchwałą nr XXXVIII/369/18 Rada Miejska w Krynicy Morskiej podjęła
przystąpienie do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krynica Morska. Dnia 19.10.2018r. została podpisana umowa nr 121/2018
z Biurem Urbanistycznym PPP Sp. z o.o. na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska. Z dniem 31.12.2021 r. umowa na
sporządzenie studium wygasła, wykonawca nie wyraził chęci przedłużenia umowy

z powodu

przedłużających się procedur nie zależnych od wykonawcy.
II. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Cała Gmina Miasta Krynica Morska jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. W 2021r. była jedna zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu geodezyjnego Krynica Morska - Uchwała nr XXVII/251/2021 z dnia 10.02.2021 r.
zmiana mpzp w okolicach portu rybackiego w Krynicy Morskiej, opublikowana w dzienniku urzędowym
województwa pomorskiego dnia 10 marca 2021 roku poz. 939.
Aktualnie prowadzona jest zmiana dwóch planów:
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1. na podstawie Uchwały intencyjnej Nr XXVIII/262/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma;
2. na podstawie Uchwały intencyjnej Nr XXVIII/263/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Przebrno
Zakończenie prac projektowych nad tymi planami przewidziane jest na pierwszą połowę roku 2023.
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian:

Lp.

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego lub zmiany
planu

1.

2.

1.

Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Krynicy
Morskiej

Pow.
w ha

Numer i daty
uchwały Rady
Miasta Krynica
Morska

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego

Uwagi

3.

4.

5.

6.

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

Uchwała weszła
w życiu w 14 dni
Dziennik
po publikacji w
Urzędowy
dzienniku
Województwa
Urzędowym
Elbląskiego nr 8 z Województwa
dnia 20 czerwca Elbląskiego.
1998r. poz. 58
Obowiązuje od dnia
5 lipca 1998r.
Zmieniony:

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

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

XXIV/177/00 z
33,44 dnia 30 sierpnia
2000r.

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Elbląskiego nr 10
z dnia ……………
2000r. poz. 73

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

Dziennik
Urzędowy
XXVI/239/2005 z
Województwa
dnia 14
7,36
Pomorskiego nr
października
2 z dnia 4
2005r.
stycznia 2006r.
poz. 13
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Zmieniony:
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
4. położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu
Wiślanego od działki nr
368/4 do działki nr 642
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu
5. Wiślanego od działki nr
368/4 do działki nr 642 w
Krynicy Morskiej dla
fragmentów terenu
położonego na południe od
ul. gdańskiej
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego pomiędzy ul.
Gdańska a wodami Zalewu
6.
Wiślanego od działki nr
368/4 do działki nr 642 w
Krynicy Morskiej w rejonie
Portu Żeglarskiego przy ul.
Gdańskiej

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

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

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

XXV/177/2008 z
6,53 dnia 16 grudnia
2008r.

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

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

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego nr
72 z dnia
1.06.2009r. poz
1477

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

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

Dziennik
Urzędowy
XXVI/190/2009 z
Województwa
dnia 26 lutego
Pomorskiego nr
2009r.
94 z dnia 22 lipca
2009r. poz 1932
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Uchwałą nr
XXV/175/2008 z dnia
16.12.2008r.
Uchwała nr
XXV/177/2008 z dnia
16.12.2008r.
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
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
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Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
23.08.2009r

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

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

Miejscowy plan
zagospodarowania
11. przestrzennego części
obrębu geodezyjnego
Przebrno

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
nadmorskiego strefy
12.
centralnej Krynicy Morskiej
dla fragmentów terenu
oznaczonego symbolem 1.UZPL

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

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

Dziennik
Urzędowy
XXXIII/310/2010 Województwa
z dnia 27 stycznia Pomorskiego nr
2010r.
80. z dnia 2
czerwca 2010r.
poz 1143
Dziennik
Urzędowy
Województwa
VIII/81/2011 z
Pomorskiego z
2,66 dnia 16 listopada dnia 11.05.2012
2011r.
poz. 1672
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Uchwała weszła
w życiu w 30 dni
po publikacji w
dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
27.07.2009r

Uchwała weszła
w życiu w 30 dni po
publikacji w
dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
1.05.2010r.
Uchwała weszła w
życiu w 30 dni po
publikacji w
dzienniku
Urzędowym
Województwa
12.Pomorskiego
Ob13.owiązuje od
dnia 214..07.2010r.
Uchwała weszła
w życie z upływem
30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
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Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Krynicy Morskiej
13. Nr XLIII/264/98 z dnia 17
czerwca 1998r. w sprawie
zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Krynicy
Morskiej
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla części
działki nr 168/12 i części
14.
działki nr 168/11
położonych na terenie
obrębu geodezyjnego
Krynica Morska
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica
Morska dla części północnej
15.
miasta uchwalonego
uchwałą nr XXVII/203/2009
Rady Miejskiej w Krynicy
Morskiej z dnia 28 kwietnia
2009 r.

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

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

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Obowiązuje od dnia
08.03.2016r.

Dziennik
Urzędowy
XII/126/15 z dnia
Województwa
26 listopada 2015
Pomorskiego z
r.
dnia 7 stycznia
2016r. poz. 39

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

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

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

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

Obowiązuje od dnia
12.01.2018r.
Zmiana miejscowego planu
17. zagospodarowania
przestrzennego obrębu

XXXV/328/18 z
dnia 25 stycznia
2018 r.
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Dziennik
Urzędowy
Województwa
Pomorskiego z

Uchwała weszła
w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku
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geodezyjnego Krynica
Morska

dnia 13 marca
2018r. poz. 909

Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
Obowiązuje od
dnia 28.03.2018r.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
18. przestrzennego obrębu
geodezyjnego Krynica
Morska

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

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

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

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

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obrębu
21 geodezyjnego Krynica
Morska

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

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

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

Uchwała weszła w
życie z upływem 14
Dziennik
dni od ogłoszenia jej
Urzędowy
XXVII/251/2021 z
w Dzienniku
Województwa
dnia 10 lutego
Urzędowym
Pomorskiego z
2021 r.
Województwa
dnia 10 marca
Pomorskiego.
2021 r. poz. 939
Obowiązuje od
dnia 25.03.2021 r.
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III. Zasoby materialne gminy
1. Gminny program rewitalizacji
Dla Gminy Miasta Krynica Morska nie została podjęta uchwała wyznaczająca obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji – w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r.
poz. 802 z późn. zm.)
2. Program opieki nad zabytkami
Gmina Miasta Krynica Morska nie posiada programu opieki nad zabytkami, aktualnie projekt
jest na etapie uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Ostatni Program Opieki nad Zabytkami był sporządzony na lata 2013-2016. Przyjęty Uchwałą Rady
Miejskiej w Krynicy Morskiej nr XX/250/13 z dnia 19.06.2013r.
Posiadamy Gminną Ewidencję Zabytków dla Gminy Miasta Krynica Morska, która została przyjęta
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krynica Morska nr 6/13 z dnia 22.01.2013r., której projektu
aktualizacyjny jest również na etapie uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

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

1. Przedmiot, cel i zakres analizy
1. Przedmiot, cel i zakres analizy
Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
( t. j. Dz. U. 2021, poz 888 ze zm.). Gminy dokonują corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
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Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz
kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów.
Analiza to również informacje o liczbie złożonych deklaracji, a także ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie gminy oraz poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku
osiągnięte w danym roku.
2. Uwarunkowanie prawne -akty prawa miejscowego obowiązujące w 2021 roku
1) Uchwała nr XXVI/337/14 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie
zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Krynicy Morskiej.
2) Uchwała nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie
zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Krynicy Morskiej.
3) 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.
4) Uchwała nr XXV/218/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie
szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5) Uchwała nr XXXVI/300/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2021 roku w sprawie
szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
6) Uchwała nr XVI/161/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7) Uchwała nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
8) Uchwała nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.
9) Uchwała nr XXXIX/317/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10) Uchwała nr XL/327/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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II. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
1. Realizacja zadań nałożonych na gminę.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych z terenu
Gminy Miasta Krynica Morska należał do Gminy.
Na podstawie art. 6 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. U. 2021 poz 888),
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 2021 roku obowiązywały umowy nr. 27/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz umowa nr. 13/2021 z dnia
20 stycznia 2021 r., zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „STAN-EKO” Stanisław
Drzewiecki, z siedzibą przy ul. Zalewowej 6/9 w Krynicy Morskiej a Gminą Miasta Krynica Morska.
Zakres umowy obejmował:
- odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie
nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
- odbieranie i transport odpadów z PSZOK
Gmina Miasto Krynica Morska na mocy podjętych uchwał, objęła systemem gospodarowania odpadami
wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe i nie zamieszkałe.
Dnia 06 września 2019r września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
na mocy , której przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy jest
dobrowolne
i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpią do gminnego systemu gospodarowania
odpadami zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych.
Wykaz przedsiębiorców o których mowa wyżej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krynica
Morska.
Ponadto właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi go gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Miasta
w Krynicy Morskiej zawartą umowę oraz dowody potwierdzające uiszczania opłat za usługi lub w inny
sposób udokumentować wykonanie obowiązku.
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W 2021r wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy przystąpili
do gminnego systemu gospodarowania odpadami.
Jako gmina spełniamy wymogi dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmujących takie frakcje jak: papier i tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielkomateriałowe i odpady bio zielone.
Informacje dotyczące gospodarki odpadami udostępniane są na oficjalnej stronie gminy
( www.krynicamorska.tv), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krynica Morska w zakładce
odpady komunalne oraz na gminnym facebooku.

