Raport o stanie Gminy Jastarnia

Jastarnia, maj 2019 r.

1

URZĄD MIEJSKI W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

Raport o stanie gminy opracowano na podstawie przepisów art. 28aa ustawy z dnia 8 marca

1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2019 poz. 506 ).
Raport zawiera informacje o charakterze ilościowym dotyczące Gminy Jastarnia i stanowiące
podsumowanie pracy Burmistrza Jastarni oraz podległych jednostek budżetowych gminy
obejmujące rok 2018.
Informacje o charakterze finansowym zawarte są w opracowanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2017
poz. 2077 z późniejszymi zmianami ) przedłożonych Radzie Miejskiej Jastarni sprawozdaniach
z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za rok 2018 oraz sprawozdaniach z wykonania planów
finansowych za rok 2018 złożonych przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Jastarni oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastarni.
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3. Ogólna charakterystyka gminy.
Gmina Jastarnia położona jest w centralnej części Półwyspu Helskiego. Gminę
Jastarnia o charakterze miejsko – wiejskim tworzą trzy miejscowości: Jastarnia o statusie
miasta oraz Kuźnica i Jurata o statusie osad. Siedzibą władz gminy jest Jastarnia. Organami
gminy są: Rada Miejska Jastarni oraz Burmistrz Jastarni. W roku objętym raportem nie
następowały zmiany administracyjne dotyczące jednostek ewidencyjnych, nazw
miejscowości lub obiektów fizjograficznych.
Połączenie gminy z siecią dróg krajowych zapewnia droga wojewódzka nr 216. Przez teren
gminy przebiega szlak kolejowy nr 213. Dostępność komunikacyjna gminy uzupełnia port
morski w Jastarni, przystań rybacka Kuźnica II, przystanie turystyczne w Kuźnicy i Juracie oraz
sezonowe lądowisko samolotów w Jastarni.
Obszar gminy objęty jest różnymi formami ochrony przyrody. Gmina znajduje się w
granicach utworzonego w 1978r. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze
ochrony siedlisk PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski i częściowo w obszarze
specjalnej ochrony ptaków PLB220005 Zatoka Pucka sieci Natura 2000. Na terenie gminy nie
ma rezerwatów. Występuje jeden użytek ekologiczny „Torfowe Kłyle” w Jastarni.
Przedmiotem ochrony są tu szuwary, gatunki słonorośli, stanowiska lęgowe i żerowiska
ptaków wodno-błotnych, w tym rzadkich gatunków ptaków. Na terenie Gminy Jastarnia
znajduje się jeden pomnik przyrody zarejestrowany pod nr 448 Kasztanowiec zwyczajny .
Gmina Jastarnia posiada osobowość prawną, Regon 191675480, NIP 5871708957.
Jednostkami organizacyjnymi gminy nie posiadającymi osobowości prawnej są: Urząd Miejski
w Jastarni, Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Jastarni, Miejski Zarząd Portu
Jastarnia. Osobowość prawną posiadają gminne jednostki kultury: Miejska Biblioteka
Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
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4. Polityka społeczna.
4.1 Demografia
Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Jastarnia w dniu 31.12.2018r. wynosiła 3 728,
w tym w Jastarni 2 735, w Kuźnicy 593, Juracie 400. Pośród mieszkańców kobiety to 1 921
osób, mężczyźni 1807 osób. W wieku poniżej lat 18 było 717 mieszkańców. W ciągu 2018r.
liczba mieszkańców gminy wzrosła o 14 osób. Liczba zarejestrowanych urodzin wyniosła 34,
zarejestrowanych zgonów 39. Zawarto 51 małżeństw, w tym 24 cywilne i 27 konkordatowe.
4.2 Działalność gospodarcza
W Gminie Jastarnia w okresie minionego letniego sezonu wypoczynkowego w CEIDG
zarejestrowanych ze względu na miejsce wykonywania działalności było 2297 podmiotów
gospodarczych, a ze względu na miejsce zamieszkania na terenie gminy 1737 podmiotów. W
okresie całego roku działalność prowadziło ze względu na miejsce wykonywania działalności
277 podmiotów, a ze względu na miejsce zamieszkania na terenie gminy 231 podmiotów.
Podstawową formą działalności gospodarczej mieszkańców gminy jest obsługa ruchu
turystycznego. Działalność w zakresie Obiektów noclegowych turystycznych i miejsc
krótkotrwałego zakwaterowania – kod PKD 5520Z prowadziło 1220 przedsiębiorców;
działalność w zakresie Restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych – kod PKD
5610A prowadziło 201 przedsiębiorców, działalność w zakresie Rybołówstwa w wodach
morskich – kod 0311Z prowadziło 95 przedsiębiorców. Większą aktywność gospodarczą
wykazują kobiety, których 1197 zarejestrowało się jako przedsiębiorcy. Działalność
gospodarczą zarejestrowało 1099 mężczyzn.
4.3 Rynek pracy.
Dane statystyczne na temat lokalnego rynku pracy gromadzi i opracowuje Powiatowy Urząd
Pracy w Pucku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Gminy Jastarnia na
31.12.2017r. wyniosła 156 osób, w tym 95 mężczyzn i 61 kobiet. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców Gminy Jastarnia na 31.12.2018r. wyniosła 135 osób, w tym 76
mężczyzn i 59 kobiet. Bardzo wyraźnie zaznacza się wpływ sezonowego wzrostu zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy. W miesiącach lipcu 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych
obniżyła się do 67 osób, w sierpniu do 71 osób.
4.4 Pomoc społeczna.
4.4.1 Pomoc społeczna udzielana w oparciu o dotacje z budżetu państwa.
Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jastarni. Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne
274 osobom w łącznej kwocie 1.057.172,67 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne
dla 18 uprawnionych osób za łączną kwotę 61.016,33 zł. Z przyznanej dotacji wypłacono
świadczenia wychowawcze tak zwane „500+” przysługujące 404 dzieciom z 269 rodzin w
łącznej kwocie 2.179.394,80 zł. Zasiłek okresowy otrzymało 8 rodzin, którym wypłacono 25
świadczeń w łącznej kwocie 6.278,95 zł. Zasiłki stałe pobierało 29 osób, którym wypłacono
292 świadczenia; ponadto opłacono notę z OPS we Władysławowie za wypłacone 9
świadczeń podopiecznej z terenu Gminy Jastarnia. Łącznie wydatkowano na ten cel
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155.161,05 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osobom pobierającym
świadczenia opiekuńcze w MOPS oraz 28 + 1 osobom pobierającym zasiłki stałe w MOPS +
OPS we Władysławowie i 5 podopiecznym uczestniczącym w projekcie „Aktywny Powiat
Pucki” aktywizującym osoby bezrobotne. Łącznie wydatkowano na ten cel 25.658,39 zł.
Opłacono usługi opiekuńcze dla 7 uprawnionych osób z zaburzeniami psychicznymi
obejmujące 2.872 godziny świadczonych usług o wartości 192.424,00 zł. Po rozpatrzeniu
wniosków wydano 35 Kart Dużej Rodziny + 1 duplikat karty. W ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” udzielono 53 zasiłki celowe wydatkując kwotę 16.610,00 zł.
Opłacono obiady szkolne dla 19 dzieci i 1 osoby dorosłej, wydatkując na 2.006 posiłków
3.442,72 zł. Wypłacono 446 świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na łączną kwotę
133.800,00 zł.
4.4.1 Pomoc społeczna udzielana w oparciu o środki własne gminy.
Na zasiłki okresowe wydatkowano 3.255,95 zł. Na zasiłki celowe na zakup żywności
wydatkowano 8.018,23 zł. Na opłaty za posiłki w szkole i przedszkolu wydatkowano 5.514,68
zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze skierowaną do 50 rodzin obejmującą zakupy opału w
okresie zimy, gazu, energii elektrycznej, zakup lekarstw, pokrycie kosztów przejazdu do
placówek służby zdrowia, zakup obuwia i odzieży zimowej wydatkowano w sumie 56.719,94
zł. część zakupów realizowano w formie karty podarunkowej „Biedronka” , co umożliwia
lepsze dostosowanie pomocy do potrzeb rodziny. Dofinansowano pobyt 7 osób w domach
pomocy społecznej wydatkując na ten cel 167.251,14 zł. Współfinansowano koszty pieczy
zastępczej dzieci z terenu gminy wydatkując na ten cel 14.490,00 zł. Z tej formy opieki w
ciągu minionego roku korzystało 3 dzieci.
4.5 Zagrożenia społeczne
4.5.1 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Powołana przez Burmistrza Jastarni Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizuje zadania nałożone na samorząd gminny przepisami
ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W roku 2018
podczas dwudziestu posiedzeń komisji oceniano programy profilaktyczne dedykowane
szkołom, analizowano wnioski organizacji pozarządowych, świetlic profilaktycznych i grup
terapeutycznych o wsparcie finansowe działań o charakterze profilaktycznym. Działający w
ramach komisji Zespół ds. Lecznictwa Odwykowego przeprowadził siedemnaście spotkań z
osobami zagrożonymi chorobą, rozpatrywał jedenaście wniosków o skierowanie na leczenie
odwykowe. W minionym roku indywidualną terapię dla potrzebujących pomocy
mieszkańców gminy prowadził w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jastarni specjalista ds.
uzależnień zatrudniony w gminnym Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie. Ze wsparcia
skorzystało 25 osób. Komisja wspiera działalność Świetlic Profilaktyczno – Opiekuńczych w
Juracie i Kuźnicy. Realizowany jest gminny program „Przez sport do trzeźwości”.
W ramach uprawnień ustawowych komisja opiniuje wydanie zezwoleń na detaliczną
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy. Liczbę miejsc sprzedaży
alkoholu reguluje uchwała nr XLVIII / 460 / 2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.06.2018r.
Maksymalna liczba miejsc sprzedaży na terenie gminy wynosi 350, w tym zezwoleń na
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sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży tzw.
„gastronomia” – 260, a zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży tzw. „sklepy” – 90. W ciągu roku nie wpłynął żaden
wniosek o cofnięcie zezwolenia.
4.5.2 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Powołany przez Burmistrza Jastarni Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonuje zadania nałożone na samorząd gminny
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W 2018 r. Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Jastarni prowadził 8 niebieskich kart, w
tym 7 kart założyła Policja i 1 kartę założył pracownik oświaty. Doznających przemocy
psychicznej i fizycznej były 4 kobiety i 3 mężczyzn oraz 7 dzieci. W każdej sprawie
zaoferowano wsparcie psychologiczne i inne (prawne, monitorowanie przez Policję). W 2018
r. zamknięto 5 kart, a sytuacja ofiar w dalszym ciągu była monitorowana przez Policję
(Komisariat w Juracie). Łącznie w 2018 r. odbyło się 28 posiedzeń zespołu
interdyscyplinarnego.

