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Burmistrz Jastarni przedstawia „Raport o stanie Gminy Jastarnia” opracowany na
podstawie przepisów art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz uchwały nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Jastarni z
dnia 27 lutego 2020 r. Dokument zawiera podsumowanie działalności Burmistrza Jastarni w
roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę
Jastarnia i jej jednostki organizacyjne oraz wykonywanie uchwał Rady Miejskiej Jastarni.
Zawiera analizę działalności Gminy Jastarnia w obszarach wymienionych w spisie treści.
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1. Ogólna charakterystyka gminy oraz władz gminy.
Gminę Jastarnia, o charakterze miejsko – wiejskim tworzą miasto Jastarnia oraz osady
Kuźnica i Jurata. W roku 2021 nie następowały zmiany administracyjne jednostek
ewidencyjnych, nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych.
Siedzibą władz gminy jest Jastarnia. Organami gminy są Rada Miejska Jastarni oraz
Burmistrz Jastarni. W skład Rady Miejskiej Jastarni - organu stanowiącego gminy, wchodzi 15
radnych: Daniel Kohnke – Przewodniczący RM oraz Błażej Bieżuński, Leszek Budzisz, Sylwia
Chabowska, Iwona Czapp, Michał Grafik, Michaela Gronalewska, Aneta Kałamarz
(Wiceprzewodnicząca RM), Andrzej Kohnke, Piotr Lisakowski, Monika Putkowska
(Wiceprzewodnicząca RM), Bartosz Selin, Rafał Stobba, Wojciech Tul i Piotr Wiśniewski.
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Organem wykonawczym jest Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz. Zastępcą
Burmistrza jest Jacek Świdziński, Skarbnikiem Krzysztof Nadziejko a Sekretarzem Miasta
Adrian Baranowski.
Gmina Jastarnia posiada osobowość prawną, Regon 191675480, NIP 587 17 08 957.
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.
Połączenie gminy z siecią dróg krajowych zapewnia droga wojewódzka nr 216. Przez
teren gminy przebiega linia kolejowa nr 213. Dostępność komunikacyjną gminy uzupełnia port
morski w Jastarni, przystań rybacka Kuźnica II, przystanie turystyczne w Kuźnicy i Juracie
oraz sezonowe lądowisko w Jastarni.

2. Finanse gminy.
2.1. Stan finansów gminy z uwzględnieniem zadłużenia ogółem i
poziomu wolnych środków po odliczeniu zadłużenia:
Wolne środki:

7.240.142,98 zł

Zadłużenie ogółem:

2.439.000,00 zł

Stan finansów:

4.801.142,98 zł

2.2. Wykonanie budżetu gminy za 2021 r.
I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Gminy
Jastarnia za 2021 rok
Wyszczególnienie

Plan po zmianach Wykonanie
od Wskaźnik % wykonania
początku roku
planu
DOCHODY, w tym :
38.336.513,00
35.995.604,44
93,89
- dochody bieżące
33.238.799,00
32.587.093,36
98,04
- dochody majątkowe
5.097.714,00
3.408.511,08
66,86
WYDATKI, w tym :
38.829.944,00
32.350.648,88
83,31
- wydatki bieżące
32.775.282,00
29.547.229,25
90,15
- wydatki majątkowe
6.054.662,00
2.803.419,63
46,30
DEFICYT/NADWYŻKA
- 493.431,00
3.644.955,56
PRZYCHODY
1.306.431,00
4.408.187,42
337,42
ROZCHODY
813.000,00
813.000,00
100,0

4

Budżet Gminy Jastarnia na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr
XXV/265/2020 w dniu 21 grudnia 2020 roku .
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 33.531.929,00zł , wydatki budżetowe na kwotę
32.718.929,00zł . Nadwyżkę budżetową gminy ustalono w wysokości 813.000,00zł.
W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami
Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.
Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 38.336.513,00zł, natomiast
wydatki po zmianach 38.829.944,00zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2021r. zaplanowano na
kwotę 493.431,00zł.
Budżet Gminy Jastarnia zamknął się nadwyżką 3.644.955,56zł.
Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi
2.439.000,00zł , co stanowi 6,77 % - wskaźnik zadłużenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 298,68zł i są to dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych (ekwiwalent za obwód łowiecki Nr 1 w sezonie 2021/2022).
Dział 600 Transport i Łączność
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.909.060,65zł , tj. 57,94% planu.
Są to :
1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w
wysokości 92.109,00zł
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 60.773,89zł
3. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(darowizna na budowę publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części
miejscowości Jastarnia) 61.500,00zł
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego (wpływ środków unijnych do złożonych wniosków 5

Refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację zadania: „Projekt i
wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” w kwocie - 181.345,50zł).
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych
przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 515.225,35zł
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych - 679.377,00zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
7. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do
sprawozdania.
Dział 630 Turystyka
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 126.863,91zł.
Są to :
1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego (wpływ środków unijnych do złożonych wniosków Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Wykonanie
projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami
postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9
– partnerstwo Gminy Puck”” w kwocie - 126.863,91zł
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Dochody w dziale wykonane zostały w 95,90% (plan 7.664.487,00zł, wykonanie
7.349.929,35zł ) z następujących źródeł:
1. Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 178.838,35zł
2. Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 980.208,20zł
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( dzierżawa) 4.181.265,81zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 737.252,78zł
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5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w kwocie 1.183.671,89zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek 88.692,32zł
Dział 710 Działalność usługowa
Zaplanowane dochody wykonano w 100% ( plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł)
W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 500 zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska
na bieżące wydatki i remonty na cmentarzu.
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane dochody wykonano w 95,86% ( plan 257.091,00zł, wykonanie 246.438,97zł) .
Dochody w tym dziale to :
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości
94.171,50zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 13.083,50zł
3. Wpływy z różnych opłat ( wynajem kaplicy cmentarnej, dodatkowa opłata za
udzielanie ślubu poza USC) – 13.344,40zł
4. Wpływy z różnych dochodów ( w tym prowizje za terminowe przekazywanie
podatku) 836,47zł
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(darowizna na budowę skateparku w Jastarni) 100.000,00zł
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody
należne gminie - 3,10 zł
7. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(darowizna na organizacje Dnia dziecka w Jastarni) 25.000,00zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa
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Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.200,0zł tj. 100,00% planu. Są to dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w zakresie prowadzenia i
aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 1.200,00zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 12.860,29zł
Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż
Miejską w kwocie 12.860,29zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości
12.738.565,32zł tj. 101,45% planu. Są to:
1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w
formie karty podatkowej - 88.760,00zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności – 897,87zł
3. Podatek od nieruchomości: 5.663.988,33 zł w tym:
- od osób prawnych