2. Punkt Selektywnego zbierania 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 gminę.
Punkt znajduje się na ul. Zalewowej, obok oczyszczalni , na rogatkach miasta.
Godziny pracy punktu określone są w zarządzeniu Burmistrza Miasta Krynica Morska.
W w/w punkcie przyjmowane są m. in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biozielone oraz odpady budowlano-rozbiórkowe.
Odpady zebrane w PSZOK w 2021 roku

Kod
odpadów
17 09 04

Rodzaj odpadów

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

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych inne niż
wymienione w 17 01 06

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione 20 02 01 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
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20 01 36

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

1,04

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

58,28

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

25,44

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

7,04

15 01 07

Opakowania ze szkła

2,86

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

63,42

16 01 03

Zużyte opony

1,44
Razem:

244,26

2. Analiza złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
31.12.2021 r.
- liczba mieszkańców ( według danych ze stanowiska ds. ewidencji ludności) - 1206
- ilość podatników- 460
- ilość aktywnych deklaracji - 520
- ilość osób z deklaracji- 1247
- ilość podatników opłacających opłatę ryczałtową za domki letniskowe na cele rekreacyjnowypoczynkowe
(nie związane z działalnością gospodarczą)- 41

2.1. Ilość deklaracji w podziale na sposób zbierania odpadów.

ogólna

z selekcją

wg zużycia wody

wg pojemnika

stan na 31.12.2013

419

420

376

48

stan na 31.07.2014

755

704

535

220

stan na 31.12.2014

466

441

414

52
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stan na 31.07.2015

811

776

648

163

stan na 31.12.2015

492

474

453

39

stan na 31.07.2016

910

831

672

238

stan na 31.12.2016

482

441

444

38

stan na 31.07.2017

863

809

679

184

stan na 31.12.2017

475

441

443

32

stan na 31.07.2018

882

818

693

188

stan na 31.12.2018

485

449

421

33

stan na 31.07.2019

1016

975

692

324

stan na 31.12.2019

499

475

452

47

stan na 31.07.2020

934

934

692

242

stan na 31.12.2020

506

506

475

31

stan na 31.07.2021

989

989

712

277

stan na 31.12.2021

520

520

481

39

Na podstawie powyższych tabeli należy stwierdzić, że w stosunku do pierwszego roku funkcjonowania
gospodarki odpadami nastąpił znaczny wzrost ilości gospodarstw oraz ilości złożonych deklaracji.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie odpady komunalne zbierane są w sposób
selektywny.
Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmiot zbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz
właściciela nieruchomości.

2.2 Postępowania administracyjne w 2021 r. w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
a) wszczęto 10 postępowań administracyjnych ws określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem deklaracji
b) wydano 0 postanowień dotyczących korekty deklaracji z urzędu
c) wysłano 44 wezwania do właścicieli nieruchomości w sprawie:
- złożenia deklaracji
- korekty deklaracji
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- złożenia wyjaśnień w przedmiocie danych zawartych w deklaracji
d) wystawiono 8 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e) wystawiono 11 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ( zgon podatnika)
f) wystawiono 8 decyzji umarzających postępowanie ws określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ( strona w trakcie postępowania złożyła deklarację).
3. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki

Pojemniki na odpady zmieszane
Wielkość pojemnika

Ilość wydanych pojemników w 2021 r. ( szt)

120 l

214

240 l

469

1100 l

131

Pojemniki na odpady selektywnie zebrane
Wielkość pojemnika

Ilość wydanych pojemników w 2021 r. ( szt.)

120 l ( worki)

97503

240 l

9

1100 l

65

Pojemniki na popiół

120 l

236 szt.

W ramach systemu gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażono
w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Za usługę jest odpowiedzialna
firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ STAN- EKO” Stanisław Drzewiecki z siedzibą w Krynicy
Morskiej przy ul. Zalewowej 6/9.
III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
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1. Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie naszej gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Odpady komunalne są przetwarzane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp z o. o. w Tczewie.
Od dnia 27.06.2013 r. obowiązuje umowa pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp z o. o. z
siedzibą w Tczewie, a Gminą Miasta Krynica Morska.
Przedmiotem umowy jest przyjmowanie odpadów przez Z.U.O.S. Tczew do dalszego zagospodarowania
zgodnie z wymogami dotyczącymi gospodarowania odpadów komunalnych.
Zakład zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie
odpadów zielonych i innych bio-odpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym
przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów komunalnych.
Z.U.O.S. Sp z o. o. to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, a nawet w całej Europie,
z nowoczesnym parkiem maszynowym, autorskim zautomatyzowanym systemem sterowania procesem
sortowania oraz wykwalifikowaną kadrą.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W analizowanym 2021 r zmodernizowano oświetlenie w PSZOK.

3. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w
2021r.

Kod odpadów
20 01 03

Rodzaj odpadów
Niesegregowane ( zmieszane)
odpady komunalne

Masa odebranych odpadów
1 575, 58 Mg

Porównanie ilości odebranych odpadów zmieszanych z Gminy Miasta Krynica Morska 2014-2021

2014 r.

1040,96 Mg

2015 r.

1197,2 Mg

2016 r.

1363,4 Mg

2017 r

1387,38 Mg

2018 r.

1485,66 Mg

2019 r.

1477,80 Mg
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2020 r.

1328,48 Mg

2021 r.

1575,58 Mg

Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
( łącznie z PSZOK)

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych
odpadów
komunalnych

15 01 07

Opakowania ze szkła

209,8

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

145,88

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

171,38

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

80,02

17 09 04

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

44,76

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów.

27,6

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych inne niż wymienione w 17 01
06

1,22

16 01 03

Zużyte opony

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

137,86

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

25,86

20 01 36

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

1,86

20 01 35

1,44

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

14,50

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w
innych grupach ( popiół)

42,46

ex 20 01 99

Popioły z palenisk domowych

21,82
suma
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Porównanie odebranych odpadów selektywnie zebranych ( dotyczy frakcji: papieru, tworzyw sztucznych,
szkła i odpadów wielkogabartowych) z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2014-2021

2014r.

374,6 Mg

2015r.

316,92 Mg

2016r.

407,16 Mg

2017r.

439,18 Mg

2018r.

488,648 Mg

2019r.

513,25 Mg

2020r.

527,84 Mg

2021r.

607,08 Mg

3.4. Ilość odpadów odebrana podczas zbiórek objazdowych ( wystawek).
Ponadto w miesiącu październiku odebrano od mieszkańców w formie wystawek odpady
wielkogabarytowe oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Podczas zbiórki odebrano 22,26 Mg odpadów ( 4,16 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
i 18,10 Mg wielkogabarytów)
IV. Osiągnięte przez Gminę Miasta Krynica Morska poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia.
W 2021 roku poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, obliczono
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r w sprawie sposobu
obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Obowiązkowy poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

2021

2022

2023
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Obowiązkowy poziom
20%
przygotowania do
wagowo
ponownego użycia i
recyklingu odpadów
komunalnych- co najmniej
Poziom osiągnięty przez
Gminę Miasta Krynica
Morska

25%
wagowo

35%
wagowo

45%
wagowo

55%
wagowo

56%
wagowo

28,87%

Poziom przygotowania do ponownego do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza
się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Poziom składowania

Gminy są obowiązane nie
przekraczać poziomu
składowania w wysokości

Poziom osiągnięty przez
Gminę Miasta Krynica
Morska

2025 - 2029
30%
wagowo

2030 - 2034
20%
wagowo

2035
10%
wagowo

13,92%

Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów
komunalnych.
Gmina Miasta Krynica Morska w 2021 r- osiągnęła wszystkie wymagane poziomy.
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
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• Należności ( wymiar) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.
wynosi: 1 682 547,92 zł.
•

Wpływy ( wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. ( wszystkie
wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również za lata poprzednie zaksięgowane
w 2021 r.) wynoszą: 1 733 864, 49 zł.

•

Wpłaty za dostarczenie odpadów do PSZOK (ponad limit ustalony w uchwale ) : 3 083,43 zł.

•

Nadwyżka( powstała w 2020 r.) wyniosła: 268 975,00 zł.

•

Zgodnie z ustawą udzielono ulgę z tytułu posiadania przydomowego
podatnikom na kwotę: 296,26 zł.

kompostownika

10

Zestawienie zaległości i nadpłat

na dzień

zaległość

nadpłata

01.01.2021 r.

161794,64

20530,75

31.12.2021 r.

123236,74

24345,95

Dochodzenie należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest prowadzone zgodnie
z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU. z 2022 poz.479 ).
Jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie
obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej,
podejmowane są działania
informacyjne w formie pisemnej wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez
niego obowiązku, przed przesłaniem upomnienia. Upomnienie przesyłane jest zobowiązanemu
niezwłocznie, w szczególności jeżeli: łączna wysokość należności
pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnych przekroczy
dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne, z podjętych działań
informacyjnych w sprawie wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany; nie później niż po
upływie 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne, jeżeli z tych działań
wynika, że obowiązek zostanie dobrowolnie wykonany.
Egzekucja administracyjna zostaje wszczęta, gdy po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego
obowiązku opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po udzielaniu informacji,
następnie przesłaniu mu pisemnego upomnienia, zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego opłata nie zostaje uiszczona.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego
upomnienia.
Obowiązek ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika
z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r.
poz.888).
2.Koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 r.
51

www.krynicamorska.tv

1. Zakup usług pozostałych
lp

Wartość w zł.

1.

Faktury Z-d Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie

978.783,57

2.

Faktury „STAN - EKO” Stanisław Drzewiecki K. Morska

841.715,83

3.