5. Polityka przestrzenna i gospodarowanie nieruchomościami.
5.1 Polityka przestrzenna.
Dla terenu Gminy Jastarnia obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastarni zatwierdzone uchwałą nr XXXI /193 /
2005 Rady Miasta Jastarni z dnia 28.10.2005r. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nie stanowi aktu prawa miejscowego. Tekst studium wraz
z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni
na
stronie
internetowej
o
adresie
http://bip.jastarnia.pl/dokumenty/28.
Na obszarze Gminy Jastarnia obowiązują ustalenia 15 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 335,90 ha obejmujących około 43%
powierzchni gminy. Powierzchnia poszczególnych miejscowości objętych planami: Jurata –
158,0 ha, Jastarnia – 118,9 ha, Kuźnica – 60,0 ha. Teksty obowiązujących m.p.z.p. wraz z
załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni na
stronie internetowej o adresie http://bip.jastarnia.pl/dokumenty/26 . W trakcie
opracowania znajdowało się w 2018 r. 9 projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania lub zmiany planu oraz związane
z procedurą opracowania planów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Jastarni na stronie internetowej http://bip.jastarnia.pl/dokumenty/27 .
Dla terenów, na których nie obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie złożonych wniosków w roku 2018 Burmistrz
Jastarni wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
osiemnaście decyzji o warunkach zabudowy, w tym osiem dotyczących zabudowy
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mieszkaniowej jednorodzinnej i dziesięć dotyczących zabudowy innej niż mieszkaniowa.
5.2 Gospodarowanie nieruchomościami.
Gmina Jastarnia posiada nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 181 ha. Tereny
klasyfikowane jako grunty rolne zajmują 129 ha, grunty leśne 11 ha, tereny zurbanizowane
41 ha; w tym tereny mieszkalne zajmują 5 ha, tereny przemysłowe 2 ha, inne tereny
zabudowane 7 ha, tereny rekreacyjne 7 ha, drogi 20 ha. Nieruchomości gminne podzielone
są na 1 241 działek ewidencyjnych. Gmina Jastarnia w roku 2018 na rzecz osób fizycznych i
prawnych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w wyniku 8 umów dokonała
zamian, zbywając 14 działek o łącznej powierzchni 991 m2 i nabywając 19 działek o łącznej
powierzchni 2 014 m2; w wyniku 12 umów zbyła 12 działek o łącznej powierzchni 1 145 m2.
W ramach jednej umowy przedłużono okres użytkowania wieczystego gruntu 2 działek o
łącznej powierzchni 760 m2.
5.3 Gospodarka mieszkaniowa.
Gmina Jastarnia posiada 28 komunalnych lokali mieszkalnych i 14 lokali socjalnych. Ponadto
gmina w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynajmuje 3 lokale mieszkalne w
miejscowości Hel. W roku 2018 zbyto dotychczasowemu najemcy jeden komunalny lokal
mieszkalny. Na przydział lokali komunalnych oczekuje 28 osób; na przydział lokali socjalnych
4 osoby. W minionym roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach
mieszkaniowych przyznano 18 dodatków mieszkaniowych, a na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne przyznano 14 dodatków energetycznych. W roku
2018 realizując działania wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta
Jastarni przyjętym uchwałą nr XXVIII / 242 / 2016 Rady Miasta Jastarni w roku 2018
dokonano kompleksowej modernizacji energetycznej budynku remizy OSP w Jastarni oraz
hali widowiskowo – sportowej w Jastarni. Powyższe działania zrealizowano ze wsparciem
środków finansowych Unii Europejskiej.