3.634.771,76zł

- od osób fizycznych

2.029.216,57zł

4. Podatek rolny
5. Podatek leśny

0,00zł
9.754,00 zł

6. Podatek od środków transportowych : 11.578,00zł w tym:
- od osób prawnych
- od osób fizycznych

0,00 zł
11.578,00 zł

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych –
3.392,89zł
8. Podatek od czynności cywilno- prawnych: 1.586.040,10 zł w tym:
- od osób prawnych
- od osób fizycznych

0,00zł
1.586.040,10 zł

9. Podatek od spadków i darowizn 76.458,74zł
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10. Opłata od posiadania psa

2.460,00zł

11. Opłata targowa

0,00zł

12. Opłata miejscowa

1.083.068,09zł

13. Opłata prolongacyjna

261,00zł

14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 9.323,23zł
15. Wpływy z opłaty skarbowej

25.671,00zł

16. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym 59.853,74zł
17. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
491.113,73zł
18. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 367.335,00zł
19. Podatek dochodowy od osób fizycznych
20. Podatek dochodowy od osób prawnych

3.217.032,00 zł
41.577,60 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale to subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa w kwocie
4.132.328,00zł) a także uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na uzupełnienie
dochodów gmin w kwocie 365.775,00zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z
tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z rozliczeń/
zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 105.509,31zł.
Wykonanie w tym dziale wynosi 4.603.612,31 zł tj. 100,87 % planu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 294.489,86zł (113,95% planu) w tym :
- pozostałe odsetki 57,30zł
- wpływy z różnych dochodów

1.046,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –
„Aktywna tablica” w 2021r.w wysokości 34.950,48zł;
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- osiągnięte dochody w wysokości 82.500,00zł stanowią: Środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19: na realizacje zadania „Laboratoria Przyszłości”.
- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 47.788,64zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2021r.w wysokości 88.260,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2021r. w zakresie
zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39.887,44zł
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Osiągnięte dochody w wysokości 536.155,14 zł w tym:
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021r. w zakresie
finansowania kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 317,00zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na zorganizowanie transportu dla osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu
zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi
SARS-Cov-2 a także podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych
lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w
szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości
35.838,14zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w
wysokości 500.000,00zł.
Dział 852 Pomoc Społeczna
Osiągnięte dochody w wysokości 351.785,95 zł stanowią 89,89% planu, w tym :
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1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki
energetyczne) w wysokości 268,78zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
155.588,35zł ( w tym : ubezp. zdrowotne 11.676,65zł, zasiłki okresowe –
12.938,44zł, zasiłki stałe – 130.973,26zł )
3. Dotacje do wynagrodzeń - 40.904,00zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ( w tym
specjalistyczne usł. opiekuńcze)

- 119.648,00zł

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody
należne gminie - 747,94 zł
6. Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.919,84zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia
za sprawowanie opieki – 8.400,00zł
8. Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej –
194,24zł.
9. Wpływy z usług - 3.980,80zł
10. Wpływy z różnych dochodów - 134,00zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Osiągnięte dochody w wysokości 10.189,98zł stanowią 67,93% planu i są to :
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
Dział 855 Rodzina
Osiągnięte dochody w wysokości 4.687.945,81 zł stanowią 97,85% planu, w tym :
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia
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wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w
wysokości 3.441.694,70 zł;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w
wysokości 1.221.924,65 zł ( fundusz alimentacyjny)
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody
należne gminie - 1.553,97 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
związane z kartą dużej rodziny w wysokości 91,98 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w
wysokości 22.680,51 zł.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Wykonane dochody budżetowe wynoszą 2.125.708,22 zł, co stanowi 76,76 % planu,
w tym :
1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.089.538,61zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarka odpadami
– 2.084,83zł
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska – 20.694,21zł
4. Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 13.390,57zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 38.336.513,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r.
wynosi 35.995.604,44zł, co stanowi 93,89% planu, w tym :
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

33.238.799,00zł

32.587.093,36zł

- 98,04%

5.097.714,00zł

3.408.511,08zł

- 66,86%

Dział 600 Transport i łączność
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Wydatki w tym dziale wynoszą 4.111.644,51 zł tj. 59,12% planu i obejmują :
1. Lokalny transport zbiorowy – plan 7.200,00zł, w ramach których wykonano:
1) wydatki bieżące ( 7.200,00 zł) :
− dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących – 7.200,00 zł.
2. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 92.109,00zł, w ramach których
wykonano:
1) wydatki bieżące ( 92.109,00 zł) :
− remont cząstkowy dróg powiatowych – 92.109,00 zł.
3. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2.308.560,00zł w ramach których
wykonano:
1. wydatki bieżące ( 547.994,77 zł) :
1. zakup materiałów i wyposażenia – 116.029,91 zł (zakup wkładów ze stali do
koszy na śmieci – 2.546,10zł; zakup materiałów do oznakowania drogowego –
19.875,84zł; zakup piasku, kruszywa i masy asfaltowej do uzupełninia dziur w
drogach – 46.778,18zł; zakup włazów do kanalizacji deszczowej – 4.132,80zł
zakup flag – 1.963,08zł, zakup blokad parkingowych – 881,91zł, zakup płyt
drogowych – 39.852,00zł ).
2. zakup usług remontowych - 301.465,90zł (zapłata za wykonanie i montaż
daszku z poliwęglanu litego na przystanku autobusowym w Jastarni –
4.797,00zł,; zapłata za nadzór budowlany z zakresu budownictwa drogowego –
7.478,40zł; wymiana i regulacja włazów kanalizacyjnych oraz wpustów
deszczowych na drogach gminnych – 14.083,50zł; naprawa odwodnienia
liniowego – 1.107,00zł; modernizacja chodnika ul. Sychty – 29.704,00zł;
montaż znaków drogowych – 738,00zł; remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych – 243.558,00zł;).
3. pozostałe usługi – 125.275,83zł – w tym: wykonanie malowania znaków
drogowych poziomych – 76.009,08zł; wynajem koparko-ładowarki do prac
ziemnych – 15.165,85zł, przeniesienie pomnika Wojciecha Kossaka w Juracie
– 1.722,00zł; wyrównanie drogi niemianowanej w Jastarni pomiędzy ul. Polną
a ul. Jeżynową – 2.400,00zł; poprawienie oznakowania drogowego na ul. Ks.
Stefańskiego – 500,00zł; koszt transportu piasku, wkładów ocynkowanych
znaków drogowych – 3.279,90zł; montaż znaków drogowych – 2.460,00zł;
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wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na 4
przejazdach kolejowo-drogowych – 14.637,00zł; opracowanie oznakowania ul.
Polnej, Sztormowej, Gen. Hallera, Portowej, Ks. Kossak-Główczewskiego –
9.102,00zł.
4. różne opłaty i składki – 5.223,13zł – ubezpieczenie OC w związku z
posiadanym mieniem.
2. wydatki majątkowe - 1.760.565,23zł w tym :
1. Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (Dział 600 Rozdział
60016). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 454.000,00zł. W 2021 roku
dokonano wydatków na kwotę 433.958,95zł.
2. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2021
wynosił 309.300,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 298.421,38zł.
3. Budowa dróg gminnych oraz parkingów. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków 55.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja
została przeniesiona na 2022 rok.
4. Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (dział
600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 142.400,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 113.160,00zł.
5. Szlak nad Zatoką Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 7.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 2.500,00zł.
6. Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni
(dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił
1.174.051,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 754.419,90zł.
7. Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości
Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił
18.450,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 18.450,00zł.
8. Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminnych. (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 9.000,00zł. W 2021r.
nie poniesiono wydatków.
9. System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe). (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 5.000,00zł. W 2021r.
nie poniesiono wydatków.
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10. Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy. (dział 600 rozdział 60016).
Limit wydatków w 2021 roku wynosił 80.000,00zł. Dokonano wydatków na
kwotę 80.000,00zł.
11. Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej. (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 60.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 59.655,00 zł.
4. infrastrukturę portową 1.477.176,33zł, w ramach których wykonano wydatki
1) bieżące (1.256.187,46zł) :
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia –
779.896,55zł
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.571,26zł
4. zakup materiałów i wyposażenia – 80.003,97zł
5. zakup energii ( woda, energia, gaz ) - 145.947,83zł
6. zakup usł. remontowych – 16.401,00zł
7. zakup usł. zdrowotnych – 1.645,00zł
8. zakup usł. pozostałych – 146.446,60zł
9. opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 3.899,87zł.
10. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 984,00zł
11. podróże służbowe krajowe – 1.653,70zł
12. różne opłaty i składki – 60.383,18zł
13. odpis na ZFŚS – 13.186,86zł
14. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł
15. podatek vat – 82,64zł
16. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00zł
17. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –
585,00zł.
2)