Usługi Poczta Polska

7.885,64

4.

Program komputerowy, licencja programu

1.783,50

5.

Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, oraz wydruk ulotek.

1.230,00

6.

Opłata za płatności masowe ( bank)

1.200,00

7.

Inne koszty : certyfikat Edyta Englert

670,96

8.

Koszty PSZOK-u

8.386,92
Razem:

9.

1.841.656, 42

Korekta z PWiK dotyczy PSZOK-u

-39,26
Razem:

1.841.617,16

2. Koszty ogółem
1.

Zakup usług pozostałych

1.841.617,16

2.

Koszty administracji, edukacji, płace pracowników, usługi
telekomunikacyjne, składki , szkolenia, składki PPK
Razem:

183.564,55
2.025.181,71

3. Wpłaty ogółem
1.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2021r.

2.

Wpłaty za PSZOK za 2021r.

3.

Nadwyżka powstała w 2020 r.

3.083,43
268.975,00
Razem:

4.

1.733.864,49

Zwroty opłaty

2.005.922,92
- 8.943,47
1.996.979,45

3. Podsumowanie ogółem
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1.

Wpłaty ogółem za gospodarowanie odpadami na dzień
31.12.2021 r. + nadwyżka z 2020r

1.996.979,45

2.

Koszty poniesione w 2021 r

2.025181,71

3.

Razem:

- 28. 202,26

Strata powstała w 2021 r. wynosi 28.202,26 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa złote
26/100)
VI. Podsumowanie i wnioski
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 r.
została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w w/w zakresie.
Opracowanie zawiera informacje na temat liczby właścicieli, ilości złożonych deklaracji oraz pokazać
również efektywność systemu gospodarowania odpadami.
Analiza ma zweryfikować możliwości w zakresie zmniejszania odpadów komunalnych, kosztów
poniesionych
w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
Nadal głównym celem jest dalsze uświadamianie mieszkańców w celu polepszania poziomu segregacji
poszczególnych frakcji odpadów, aby osiągać wymagane poziomy odzysku i recyklingu oraz ograniczać ilość
wytwarzanych odpadów.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021, prowadzi do następujących wniosków:
1) Gmina Miasta Krynica Morska we właściwy sposób wprowadziła system gospodarowania odpadami.
Systemem gospodarowania odpadami objęte zostały wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie
gminy tj. nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości nie zamieszkałe, mieszane oraz domki letniskowe.
Zbieranie i odbiór odpadów odbywa się w sposób selektywny z podziałem na frakcje: papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne, popioły, bio odpady i odpady zmieszane.
Dodatkowo odpady budowlano- rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt AGD,
wielkogabaryty
i odpady bio- zielone były zbierane w PSZOK.
2) Zdolności przerobowe Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie były
wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu naszej gminy.
3) Na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w roku 2021 zebrano 1575,58 (Mg ) odpadów zmieszanych,
czyli o 247,40 (Mg) więcej jak w roku 2020.
Odpadów selektywnie zebranych, wszystkich (razem z PSZOK) zebrano 926,46 (Mg), natomiast frakcje:
papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielkogabarytowych zebrano 607,08 Mg, czyli o 79,24
Mg więcej niż w roku poprzednim.
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4) Koszty całego systemu gospodarki odpadami w 2021r. wyniosły 2 025 181,71 zł. Wymiar opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli wszystkich nieruchomości w 2021r. wyniósł 1 682
547,92 zł., natomiast uzyskana kwota w roku budżetowym wynosi 2 005 922,92 zł.
Z powyższego wynika, że dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2021r. nie pokryły koszty obsługi systemu gospodarki odpadami.
Powstała nadwyżka w 2020r. zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
została również wykorzystana w 2021 roku.
5) W 2021 r. zwiększyła się ilość odpadów zmieszanych, oraz liczba odpadów selektywnie zebranych.
Gmina Miasta Krynica Morska osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu.

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

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

funkcjonowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego- w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
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•

funkcjonowanie świetlicy środowiskowej - w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie
z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej,

•

udostępnianie boiska szkolnego i sali gimnastycznej do użytku mieszkańców,

•

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

•

swobodny

dostęp

mieszkańców

i

organizacji

pozarządowych

do

korzystania

z budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej, sali narad Urzędu Miasta - w trosce o wspólne
bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej;
•

dostępne ścieżki rowerowe na długości od Przebrna do Piasków;

2. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień - działania:
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii- systematyczna praca terapeutyczna z klientami- nieodpłatna- dla osób uzależnionych,
oraz ich rodzin. Zajęcia prowadzili specjaliści terapii uzależnień i odbyło się 96 dyżurów czyli 288
godzin konsultacji, z których skorzystały 57 osoby;
•

prowadzono kampanie z zakresu profilaktyki uzależnień:” Przeciw pijanym kierowcom”, „Zdrowy
aktywny senior”, „Narkotyki kradną życie”, „Prawda o alkoholu, co powinieneś wiedzieć”,
„Ogranicz dostępność alkoholu”, „Bezpieczne wakacje – wolne od narkotyków, dopalaczy i innych
uzależnień oraz od przemocy”, „Bezpieczne wakacje”, „ Bezpieczna rodzina”,

•

zorganizowano akcję profilaktyczną na

Białej Plaży

wraz z namiotem profilaktycznym

i animatorami pod hasłem „Bo życie jest lepsze niż picie” ,
•

rozpowszechniano i udostępniano ulotki, kolorowanki, plakaty dotyczących uzależnień , przemocy,
narkotyków oraz dopalaczy, bezpieczne wakacje, bezpieczna rodzina,

•

umożliwiono konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Łącznie w 2021 r. Zrealizowano 319,50
godzin

(w

tym

213

godzin

sfinansowano

z

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 106

Gminnego
godzin

Programu
z

Profilaktyki

Gminnego programu

Przeciwdziałania Narkomanii). Ogółem pomocą zostało objętych 27 rodzin, w tym 14 dzieci;
•

prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

o łącznej licznie godzin 431 przez 109 dni,

w których uczestniczyło łącznie 28 dzieci,
•

stałe monitorowano i diagnozowano środowiska dotknięte problemem uzależnień

•

zajęcia profilaktyczne z terapeutą uzależnień dla uczniów;

•

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

sfinansowano indywidualny specjalistyczny program socjoterapeutyczny i kinezyterapię dla
dzieci z grup ryzyka dla rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym. Łączna liczba
zrealizowanych godzin dla 2 dzieci wyniosła 135;

•

GKRPA sfinansowało pobyt na obozie z programem profilaktyki łącznie dla ośmiorga dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych;

3. Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu
•

pracy asystenta rodziny zatrudnianego przez MOPS z 10 rodzinami;

•

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

•

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

•

bieżące monitorowanie i analiza sytuacji dzieci i młodzieży przez pracowników MOPS, SP
i KPP- zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego- terapeutycznego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych o łącznej liczbie godzin 319,50;

•

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

•

realizowanie

ustawy

o

pomocy

państwa

w

wychowywaniu

dzieci,

ustawy

o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych;
•

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

•

poprzez

bezpośrednią

pracę

Zespołu

Interdyscyplinarnego

podczas

7

posiedzeń

i 5 spotkań Grup Roboczych powołanych przy ZI do pracy z konkretnymi rodzinami;
•

poprzez prowadzenie procedur „Niebieskiej Karty” w 3 środowiskach rodzinnych;

•

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

•

czynny udział członka GKRPA w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego;

•

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

pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez propagowanie informacji urzędów pracy;

•

udzielenie wsparcia przez asystenta rodziny bezpośrednio w środowisku;

•

kierowanie do specjalistów i organizacji;

•

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

•

organizacja

usług

opiekuńczych

świadczonych

przez

opiekunki

z ośrodka pomocy społecznej w środowisku dla 33 mieszkańców , kontynuowanie programu
"Opieka 75+", korzystanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych;
•

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

•

udzielanie

wsparcia

rodzinom

w

ramach

rządowego

programu

"Za

życiem"

oraz

w ramach prac społecznie-użytecznych.
4. Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów
•

organizowaniu wyjazdów integracyjnych dla seniorów przez Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, wyjazdy do kina)
- w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi
sytuacji epidemicznej;

•

działalności Terenowego Koła Emerytów i Rencistów- organizację Dnia Seniora z udziałem dzieci,
Dzień Kobiet, Spotkania Wigilijne, aktywne uczestnictwo w WOŚP;

•

organizacja

usług

opiekuńczych

świadczonych

przez

opiekunki

z ośrodka pomocy społecznej w środowisku dla 33 mieszkańców, zatrudnieni w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej opiekunowie przepracowali

ogółem 5 518 godziny w środowisku,

kontynuowanie programu "Opieka 75 +", korzystanie ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
•

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

5. Rozwój i edukacja mieszkańców Miasta Krynica Morska
•

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

urządzenie przestrzeni szkolnej zgodnie z potrzebami uczniów, stworzenie kącików relaksu na
pufach i dywanach. W większości sal wymieniono szkolne krzesła na miękkie obrotowe krzesła
biurowe.

•

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

•

podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,

•

prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

•

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

•

udział uczniów w licznych konkursach międzyszkolnych;

•

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

•

Pedagogizacja rodziców :
- wykład na temat zdrowego trybu życia dzieci prowadzony przez panią Katarzynę Swat,
- warsztaty na temat roli rodzica we wspieraniu dziecka w uczeniu się, omówienie modułu w ramach
dziennika

Librus

Indywiudalni.pl

umożliwiającego

określenie

mocnych

stron

i predyspozycji uczniów prowadzone przez panią Alicję Zielińską
•

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

•

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie porozumienia
pomiędzy Starostą a Gminą Miasta Krynica Morska organizowane są w ramach aktywizacji
społeczno – zawodowej prace społecznie użyteczne.