6. Gospodarka komunalna
6.1 Gospodarka komunalna
Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych na
terenie Gminy Jastarnia wykonuje Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
EKOWIK sp. z oo. z siedzibą we Władysławowie. Gmina Jastarnia posiada 11 080 udziałów w
spółce o wartości 5.540.000 zł, której współwłaścicielami są ponadto, Gmina Władysławowo
i Gmina Puck. W roku 2018r. na terenie gminy spółka, poza bieżącym działaniami
eksploatacyjnymi wykonała odcinek sieci wodociągowej w odnodze ul. Ogrodowej w
Jastarni. W związku z zeszłoroczną decyzją władz AMW Rewita sp. z oo. z siedzibą w
Warszawie zarządzającą dawnymi wojskowymi ośrodkami wypoczynkowymi o zaprzestaniu
dostarczania wody dla odbiorców we wschodniej części Juraty spółka Ekowik
przejęła
obowiązki
dostawy
wody
od
początku
2019
r.
Ścieki komunalne z terenu Gminy Jastarnia oraz obiektów położonych w zachodniej części
gminy Miasta Hel oczyszczane są w położonej na terenie miejscowości Jurata Oczyszczalni
7
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Ścieków Jastarnia. Oczyszczalnia zarządzana jest przez Spółkę Wodno - Ściekową Swarzewo z
siedzibą w Swarzewie. W spółce działającej na podstawie przepisów prawa wodnego obok
Gminy Jastarnia członkami są: Gmina Władysławowo, Gmina Puck, Miasto Puck. Od września
2018r. na terenie oczyszczalni w Juracie prowadzone są etapami prace budowlane, których
celem jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni i podniesienie jakości procesu
oczyszczania ścieków. Inwestorem przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej za pośrednictwem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest SWŚ
Swarzewo. W 2018r. rozebrano wyeksploatowany zbiornik reaktora SBR 1, wykonano płyty
fundamentowe i ściany zbiorników reaktorów SBR1 i SBR4. Zakończenie rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni planowane jest na wrzesień 2020r.
Kanalizacją deszczową na terenie gminy administruje Urząd Miejski w Jastarni. W roku 2018
wybudowano i przyłączono do istniejącego układu kanalizację deszczową w ulicy Ceynowy
oraz odcinkach ulic: Herrmanna, ks. Wojciecha Kossak – Główczewskiego, Braci Kłosów w
Jastarni. Zmodernizowano, dobudowując osadnik, separator substancji ropopochodnych,
aparaturę kontrolno pomiarową oraz transmisję danych, przepompownię wód deszczowych
Pd2 przy ulicy Herrmanna. Wymieniono obudowy 10 studni i wpustów deszczowych
kanalizacji
ulicznej
na
wschodnim
odcinku
ul.
ks.
Bernarda
Sychty.
Na terenie Gminy Jastarnia funkcjonuje 6 stałych toalet publicznych, w tym 1 dostępna
całorocznie (pozostałe sezonowo). Ponadto sezonowo dostępne są toalety kontenerowe i
toalety przenośne na wejściach na plaże oraz na terenie przystani jachtowej w porcie
Jastarnia.
Sprzątanie terenów ulic, dróg rowerowych, ciągów spacerowych, chodników i placów
wykonywało do 26.12.2018 r. wybrane na podstawie przetargu z 2016 r. przedsiębiorstwo
PUK Komex sp. z oo. z Jastarni. Zebrano ogółem 83 Mg odpadów zmieszanych. Pielęgnację
terenów zieleni miejskiej wykonywało w 2018 r. wybrane na podstawie przetargu z 2017 r.
konsorcjum przedsiębiorstw F.H.U. GARDEN Paweł Głombiowski z Władysławowa i Zieleń
Serwis Polbud Piotr Olszewski z Kiełpina. Zebrano ogółem 0,82 Mg odpadów zmieszanych i
70,54 Mg biodegradowalnych odpadów zielonych. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i
powiatowych w okresie do 15.04.2018r. wykonywało wybrane na podstawie przetargu z
2016 r. przedsiębiorstwo PUK Komex sp. z oo. z Jastarni, a w okresie od 05.11.2018r. do
31.12.2018r. wybrany na podstawie zapytania ofertowego Publiczny Transport Zarobkowy nr
1 Wojciech Konkol z Jastarni. Gmina Jastarnia przekazała w roku 2018 wykonawcom na
prowadzenie zimowego utrzymania dróg 72,0 Mg soli drogowej i 350 Mg piasku. W
miesiącach czerwiec – sierpień trzykrotne mechaniczne czyszczenie wybranych terenów
plażowych realizowało konsorcjum wykonawców ZMT INVEST sp. z oo. Gdynia i PUK Komex
Jastarnia.
W okresie letniego sezonu kąpielowego w 2018 r. na plażach nadmorskich
funkcjonowało 6 kąpielisk prowadzonych przez Gminę Jastarnia, w tym 5 o długości 100 m
linii brzegowej każde, 1 o długości 200 m. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwało 28
ratowników wodnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Jastarni. Dodatkowo na
kąpieliskach pracowało 8 ratowników społecznych. W minionym sezonie ratownicy
przeprowadzili łącznie 60 akcji ratowniczych. Dominowały zdarzenia: poszukiwania
zagubionych dzieci, udzielanie pomocy przedmedycznej przy różnego rodzaju skaleczeniach,
zranieniach, urazach kończyn, zasłabnięciach i opiece nad poszkodowanymi do czasu
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przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W trakcie sezonu nie zanotowano utonięć w
obrębie strzeżonych kąpielisk. W sezonie kąpielowym występowały zakwity sinic, które
spowodowały, że łącznie przez 14 dni nie można było się kapać. Bieżący stan sanitarny
kąpielisk prezentowany był w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego
na stronie o adresie https://sk.gis.gov.pl/.
Zatrudnieni przez Urząd Miejski w Jastarni sezonowi pracownicy gospodarczy
zajmowali się porządkowaniem gminnych terenów leśnych, pozimowym sprzątaniem
terenów publicznych nie objętych umowami z wykonawcami zewnętrznymi, drobnymi
remontami urządzeń małej architektury, rozwinięciem wyposażenia kąpielisk przed
sezonem, bieżącym sprzątaniem w sezonie wakacyjnym terenów publicznych nie objętych
umowami z wykonawcami zewnętrznymi, zwinięciem wyposażenia kąpielisk po sezonie, a w
IV kwartale 2018 r. również ręcznym odśnieżaniem przejść ulicznych i kolejowych oraz
przystanków autobusowych. W trakcie roku zebrano ręcznie około 90 Mg odpadów
zmieszanych. Zebrano również z terenu gminy i przekazano do utylizacji uprawnionemu
podmiotowi 947 kg zwłok zwierzęcych, w tym 20 padłych ptaków, 7 padłych fok, 5 martwych
kotów, 4 martwe sarny, 3 martwe dziki, 2 martwe psy.
6.2 Gospodarka odpadami.
Gmina Jastarnia gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi od połowy 2013r. na
podstawie przepisów wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011r. Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy naliczane są dla nieruchomości zamieszkałych na
podstawie ilości zużytej wody, a dla nieruchomości niezamieszkałych na podstawie liczby i
wielkości deklarowanych pojemników. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami wniosło 1207 właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 237 właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych. Skierowano 18 wezwań do właścicieli nieruchomości do
złożenia do złożenia deklaracji. Wydano 7 decyzji określających wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami. Opłaty wniesione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
wyniosły 863,1 tys. zł., a przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 838,1 tys. zł. W
minionym roku z nieruchomości na terenie gminy odebrano łącznie 3 478,26 Mg ( ton )
odpadów. W tej ilości odpady zmieszane stanowiły 66%, a odpady selektywnie zbierane 34%.
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na
terenie Gminy Jastarnia wykonywało w 2018 r. wybrane na podstawie przetargu z 2015 r.
przedsiębiorstwo ABRUKO sp. z oo. z siedzibą we Władysławowie. Na terenie Gminy
Jastarnia funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony
przez Miejski Zarząd Portu, zlokalizowany w Jastarni przy ul. Adama Mickiewicza 125. Na
terenie PSZOK odebrano w 2018 r. 641,881 Mg selektywnie gromadzonych odpadów,
głównie odpadów pochodzących z remontów. Po zestawieniu strumieni odpadów z obu
wyżej opisanych źródeł na terenie gminy wytworzono łącznie 4 120,141 Mg odpadów, w tym
55% stanowią odpady zmieszane, 45% odpady gromadzone selektywnie. Gmina Jastarnia
osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji
odpadów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. oraz
wymagany poziom masy odpadów ulegających biodegradacji wskazany w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 15.12.2016 r. Deficyt budżetowy w gospodarce odpadami
określony jako różnica pomiędzy wartością deklarowanych opłat za gospodarowanie
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odpadami, a wszystkimi kosztami prowadzenia gospodarki odpadami wyniósł w ubiegłym
roku 140 tys. zł. Szerszy zakres informacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Jastarni na stronie internetowej http://bip.jastarnia.pl/dokumenty/3222 .
6.3 Transport.
Gmina Jastarnia prowadzi przewozy zamknięte realizowane na rzecz uczniów Szkoły
Podstawowej w Jastarni przez wybranego na podstawie przetargów z 2017 r. i 2018 r.
przedsiębiorstwa Usługi Transportowe Robert Lewicki ze Starzyna oraz z wykorzystaniem
własnego samochodu przewozy na rzecz uczniów i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Burmistrz Jastarni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
pełni funkcję zarządcy dróg gminnych oraz na podstawie porozumienia z Powiatem Puckim
dróg powiatowych: ulicy ks. Bernarda Sychty oraz ulicy Portowej w Jastarni. Sieć
zarządzanych dróg obejmuje 19,865 km dróg gminnych i 2,365 km dróg powiatowych. Przez
teren gminy przebiega 16,500 km dróg rowerowych. W miniony roku wydano 42 decyzje o
umieszczeniu infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w tym: 3 decyzje dla sieci
energetycznych, 22 decyzje dla sieci i przyłączy gazowych, 3 decyzje dla sieci
telekomunikacyjnych, 14 decyzji dla sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych. W roku 2018
wydano 46 decyzji o naliczeniu opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub za
zajęcie pasa drogowego. W minionym roku przebudowano ulicę Ceynowy na odcinku 0,421
km, ul. Herrmanna na odcinku 0,132 km, ul. ks. Wojciecha Kossak – Główczewskiego na
odcinku 0,365 km, ulicę Braci Kłosów na odcinku 0,040 km, ulicę Sambora na odcinku 0,374
km. Na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej Jastarni ( tekst jednolity Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z roku 2017, pozycja 4454 ) w okresach lipiec –
sierpień wprowadzana jest Strefa Płatnego Parkowania obejmująca 1080 miejsc postojowych
na terenie gminy na drogach zarządzanych przez Burmistrza Jastarni.
6.4 Turystyka i rekreacja.
W roku 2018 rozbudowano gminną infrastrukturę turystyczną. Wybudowano: 450 metrowy
odcinek drogi pieszo - rowerowej ( promenady nadzatokowej ) w Juracie, 370 metrowy ciąg
spacerowy i siłownię plenerową w Kuźnicy, 354 m2 schodów i pochylni zejściowych na plaże
u nasady pomostu cumowniczo – spacerowego ( molo ) w Jastarni. Zakupiono kolejny wózek
kąpielowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zadania wpisujące się w cele Strategii
Rozwoju Ziemi Puckiej przyjętej uchwałą nr XXI / 177 / 2016 Rady Miasta Jastarni z dnia
13.04.2016 r. zrealizowano ze wsparciem środków finansowych Unii Europejskiej. Wykonano
nawierzchnie bezpieczne z mat elastycznych na placach zabaw przy: Szkole Podstawowej, ul.
ks. Bernarda Sychty – Polnej, siłowni plenerowej przy ul. Stelmaszczyka ( wejście na molo ).
Wybudowano również ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Bernarda Sychty – Polnej.