majątkowe (220.988,87zł):
wydatki inwestycyjne , w tym :
1. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041).
Limit wydatków w 2021 roku wynosił 2.200.000,00zł. Dokonano
wydatków na kwotę 108.819,99zł.

15

2. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków
w 2021 roku wynosił 90.750,00zł. W 2021r. dokonano wydatków na kwotę
12.300,00zł.
3. Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków
w 2021 roku wynosił 35.000,00zł. W 2021r. dokonano wydatków na kwotę
12.300,00zł.
4. Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia. (Dział 600
Rozdział 60041). Limit wydatków 49.000,00 zł. W 2021r. dokonano
wydatków na kwotę 48.935,55zł.
5. Zakup portowego wózka asenizacyjnego. (dział 600 rozdział 60041). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 50.000,00zł. Dokonano wydatków na
kwotę 38.633,33zł.
opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia
załącznik Nr 1 do sprawozdania.
3. pozostałą działalność - 226.599,18zł , w ramach których wykonano wydatki
1) bieżące (226.599,18zł) :
zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania)
– 226.599,18zł

Dział 630 Turystyka
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 10.116,57zł i obejmuje:
1) wydatki bieżące w kwocie 8.884,42zł w tym:
1. zakup usług pozostałych – 1.968,00zł (naprawa balustrady nierdzewnej na
pochylni dla niepełnosprawnych przy molo w Juracie;
2. różne opłaty i składki – 6.916,42zł (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
infomatów).
2) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.232,15zł z tego:
1. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z
miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy
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Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck . (Dział 630 Rozdział
63003). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 8.000,00 zł. W 2021r.
dokonano wydatków na kwotę 1.002,10zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi.
(Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 10.000,00 zł. Dokonano
wydatków na kwotę 230,05zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanych wydatków w kwocie 1.082.856,00zł , wydatkowano kwotę 540.249,52
zł, co stanowi 49,89% planu.
Dotyczą one rozdziałów:
1. różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 514.984,52zł, w ramach których
wykonano wydatki :
1) bieżące :
▪

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.711,97zł

▪

zakup materiałów – 1.949,85zł (meble do kontenerów mieszkalnych)

▪

zakup energii - 74.910,09zł ( energia elektryczna – 40.626,93zł , woda8.112,93zł , gaz – 26.170,23 zł )

▪

zakup usług remontowych – 98.881,34zł ( usługi serwisowe – 1.519,67zł,
fundusz remontowy – 3.264,00zł; roboty konserwacyjne w budynku na ul.
Portowa 4 – 64.948,41zł; udrożnienie kanalizacji sanitarnej na ul. Ks.
Stefańskiego 1 – 350,00zł; zapłata za wykonanie remontu przyłącza
wodociągowego do budynku ADM w Juracie ul. Świętopełka 3 – 7.020,91zł;
zapłata za naprawę kotła gazowego w budynku ADM ul. Ks. Stefańskiego
1/2 – 307,50zł; zapłata za wymianę stolarki okiennej pcv-4 szt. ul. Portowa
4, pcv-4 szt. ul. Wojska Polskiego 63 i drzwi aluminiowych w budynku
mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 63 – 21.470,85zł.

▪

zakup usług pozostałych – 61.423,23zł ( wywóz nieczystości - 21.479,72zł,
pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych)
–2.246,52zł, czyszczenie przewodów kominowych – 1.705,20zł, przeglądy
eksploatacyjne kotłów gazowych – ul. Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1
i 36 – 4.150,77zł, ścieki – 21.310,62zł, dorabianie kluczy do zamków
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patentowych ul. Portowa 4 – 390,00zł, wypis z rejestru gruntów i mapy
ewidencyjnej do sprzedaży ul. Ratibora 52/1 – 178,50zł; ogłoszenie prasowe
dotyczące informacji o wykazie nieruchomości na sprzedaż – 118,08zł;
usunięcie śniegu z dachów – 3.750,20zł; udrożnienie kanalizacji sanitarnej
na ul. Rybackiej 25 – 547,08zł; przegląd windy ul. Stelmaszczyka 5 –
315,00zł; wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 7 ul. Portowa 39 –
2.950,00zł; opieka autorska nad programem BUD+ – 781,54zł;
przygotowanie lokalu socjalnego do zamieszkania – 1.500,00zł).
▪

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -24.783,44zł

▪

różne opłaty i składki – 16.050,42zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i
innych zdarzeń losowych)

▪

2)

Odpis na ZFŚS - 1.550,26zł

majątkowe w tym:
1. Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodnokanalizacyjnych i energetycznych i elewacji. Limit wydatków 197.000,00 zł.
W 2021r. dokonano wydatków na kwotę 194.690,82zł.
2. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu
grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni. Limit
wydatków 15.000,00 zł. W 2021r. dokonano wydatków na kwotę 33,10.