•

promowanie ofert aktywnego spędzenia czasu;
Z ewaluacji działań podjętych w 2021 roku w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania

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

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

1. "Program wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynica Morska na lata 2018-2020" został
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XXVI/228/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Adresatami są rodziny i dzieci z terenu Gminy Miasta Krynica Morska, w szczególności te przeżywające
trudności

opiekuńczo-wychowawcze

oraz

te,

których

dzieci

zostały

umieszczone

w pieczy zastępczej. Program ma charakter profilaktyczny oraz interwencyjny, w zależności od celów
i zadań niezbędnych do ich osiągnięcia. Głównym założeniem Programu było utworzenie systemu wsparcia
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, natomiast cele szczegółowe a zarazem zadania to:
- diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych;
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny;
- poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców;
- umożliwienie powrotu dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
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2. W 2021 roku realizowano zadania wynikające z "Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Miasta Krynica Morska w latach 2021-2023", m.in.:
- pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przeprowadził w 2021
r. 224 wywiadów środowiskowych (w 88 rodzinach), które miały także na celu systematyczne
diagnozowanie warunków życia oraz potrzeb rodzin o niskim standardzie materialnym, przeżywających
kryzys lub trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych;
- pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej prowadzili pracę socjalną we
wszystkich w/w rodzinach. Etapem tej pracy było rozpoznawanie trudności w pełnieniu ról rodzicielskich,
analiza postaw rodzicielskich, wieloaspektowa ocena sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym
i rówieśniczym;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w którym objęto
w 2021 r. 17 dzieci, w tym: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie
do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Pomoc polegała na opłaceniu obiadów, a także
w szkołach ponadpodstawowych przyznaniu zasiłków celowych na zakup śniadań i kolacji
w bursach szkolnych;
- w miesiącach I- VIII 2021r. we współpracy z Fundacją „Strefa Mocy” ze Sztutowa MOPS w Krynicy
Morskiej dystrybuował paczki żywnościowe w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa
2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W całym roku 2021r. z pomocy żywnościowej skorzystało 71 rodzin;
- monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin z problemami
w funkcjonowaniu- pracownicy MOPS są w stałym kontakcie z miejscowym zakładem opieki zdrowotnej,
- dział świadczeń rodzinnych wypłacał zasiłki rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami, oraz świadczenie
rodzicielskie i zasiłki pielęgnacyjne, oraz fundusz alimentacyjny;
- objęto wsparciem rodziny w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Łącznie z tego tytułu w roku 2021 wydano 102 decyzji świadczeń wychowawczych. W ciągu roku
maksymalna ilość dzieci posiadających uprawnienie do korzystania ze świadczenia wychowawczego
wyniosła 140 dzieci;
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców zapewnione przez zespół wychowawców Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, w tym pedagoga szkolnego;
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne psychologiczne zapewnione przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy Morskiej, które prowadziła Pani Magdalena
Spryszyńska - łącznie ze spotkań skorzystało 27 rodzin, w tym bezpośrednio z psychologiem pracowało 14
Raport o stanie Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 r.
60

www.krynicamorska.tv

dzieci;
- zapewnienie rodzinom wsparcia i pomocy asystenta rodziny- w roku 2021r. tą formą pomocy objętych
było 10 rodzin, w skład których wchodziło łącznie 14 dzieci;
- motywowanie członków rodzin do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania
własnych dysfunkcji;
- podejmowanie działań profilaktycznych przez wdrażanie projektów i programów profilaktycznoedukacyjnych dla dzieci i rodzin;
Prognoza:
- utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
- utrzymanie liczby zatrudnionych asystentów rodziny,
-regularna pedagogizacja rodziców, jako skuteczna forma kształtowania właściwych postaw rodzicielskich;
- prawidłowe relacje w rodzinie najlepiej zabezpieczają dobro członka rodziny w sytuacji kryzysu
wywołanego czynnikiem zewnętrznym;
- przywracanie dobrostanu rodzin przeżywających trudności wymaga systemowych, skoordynowanych
oddziaływań;
- inwestowanie w dobrostan rodzin jest najlepszym sposobem zapobiegania negatywnym zjawiskom
społecznym;
- właściwe diagnozowanie potrzeb rodziny warunkuje stosowanie właściwych metod pomocy;
- nieformalne sposoby oddziaływania oparte na bezpośrednim kontakcie z rodziną i podmiotowa
współpraca rodziny w rozwiązywaniu jej trudności są procesem i dają trwałe efekty;
- kontynuowanie działań skierowanych na rodzinę w nowym Programie Wspierania Rodziny
w Gminie Miasta Krynica Morska w kolejnych latach.
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2020

„Gminny

Program

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

i

Ochrony

Ofiar

Przemocy

na terenie Miasta Krynica Morska na lata 2021-2025” przyjęty został przez Radę Miejską w Krynicy
Morskiej Uchwałą Nr XXVI/229/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. W ramach w/w programu do zadań należy:
•

opracowanie i realizacja "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

•

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;

•

działalność Zespołu Interdyscyplinarnego;

Cele „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025”:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Krynica Morskaw związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono
na gminę obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji,
podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Jest to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości
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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. W 2021 roku odbyło się jego 7 posiedzeń. 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 2021-2025,

•

tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, w 2021 roku odbyło się 5 spotkań grup
roboczych,

•

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

•

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

pomoc”, która jest elementem ogólnokrajowej kampanii „Wybieram pomoc” pod patronatem Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej cele zakładają edukację dot. zjawiska przemocy. W związku z
w/w kampanią działała strona „Wybieram pomoc- Krynica Morska”, na której regularnie umieszczane były
posty zawierające informacje:
- czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje w wymiarze psychologicznym, społecznym, rodzinnym
i prawnym;
- jak reagować na przemoc, oraz jakie są formy pomocy rodzinie z problemem przemocy: dzieciom, osobie
doznającej przemocy i osobie stosującej przemoc;
- współwystępujących problemach takich jak uzależnienie, współuzależnienie, wyuczona bezradność,
destrukcyjne formy przystosowawcze do problemu;
- dane teleadresowe instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie, w tym telefony zaufania;
- możliwych formach pomocy w Krynicy Morskiej, oraz dane członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
którzy mogą profesjonalnie wspierać rodziny z problemem przemocy.
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2) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy- w programie wychowawczoprofilaktycznym Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Krynicy Morskiej zawarto cele i treści dotyczące
edukacji w zakresie przemocy, profilaktyki zachowań przemocowych oraz promowano alternatywne
metody rozwiązywania konfliktów, komunikacji wolnej od przemocy, a także właściwego reagowania na
przemoc w środowisku szkolnym, rówieśniczym, społecznym i rodzinnym (spotkania grupowe
prowadzone przez wychowawców i pedagoga szkolnego, funkcjonariuszy Policji w Nowym Dworze
Gdańskim- zwłaszcza Dzielnicowy, uświadamiające skutki prawne, psychologiczne i społeczne stosowania
przemocy;
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie- wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty” wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy
w rodzinie, model pomocy rodzinom przeżywającym trudności i kryzysy w Krynicy Morskiej sprawdza się
przede wszystkim w wymiarze profilaktyki. Powoływano grupy robocze składające się ze specjalistów
z różnych dziedzin (np. pracownik socjalny, pracownik MOPS, terapeuta, funkcjonariusz policji,
wychowawca, członek GKRPA) mające na celu zdiagnozowanie problemu i opracowanie planu pracy
z rodziną, celem udzielenia interdyscyplinarnej pomocy, gdzie spotykają się różne perspektywy ujmowania
przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. Dostępność pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i terapeutycznej (w tym terapii rodzinnej i uzależnień) powoduje, że rodziny są objęte
wsparciem już na początkowym etapie kryzysu. O pomoc zgłaszają się osoby zachęcone przez
wcześniejszych uczestników różnych form pomocy, co świadczy o skuteczności modelu pomocowego
i zaufaniu społecznym do oferty pomocowej, liczba „Niebieskich Kart” założonych w 2021 roku to 3 .
4) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie- coraz więcej osób zgłasza się po pomoc
w trudnych sytuacjach życiowych- jest to pomoc psychologiczna (spotkania motywujące, wspierające,
terapeutyczne itp.), socjalna i prawna, realizowana przez punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Obowiązek
ustawowy wspierania osób dotkniętych przemocą w rodzinie mają wszystkie instytucje działające na rzecz
rodziny, w tym MOPS, szkoła, policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodek
zdrowia. Coraz częściej, jak wynika z dostępnych danych, po pomoc zwracają się osoby samodzielnie,
zachęcone dobrym doświadczeniem kontaktu z instytucją innych osób. W dużej mierze z pomocy
psychologicznej korzystają rodziny, które nie są klientami systemu pomocy społecznej, lecz dzięki
świadomości i motywacji do zmiany samodzielnie poszukują wsparcia.
W przestrzeni ochrony zdrowia NZOZ w Krynicy Morskiej kontynuowany jest narodowy Program
Zdrowia „Stop przemocy wobec dzieci”. Pracownicy służby zdrowia posiadają odpowiednie kompetencje
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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 2021- 2025” przebiega prawidłowo. Z zebranych informacji wynika, iż
stworzony w gminie system pomocowy działa skutecznie. Osoby udzielające wsparcia cieszą się zaufaniem
społecznym, jak również instytucje, które reprezentują. Realizowane kampanie informacyjne i działania
edukacyjne przynoszą zakładane efekty.
W poczuciu wspólnej misji tworzenia społeczeństwa wolnego od przemocy w roku 2021r. zaplanowano
kolejne działania w ramach kampanii „Wybieram pomoc”. Każda instytucja posiadająca reprezentanta
w Zespole Interdyscyplinarnym jest otwarta na potrzeby rodzin i w sposób profesjonalny przygotowana do
świadczenia pomocy.