7. Ochrona środowiska
7.1 Ustanowienie form ochrony przyrody.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody opracowano i
uzgodniono projekt aktu prawa miejscowego przyjętego uchwałą nr L / 481 / 2018 Rady
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Miejskiej Jastarni z dnia 27.09.2018 r. o ustanowieniu pomnika przyrody. Podjęcie uchwały
wiązało się z wprowadzeniem takiego obowiązku na skutek zmiany przepisów i dotyczyło już
wcześniej ustanowionego i zarejestrowanego pomnika przyrody obejmującego kasztanowiec
zwyczajny.
7.2 Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody przeprowadzono
19 postępowań dotyczących zgłoszenia przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew lub
decyzji o usunięciu drzew na wniosek osób prawnych lub w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. W 12 przypadkach przekazano wnioski o usunięcie drzew lub
krzewów do innego, właściwego organu. W 8 przypadkach Gmina Jastarnia wystąpiła z
wnioskami o usunięcie drzew lub krzewów do Starosty Puckiego albo Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Pucku.
7.3 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
7.4 Kontrola jakości dostarczanych usług komunalnych.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach opracowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego Informację o firmach wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przeprowadzono postępowanie i nałożono 2 kary
administracyjne za nieterminowe składanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.
7.5 Przeciwdziałanie wprowadzaniu zanieczyszczeń do środowiska.
Wykonując zadania określone w Programie Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarnia na
lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025 przyjętym uchwałą nr XXVI / 224 / 2016
z dnia 29.09.2016 r. przeprowadzono kompleksową modernizację energetyczną budynków
stanowiących własność Gminy Jastarnia, dokonano wymiany oświetlenia ulicznego stosując
nowoczesne ledowe źródła światła w ulicy Ceynowy oraz odcinkach ulic: Herrmanna, ks.
Wojciecha Kossak – Główczewskiego, Braci Kłosów. Realizując działania wskazane w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Jastarni przyjętym uchwałą nr XXVIII / 242 /
2016
Rady Miasta Jastarni w roku 2018 dokonano kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku remizy OSP w Jastarni oraz hali widowiskowo – sportowej w Jastarni.
Powyższe działania zrealizowano ze wsparciem środków finansowych Unii Europejskiej.
Wykonując postanowienia uchwały nr XXXVI / 326 / 2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia
29.06.2017r. w ramach projektu Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017 zweryfikowano
złożone wnioski i dokonano wypłat 11 dotacji dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie
41.972,00 zł, z tego 26.602,00 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i 15.370,00 zł z budżetu
gminy. Przygotowano i złożono wniosek o przyznanie dotacji dla mieszkańców na wymianę
pieców węglowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w Gdańsku w ramach projektu Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018. W związku z
wdrożeniem centralnie zarządzanego, adresowanego bezpośrednio do mieszkańców
krajowego programu Czyste Powietrze programy lokalne zostały wygaszone i konkurs
ogłoszony przez WFOŚiGW w Gdańsku pozostał bez rozstrzygnięcia. W roku 2018 udzielono z
budżetu gminy dotacji 1 mieszkańcowi na usunięcie 2,82 Mg materiałów zawierających
azbest. Łącznie w minionym roku usunięto z budynków prywatnych i gminnych 9,320 Mg
materiałów zawierających azbest.
7.6 Opieka na zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.
Wykonując zadania wskazane w uchwale nr XLV / 429 / 2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia
29.03.2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2018 odłowiono i
podano zabiegom weterynaryjnym 85 wolno żyjących kotów, zakupiono 300 kg, otrzymano
darowiznę w formie 50 kg i przekazano społecznym opiekunom zwierząt łącznie 350 kg
karmy dla kotów. W minionym roku nie przekazywano do schroniska bezdomnych zwierząt.

8. Oświata.
Na terenie Gminy Jastarnia działa jedna publiczna placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa
im. Józefa Wybickiego w Jastarni. W strukturze szkoły funkcjonują odziały szkoły
podstawowej, oddziały gimnazjalne i odziały przedszkolne. Liczba oddziałów nauczania
podstawowego wynosiła 17, w tym 4 oddziały integracyjne. Liczba oddziałów gimnazjalnych
wynosiła 3. Liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 3. Liczba uczniów wynosiła
odpowiednio: w oddziałach nauczania podstawowego 296 uczniów, w tym 235 z Jastarni, 43
z Kuźnicy, 18 z Juraty; oddziałach gimnazjalnych 52 uczniów, w tym 38 z Jastarni, 9 z Kuźnicy,
5 z Juraty. Liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 3, do których uczęszczało 60 dzieci, w
tym 54 z Jastarni, 5 z Kuźnicy, 1 z Juraty. W Szkole Podstawowej w Jastarni w minionym roku
zatrudnionych było 49 pracowników pedagogicznych oraz 4 pracowników administracji i 13
pracowników obsługi. Struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli przedstawiała się
następująco: 1 nauczyciel stażysta, 3 nauczycieli kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych,
31 nauczycieli dyplomowanych. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia
14.12.2016r. Prawo Oświatowe 3 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Pucku. Wykorzystując możliwości transportowe posiadanego
samochodu dowożono również na zajęcia do Ośrodka Adaptacyjnego w Pucku 4 dorosłe
osoby niepełnosprawne.
Na terenie gminy działa 1 przedszkole niepubliczne, do którego w roku 2018 uczęszczało 35
dzieci.

9. Kultura.
9.1 Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni.
Działająca na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach Biblioteka Publiczna
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w Jastarni zapewnia dostęp do zasobów kultury i nauki mieszkańcom gminy oraz turystom.
Siedziba biblioteki w budynku Urzędu Miejskiego w Jastarnia wyposażona jest w zasoby
książek, czasopism oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Filia biblioteki
w budynku Stacji Turystycznej w Kuźnicy udostępnia zasoby książek. Sezonowy punkt
wypożyczeń otwarty był również w jednym z barów plażowych w Jastarni. W okresie ferii
zimowych organizowane jest czytanie bajek dla dzieci. Biblioteka uczestniczy w corocznych
akcjach Narodowego Czytania klasycznych dzieł literatury, realizuje również zadania z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
9.2 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
Podstawą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni jest
statut jednostki nadany uchwałą nr V / 27 /2003 Rady Miasta Jastarni z dnia 25.02.2003r.
MOKSiR zarządza: halą widowiskowo – sportową w Jastarni, kompleksem sportowym Orlik w
Jastarni, trawiastym boiskiem piłkarskim w Jastarni, placami zabaw w Jastarni ( ul. Jeżynowa,
Wydmowa ) i Kuźnicy ( ul. Hallera 1 ), budynkami informacji turystycznej w Jastarni i Kuźnicy.
Hala jest dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Obiekt użytkowany jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-22.00, w soboty w miarę zapotrzebowania
użytkowników. Dostępne są dwie sale fitness oraz siłownia. Na sali gimnastycznej odbywają
się szkolne lekcje wychowania fizycznego oraz trenują miejscowe dziecięco-młodzieżowe
kluby sportowe (piłka siatkowa i nożna), odbywa się aerobic dla dorosłych, siatkówka,
koszykówka, tenis stołowy dla dzieci i dorosłych. W ciągu roku ma miejsce szereg zawodów z
różnych dyscyplin sportowych. Wszystkie animacje służą przede wszystkim podnoszeniu
sprawności fizycznej mieszkańców oraz integracji środowiska lokalnego. Hala sportowa służy
też jako sala widowiskowa dla wydarzeń kulturalnych. Podobnie jak hala sportowa boisko
trawiaste i Orlik służą mieszkańcom i turystom spełniając swoją rolę jeśli chodzi o
podnoszenie sprawności fizycznej oraz animacji czasu wolnego. Na obu boiskach piłkarskich
odbywają się turnieje piłkarskie – zarówno o randze wojewódzkiej, które organizuje Piłkarski
Klub Sportowy JASTARNIA będący członkiem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, jak i MOKSIR
w ramach realizacji zadań statutowych. Punkt informacji turystycznej w Jastarni, został
certyfikowany zgodnie z wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej. Czynny jest od
września do czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, a od lipca do
września codziennie do godziny 18.00. W ramach realizacji statutu samorządowej instytucji
kultury MOKSiR współpracuje z organizacjami, takimi jak: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Oddział Główny, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Jastarnia, Związek Miast i Gmin
Morskich, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Turystyczne
„Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, Biblioteka Miejska w Jastarni, związki
sportowe, samorządy Ziemi Puckiej i parafie z naszej gminy. Ważnym elementem
działalności jest współpraca z miejscową szkołą. Podejmowano szereg inicjatyw wspólnych,
np: Wielki Dzień Patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości. Wspierane były konkursy
organizowane przez szkołę, zawody sportowe. Przeprowadzono szereg animacji, takich jak
Dzień Dziecka czy Bal Karnawałowy dla dzieci. W Kuźnicy miejsce, w którym przez cały rok
działa punkt informacji turystycznej jest także punktem integracji społeczności Kuźnicy.
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Odbywały się tam spotkania mieszkańców, zajęcia animacyjne dla dzieci. Pomieszczenia
służyły potrzebom świetlicy profilaktycznej. W każdy weekend działała Szkoła MUSICA
prowadząca zajęcia z nauki gry na instrumentach. Okolicznościowo organizowano koncerty
muzyki poważnej, warsztaty wokalne. Goszczono też wystawę młodej adeptki Akademii
Sztuk Pięknych z Gdańska Olgi Lewandowskiej pn. Pantharei. Współorganizowano z Caritas
Dzień Dziecka. Dla mieszkańców zorganizowano kurs komputerowy. Razem z Miejską
Biblioteką Publiczną w Jastarni zrealizowano projekt „Nasza półka – Twoja książka”. Projekt
miał na celu podzielenie się książką już przeczytaną i przekazanie jej na naszą półkę. Akcja
przyjęta została bardzo pozytywnie zarówno przez mieszkańców i turystów. Oba biura
informacji obsługują rocznie kilkadziesiąt tysięcy turystów. Część z nich to goście z zagranicy
/Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Hiszpania, Skandynawia, Holandia/.

10. Ochrona zdrowia.
Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym nie nakładają na ten
szczebel samorządu terytorialnego szczególnych obowiązków z zakresu ochrony zdrowia.
Gmina Jastarnia posiada budynek przystosowany do funkcji ośrodka podstawowej
opieki medycznej, który oddano częściowo w najem Niepublicznemu Zakładowi Opieki
Medycznej JAS - MED s.c.
Gmina Jastarnia finansuje szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV młodych
mieszkanek gminy. W roku 2018 zlecono i pokryto koszt zaszczepienia 17 dziewcząt.