2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 25.265,00zł, w ramach których wykonano
wydatki:
1)

bieżące w kwocie 25.265,00zł z tego:
1. zakup usług pozostałych 16.777,61zł (sporządzenie wypisu i wyrysu z rejestru
gruntów – 5.029,80zł, wycena nieruchomości gruntowej działek – 4.434,87zł,
opłata za wycenę nieruchomości – 1.612,68zł, ogłoszenia prasowe – 1.265,00zł,
wycena nieruchomości gruntowych – ustalenie służebności przesyłu –
4.194,98zł, opłata za wydanie decyzji z Urzędu Morskiego w Gdyni – 10,00zł,
sporządzenie aktu notarialnego – 230,28zł),
2. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – – 8.137,39zł
3. koszty postępowania sądowego – 350,00zł.
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2) majątkowe w kwocie 0,00zł z tego:
1. Wykup gruntów. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 100.000,00zł. W
2021r. nie poniesiono wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa
Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 58.561,12zł , tj. 37,31% planu i
obejmuje :
1. plany zagospodarowania przestrzennego – 36.709,60zł ( wykonanie zmian w planach
zagospodarowania przestrzennego – 28.945,00zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu m. Jurata od granicy miasta Jastarnia do
oczyszczalni ścieków – 3.714,60zł; diety za udział w komisjach MKA – 4.050,00zł).
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 21.351,52zł ( zapłata za podział działek i
nieruchomości – 20.158,51zł; wycena wartości nakładów na nieruchomości w Juracie
– 1.193,01zł).
3. Cmentarze – 500,00zł ( zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,00% . Wydatki
bieżące w kwocie 38.000,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w
gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 89,82% ( plan
4.829.907,00zł , wykonanie 4.338.306,69zł)
Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej ( rozdział 75011) zostały wykonane w 95,06% (plan 82.106,00zł ,
wykonanie 78.046,50zł i obejmują :
1. wynagrodzenia i pochodne - 78.046,50zł
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Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin ( rozdział 75022) to kwota
106.054,04zł i na tę kwotę składają się:
1. diety radnych - 84.500,00zł
2. koszty podróży radnych

- 1.187,88zł

3. zakup materiałów ( kawa, herbata, woda, art. spożywcze, toner) – –1.730,01zł
4. zakup usług pozostałych – 18.636,15zł w tym: przedłużenie licencji Legislator
Standard – 575,96zł; udostepnienie oprogramowania systemu Rada –
4.146,96zł; wyjazd radnych do Wałbrzycha – 11.984,00zł (ubezpieczenie,
transport, artykuły z herbem Jastarni); gala wręczenia nagród gmin jubileusz
XXX -lecia ZMiGM (opłata za nocleg) – 400,00zł, pobyt delegacji z
Wałbrzycha – 450,00zł, udział w Forum Przewodniczących – 850,00zł,
odnowienie podpisu elektronicznego – 229,23zł,.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ( rozdział 75023)
Kwota 3.611.515,59zł zawiera wydatki:
1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023) 3.611.515,59zł w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.819.562,13zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.821,50zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 13.510,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 91.478,91zł , w tym :
− zakup paliwa - 5.364,47zł
− materiały biurowe - 2.983,06zł;
− zakup pozostałych materiałów ( fotel biurowy do księgowości, sprzęt do video
konferencji, żarówki, identyfikatory z logo, artykuły spożywcze do
sekretariatu, kwitariusze przychodowe, druki do księgowości, woda mineralna
dla pracowników urzędu, kartki świąteczne) – 6.900,27zł.
− papier ksero – 3.083,82zł
− zakup tuszy i tonerów – 35.750,85zł
− zakup środków czystości – 11.746,62zł
− czasopisma, książki – 4.797,23zł
− zakup laptopa – 4.169,93zł
− programy komputerowe, licencje – 16.682,66zł
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5. zakup energii - 94.615,06 zł , w tym : energia elektryczna – 65.197,16zł; gaz –
28.538,52zł; woda – 879,38zł.
6. Usługi remontowe – 57.612,28zł ( konserwacja i naprawa windy – 6.301,45zł,
konserwacja instalacji alarmowych – 5.511,91zł, przegląd kotłowni – 1.498,66zł,
konserwacja kserokopiarki – 2.402,88zł, naprawa pokrycia dachowego i izolacji na
budynku ratusza – 2.937,38zł, wykonanie instalacji dozoru technicznego w budynku
ratusza, rejestrator i kamery – 22.710,00zł; wykonanie podjazdu dla
niepełnosprawnych do biblioteki – 16.250,00zł)).
7. zakup usług zdrowotnych – 2.150,00zł
8. zakup usług pozostałych – 399.480,53zł ( usł. bankowa – 6.089,50zł; obsługa
informatyczna programów – 36.203,65zł, abonament aktual. ESOUSC – 5.433,53zł,
monitorowanie systemu alarmowego – 1.897,74zł, usł. kanalizacyjne, śmieci –
12.159,42zł, usł. pocztowe – 54.672,70zł, pozostałe usługi ( przegląd techniczny kasy
fiskalnej, aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, czyszczenie
ciśnieniowe elewacji ratusza, wymiana podgrzewaczy wody, zwrot kosztów nauki
pracownicy, opłata za niszczenie dokumentów niearchiwalnych, przekazanie środków
do prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych, koszty wysyłki i pakowania
zakupionych czasopism, abonament za radio i telewizje itp. 49.392,25zł ), za obsługę
prawną – 122.333,28zł; za utrzymanie strony BIP, EBOI – 4.146,84zł, za wynajem mat
wejściowych do Urzędu – 4.810,16zł, abonament za program BIG dot. wykazu
dłużników – 2.265,48zł, doradztwo podatkowe – 19.006,57zł, ogłoszenia prasowe –
861,00zł, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
6.989,60zł, przegląd gaśnic – 718,80zł, organizacja imprezy „Wakacyjne hity
wszechczasów” – 72.500,01zł).
9. zakup usług telekomunikacyjnych – 26.425,43zł
10. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów
prywatnych dla celów służbowych – 15.764,56zł
11. różne opłaty – 7.782,00zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie
gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
dzierżawa mechanizmów zegarowych;
12. odpis na ZFŚS – 59.577,40zł
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.785,39zł ( opłaty sądowe i
komornicze)
14. szkolenia pracowników – 11.950,40zł
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Na spis powszechny ( rozdział 75056) zaplanowano kwotę 16.125,00zł.,
wydatkowano kwotę 16.125,00zł w tym:
- wynagrodzenia na kwotę 15.560,00zł,
- zakup materiałów na kwotę 565,00zł.
Na promocję jednostek samorządu terytorialnego ( rozdział 75075) zaplanowano
kwotę 114.250,00zł., wydatkowano kwotę 112.832,47zł w tym:
- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 8.249,25zł w tym:
− Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – organizacja spacerów historycznych po
Jastarni – 2.250,00zł
− Stowarzyszenie Otwartych Serc – organizacja 2 koncertów orkiestry dętej –
5.999,25zł
- zakup materiałów na kwotę 19.521,93zł w tym:
− Kiełbasy, łosoś, naczynia jednorazowe, kwiaty zakupione na Tydzień
Małżeństw – 554,26zł;
− Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy – SM, WOPR, OSP –
554,62zł;
− Zakup publikacji w calach promocyjnych – 8.717,50zł;
− Upominki dla uczniów Szkoły Podstawowej z okazji Dnia Dziecka –
5.532,34zł
− Zegarki – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 3.979,21zł
− Kwiaty dla długoletnich wczasowiczów – 184,00zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 85.061,29zł w tym:
− druk informatora miejskiego – 18.784,50zł
− spektakl teatralny Teatru GROT w ramach MTM – 4.646,00zł.
− usługa hotelowa dotycząca pobytu laureatów nagrody Burmistrza w
Międzynarodowym Tygodniu Małżeństw – 3.710,00zł.
− druk plakatów, zdjęć, ulotek – 1.767,08zł
− artykuł promujący Gminę Jastarnia w Biuletynie POMERANKA – 1.353,00zł
− koszulki w celach promocyjnych – 735,05zł
− flagi w celach promocyjnych – 2.175,87zł.
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− organizacja zawodów wędkarskich Surfcasting Cup Jastarnia – 8.000,00zł.
− oprawa muzyczna – przegląd Piosenki Morskiej i Rybackiej im. Mariana
Selina – 1.000,00zł.
− książki na cele promocyjne – 7.276,50zł.
− warsztaty, bilety do kina, talony na lody, transport dzieci z SP w Jastarni z
okazji Dnia Dziecka – 14.475,00zł.
− bukiety kwiatów zakupione na uroczystości – 672,00zł.
− zakup medali okolicznościowych – 7.995,00zł.
− pobyt artystów biorących udział w organizowanych przez Gminę IV
Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych – 3.685,00zł.
− posiłki dla uczestników Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza – 7.254,00zł.
− nocleg delegacji Gminy do Rudy Śląskiej – 454,59zł.
− poczęstunek dla osób niewidomych i niedowidzących we współpracy z
Polskim Związkiem Niewidomych – 300,00zł.
− materiały reklamowe na potrzeby promocyjne – 777,70zł.
Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 73,18% planu i wynoszą
413.733,09zł :
1. prowizje – 74.742,43zł ( od opłat miejscowych)
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 629,65zł
3. składki na fundusz pracy – 0,00zł
4. różne opłaty i składki – 299.039,64 ( składka na Związek Miast i Gmin
Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Stowarzyszenie
Turystyczne Kaszuby Północne – 19.500,00zł składka na Obszar
Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 12.484,47zł, składka na
Stowarzyszenie Gmin RP – 738,00zł , czynsz dzierżawny – 7.444,80zł; opłata
za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.615,50zł; czynsz dzierżawny
gruntu w Kuźnicy – 7.000,00zł; dzierżawa gruntów leśnych – 34.617,33zł;
czynsz dzierżawny za plaże – 196.339,54zł.
5. podatek Vat – 3.150,23zł
6. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 36.171,14zł.
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Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.200,00zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:
Wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
w wysokości 1.200,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 561.559,97zł , tj. 83,74 % planu i obejmuje :
1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 0,00zł : z tego:
1) wydatki majątkowe:
1. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej. (dział 754 rozdział 75410). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 30.000,00zł. Nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.
2. Ochotnicze straże pożarne – 149.970,74zł : z tego:
1) wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 39.847,50zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 42.443,62zł ( mundury strażackie –
13.304,41zł, paliwo - 9.387,58zł, środki czyszczące do remizy – 683,27zł;
materiały reklamowe dla jednostki OSP - 553,50zł, rękawiczki nitrylowe i
specjalne – 867,25zł, termometr elektroniczny – 205,50zł, materiały i
akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, łańcuch do
piły) – 3.244,21zł, kompresor – 2.100,00zł, akumulatory, baterie do motoroli –
3.455,60zł, materiały do konserwacji remizy – 1.212,13zł, wyposażenie toreb
ratowniczych – 1.355,26zł, linki bezpieczeństwa osobistego – 2.000,00zł,
dalmierz laserowy – 335,00zł, węże pożarnicze, latarki do hełmu – 3.480,90zł,
pasy transportowe – 164,01zł, klucz do hydrantu – 95,00zł.
3. Zakup energii – 14.599,97zł (energia elektryczna – 7.042,67zł, woda – 88,19zł,
gaz – 7.469,11zł.)
4. Zakup usług remontowych – 19.453,12zł