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
W roku 2021 Młodzieżowa Rada Miejska prowadziła bardzo ograniczoną działalność spowodowaną pandemią.
W ramach zaplanowanych działań młodzież pomalowała jajko wielkanocne, które zostało zakupione z inicjatywy
Rady Seniorów. Jajko zostało usytuowane przy informacji turystycznej. Przewodnicząca rady Miejskiej wraz
z Sekretarz Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej organizowały spotkania on-line z młodzieżą w celu utrzymywania
kontaktu, relacji i wspólnych rozmów o tym co dzieje się w społeczności młodych ludzi. W 2021 r. nie odbyły się
wybory na następny rok szkolny z powodu małego zainteresowania młodzieży.
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RADA SENIORÓW

W 2021 roku Rada Seniorów działała w bardzo ograniczonych możliwościach ze względu na trwającą
pandemię. Członkowie Rady kontaktowali się ze sobą telefonicznie. Systematycznie przed każdą Sesją Rady
Miejskiej przewodniczący Rady Seniorów otrzymywał wszelkie projekty uchwał procedowanych podczas
sesji. Wszelkie informacje wpływające do tutejszego urzędu do Rady Seniorów były na bieżąco
przekazywane przewodniczącemu.
Skład Rady Seniorów nie zmienił się i nadal go wypełniają:
1. Pani Lidia Borowik,
2. Pan Jerzy Figiel,
3. Pani Teresa Figiel,
4. Pani Halina Halama,
5. Pani Joanna Lewandowska,
6. Pan Zbigniew Wechterowicz,
7. Pani Małgorzata Włoczkowska
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IMPREZY SPORTOWE, WYDARZENIA, PROMOCJA W 2020.
SPORT:
W 2021 r. w Krynicy Morskiej odbyły się następujące wydarzenia sportowe:
1. Regaty o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego – w dniach 21-23.05.2021 r. na wodach Zalewu
Wiślanego w Krynicy Morskiej odbyły się regaty o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego.
W pierwszym weekendzie regat (21-23.05) zmagali się zawodnicy w klasach: HC16, N15, AC, 29,
420, E, C, L'EQ, FD, FWF, IQF, TEC, natomiast podczas drugiego weekendu (28-30.05) zawodnicy
takich klas, jak: 470, N17, 49, 49FX, F, OKD, LAS, LAR, LARM, LAS4.7
2. Krynica Morska OPEN – Międzynarodowy Turniej Minigolfa – w dniach 26-27.06.2021 r. w Krynicy
Morskiej odbyły się prestiżowe zawody Krynica Morska OPEN – Międzynarodowy Turniej
w Minigolfa. Na terenie Krynicy Morskiej istnieje jedno z bardzo niewielu pól, które uzyskało
Certyfikat Światowej Federacji Minigolfa. Turniej, który odbył się w Krynicy Morskiej był jedynym
w całej Polsce.
3. Zawody Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover - W dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2021 r. w Krynicy
Morskiej odbyły się zawody Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover zaliczane Pucharu Polski oraz
Mistrzostwa Polski w kitesurfingu i wingfoilu. Zawody, organizowane przez Polski Związek
Kiteboardingu
-

PZKite,

Kiteboarding

rozegrane
-

Formuła

zostały
Kite,

w

następujących
Freestyle,

dyscyplinach:

Arrows

Open

– Wingfoil - Wing Race, Wing Freestyle, Wing Wave.
4. Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego, Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej - 20-22 sierpnia 2021 r.
w Krynicy Morskiej odbyły się zawody żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego oraz Puchar
Burmistrza Krynicy Morskiej. Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego i Pucharu Zalewu
Wiślanego.
5. XXII Mistrzostwa Polski w Minigolfie w Krynicy Morskiej - W dniach 04-05.09.2021 r. odbyły się XXII
Mistrzostwa Polski w Minigolfie. Do przeprowadzenia rozgrywek wybrano pole w Krynicy Morskiej.
W turnieju wzięło udział 45 osób w kategoriach: juniorzy, kobiety, mężczyźni, seniorzy, open
i drużynowej.
6. Regaty Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet - w dniach 17-19.09.2021 r. na wodach
Zalewu Wiślanego w Krynicy Morskiej odbyły się regaty Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet.
W regatach uczestniczyło 42 załogi, 84 młodych zawodników z 8 klubów.
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7. Regaty żeglarskie Grand Prix Zalewu Wiślanego i Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej Krynica
Morska – regaty odbyły się w terminie 24-26.09.2021 r. Regaty zaliczane były do Pucharu Zalewu
Wiślanego i Pucharu Bałtyku Południowego.
8. Finał Puchar Polski Nautica 450 w Krynicy Morskiej – 02-03.10.2021 r. załogi klasy Nautica 450
spotkały się ponownie, aby walczyć o punkty klasyfikacji Pucharu Polski

TURYSTYKA
Co roku w Krynicy Morskiej jest uruchamiana Informacja Turystyczna (IT), która znajduje się przy wejściu
na molo od strony Zalewu Wiślanego, przy ul. Gdańskiej. Do obsługi IT zatrudnione zostały dwie osoby.
Informacja turystyczna funkcjonowała w okresie od 01.06.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
W ubiegłym roku zostało zgłoszonych 99 obiektów do ewidencji innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie, którą prowadzi Burmistrz Miasta Krynica Morska. Patrząc na ubiegłe lata, jest do duży wzrost
rejestracji, a to za sprawą powstawania nowych obiektów, jaki i również wprowadzenia przez rząd "Bonu
Turystycznego", który jest honorowany przez kwaterodawcę pod warunkiem wpisu do ww. ewidencji.
W 2021 roku Gmina Miasta Krynica Morska rozpoczęła współpracę z firmą Travelhost, która umożliwia
pobór opłaty miejscowej poprzez aplikację na telefonie. Jest to nowa forma poboru zastępująca tradycyjne
kwitariusze. Obecnie w Urzędzie można się rozliczać w sposób tradycyjny oraz elektronicznie poprzez
aplikację.

PROMOCJA/ WYDARZENIA
1. W kwietniu 2021 r. na promenadzie nadmorskiej, pomiędzy Bulwarem Słonecznym, a portem
rybackim stanęła Ławeczka – Zakochani w Krynicy Morskiej. Nie była to jedyna atrakcja turystyczna,
która zagościła w Krynicy Morskiej w tym miesiącu, również w kwietniu 2021 r. w porcie jachtowym
powstała mobilna ramka do robienia zdjęć. Dzięki tym atrakcją, turyści mogą zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcia i promować pobyt w Krynicy Morskiej.
2. VI Krynicki Rajd Rowerowy - w dniach 2-13 czerwca 2021 r. Krynicka Organizacja Turystyczna przy
współpracy z Gminą Miasta Krynica Morska zorganizowała "VI Krynicki Rajd Rowerowy".
Start odbył się w dniu 2 czerwca 2021 r. o godzinie 8:30 na promenadzie nadmorskiej (przy
Restauracji Nadmorskiej, przy zejściu na plażę nr 25), stamtąd uczestnicy rajdu udali się rowerami
w kierunku Krynicy Zdrój.
3. W lipcu 2021 r. dzięki środkom zebranym w ramach opłaty miejscowej na placu przy Informacji
Turystycznej w Krynicy Morskiej powstał pomnik przedstawiający stadko dzików, które od zawsze
utożsamiane są z Krynicą Morską.
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4. W dniach 13-15.08. 2021 r. na plaży w Krynicy Morskiej odbyło się wydażenie pod nazwą „Projekt
plaża”, podczas którego Ekipa TVN, Eurosport i Player wspólnie podróżuje po polskim wybrzeżu,
zachęcali do wspólnej zabawy, aktywności fizycznych i relaksu przy największych hitach filmowych.
5. 18 września 2021 r. Krynica Morska świętowała 30 lecie nadania praw miejskich. Wspólne obchody
tej rocznicy odbyły się w Porcie Jachtowym. Następnie tego samego dnia rozpoczął się piknik
„Postaw na rodzinę” a w godzinach wieczornych świętowano tradycyjne piąte już „Święto
pieczonego dzika”. W pikniku odział wzięli uczniowie naszej szkoły przedstawiając wzruszający
program artystyczny. W trakcie Pikniku Rodzinnego uczniowie Szkoły prowadzili program i działania
zachęcające do szczepienia się. Promowali akcję w najróżniejszy i bardzo ciekawy sposób.
6. 29 września 2021 r. na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Anny Marii Jaworskiej oraz
Burmistrza Miasta Krzysztofa Swat spotkali się Mieszkańcy i Mieszkanki Krynicy Morskiej, którzy
w roku 2020 oraz 2021 obchodzili okrągłe jubileusze pożyć małżeńskich.
7. 17.12.2021 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej oraz Urząd Miasta Krynica
Morska wspólnie świętowali na placu X-lecia Miasta Krynica Morska, rozpoczynając tym samym w
Krynicy Morskiej akcję „Choinka życzeń”. Uczniowie na choince zamiast tradycyjnych bombek
zawiesili własnoręcznie przygotowane życzenia dla siebie i dla innych.