11. Bezpieczeństwo publiczne.
11.1 Straż Miejska w Jastarni.
Straż Miejska funkcjonuje w strukturach Urzędu Miejskiego w Jastarni. Zatrudniająca obecnie
2 funkcjonariuszy straż w okresie sezonu letniego wsparta została dodatkowymi
funkcjonariuszami rekrutującymi się z formacji SM w Łodzi, Rudzie Śląskiej, Zabrzu,
Siemianowicach Śląskich. Umożliwiło to wprowadzenie w okresie od połowy lipca do połowy
sierpnia dwuzmiennego systemu dyżurów strażników w godzinach 800 – 2000. W sezonie
letnim podczas 48 wspólnych patroli prowadzone było również współdziałanie Straży
Miejskiej w Jastarni z funkcjonariuszami Policji z Komisariatu w Juracie, lecz na mniejszą niż
w latach ubiegłych skalę ze względu na szczupłość kadr SM. Działania Straży Miejskiej
koncentrowały się na egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w zakresie
niewłaściwego parkowania pojazdów, kontroli utrzymania porządku i czystości w otoczeniu
sklepów i punktów gastronomicznych, egzekwowania zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych, wprowadzania psów na teren kąpielisk. W minionym
roku podjęto działania w odniesieniu do 1033 zdarzeń. Wystawiono 134 mandaty karne. W 6
ujawnionych przypadkach prowadzenie spraw przekazano do Policji lub innych organów
administracji państwowej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w 3 akcjach
profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
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11.2 Ochotnicza Straż Pożarna w Jastarni.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastarni jest niezależnym stowarzyszeniem. Zaliczana jest do
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na lokalizację, wyszkolenie i wyposażenie
jednostki OSP w Jastarni włączona jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Przepisy ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej nakładają na
gminę obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania lokalnych jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Skład osobowy OSP w Jastarni obejmował 53 czynnych strażaków, w tym
13 kobiet. Działała również 10 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Działalność
ratownicza OSP objęła w 2018 r. 75 wyjazdów, w tym 18 wyjazdów do pożarów, 49
wyjazdów do innych miejscowych zagrożeń (głównie wypadki komunikacyjne), w 8
przypadkach stwierdzono fałszywe alarmy (generowane zwykle przez automatyczne systemy
przeciwpożarowe), 10 wyjazdów dotyczyło działań poza terenem gminy (miejscowości
Chałupy i Hel). W roku 2018 Gmina Jastarnia dokonała przebudowy i remontu stanowiącego
własność samorządu budynku remizy OSP. W wyniku prowadzonych prac powstało trzecie
dodatkowe stanowisko garażowe oraz podniósł się standard zaplecza sanitarnego remizy.

12. Partycypacja obywatelska.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono w 2018 roku trzy konkursy ofert na
realizację zadań publicznych, w wyniku których podpisano 14 umów z organizacjami pozarządowymi.
Na zadania w dziedzinie: sportu (4 zadania) wydatkowano w formie dotacji w 2018 r. kwotę
86.700,00 zł; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (3 zadania)

kwotę 61.250,00 zł; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego (1 zadanie) kwotę 12.000,00 zł; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(3 zadania) kwotę 30.150,00 zł; w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności
podejmowania działań na rzecz promocji Gminy Jastarnia (3 zadania) kwotę 19.900,00 zł.

13. Podsumowanie pracy Burmistrza Jastarni.
Poniżej przedstawiam chronologicznie ważniejsze sprawy realizowane w codziennej
pracy Urzędu Miejskiego i Burmistrza Jastarni w 2018 r.
W styczniu przyjęto ok. 6000 m3 ziemi z wykopu pod inwestycję hotelową w Juracie
(dawny „Neptun”) i wysypano w pasach drogowych dróg wyznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym ul. Polną.
Rozstrzygnięto konkurs na iluminacje świąteczne. Oddano oświetlenie ścieżki pieszorowerowej od ronda przy ulicach Mickiewicza/Ogrodowa do sklepu „Biedronka”.
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Gmina stała się, w drodze zasiedzenia, właścicielem działki nr 34 km 20 o pow. 306
m2 przed kościołem w Jastarni w obrębie ulic Męczenników Piaśnicy, Ogrodowej,
Mickiewicza.
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni – Gł.
Inspektorem Ochrony Wybrzeża Romanem Kołodziejskim i jego zastępcą