(przegląd i naprawa sprężarki

powietrza oddechowego – 1.156,20zł, naprawa ubytków z malowaniem
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pomieszczeń w remizie – 5.500,00zł, naprawa samochodu bojowego Scania –
12.796,92zł)
5. Zakup usług pozostałych – 22.062,49zł (ścieki i śmieci – 1.059,48zł, okresowe
badania techniczne samochodów – 9.884,64zł, wyjazdy strażaków, delegacje –
317,00zł, legalizacja gaśnic - 415,76zł, napełnienie gaśnic – 249,08zł, badania
okresowe strażaków – 968,00zł, szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy – 5.250,00zł, przegląd agregatu – 1.734,30zł, pranie mundurów –
592,74zł, przegląd defibrylatora – 509,22zł, usługa gastronomiczna wynikająca
z długotrwałej akcji pożarniczej powyżej 6h – 384,00zł, wykonanie pieczątek –
378,06zł, koszt transportu akumulatora, baterii do motoroli, dorabianie kluczy–
320,21zł).
6. Opłata za usł. telefonii stacjonarnej – 190,00zł
7. Różne opłaty i składki – 11.374,04zł : za ubezpieczenie samochodu
(9.558,60zł), za ubezpieczenie przyczepy (110,00zł), za ubezpieczenie OC OSP
(1.701,44zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu ( 4,00zł).
3. Obrona cywilna – 63.506,43zł : z tego:
1) wydatki bieżące:
1. Zakup materiałów i

wyposażenia – 13.018,73zł (rękawice, kombinezony

ochronne – 435,75zł; pojemniki na odpady w związku z ogłoszeniem Ptasiej
grypy – 1.817,94zł; tablice informacyjne Ptasia grypa – 166,05zł, przyczepa –
9.600,00zł, narzędzia, wiertarka – 998,99zł,).
2. Zakup usług pozostałych – 7.067,78zł (transport pojemników na odpady w
związku z ogłoszeniem Ptasiej grypy – 369,00zł, wydruk ulotek – 345,90zł,
rejestracja przyczepy