AKTYWNY SAMORZĄD – CZŁONKOSTWO I WSPÓŁPRACA

1) Lokalna Organizacja Turystyczna,
2) Związek Miast i Gmin Morskich,
3) Stowarzyszenie Żuławy,
4) Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania,
5) Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia - Sopot,
6) Związek Miast Polskich,
7) Związek Gmin Pomorskich,
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8) Lokalna Grupa Rybacka
Współpraca z Miastem Krynica Zdrój.
Współpraca z powiatem Tomaszowskim.

BEZPIECZEŃSTWO W KRYNICY MORSKIEJ

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Krynicy Morskiej - podsumowanie działań w 2021 r.
1) 2 nowych strażaków
2) 101 wyjazdów OSP (144 wyjazdy OSP + PSP)
3) 27 dowozów pacjentów do punktu szczepień
4) 634 osobo-godziny działań bojowych
5) 720 godzin serwisu aut i sprzętu
6) 23653 zł pozyskanych dotacji pozabudżetowych (zakup m.in. : 5 mundurów bojowych,
podkrzesywarki spalinowej, 3 hełmów, 2 par butów, 8 par rękawic technicznych,
prądownicy wodnej)
7) Remont silnika auta SLOp Nissan Pickup
8) Zakup z budżetu Gminy sprzętu dla ratownictwa wodnego (Kask ratownik KSP 2 szt.,
Kamizelka ratunkowa 2 szt., Kołowrót ratowniczy 50mb (zabezpieczenie łańcucha
życia), Bojka asekuracyjna, Rękawice neoprenowe szt. 2)
9) Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP z budżetu Gminy (baterie do radiotelefonów,
narzędzie Halligan, łańcuchy i prowadnice do pił ratowniczych, akumulator Nissan, zestaw
elektrod AED)
2. Rozpoczęcie rozbudowy budynku remizy OSP w Krynicy Morskiej
3. Czasowy Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w jednostce OSP w Krynicy Morskiej
1) dyżur 24h/7 dni w okresie lipiec-sierpień
2) 1 dodatkowy średni wóz bojowy
3) obsada 2 strażaków zawodowych KP PSP Nowy Dwór Gdański, 2 kadetów Szkoły
Aspirantów PSP w Poznaniu.
4. Wzmocnienie w okresie lipiec-sierpień Komisariatu Policji w Krynicy Morskiej o 12 funkcjonariuszy
5. Uruchomienie w okresie lipiec-sierpień Patrolu Wodnego w ramach Komisariatu Policji w Krynicy
Morskiej
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6. Montaż 3 syren elektronicznych (Budynek OSP, Budynek UM, Przepompownia Piaski) w ramach
projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania o zagrożeniach dla województwa
pomorskiego
7. Dystrybucja maseczek i płynów dezynfekujących przekazywanych dla jednostek Gminy
i mieszkańców z Agencji Rezerw Państwowych
8. Dokonanie przez Urząd Morski technicznego odbioru zabezpieczenia przeciwpowodziowego
w Krynicy Morskiej (nowe wały przeciwpowodziowe) i przeprowadzenie próbnego montażu
mobilnego systemu przeciwpowodziowego w Porcie Pasażerskim w Krynicy Morskiej
9. Uzupełnienie stanów Magazynu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (m.in. worki
poliprylenowe szt. 500, łopaty szt. 12, plandeki szt. 6, latarki szt. 10, baterie alkaiczne, zestaw
awaryjnego uruchamiania pojazdów NOCO, przedłużacze prądu 230V szt. 6 10-30mb)
10. Uzgodnienie Planu Ochrony Zabytków w Gminie Miasta Krynica Morska

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNICY MORSKIEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
Szkoła liczy 10 oddziałów. Dwa oddziały przedszkolne i osiem oddziałów szkoły podstawowej.
Na początku roku szkolnego 2021/2022 liczebność dzieci w oddziałach kształtowała się następująco:
✓ Krasnale - dzieci 3-4 letnie 9 przedszkolaków wychowawcy Anna Kuffel i Małgorzata Streich
✓ Zuchy - dzieci 5-6 letnie (możliwość uzyskania diagnozy gotowości szkolnej )
14 - przedszkolaków wychowawca Małgorzata Belter
✓ Klasa 1 – 4 uczniów - wychowawca Ilona Filiks
✓ Klasa 2 – 7 uczniów - wychowawca Dagmara Morawska
✓ Klasa 3 – 10 uczniów – wychowawca Barbara Madej-Kowalik
✓ Klasa 4 – 13 uczniów – wychowawca Katarzyna Swat
✓ Klasa 5 – 5 uczniów – wychowawca Beata Grochowska
✓ Klasa 6 – 3 uczniów – wychowawca Michał Sumeradzki
✓ Klasa 7 – 7 uczniów – wychowawca Krystian Preiss
✓ Klasa 8 – 8 uczniów – wychowawca Teresa Pawłowska
Razem w szkole na dzień 30 września 2021 roku kształciło się 80 uczniów
W roku 2021 obowiązki dyrektora szkoły sprawowała Alicja Zielińska, która w maju 2021 wygrała
konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej na okres
pięcioletniej kadencji.
W szkole znajduje się:
11 sal przedmiotowych, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet pedagoga, świetlica, stołówka, boisko,
plac zabaw, duży teren zielony.
Posiadamy około 40 komputerów, 6 tablic interaktywnych, kąciki relaksu, źródełko z wodą pitną,
radiowęzeł (nagłośnienie), Internet około 80mb/s, domofon.
W szkole mieszkały :papugi, patyczaki, rybki, karaczany madagaskarskie, chomik.
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Zgodnie z ideami Janusza Korczaka, który jest patronem Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej,
placówka ma na celu:
WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO I HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA, WSPIERANIE GO
W PROCESIE NABYWANIA WIEDZY, SPRAWNOŚCI, POSTAW I NAWYKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI
I DOJRZAŁOŚCI ADEKWATNIE DO WIEKU I MOŻLIWOŚCI.
Celem Placówki jest, by Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka stała się kolebką pedagogiki
korczakowskiej w Polsce i stanowiła centrum integracji społeczności Krynicy Morskiej. Zgodnie
z przyjętym regulaminem udostępniane jest zaplecze sportowe dla mieszkańców.
W pracy z uczniem szkoła koncentruje się na doskonaleniu kompetencji kluczowych.
Pomaga rozwijać m.in:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
kompetencje matematyczne,
kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
kompetencje cyfrowe,
kompetencje osobiste, społeczne, w zakresie uczenia się,
kompetencje obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość,
kompetencje zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Placówka osiąga wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty. Od dwóch lat Krynica Morska jest na
pierwszym miejscu w powiecie ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka,
język angielski) a nasze wyniki są najczęściej powyżej średniej krajowej. W tym roku jedna z uczennic
otrzymała 100% punktacji z matematyki a inna 95% z języka angielskiego. Poniżej tabelka z wynikami:

Średni wynik krajowy
Średni wynik wojewódzki
Średni wynik powiatowy
Średni wynik Krynicy Morskiej

Język polski
60%
58%
57%
62%

Matematyka
47%
46%
40%
49%

Język angielski
66%
65%
57%
65%

Pomimo trudnego ze względu na pandemię roku przeprowadzono we współpracy z policją egzamin na
kartę rowerową, który zdało troje uczniów.
W szkole zorganizowano różnorodne wycieczki m.in:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

przyrodnicze, na miejski plac zabaw, park trampolin, do Zoo,
zwiedzanie ciekawych miejsc w Krynicy Morskiej,
integracyjne po okresie izolacji z powodu pandemii,
związane ze wsparciem miejsca opieki dla zwierząt w Nowym Dworze Gdańskim,
zwiedzanie Muzeum Stutthof,
zajęcia z ratownictwa wodnego,
zwiedzanie Gdańska,
zwiedzanie Elbląga,
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zwiedzanie ujścia Wisły,
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Zalewu Wiślanego,
nauka poruszania się po mieście komunikacją publiczną „życiowa wycieczka”
nocki, biwaki w szkole,
ogniska integracyjne,
wycieczki rowerowe,
przejażdżki konne,
wyjazdy do kina.