w sprawie

korelacji planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polnej, map zagrożenia
powodziowego i koncepcji zabezpieczenia przeciwsztormowego autorstwa WUPROHYD.
Zakupiono agregaty prądotwórcze dla OSP i OC oraz motopompę pływającą dla OSP.
Rozliczono 6 umów na realizację wymiany kotła grzewczego – 3 w Kuźnicy (2 x
biomasa, 1 x gaz) , 3 w Jastarni (gaz).
Zlecono opracowanie organizacji ruchu na ul. Ks. Sychty z założeniem całorocznego
ruchu jednokierunkowego.
Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic Ks. Główczewskiego, Herrmanna, Braci
Kłosów, Ceynowy w sprawie organizacji ruchu na tych ulicach.
W odpowiedzi na wniosek mieszkańców Kuźnicy Burmistrz zobowiązał się do
zabezpieczenia porzuconych obiektów kiosków sezonowych przy ul. Helskiej.
W lutym podpisałem umowę z „Ol-trans” na wykonawstwo ul. Sambora i ścieżkę
rowerową w Juracie, tym samym Gmina Jastarnia przystąpiła do budowy własnego odcinka
realizowanego na terenie całego Województwa Pomorskiego projektu, pod nazwą „Pomorskie
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”.
Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. Liderem naszego partnerstwa jest Gmina
Puck. Na podstawie zawartej 12 lutego 2018 r. przez Burmistrza Jastarni oraz Prezesa
Zarządu spółki „Ol-trans” z Mrzezina umowy nad brzegiem zatokowym w Juracie powstało
miejsce postojowe dla rowerzystów w rejonie mola spacerowego przy ulicy Międzymorze,
uzupełniający istniejącą trasę 450 metrowy odcinek drogi pieszo – rowerowej, przebudowano
drogę gminną ul. Sambora oraz leżące już na terenie przyległej gminy Hel skrzyżowanie
drogi pieszo – rowerowej z drogą wojewódzką łącząc jastarnicki odcinek szlaku rowerowego
z helską trasą rowerową. Wprowadzono jednolite oznakowanie szlaków rowerowych o
znaczeniu międzynarodowym na całym ponad 16-to kilometrowym odcinku drogi rowerowej
przebiegającej przez teren Gminy Jastarnia.
W starostwie w Pucku odbyło się spotkanie w sprawie stanu wód Zatoki Puckiej.
Ponowiłem uwagi zgłaszane już w 2008 r. o nie wystarczającym monitoringu zrzutu solanki
do Zatoki z kawern budowanych na terenie Gminy Kosakowo. Spotkanie dało możliwość
wypowiedzenia się naukowcom, rybakom, samorządowcom i organizacjom pozarządowym,
nie dało jednak odpowiedzi na przyczyny złego stanu ryb w Zatoce.
Przekazałem interpelację radnego Ryszarda Strucka w sprawie wycinki drzew w lesie
w Jastarni do Urzędu Morskiego w Gdyni. Otrzymaliśmy odpowiedź, w której podano, że
prace miały na celu usunięcie części starodrzewu, aby zwiększyć dopływ światła, co w
konsekwencji ma doprowadzić do szybszego wzrostu drzew w warstwach drugiego piętra
oraz podszytu i podrostu. Usuwano drzewa, które przekroczyły wiek rębny, u których proces
wydzielania się (obumierania) przebiega szybciej niż przyrastania. Wiosną, w miejscach
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przerzedzenia, posadzono młode drzewa. Prace były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Urządzania Lasu. Wystąpiłem do Urzędu Morskiego w Gdyni o dalszą refulację
brzegu morskiego w Jastarni.
Wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sprawie konieczności
remontu drogi wojewódzkiej nr 216.
W dniach 7 – 14 lutego 2018 r. obchodziliśmy już po raz trzeci w naszej Gminie
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. W poszczególnych wydarzeniach udział wzięło
ponad 200 małżeństw – 400 osób. W kościołach w Jastarni i Kuźnicy ok. 180 par odnowiło
przyrzeczenia małżeńskie. Na balu w Juracie bawiło się 25 par. Przedstawienia teatralne
przyciągnęły po ok. 60 osób każde. Warsztaty kulinarne „Sex zaczyna się w kuchni”, pod
kierownictwem uczestnika programu „Top Chef” Piotra Lisakowskiego, w barze „Maszop” w
Kuźnicy, przeszło 14 małżeństw. Kameralnie, bo po kilka, par brało udział w warsztatach
psychologicznych a w marszobiegu małżeństw „Razem w drodze” wspólnych sił próbowało
kilkanaście par, podobnie jak w „Hartowaniu małżeństwa”, czyli wspólnej kąpieli z morsami
w zimnych wodach Bałtyku. Jastarnickie morsy zorganizowały ognisko z kiełbaskami i
grzańcem dla uczestników kąpieli a Pan Jerzy Kąkel obdarzył uczestników marszobiegu
publikacją książkową. Część par brała udział w kilku wydarzeniach. Wśród czterech
małżeństw najaktywniej uczestniczących w przedsięwzięciu rozlosowano nagrody – weekend
w SPA, w różnych ośrodkach i hotelach w Polsce. Nagrody ufundowali – Ks. Proboszcz
Parafii w Jastarni Bogusław Kotewicz oraz właściciele przedszkola „Promyczek” im. O. Pio
Izabela i Wojciech Kohnke. Dwie nagrody pozyskane od dzierżawcy szkoły w sezonie letnim
przekazała Dyrektor Ewa Kwiecińska. Podsumowanie Tygodnia odbyło się w restauracji
„Łóżko.” W akcji w różnej formie, oprócz wyżej wymienionych, udział wzięły restauracje
„Weranda”, „Kapitalna”, „Admirał”, „Merk”, hotele „Marina”, „Jastarnia”, „Best Western
Jurata”, wille „Korab”, „Laskorn”, „Stornia”, „Denega”, firmy „Ziaja” i „Vitalmed Clinic” z
Rumii, parafie z Jastarni i Kuźnicy, Urząd Miejski i MOKSiR, Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich oraz wolontariusze i anonimowi darczyńcy.
Poleciłem Straży Miejskiej kontrolę stanu chodników przy prywatnych
nieruchomościach pod kątem odśnieżania. W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego, który
stwierdził, że chociaż odpowiedzialność za odśnieżanie i usuwanie lodu ponoszą właściciele
nieruchomości sąsiadujących z chodnikiem, to Gmina odpowiada za egzekucję tego
obowiązku.
W marcu razem z radnym Rafałem Stobbą i przedstawicielami mieszkańców Juraty,
którzy mają zawarte umowy dzierżawy z Lasami Państwowymi na działki leśne, udaliśmy się
do Nadleśnictwa w Wejherowie na spotkanie z Nadleśniczym i pracownikami Nadleśnictwa
w sprawie planowanych zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. Wspólnie
ustaliliśmy, że powinna to być funkcja rekreacyjna. Jest to forma legalizacji stanu
istniejącego.
Wziąłem udział w spotkaniu w Urzędzie Morskim w Gdyni z udziałem Ligii Morskiej i
rzecznej w sprawie organizacji maratonu brzegiem morza, potwierdzając zamiar udziału
Gminy w przedsięwzięciu.
Dnia 8 marca b.r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł o zwrocie pożyczki w kwocie pół
miliona zł przez wspólnika spółki PUK „Komex”, osoby fizycznej, na rzecz spółki z o.o.
„Komex” a więc został uchylony wyrok Sądu Okręgowego. Jest to orzeczenie zgodne z
wnioskiem Gminy. Wspólnik musiał te środki do spółki niezwłocznie zwrócić. Wystąpiłem
również z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, celem sprawdzenia czy postanowienie
Sądu zostało zrealizowane.
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Odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pucku w sprawie ogrzewalni dla osób
bezdomnych w Pucku.
15 marca podpisano umowę na realizację inwestycji obejmującej modernizację remizy
OSP w Jastarni.
Dnia 19 marca obchodziliśmy uroczystość św. Józefa patrona Miasta Jastarni a 25 marca
w Parafii w Juracie gościł nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio. W obu
uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Gminy.
20 marca podpisałem umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy
nadzatokowego ciągu spacerowego i przystani rybackiej w Kuźnicy oraz na poprawę
dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni.
Dnia 23 marca odbyła się dyskusja publiczna nad planami zagospodarowania
przestrzennego części wschodniej Jastarni. Inwestorzy zewnętrzni wnosili uwagi dotyczące
zwiększenia parametrów zabudowy nieruchomości. Mieszkanka Jastarni wyraziła
oczekiwanie jak najszybszego uchwalenia planu.
Spotkałem się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego Energa SA w Wejherowie
Włodzimierzem Wyszogrodzkim w sprawie remontu elewacji trafostacji w Kuźnicy.
W kwietniu odbył się przetarg na dwie działki w Kuźnicy, którego nie rozstrzygnięto z
uwagi na, niezgodny z warunkami stawianymi przez Gminę udział podmiotów spoza Gminy.
Razem z rybakami z Kuźnicy i z Jastarni, wziąłem udział w konferencji w Sejmie RP, na
temat aktualnego stanu wód Bałtyku. Konferencję zorganizował poseł „Kukiz15” Andrzej
Kobylarz. Udział wzięli również rybacy ze środkowego wybrzeża. Ogólnie było około 50sięciu rybaków. Temat, który zdominował spotkanie to zła kondycja dorsza, jego wymiar.
Rybacy mieli ze sobą przykładowe sztuki, które okazali posłom. Poruszono też temat fok i
zrzutu solanki do Zatoki. Z kolei w Jastarni, w ośrodku „Posejdon”, po raz drugi odbyło się
posiedzenie wyjazdowe Zespołu Doradczego Ds. Rybołówstwa Bałtyckiego, działającego
przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego przewodniczącym został
Pan Grzegorz. Szomborg. Przybyli rybacy z całego wybrzeża.
Zmienił się Komendant Policji w Pucku. Miejsce Pana Piotra Bolina zajął Pan Rafał
Kwapisiewicz.
Burmistrz wziął udział w konferencji organizowanej przez Euroregion, na której
przedstawiono założenia programu Polska-Rosja. Jastarnia aplikowała w ramach tego
programu o środki na dalszą rozbudowę portu.
Odbyło się też kolejne spotkanie organizacyjne „Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza”.
Urząd Morski w Gdyni potwierdził udział w tym przedsięwzięciu. Dodatkowo jako partner
zdeklarował się IPN i wyraził zgodę na skorzystanie z logo rocznicy 100- lecia Niepodległej.
Instytut zadeklarował także udział finansowy w kwocie 5.000,- zł, na zakup nagród i
publikacje książkowe dla każdego uczestnika, o tematyce historycznej.
Spotkałem się z Panią Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Danutą.
Makowską, z udziałem Dyrektor Technicznej Urzędu Morskiego w Gdyni Pani Anny
Stelmaszyk – Świerczyńskiej, w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego portu w Jastarni. Na skutego tego spotkania wysłałem zapytania do oferentów,
dotyczące nowej analizy środowiskowej dla tego obszaru. Zmuszono nas do zmiany po raz
czwarty tej dokumentacji.
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Otworzyliśmy oferty na wykonanie promenady w Kuźnicy. Wpłynęła jedna oferta,
mieszcząca się w cenie kosztorysowej.
Został ogłoszony przetarg na wykonanie zejść z mola w Jastarni.
Od drugiej połowy kwietnia zajęto się przygotowaniem Gminy do długiego weekendu
majowego, m.in. zabezpieczeniem toalet przenośnych, pojemników na śmieci na plażach i w
miejscu organizacji imprez, ławek. Główne imprezy, które się odbyły to „Jastarnia przóde lat”
i koncert Grażyny Łobaszewskiej. Urząd pracował w standardowych godzinach pracy.
Burmistrz zgłosił uwagi do ustawy o portach i przystaniach morskich, opracowane
przez Komisję Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego RM
Jastarnia do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uwagi zostały
przyjęte.
Odbyło się posiedzenie MKUA poświęcone miejscowym planom zagospodarowania
przestrzennego. Burmistrz rozpatrzył uwagi do miejscowego planu części wschodniej
Jastarni.
Burmistrz spotkał się z nowym Starszym Cechu rzemiosł Różnych Panem Lechem
Jędrzejczykiem oraz wziął udział w Święcie Straży Granicznej we Władysławowie.
Reprezentacja Gminy wzięła udział w regatach łodzi żaglowych Trójcup zajmując
trzecie miejsce na siedem załóg.
Trwała realizacja inwestycji na ulicach Ceynowy, Herrmanna, Barci Kłosów i Ks.
Główczewskiego, na ulicy Sambora w Juracie oraz w remizie OSP. Miał miejsce odbiór
techniczny modernizowanych ulic.
Burmistrz wziął udział w pracach Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Turystycznego