–

123,50zł,

zabezpieczenie medyczne imprezy

„Wakacyjne Hity Wszechczasów” – 4.500,00zł, przegląd agregatu – 1.729,38zł)
3. opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.788,85zł (abonament telefonii
komórkowej – 767,67zł, wysłane SMS FULL – 2.021,18zł)
4. różne opłaty i składki – 1.055,07zł
5. szkolenia pracowników – 954,00zł
2) wydatki majątkowe:
6. Zakup Agregatu Prądotwórczego dla Gminy Jastarnia na potrzeby zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej. (dział 754 rozdział 75414). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 39.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 38.622,00zł.
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4. Straż Miejska – 340.582,80zł :
1. Równoważniki dla Strażników Miejskich - 1.610,00zł
2. Wynagrodzenia i pochodne - 242.966,51zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 45.985,84zł (zakup paliwa – 7.999,49zł,
zakup masek, rękawiczek – 452,82zł, zakup żarówek, żetonów do myjni,
uchwytów, płynu do spryskiwaczy – 353,96zł, zakup formularzy mandatu
karnego – 55,20zł, zakup mundurów, naszywek– 19.569,49zł, zakup
defibrylatora – 4.428,00zł, zakup telefonu – 2.620,00zł, zakup kamery cyfrowej
– 5.200,00zł, zakup systemu kontroli dostępu ROGER – 3.900,00zł, zakup
niszczarki – 230,00zł, zakup iluminacji świetlnych – 647,98zł zakup tonera –
528,90zł,)
4. Zakup usług remontowych – 1.316,10zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 505,00zł
6. Zakup usług pozostałych – 36.028,02zł (przegląd okresowy samochodu –
98,00zł, przełożenie i klejenie opon – 370,00zł, dorobienie kluczy do kojców
dla zwierząt – 60,00zł, zakwaterowanie i wyżywienie policjantów – 30.690,00zł,
pranie pościeli – 684,77zł, sprzątanie pomieszczeń i transport mebli do
pomieszczeń dla pracowników sezonowych – 1.050,00zł, wykonanie koszulek
z naszywkami – 2.675,25zł, transport samochodu do naprawy – 400,00zł)
7. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.546,80zł
8. podróże służbowe krajowe – 1.107,00zł
9. różne opłaty i składki – 2.107,68zł ubezpieczenie samochodu
10. odpis na ZFŚS – 4.066,85zł
11. szkolenia pracowników – 3.343,00zł.
5. Pozostała działalność – 7.500,00zł : z tego:
1) wydatki bieżące:
1. Dofinansowanie kosztów zakupu 3 kompletów mundurów specjalnych dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
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Wydatki w kwocie 21.916,32zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 6.399.578,76zł tj. 91,60%
planu.
Wydatki obejmują funkcjonowanie szkoły gminnej, przedszkoli i dowożenie uczniów do
szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania
planu

Szkoła Podstawowa w Jastarni

4 808 204,00

4 327 712,39

90,01

- wydatki bieżące

4 808 204,00

4 327 712,39

90,01

0,00

0,00

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni

323 260,00

277 368,43

85,80

- wydatki bieżące

323 260,00

277 368,43

85,80

Przedszkole niepubliczne w Jastarni

313 732,00

305 392,38

97,34

- wydatki bieżące ( dotacja podmiotowa )

313 732,00

305 392,38

97,34

Przedszkola niepubliczne w innych gminach

60 752,00

49 050,08

80,74

- wydatki bieżące

60 752,00

49 050,08

80,74

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego

82 975,00

82 975,00

100,00

- wydatki bieżące

82 975,00

82 975,00

100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych

1 102 582,00

1 102 582,00

100,00

- wydatki bieżące

1 102 582,00

1 102 582,00

100,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

40 187,00

39 887,44

99,25

- wydatki bieżące

40 187,00

39 887,44

99,25

Urząd Miejski w Jastarni

255 119,00

214 611,04

84,12

- dowożenie dzieci do szkół

166 719,00

146 082,26

87,62

37 000,00
51 400,00

29 479,90
39 048,88

79,68

- wydatki majątkowe

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- pozostała działalność ( odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów
nauczycieli)

OGÓŁEM :

75,97

6 986 811,00

6 399 578,76

91,60
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Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 6.399.578,76zł obejmują:
1. rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych
wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
2. rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –
szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do
sprawozdania
3. rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla
Przedszkola Niepublicznego w Jastarni w kwocie 305.392,38zł oraz kwota
49.050,08zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do
przedszkoli w innych gminach.
4. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 146.082,26zł :
- wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-XII –
39.705,96zł,
- zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 11.470,29zł,
- płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, części do naprawy samochodu, kołpaki, wycieraczki,
żetony do myjni – 1.967,30zł,
- naprawa samochodu wraz z wymianą części – 1.800,00zł,
- druki kart drogowych – 22,00zł,
- naprawa samochodu (wymiana oleju i filtrów w silniku, usługa wulkanizacyjna –
6.080,21zł,
- badanie techniczne pojazdu – 98,00zł,
- na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata
wydatkowano kwotę 79.389,72zł
- zwrot kosztów przejazdu rodzica z uczniem – 3.732,78zł
- opłata ewidencyjna przy okresowych badaniach technicznych samochodu dla osób
niepełnosprawnych – 1,00zł
- ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna – 1.815,00zł.
5. rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 37.000,00zł
na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 29.479,90zł tj. 79,68%
planu
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6. rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego – plan 82.975,00zł na dzień 31.12.2021r. zrealizowano
wydatki w kwocie 82.975,00zł
7. rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych – plan 1.102.582,00zł na dzień 31.12.2021r. zrealizowano
wydatki w kwocie 1.102.582,00zł
8. rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –
plan 40.187,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie
39.887,44 zł, co stanowi 99,25 % planu.
9. rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 51.400,00zł na
dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 39.048,88zł. tj. 75,97% planu w tym:
odpis na ZFŚS w kwocie 35.046,21zł, wynagrodzenia z umowy zlecenia komisji
ds. mianowania 1.400,00zł oraz zakup usług dostępu do internetu w kwocie
2.602,67zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 552.103,21zł tj. 60,17% planu i
obejmują:
- wydatki bieżące w tym:
1. programy polityki zdrowotnej – 8.640,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik
2006)
2. zwalczanie narkomanii – 3.442,50zł.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 358.389,68zł, w ramach których wykonano wydatki
bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.566,83zł
(pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach
profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota
wydatków tj. 158.822,85zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup
nagród, pucharów, stroje dla uczestników zajęć UKS, środki czystości, olej opałowy,
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bilety ma musical, słodycze z okazji Mikołaja dla dzieci ze świetlicy profilaktycznoopiekuńczej, zakup elementów odblaskowych w ramach porozumienia z Komendą
Powiatową Policji, zakup materiałów profilaktycznych – publikacje dla szkoły i do
Punktu Konsultacyjnego, zakup strojów dla młodzieżowej orkiestry dętej, ochraniacze
na kolana dla zawodników sekcji siłowej, zakup artykułów spożywczych zakupionych
z okazji Świąt dla najuboższych rodzin, przewóz uczniów szkoły podstawowej do
Teatru w Gdańsku i Muzeum w Wejherowie, prowadzenie sesji terapeutycznych z
osobami uzależnionymi od alkoholu,

Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za

korzystanie z basenu uczniów klas II SP, ubezpieczenie sprzętu w świetlicy, energia
elektryczna – salka spotkań grupy AA świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie;
monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie,
noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
zajęciach sportowych zawodników sekcji siłowej, noclegi i wyżywienie uczniów UKS
Jastarnia podczas ferii zimowych, dzieci SP w Jastarni z grupy tanecznej DANCE
FLOW i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dofinansowanie przejazdu zawodników
Klubu Pływackiego DELFIN na Mistrzostwa Polski i zawodników z sekcji siłowej na
zawody Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w Kielcach i Skierniewicach,
szkolenia dla członków komisji, wykłady i warsztaty psychologiczne z okazji „Tydzień
Małżeństw”, przedstawienie teatralne o tematyce zagrożeń dla małżeństw, opłaty
sądowe o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
4. pozostała działalność – 76.905,14zł. z tego: wypłaty dotacji dla organizacji
pozarządowych – 17.000,00zł: dotacja udzielona Oddziałowi Rejonowemu Związku
Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni na realizacje zadania: „Program 55+
aktywni seniorzy”; 3.750,00zł: dotacja udzielona Polskiemu Związkowi Niewidomych
na realizacje zadania: „Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych,
mieszkańców gminy Jastarnia.”; 20.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum
na realizacje zadania: „Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia,
pacjentom terminalnie chorym”; Wydatki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w
tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.267,72zł, zakup materiałów –
455,51zł, zakup usług pozostałych – 9.900,94zł ( zakup usług związanych z promocją
szczepień – akcja na terenie Gminy Jastarnia), zakup usług telekomunikacyjnych –
213,97zł (abonament telefoniczny na potrzeby informacji dotyczącej szczepień przeciw
Covid-19), - 317,00zł na realizacje przez MOPS zadań „ochrony zdrowia”.
- wydatki majątkowe w tym:
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− na realizacje zadania: „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc
rekreacji. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 292.711,00zł. W 2021r.
dokonano wydatków na kwotę 104.725,89 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 87,72 % ( plan 1.588.888,00zł , wykonanie
– 1.393.744,17zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania
zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.
1. Domy Pomocy Społecznej – plan 319.500,00zł, zrealizowane wydatki –
253.518,56zł.
2. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2021 roku
przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
Wyszczególnienie

Kwota wypłacona do 31.12.2021r. (zł)

Liczba
świadczeń

Składki

na

ubezpieczenie
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11.676,65

zdrowotne (rozdział 85213)
3. Dodatki energetyczne – 268,78zł
4. Dodatki mieszkaniowe – 20.088,30zł
5. Świadczenia jubileuszowe – 38.200,00zł, dla osób które w gminie Jastarnia
ukończyły 85 lat i więcej oraz z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
6. Szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 208.648,33 zł i stanowi 84,74%.
Obejmują one :
1. świetlice szkolne w wysokości 171.610,85zł
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2. pomoc materialna dla uczniów w wysokości 37.037,48zł (w tym : stypendia
szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym w kwocie 12.737,48zł;
stypendia naukowe w kwocie 24.300,00zł).

Dział 855 Rodzina
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,87 % ( plan 4.796.600,00zł , wykonanie
– 4.742.273,37zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania
zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.
1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w 2021 roku przedstawia
tabela nr 2. (plan 3.454.000,00 wykonanie 3.441.694,70zł).

Tabela nr 2
Wyszczególnienie

Kwota wypłacona do 31.12.2021r. (zł)

Liczba
świadczeń

Świadczenia

wychowawcze

stanowiące pomoc państwa w
wychowywaniu

6.858

3.412.335,70

dzieci

(rozdział 85501)
Obsługa świadczeń
wychowawczych – wypłata

-----

29.359,00 zł

wynagrodzeń z pochodnymi

2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia
tabela nr 3. (plan 1.262.000,00 wykonanie 1.221.924,65zł).

Tabela nr 3
Wyszczególnienie

Kwota wypłacona do 31.12.2021r. (zł)

Liczba
świadczeń

Świadczenia rodzinne, w tym :

4.057

1.186.646,65

1. zasiłki rodzinne

1.514

174.380,31
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2. dodatki

do

zasiłków

839

101.726,69

983

211.523,20

293

455.722,70

16

16.000,00

funduszu

103

38.616,81

ubezpieczenie

199

88.387,42

110

100.289,52

rodzinnych
3. zasiłki
pielęgnacyjne
4. świadczenia
pielęgnacyjne,
specjalny
zasiłek
opiekuńczy oraz
zasiłek

dla

opiekuna
5. jednorazowa
zapomoga

z

tytułu urodzenia
się dziecka
Świadczenia

z

alimentacyjnego
Składki

na

emerytalne i rentowe
Świadczenia rodzicielskie

3. Karta Dużej Rodziny – plan 200,00zł, zrealizowane wydatki – 91,98zł.
4. Rodziny Zastępcze- plan – 56.000,00zł, zrealizowane wydatki 55.881,53zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan
24.400,00zł, zrealizowane wydatki – 22.680,51zł.
6. Szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 7.772.868,89zł tj. 91,11% planu, wydatki obejmują
:
1.

gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.918,94zł, w ramach których wykonano wydatki
bieżące w kwocie 9.918,84zł w tym: opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie;
− i wydatki majątkowe : Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy
Jastarnia. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 46.000,00 zł. W 2021r. nie
poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na kolejne lata.

2.

gospodarka odpadami – 2.298.288,27zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące
w kwocie 2.298.288,27zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –
1.891,78zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 222.464,57zł, odpis na ZFŚS –
4.650,78zł, zakup materiałów – 2.347,57zł; zakup energii – 738,00zł, zakup usług
medycznych – 0,00zł, zakup usług pozostałych – 2.064.967,07zł, w tym : za usługi w
zakresie odbioru odpadów komunalnych (ABRUKO – 1.826.340,47zł), za usługi w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów z PSZOK – 235.739,05zł,
przygotowanie do druku i druk informatora miejskiego – 1.338,30zł, opieka autorska
nad programem GOK – 1.549,25zł); szkolenia – 1.228,50zł;
Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu w PSZOK przedstawia
załącznik Nr 1 do sprawozdania.

3.

oczyszczanie miast i wsi – 1.536.078,57 zł , w ramach których wykonano wydatki
bieżące na kwotę: 1.536.078,57 zł
1. za akcję zima ( Lewicki) – 178.200,00zł
2. za utrzymanie czystości terenu gminy ( Lewicki) – 915.568,00zł
3. za usł. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz
nieczystości ( Publiczny Transport Zarobkowy) – 143.944,23zł
4. za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z
terenu gminy Jastarnia ( EKO DOLINA) – 654,56zł
5. serwis kabin TOI TOI – 92.727,96zł
6. odbiór

odpadów

komunalnych

zebranych

przez

pracowników

gospodarczych – 161.996,40zł
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7. czyszczenie wpustów deszczowych i odwodnień liniowych –
42.987,42zł.
i wydatki majątkowe : Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz
z zapleczem socjalnym. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 1.000,00 zł. W
2021r. nie poniesiono wydatków.