Wycieczki mają na celu doskonalenie kompetencji społecznych, bezpiecznego zachowania oraz integracji
rówieśniczej. Pomagają wzmacniać potrzebę relacji społecznych, ekologii, kultury, kształtowania
samodzielności i odpowiedzialności.
Uczniowie brali udział w konkursach:
Wewnątrzszkolne:
✓ Jemy warzywa i owoce -wewnątrzszkolny,
✓ „W świecie wierszy Jana Brzechwy”,
✓ „Od Słonia Trąbalskiego do Rycerza Krzykalskiego”,
Zewnątrzszkolne:
✓ Na maskotkę Państwowej Straży Pożarnej,
✓ Ogólnopolski „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,
✓ II miejsce Marianny Fabich w powiatowym konkursie przyrodniczym „Jestem integralna częścią
przyrody” pod opieką nauczyciela Jana Wilkanowskiego,
✓ Kartka Bożonarodzeniowa.
Awans do etapów rejonowych konkursów kuratoryjnych uzyskali:
✓ Marianna Fabich z języka polskiego pod opieką nauczycielki Teresy Pawłowskiej,
✓ Szymon Lisek z informatyki pod opieką nauczycielki Sławomiry Kuczmy – Szczepkowskiej,
✓ Aleksandra Jurewicz i Marianna Fabich z matematyki pod opieką nauczyciela Krystiana Preiss.
Odbyły się w tym roku m.in. wydarzenia:
✓ Bal przebierańców,
✓ Dzień strażaka,
✓ Spotkanie z historykami dr Marcinem Owsińskim i dr Tomaszem Glinieckim oraz z lokalnymi
samorządowcami – rozmowy z uczniami na temat Krynicy Morskiej,
✓ Fitness z mistrzem StrongMan Tomaszem Brzózką,
✓ Światowy dzień pszczoły – warsztaty przyrodnicze, zakładanie łąk kwietnych na szkolnym ogródku,
✓ Festyn Dzień dziecka na sportowo,
✓ Festyn „Wracamy do szkoły”,
✓ Projekt „Dzień bezpieczeństwa”,
✓ Projekt edukacyjny, konkurs „Szczepienie ważna sprawa, by mogła trwać nauka i zabawa”,
✓ Debata dla dorosłych Debata „Szczepić się czy nie szczepić”,
✓ 18 września XXX – lecie nadania praw miejskich miastu Krynica Morska, Święto dzika – aktywny
udział społeczności szkolnej,
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✓ 14 października 2021 pasowanie przedszkolaków, pasowanie pierwszoklasistów oraz obchody
Dnia Komisji Edukacji Narodowej – nadano tytuły przyjaciela szkoły,
✓ Listopad 2021 - w ramach obchodów Święta Niepodległości odbyła się debata „Patriotyzm jest
ważną wartością dla Polaków XXI wieku” oraz I Krynicki Korowód Niepodległości integrujący całą
społeczność Krynicy Morskiej,
✓ Grudzień wigilie klasowe, wspólne ubieranie miejskiej choinki, uczniowie przygotowali życzenia,
które zawiesili na choince.
Dzięki wsparciu GKRPA od września 2021 wszyscy uczniowie szkoły regularnie, w ramach zajęć
wychowania fizycznego, uczestniczyli w zajęciach nauki pływania na basenie w hotelu Continental. Nauka
pływania trwała do końca kwietnia 2022 roku. Szkoła intensywnie włączała się w kampanię związaną
z promocją szczepień i profilaktyką prozdrowotną.
Rodzice w czasie festynów zebrali fundusze, które umożliwiły pozyskanie wielu pomocy dydaktycznych i
zakupienie używanego placu zabaw po bardzo okazyjnej cenie.
Regularnie odbywały się dni rozwijania pasji, dni integracji sensorycznej, prowadzona była profilaktyka jak
uniknąć zakażenia SARS COV-2, profilaktyka zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. W każdej klasie
odbyło się kilka zajęć związanych z doskonaleniem umiejętności uczenia się oraz kompetencji
emocjonalno-społecznych. Otoczono również opieką pomnik w Przebrnie. Społeczność szkolna wspiera
także hospicja i schroniska dla zwierząt.
Od początku roku 2021 dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krynica Morska do dyspozycji uczniów, rodziców
i nauczycieli jest pani psycholog oraz uruchomiono telefon wsparcia nr 797 523 147. Po powrocie do
nauczania stacjonarnego, wiosną odbyły się w każdej klasie warsztaty z psychologiem „Jak sobie radzić
z emocjami”. Jesienią w każdej klasie odbył się również cykl warsztatów psychologicznych związanych
z potrzebami każdej z klas oraz komunikacją bez przemocy.
Uczniowie brali udział w projektach m.in.:
✓ Szkoła na widelcu,
✓ Zeszyt online – matematyka,
✓ „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał – czytelniczy,
✓ Z przyrodą na TY – ekologiczny,
✓ Dzień kropki,
✓ Indywidualni.pl – badanie predyspozycji każdego ucznia.
Dzięki rządowemu projektowi „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” uzyskano 100 % dofinansowania na
łącznie 24 laptopy.
Dzięki rządowemu projektowi Laboratorium przyszłości i dofinansowaniu 100 % zakupiono drukarkę 3D,
roboty, wyposażono pracownię majsterkowania, pracownię fotograficzną oraz kulinarną.
Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Miłośników Krynicy Morskiej zorganizowano charakteryzatornię i
scenografię na potrzeby kółka teatralnego.

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogiczna obejmował:
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✓ Zajęcia logopedyczne „Klub mówców” - objęto wsparciem 33 uczniów (23 w przedszkolu),
✓ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - objęto wsparciem 7 uczniów,
✓ Zajęcia z pedagogiem objęto wsparciem 23 uczniów,
✓ Zajęcia wyrównawcze z matematyki objęto wsparciem 15 uczniów w I semestrze,
✓ Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego objęto wsparciem 11 uczniów,
✓ Zajęcia rewalidacyjne objęto wsparciem 1 ucznia od II semestru 2 uczniów,
✓ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Doskonaląc siebie” objęto wsparciem,
✓ Zajęcia rozwijające uzdolnienia,
- humanistyczne:
„Umiem więcej”,
„Bliżej historii”,
- matematyczno-przyrodniczne
„Mali matematycy.”
Nauczyciele nieustannie rozwijają się i podnoszą swoje kwalifikacje. Brali udział między innymi w projekcie
„Lekcja. Enter” (kilkumiesięczny cykl szkoleń nauczycieli w zakresie wykorzystywania technik
multimedialnych na lekcjach). Szkoła otrzyma za to dodatkowe punkty do programu rządowego „Aktywna
tablica” 2021 – dofinansowanie na poziomie 80% do pomocy dydaktycznych. Niestety złożony projekt nie
uzyskał dofinansowania z uwagi na wysoki współczynnik zamożności miasta Krynica Morska.
Nauczyciele podejmują studia podyplomowe między innymi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa czy
pedagogii specjalnej.
Doskonalą się w zakresie narzędzi i programów do nauki zdalnej np. Zoom, Canva, Genially, wakalet,
nearpod, wordwall, narzędziowniki do pracy zdalnej oraz biblioterapii i bajkoterapii w szkole.
Uczestniczą w szkoleniach i webinarach związanych doskonaleniem umiejętności w zakresie technik
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wspierania ucznia z trudnościami w nauce i zachowaniu, ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami integracji sensorycznej, szkoleniach związanych
z treningiem umiejętności społecznych, kompetencji kluczowych, profilaktyką uzależnień, metodyką
nauczania przedmiotu, wsparcia psychologicznego oraz prowadzeniem dokumentacji pracy nauczyciela.
Kadra niepedagogiczna również nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie zdrowego odżywiania,
wspierania dziecka. Zmieniona została kuchnia w zakresie jadłospisu na zdrową i odpowiednio
zbilansowaną.
Krynicka szkoła ma wielu przyjaciół wśród rodziców oraz członków lokalnej społeczności. Bardzo
dziękujemy. Zdjęcia, filmiki, jadłospisy, regulaminy i szczegóły oraz aktualności znajdują się na stronie
internetowej www.krynickaszkola.pl i na Facebooku. Odświeżono wygląd strony i założono szkolny BIP.
Promocję do klasy wyższej otrzymali wszyscy uczniowie.
Burmistrz Miasta Krynica Morska przyznał stypendia 4 uczniom.
W wakacje w szkole kwaterują policjanci, którzy dbają o bezpieczeństwo Krynicy Morskiej.
Rok 2021 był rokiem, który nie był ani stabilny ani łatwy. Zdarzało się budować szkołę na nowo każdego
dnia. Szybko zmieniały się przepisy, które starały się nadążać za dynamiczną zmianą sytuacji w Polsce i na
świecie. Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice chorowali, pozostawali na kwarantannie. Głównym
zadaniem szkoły w tym czasie było trwanie przy uczniu, wspieranie go i motywowanie. Po powrocie do
szkoły bardzo duży nacisk położono na odbudowanie relacji i integrację zespołów zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym. Do szkoły wróciły dzieci, które w dużej mierze utraciły
umiejętności relacji rówieśniczej w realnym świecie. Nieustannie kadra pedagogiczna zwraca szczególną
uwagę na kompetencje emocjonalno – społeczne. Motywuje i wspiera również wszystkich pracowników
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szkoły, a zwłaszcza nauczycieli, którzy muszą być bardzo zaangażowani we wsparcie dzieci. Dzięki owocnej
współpracy z krynickimi instytucjami: Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską
Biblioteką Publiczną, Policją (a zwłaszcza z dzielnicową), Ochotniczą Strażą Pożarną Krynica Morska,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym,
mieszkańcami Krynicy Morskiej oraz innymi społeczność szkolna może być skuteczniejsza we wspólnych
działaniach.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Zestawienie ilościowe gminnego zasobu mieszkaniowego:
Lokale mieszkalne
L.p.
Lokalizacja
1
Krynica Morska, ul. Zalewowa 10 C
2
Krynica Morska, ul. Zalewowa 16
3
Krynica Morska, ul. Gdańska 33
4
Krynica Morska, ul. Cicha 10 B
5
Krynica Morska, ul. Turystyczna 2
6
Krynica Morska, ul. Gdańska 6 A i 6B

Liczba lokali
1
1
1
1
1
20

Lokale mieszkalne przeznaczone na czas trwania stosunku pracy
Lokalizacja
Liczba lokali
1 Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „a”
1
(parter, strona wschodnia)
2 Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „b”
1
(parter, strona zachodnia)
3 Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „c”
1
(I piętro, strona zachodnia)
4 Krynica Morska, ul. Gdańska 55 „d”
1
(I piętro, strona wschodnia)
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Powierzchnia
14,24 m²
26,00 m²
95,43 m²
30,00 m²
22,88 m²
937,18

Powierzchnia
43,50 m²
43,10 m²
21,00 m²
47,00 m²
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5
6

Krynica Morska, ul. Gdańska 55A „a” (parter)
1
Krynica Morska, ul. Gdańska 55A „b” (I piętro) 1