Kaszuby Północne oraz Walnym Zebraniu ZMiGM a także Zgromadzeniu Wspólników
EKOWIK Sp. zo.o. Władzom obu stowarzyszeń oraz spółki udzielono absolutorium.
Odbyło się spotkanie z EKOWIK Sp. z o.o. w sprawie wypowiedzenia umów przez
„Revitę” na dostarczanie wody w Juracie.
Sąd oddalił wniosek mieszkańca Jastarni o zasiedzenie działki przy Placu
Sobótkowym.
Burmistrz odbył spotkanie z Panem Tomaszem Iwanem Dyr. Reprezentacji Polski w
Piłce Nożnej oraz Panią Martą Balicką Dyr. MOKSiR i Panem Dyr. Bryza Resort Sp. z o.o
Krzysztofem Dubrowem w sprawie organizacji pobytu piłkarzy na terenie Gminy. Boisko
zostało zrekultywowane przez firmę Trawnik staraniem PZPN. MOKSiR zapewnił
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nawadnianie obiektu, po części we współpracy z OSP. Reprezentacja udostępniła 100 kart
wstępu na otwarte treningi w dniach 23 i 25 maja, które przekazano Piłkarskiemu Klubowi
Sportowemu i Klasie Sportowej. Burmistrz oraz lokalny korespondent prasowy – radny Oskar
Struk, wzięli udział w Konferencji Prasowej Reprezentacji. Pozyskano też autografy piłkarzy
na piłkach, które zamierza przeznaczyć się na cele charytatywne.
W maju w związku z wejściem w życie RODO zorganizowano szkolenie dla
kwaterodawców.
Odbyły się imprezy dofinansowywane z grantów gminnych – Puchar Bałtyku w
którym uczestniczyło 11 drużyn z różnych stron Polski i spotkanie literackie z O. Leonem
Knabitem.
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Morskim w Słupsku w sprawie zmian
w ustawie o portach i przystaniach morskich.
Odbyły się regaty pomeranek i koncerty min. Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem oraz
Jastarnicko Sobótka.
Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości OSP w
Jastarni kwotą 16.080,- zł. oraz wziął udział w naradzie koordynacyjnej przedsezonowej w
Starostwie Powiatowym, gdzie złożyłem wniosek Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP we
Władysławowie o zabezpieczenie powrotu sprzętu ratunkowego wykorzystywanego podczas
akcji do jednostek macierzystych.
Przedstawiciele Urzędu wzięli udział w Powiatowym Sportowym Turnieju
Samorządowym oraz biegu wzdłuż wybrzeża polskiego w 100. Rocznicę Odzyskania
Niepodległości.
Górnicze małżeństwo, które przypłynęło łodzią rzekami Przemszą i Wisłą z Mysłowic
do Gdańska i uczestniczyło w Morskiej Pielgrzymce Rybackiej z Jastarni do Pucka,
ofiarowało Miastu Jastarnia figurę Świętej Barbary, wykonaną w węglu.
Wystąpiłem do Marszałka Województwa w sprawie tłoku w pociągach na linii
kolejowej 213 i Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Pucku w sprawie stanu drogi
wojewódzkiej.
W Starym Parku w Jastarni otworzono z udziałem Dyr. IPN w Gdańsku prof.
Mirosława Golona i uczniów naszej szkoły wystawę Ojcowie Niepodległości.
Odbyło się zakończenie roku szkolnego, podczas którego burmistrz tradycyjnie
wręczył zegarki najzdolniejszym uczniom.
Jak co roku rozpoczęto dekorowanie medalami Gminy długoletnich wczasowiczów
zgłaszanych przez gospodarzy.
W związku z unieważnieniem konkursu „Czyste powietrze Pomorza” przez Prezesa
WFOŚiGW burmistrz wystąpił do w/w oraz Premiera i Ministra Środowiska o zapewnienie
dofinansowania prac wykonanych od dnia 29.06.2018 r. dla mieszkańców, którzy złożyli
wnioski w unieważnionym konkursie a ubiegających się o dofinansowanie w planowanym
konkursie ogólnokrajowym oraz o niezwłoczne uruchomienie programu rządowego „Czyste
powietrze”.
Rozstrzygnięto przetargi na „Budowę kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału
wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I” i „Przewozy
autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2018/2019”. Na pierwsze
zadanie podpisano umowę z „HANIMAT” Sp. z o.o. Na drugie z Usługami Transportowymi
Roberta Lewickiego.
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1 lipca uruchomiliśmy kąpieliska z zapewnioną pełną obsadą ratowniczą.
W lipcu trwała inwestycja budowy promenady nadzatokowej w Kuźnicy. Odbył się
przegląd robót i rada budowy.
Odebrano od wykonawcy („Sław-Instal”) po modernizacji, obiekt remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Trwała termomodernizacja hali sportowej.
Przeprowadzono kontrole w zakresie poboru opłaty miejscowej, płatności czynszu i
wielkości zajmowanej powierzchni oraz podatku od nieruchomości. Odrębną kontrolę
przeprowadzono w budynku dawnej szkoły w Juracie, gdzie ujawniono udostępnianie energii
elektrycznej osobom trzecim, bez zgody wydzierżawiającego. Powyższe zgłoszono na
Policję.
Zgromadzono materiał dowodowy w sprawie naruszeń prawa budowlanego w Juracie
i Jastarni celem przekazania Powiatowemu Nadzorowi Budowlanemu.
Trwało postępowanie podziałowe w Juracie zlecone przez Gminę, za zgodą
właściciela działki, dot. wydzielenia gruntów przy ulicach Kasztanowej i Międzymorze.
Spotkałem się z Wojewódzką Konserwator Zabytków w związku z negatywnym
uzgodnieniem m.p.z.p dla projektów planów „Starej Jastarni” (kwartał ulic Ks. Stefańskiego,
Ks. Sychty) oraz Hotelu „Jastarnia”. Złożyłem odwołanie od negatywnego uzgodnienia Wód
Polskich dla planu ul. Polnej.
Troje dzieci z naszej Gminy, przebywających w pieczy zastępczej, wzięło udział w
półkoloniach na terenie Powiatu Puckiego.
Otwarto wystawę fotograficzną Katarzyny Paskuda „Jurata jest kobietą” na jurackim
molo przedstawiającą współczesne kobiety Juraty.
Z Przewodniczącą Rady Joanną Konkel-Marchwińską i Przewodniczącym KGMiB
RM Kazimierzem Klejną wręczyłem kolejne medale wczasowiczom z co najmniej 30 –
letnim stażem pobytów w naszej Gminie.
W związku z Rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Juracie – podpisałem, jako członek
Zarządu SWŚ Swarzewo, wniosek o pożyczkę w wys. 5mln zł.
Odbywały się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, którego Przewodniczącym
jest burmistrz.
W lipcu i sierpniu odbyło się wiele imprez kulturalnych i sportowych, w których
organizację był zaangażowany burmistrz i jednostki gminne – MOKSiR i Urząd Miejski.
Wśród nich przyjęcie uczestników marszu „400 km po zmianę” propagującego dostosowanie
przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnych, Festyn Ewangelizacyjny, Zdobycie Suchej
Rewy, Muzyczne Lato w Juracie, Dni Węgorza, przyjęcie uczestników harcerskiego Rajdu
Odkrywców, IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, Festiwal Piosenki Religijnej, koncerty
organowe, Grand Prix Biegowe Powiatu Puckiego, Marsz Śledzia, Rejs na Pętlę Żuławską
podczas którego Starosta Pucki podpisał ze Starostą Nowodworskim w obecności Marszałka
Województwa porozumienie o wzajemnej promocji, Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
Żeromskiego, 95 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni i „Memoriał Szymka”.
Wręczono 8 medali długoletnim wczasowiczom.
Włączono się w organizację programu telewizyjnego TV Gdańsk „Pomorze na weekend”,
którego emisja z Jastarni odbyła się w dniu 27 lipca b.r.
Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami.
Stanowisko objął Pan Tomasz Karczyński, który wcześniej pracował na adekwatnym
stanowisku w Urzędzie Miejskim i Starostwie w Pucku.
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Realizując uchwały Rady Miejskiej, w formie aktu notarialnego, zbyto nieruchomości
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Wydmowej, Ks.
Główczewskiego i Mickiewicza (warsztat szkutniczy).
Mimo lata realizowano zadania inwestycyjne – termomodernizacja hali sportowej w Jastarni i
budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w Kuźnicy.
Rozpoczęła się budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z
zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową - etap I pod nazwą: „Poprawa dostępności plaży
nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni”. Inwestycja polegać będzie na
budowie w cyklu dwuetapowym ciągów pieszo-rowerowych w postaci lekkiej konstrukcji
pomostów zawieszonych na palach. Etap I przewidział budowę kładek po obu stronach mola
spacerowego w Jastarni przy ul. Stelmaszczyka (pow. zabudowy 354 m²), w tym:
a) plac z zejściem na plażę dla osób niepełnosprawnych wraz z fragmentem ścieżki
rowerowej,
b) pomost zejściowy dla ratownictwa oraz uczestników sportów wodnych wraz z pochylnią.
Zadanie dofinansowano ze środków pozyskanych za pośrednictwem Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze”, Priorytet 4
,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie 4.2 ,,Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w kwocie 255 000,00 zł (środki UE).
Ogólna wartość robót budowlanych z nadzorami: 755 301,24 zł.
Rozpisany został przetarg na utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca
postojowe przy ulicy Hallera w m. Kuźnica – etap I, którego realizacja obejmie wykonanie
około 480 m2 nawierzchni miejsc postojowych z płyt drogowych betonowych typu MEBA i
kostki brukowej dostarczonej przez inwestora (gminę) na podbudowie z kruszywa.
Właściciel i operator sieci gazowej na terenie naszej gminy, G.EN. GAZ Energia wystąpił z
wnioskiem o lokalizację sieci gazowej w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowości
Jurata. Do tej Jest szansa, że jeszcze w tym roku ruszą prace przy budowie sieci gazowej.
Zgoda na lokalizację została wydana.
13 września podpisano umowę na roboty budowlane pomiędzy Spółką WodnoŚciekową "SWARZEWO", której Gmina Jastarnia jest członkiem, a Przedsiębiorstwem
Budowlanym GLEMBUD Sławomir Glembin. Zadanie pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
aglomeracji Jastarnia" jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace się
rozpoczęły.
Przekazano OSP sprzęt o wartości 14.592 zł zakupiony z dotacją Ministerstwa
Sprawiedliwości w wys. 14.446,08 zł (agregat prądotwórczy, pilarka, zestaw ratownictwa
medycznego).
Odbyło się szkolenie windsurfingowo-żeglarskie dla dzieci z naszej gminy
organizowane przez UKS z grantu gminnego.
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W związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców podczas szkolenia w dniu 27
września b.r. dotyczącego programu „Czyste Powietrze” burmistrz wystąpił do Premiera o ich
pozytywne rozpatrzenie, w szczególności w części dotyczącej zmiany zapisu o braku
możliwości dofinansowania obiektów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, w
przypadku zajmowania przez tę działalność więcej niż 30 % powierzchni obiektu.
Trwały prace na Oczyszczalni Ścieków w Juracie. Został wyburzony jeden ze zbiorników.
15 października odszedł na emeryturę długoletni Dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej
„Swarzewo” Tadeusz Rotuski. Powołaliśmy na tę funkcję Pana Andrzeja Okrasińskiego.
Kontynuowana była budowa kładek – zejść na plażę przy molo w Jastarni.
Ukazało się obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu na wniosek G.EN GAZ
ENERGIA Sp. Z o.o. postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn. „Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działce nr 100
obręb Jurata (…) na kolejowym terenie zamkniętym”.
Zakończono termomodernizację hali sportowej.
Burmistrz spotkał się z grupą 120 kombatantów – Polaków z obecnej Litwy i Białorusi,
którzy przebywają w Juracie na zaproszenie Stowarzyszenia Odra – Niemen. Goście
otrzymali foldery promocyjne naszej Gminy.
Wyłoniono wykonawców nowych pomostów w porcie w Jastarni (Karos) i miejsc
parkingowych w Kuźnicy (WMW). Podpisano ze „Sław-Instal” umowę na rozbudowę
zaplecza sanitarnego Portu w Jastarni.

Do końca roku trwały prace na Oczyszczalni Ścieków w Juracie. Obsługuje ona
aglomerację wodną „Jastarnia” obejmującą Kuźnicę, Jastarnię, Juratę oraz zachodnią część
Miasta Hel. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W maju 2018 r.
podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia"
pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w
Warszawie,
a
Spółką
Wodno-Ściekową
"SWARZEWO".
Celem inwestycji jest umożliwienie przyjęcia większej ilości ścieków poprzez zwiększenie
przepustowości części biologicznej oczyszczalni, zwiększenie skuteczności oczyszczania
ścieków i zapewnienie wyższej od dotychczasowej redukcji BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej,
jak również azotu i fosforu ogólnego, poprawę efektywności gospodarki osadowej
oczyszczalni ścieków, zmierzające do ograniczenia ilości osadów ściekowych, a w
konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód
Zatoki Puckiej. We wrześniu 2018r. podpisano umowę nr RBUD/01/09/2018 pomiędzy
Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO", a Przedsiębiorstwem Budowlanym GLEMBUD
Sławomir Glembin na wykonanie robót budowlanych i wymianę instalacji technologicznych
oczyszczalni. W zakres projektu wchodzi rozbiórka: wyeksploatowanych reaktorów
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biologicznych SBR1 i SBR2 i przepompowni ścieków oczyszczonych oraz budowa reaktorów
biologicznych SBR1 i SBR2, przepompowni ścieków oczyszczonych, dodatkowego reaktora
biologicznego SBR4, budynku dmuchaw dla reaktorów SBR3 i SBR4, przepompowni osadu
nadmiernego; rurociągów technologicznych, ogrodzenia oczyszczalni pełniącego również
funkcje zabezpieczenia przeciwpowodziowego; a także adaptacja zbiornika żelbetowego na
obiekt stacji roztwarzania i dozowania reagentów, przebudowa budynków technologicznego i
odwadniania osadu rurociągów technologicznych i modernizacja reaktora biologicznego
SBR3 i budynku stacji transformatorowej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu
oszacowano na 23 087 456,64 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniesie
14 138 331,71 zł, a wysokość dofinansowania z UE wyniesie do 12 017 581,95 zł. Ze
względu na ograniczony teren placu budowy, prowadzenie prac budowlanych bez wyłączania
oczyszczalni z eksploatacji oraz potrzeby obsługi sezonowego strumienia ścieków cały zakres
prac budowlanych rozpisano do września 2020 r. Rozebrano reaktor SBR1 oraz wykonano
płyty denne dla nowych reaktorów SBR 1 i SBR 4.
Ukończono prace przy budowie I etapu kładek pieszo – rowerowych od mola
spacerowego przy ulicy Mariana Stelmaszczyka w kierunku portu w Jastarni. W trakcie
realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze wybudowano po wschodniej stronie mola prowadzące na
poziom plaży nadzatokowej schody oraz pochylnię dostosowaną do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową i odcinek początkowy dla II etapu budowy kładek. Po stronie
zachodniej mola wykonano pochylnię o znacznym pochyleniu przeznaczoną dla amatorów
sportów wodnych do transportu sprzętu na plażę. Stałą konstrukcję posadowionych na palach
kładek na poziomie plaży uzupełniać będą ruchome pomosty umożliwiające płynne przejście
na zmieniający się poziom brzegu zatokowego. Do budowy kładek użyto materiału o nazwie
„hanit” pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych. Prace budowlane wykonała spółka
Hanimat z Rekowa Górnego. Wartość zrealizowanych robót budowlanych osiągnęła
748.192,10 zł.W ramach projektu Poprawa dostępności w rejonie mola spacerowego w
Jastarni dokonano również zakupu wózka kąpielowego dostosowanego do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową, wydatkując na ten cel 11.070,00 zł. O dofinansowanie budowy
200 metrowego II etapu kładek pieszo – rowerowych wraz z przejazdem technicznym do
plaży ubiegamy się w ramach konkursu ogłoszonego przez wspólny sekretariat Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020. Wyniki konkursu poznamy w
przyszłym roku.
W związku z planowaną przez G.EN.GAZ ENERGIA inwestycją budowy sieci
gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w Juracie oraz przyłączenia Gminy Jastarnia do sieci
ogólnokrajowej, na prośbę Członka Zarządu inwestora Pana Jaromira Lipca, rozmawiałem z
Zastępcą Burmistrza Władysławowa Panem Kamilem Pachem, n.t stanu zaawansowania prac
nad planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Władysławowo przez, którą ma
biec planowany gazociąg. Uzyskałem informację, że plan jest na etapie uzgodnień i w
wypadku ich uzyskania będzie podlegał wyłożeniu. Ponadto wystąpiłem do G.EN.GAZ
ENERGIA pisemnie o informację na temat czasokresu planowanej inwestycji.
Trwały prace przy wykonawstwie nowych pomostów w porcie w Jastarni,
realizowane przez firmę „Karos” s.j. Wykonawca zdemontował i złożył w miejscu
wskazanym przez MZPJ istniejące pomosty pływające A i B oraz łańcuchy i martwe kotwice
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starego systemu kotwiącego. W ramach rozbudowy zaplecza sanitarnego Portu w Jastarni
wykonywanej przez „Sław-Instal” wylano ławę fundamentową oraz trwały prace murarskie
przy wznoszeniu kondygnacji obiektu.
Podpisano umowę na odśnieżanie gminnych dróg i ulic w okresie 05.11-31.12.2018 r.
z Wojciechem Konkolem Publiczny Transport Zarobkowy nr 1 oraz na sprzątanie terenów
zielonych do 31.12.2018 z konsorcjum Garden – Wojciech Konkol.
Zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem „Razem” z Pucka w sprawie realizacji
pomocy dla bezdomnych, poprzez utrzymanie ogrzewalni przy Domu Pomocy Społecznej w
Pucku. Z tej ogrzewalni mogą korzystać bezdomni z terenu naszej Gminy i tam mogą być
kierowani przez służby – Policję, Straż Miejską czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Grupa zakupowa, w której uczestniczymy z Miastem Gdynia i szeregiem innych gmin
i osób prawnych, rozstrzygnęła przetarg na zakup energii elektrycznej. W wyniku
przeprowadzonego zamówienia energię do obiektów dostarczać będzie Energa Obrót SA za
stawkę o 47,9% wyższą od dotychczasowej, a dla oświetlenia dróg ENEA SA za stawkę
wyższą o 58,9%.
Od końca października w Kuźnicy toczyly się prace przy realizacji I etapu budowy
miejsc postojowych przy ulicy Hallera. W ramach prowadzonej przez przedsiębiorstwo z
Parszczyc WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz s.j. budowy wzdłuż południowej
krawędzi ulicy powstało 45 miejsc postojowych, w tym 3 przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Umowna wartość robót wynosiła 106.475,95 zł.
Wspólnie z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK
Sp. z o.o. we Władysławowie prowadziliśmy z AMW Rewita Sp. z o.o. rozmowy w sprawie
rozpoczęcia przez MPWiK EKOWIK, począwszy od 2019 r., dostaw wody do nieruchomości
dotychczas zaopatrywanych w wodę z ujęcia położonego w OW Jantar eksploatowanego
przez AMW Rewita. O zmianie dostawcy wody i konieczności dopełnienia niezbędnych
formalności z tym związanych zainteresowani właściciele nieruchomości zostali odrębnie
poinformowani po zakończeniu trwających procedur oraz wymaganych prac adaptacyjnych.
Spotkałem się z goszczącymi na terenie Jastarni Burmistrz Mielna Olgą RoszakPezała i przedstawicielami organizacji pozarządowych z zachodniopomorskiego Mielna, w
tym Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Z przedstawicielami PLGR przekazaliśmy
materiały promocyjne naszej grupy oraz Gminy Jastarnia.
Na zaproszenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wziąłem udział
w konferencji n/t stanu wdrażania projektów z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym.
Trwają prace projektowe zlecone przez Urząd Morski w Gdyni dot. planowanego wału
przeciwpowodziowego w Kuźnicy.
W ramach Związku Miast i Gmin Morskich wziąłem udział wraz z pracownikiem
merytorycznie odpowiedzialnym za kąpieliska gminne, w konferencji n/t korytarzy życia i
bezpieczeństwa nad wodą w Darłowie.
Odbyły się obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie
- 9 listopada zorganizowany przez MOKSiR, pod patronatem radiowej Trójki koncert
„Kochamy polskie piosenki” z pokazem sztucznych ogni, 11 listopada złożenie wiązanek na
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