59,22 m²
65,00 m²

Obecnie wolne jest mieszkanie ul. Gdańska 55 „c”- ( poz.3).
Dodatki mieszkaniowe
Ilość gospodarstw które skorzystało z dodatków mieszkaniowych : 2
Liczba wydanych decyzji : 3
Podstawą przyznania dodatków było:
- posiadanie tytułu prawnego
- powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu oraz liczba osób w gospodarstwie domowym,
- dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający pułapu określonego w
ustawie
- miesięczne wydatki stanowiące podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego

Remonty mieszkań komunalnych w 2021r.
GOBAR Budownictwo
Bartłomiej Górny
Ul. Józefa Wybickiego 5B/6
82-200 Malbork
Usługowy Zakład
Kominiarski Marcin
Przekopowicz
Fachman Radosław Szmydt

Serwis Kotłów Gazowych
i Olejowych „SMS” Siergiej
Samusjew
P.H.U. WAM Wanda
Matejek
Urząd Dozoru Technicznego

Usługowy Zakład
Kominiarski Marcin
Przekopowicz
KALBUD Krzysztof
Litkowski
„EKO SERWIS” Leszek
Smukała,

Opinia techniczna budynków
komunalnych przy ul. Turystycznej 2 i
Gdańskiej 33

4000,00 zł brutto

Co roczne usługi kominiarskie- przeglądy
wszystkich budynków komunalnych – II
kwartał 2021
Remont stolarki okiennej- regulacja +
konserwacja okien i wymiana okuć w
drzwiach balkonach w budynku
wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i
6B
Przegląd techniczny kotłowni olejowej w
budynku wielorodzinnym przy ul.
Gdańskiej 6A i 6B
Asysta przy kontroli Urzędu Dozoru
Technicznego w budynku
wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i
6B
Badanie urządzeń (zbiornik ciśnieniowy +
kocioł wodny) w budynku
wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 6A i
6B
Co roczne usługi kominiarskie- przeglądy
wszystkich budynków komunalnych – III
kwartał 2021
Roczne przeglądy stanu technicznego
budynków
Przegląd techniczny kotłowni olejowej w
budynku Urzędu Miasta

1107,00 zł brutto
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4995,00 zł brutto

540,00 zł brutto
753,38 zł brutto

430,00 zł brutto

1107,00 zł brutto
1 950,00 zł brutto
861,00 zł brutto
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Fachman Radosław Szmydt

Instalacje Wodno-Sanitarne
Jerzy Swajda
Fachman Radosław Szmydt
Max Elektro Sklep
ELDEOM Katarzyna Bania
Usługowy Zakład
Kominiarski Marcin
Przekopowicz
TADEX Tadeusz Ziółkowski

Remont stolarki okiennej –wymiana 2
szyb, uzupełnienie uszczelek, regulacja
okien i wymiana zawiasu w oknie przy ul.
Gdańskiej 6A i B
Przegląd techniczny kotłowni olejowej w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
przy ul. Gdańskiej 108
Wymiana okna balkonowego przy ul
Gdańskiej 6B/3
Zakup kuchenki gazowej wraz z butlą do
budynku komunalnego przy ul. Cichej 10
B
Demontaż starego paleniska kuchennego
oraz zamurowanie otworu do przewodu
kominowego przy ul. Cichej 10B
Demontaż starych drzwi wejściowych,
zakup nowych wraz z transportem,
montażem, obróbkami

2 878, 20 zł brutto

1 300,00 zł brutto
2 660,04 zł brutto
1 169,00 zł brutto
350,00 zł brutto
2 900,00 zł brutto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, WNIOSKI, PETYCJE
Do Urzędu Miasta Krynica Morska wpłynęło- 7121 pism.
Złożono 52 wnioski o udostepnienie informacji publicznej które dotyczyły:
-usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
-wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt,
-eliminacji glifosatu z żywności,
-wpłat opłaty miejscowej,
-realizacji zadań przez małe gminy z zakresu zamówień publicznych,
- Białej Księgi Szczepień,
-wydatków na ochronę środowiska,
-uwarunkowań realizacji zadań publicznych,
-tytułu Honorowego Obywatela Krynicy Morskiej,
-kosztów utrzymania głównej domeny Urzędu i hostingu,
-modernizacji zejść na plażę,
-udostępnienia danych sołtysów gminy,
-Rad Seniorów i komisji ds. Osób z niepełnosprawnościami,
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-przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła/ ankieta,
-interwencji ubocznych o eksmisję,
-raportu o stanie gminy,
-akwenów na terenie gminy,
-Inspektora Danych Osobowych,
-w/s decyzji środowiskowych,
-relacji polskich samorządów z mediami,
-w/s systemów teleinformatycznych w jednostce,
-w/s ewidencji obiektów hotelarskich,
-w/s rozwiązań opartych na zasobach przyrody,
-w/s odpadów komunalnych,
-w/s budowy dróg gminnych,
-w/s zamówień publicznych,
-w/s elektromobilności,
-w/s sprzętu elektronicznego dla placówek przedszkolnych,
-w/s elektrowni fotowoltaicznych,
-w/s umów na najem basenów,
-w/s ochrony zabytków,
-w/s potwierdzenia doświadczenia kierownika budowy,
-w/s umów przetargowych,
-w/s wozu strażackiego za frekwencję wyborach prezydenckich,
-w/s nazw producentów oprogramowań komputerowych,
-w/s oficjalnego profilu gminy/ facebooka,
-w/s liczby uczniów uczęszczających na lekcje etyki,,
-w/s dofinansowania przedmiotów przyrodniczych z rezerwy oświatowej
-w/s Pracowniczych Planów Kapitałowych,
-w/s finansowania organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021r.,
-w/s Młodzieżowej Rady Miejskiej,
-w/s modernizacji Portu Jachtowego oraz budowy dróg gminnych tj. Leśna,
Metalowców,Wasilewskiego,Brzozowa,Olchowa,Spacerowa,Przyjaźni,Portowa,
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-w/s rejestru danych punktów sprzedaży alkoholu,
-w/s przeprowadzenia gazu ziemnego do Krynicy Morskiej,
-w/s remontu drogi ul. Wodna, Niska, Wczasowa,
-w/s Aktywnej Tablicy (oświata),
-w/s wynagrodzeń pracowników Sekretarza Miasta, Pracownika ds. Kadr oraz Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej oraz stanie dróg gminnych,
-w/s realizacji inwestycji/ ankieta,
Nie złożono żadnej petycji.
Wszelkie pisma zostały przekazane na stanowiska pracy zgodnie z zakresem obowiązków.

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

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/250/21 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynia Morska” środki finansowe na realizację zadań wynikających
z w/w programu przedstawiają się następująco:
Koszt realizacji- 17.539 zł:
-wyłapywanie bezpańskich psów- 7.011 zł;
-sterylizacja/kastracja kotów, czipowanie psów- 8.030 zł;
-zakup karmy dla kotów wolnożyjących- 2.498 zł.
W 2021 r. mieszkańcy dostarczyli do wysterylizowania/wykastrowania w Gabinecie Weterynaryjnym w
Sztutowie, z którym Gmina Miasta Krynica Morska ma zawartą umowę ogółem 38 kotów wolnożyjących.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
Przeprowadzono bezpłatne komputerowe badanie wzroku dla mieszkańców w dniu: 15 czerwca oraz
w dniu 30 listopada.
Miasto Krynica Morska zajęło pierwsze miejsce w konkursie szczepionkowym „Najbardziej Odporna
Gmina” w kategorii dużych, średnich i małych gmin osiągając poziom 63% osób zaszczepionych
i otrzymała nagrodę w wysokości 1 mln zł. W związku z powyższym zakupiono Aparat EKG Grey v.07.305
System (Aparat+Wózek+Drukarka) oraz ASPEL ECG CARDIOTEKA v.211SOFTHL7 (Oprogramowanie +HL7),
który został przekazany w użyczenie do przychodni lekarskiej w Krynicy Morskiej. Całkowity koszt zakupu
wyniósł 13.045 zł.
W dniach 01-07 grudnia włączyliśmy się do kampanii „Pomorski Tydzień Białej Wstążki” organizowanej
drugi raz przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Jest to największa międzynarodowa kampania społeczna
adresowana do mężczyzn mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku (mieszkalnego i niemieszkalnego) ma
obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł
ciepła i spalania paliw.
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Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków) i za jego niewypełnienie grozi grzywna.
Deklarację można złożyć:
• elektronicznie - przez stronę zone.gunb.gov.pl (należy posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny lub e-dowód)
lub
• w wersji papierowej - listownie na adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120
Krynica Morska lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Krynica Morska.
Terminy złożenia deklaracji:
14 dni – dla źródeł ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021r.,
do 30 czerwca 2022 r. – dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
Formularze deklaracji są dostępne na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zone.gunb.gov.pl. lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krynica Morska.
W rankingu gmin (na dzień 24.03.2022r.), który powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych
przypisanych do obszaru danej gminy (o pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych,
dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) w
kategorii:
Najlepsze gminy z woj. pomorskiego: na 123 gminy w województwie pomorskim Krynica Morska zajmuje
84 miejsce.
Liczba punktów adresowych: 828
Liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją: 240
Poziom wypełnienia bazy CEEB: 28%

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Ranking Gmin Województwa Pomorskiego:
Ideą rankingu było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Organizatorem rankingu jest Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego a partnerem Urząd Statystyczny w Gdańsku, który
zapewnia dane statystyczne. Pozycja gminy w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników
obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i
mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę
rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im
potencjały rozwojowe.
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Dziękujemy wszystkim współpracownikom i mieszkańcom za możliwości realizacji wyznaczonych celów.
Cieszymy się, że nasze miasto się rozwija a nasze wspólne działania są doceniane.
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