4.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 878.515,66zł, w ramach których wykonano:
1. wydatki bieżące w kwocie 778.918,67zł w tym: wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń – 9.492,61zł; wynagrodzenia wraz z
pochodnymi – 549.744,92zł, zakup materiałów – 123.891,71zł; zakup
usług remontowych – 14.511,76zł zakup usług medycznych – 1.990,00zł,
zakup usług pozostałych – 61.447,31zł, podróże służbowe krajowe –
00,00zł, różne opłaty i składki – 3.900,80zł; odpis na ZFŚS – 12.780,00zł;
, szkolenia – 1.159,56zł.
2. wydatki majątkowe : 1) Modernizacja skweru przy kasztanowcu. Limit
wydatków w roku 2021 wynosił 25.000,00 Dokonano wydatków na kwotę
19.031,99zł. 2) Zakup

dwóch odkurzaczy ulicznych o napędzie

elektrycznym. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 81.000,00zł. W 2021
r. poniesiono wydatki w kwocie 80.565,00zł.
Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia
załącznik Nr 1 do sprawozdania.

5.

Schroniska dla zwierząt – 26.247,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące
– zakup usług pozostałych na kwotę: 26.247,00zł. z tego: prowadzenie schroniska dla
zwierząt (13.038,00zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja, zapewnienie opieki
weterynaryjnej (13.209,00zł),

6.

oświetlenie ulic, placów i dróg – 995.963,25zł, w ramach których wykonano wydatki
bieżące ( 771.840,86zł ) w tym :
1. zakup energii , oświetlenie ulic – 112.803,04zł
2. za konserwacje oświetlenia ulicznego - 51.182,93 zł
3. zakup usług pozostałych – 607.854,89zł (usługa oświetleniowa, montaż i
demontaż dekoracji świątecznych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb
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przeprowadzenia postepowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę energii elektrycznej w 2022r.)
i wydatki majątkowe :
− na realizacje zadania: „Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej
wraz z ulicą Sambora w Juracie.”. Limit wydatków w roku 2021 wynosił
246.000,00 zł. W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 224.122,39zł.

7.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 30.457,32zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie
zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem (14.890,72zł), zakup drzew i palików
do nasadzeń zastępczych (1.831,00zł), zakup drzew w celu wykonania zastępczych
nasadzeń za wycinkę drzew (3.500,00zł), i drzew do nasadzeń przy nowo wybudowanej
drodze w Jastarni (2.987,60zł), opłata za roczny abonament - czujnik do mierzenia
jakości

powietrza

(348,00zł),

mechaniczne

czyszczenie

plaż

(6.500,00zł),

dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (400,00zł).

8.

Pozostała działalność – 1.997.399,88zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące
(1.882.462,15zł) w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace
gospodarcze - 931.746,54zł
2. Materiały (262.190,29zł) :
- zakup paliwa do Quada, łodzi ratunkowych, skuterów – 20.831,43zł
- zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych – 3.273,18zł
- zakup ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych – 3. 911,67zł
- zakup materiałów na kąpieliska strzeżone (wiosła, dulki, liny, bojki,
butle z tlenem, akumulator do skutera wodnego, prostownik, lornetki,
dalmierz, materiały medyczne do apteczek) – 44.709,32zł
- szlaban leśny stalowy – 1.992,60zł
- skrzynie do przechowywania sprzętu ratowniczego, defibrylator, klucz
do defibrylatora do trybu niemowlę/dziecko, stojak do defibrylatora,
ratowniczy – 24.611,78zł
- wyposażenie ochronne dla ratowników, płyny do dezynfekcji,
rękawiczki, pól maski – 15.941,56zł
- worki niebieskie na odpady – 2.723,22zł,
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- ławki betonowe, kosze betonowe, pojemniki stalowe na słupku –
40.922,10zł,
- zakup kątownik stolarski, kłódki, miotły, oleju, paliwa do pilarki,
akumulatorów, wiertarko-wkrętarki, grabie, tarcze do metalu, cement, folia,
łącznik kątowy, gwoździe, , zaprawa cementowa, wkręty, podkładki, śruby,
kłódki, pędzle, farby, rękawice, rozcieńczalnik

– dla pracowników

gospodarczych – 29.394,33zł,
- woda mineralna dla ratowników – 5.216,64zł,
- przewijaki dla niemowląt do szaletów na terenie gminy – 4.549,20zł,
- słupy ogrodzeniowe do wygrodzenia terenu zielonego – 1.845,00zł,
- materiały do szaletu miejskiego – 8.656,63zł (środki czystości),
- materiały do domu pogrzebowego (bateria umywalkowa, grzejnik) –
710,11zł.
- zakup materiałów do uruchomienia kąpielisk morskich – flagi, wkłady
do łóżka, drewniane ogrodzenia, farby, kaski motocyklowe dla ratowników
obsługujących quady i sprzęt motorowodny – 34.496,15zł,
- znak odblaskowy – 4 sztuki informujący o kierunku dojścia do plaży na
czas prowadzenia robót – 1.451,40zł,
- żetony do myjni dla sprzętu motorowodnego, klemy do RAT-3, olej do
silnika zaburtowego – 616,00zł,
- materiały zakupione do szaletu w Kuźnicy – 1.042,92zł,
- zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Szynalewskiego –
4.329,60zł,
- zakup stelaży do tablic informacyjnych przy kasztanowcu i toalety w
Kuźnicy – 1.722,00zł,
- zakup desek heblowanych, formatowanych do naprawy małej
architektury – 5.535,00zł,
- szyby hartowane do wiat przystankowych – 3.708,45zł.
3. Zakup energii - 27.788,74zł :
- energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica ,
przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR, fontanna) –
20.080,06zł
- energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 2.752,66zł
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- energia elektryczna (przepompownia ul. Sztormowa, ul.
Mickiewicza) – 2.128,74zł
- woda ( szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia, zieleńce, fontanna)
– 2.355,58zł
- woda (toaleta automatyczna) – 471,70zł
4. Zakup usług remontowych – 89.548,47zł :
- naprawa uszkodzonej rolety drzwiowej w budynku bosmanatu w porcie
w Kuźnicy (pomieszczenie WC) – 1.033,20zł
- naprawa skutera Kawasaki – 12.901,51zł
- naprawa wyciągarek plażowych – 250,00zł
- uruchomienie fontanny JURATA – 3.011,04zł
- naprawa pompy wodnej fontanny JURATA – 861,00zł
- montaż elewacji drewnianej w domkach dla ratowników – 18.081,00zł.
- naprawa, serwis, przegląd quada Kymco 700 MXU – 19.240,19zł
- naprawa, przegląd serwisowy silnika zaburtowego Honda – 4.255,85zł
- naprawa oraz przygotowanie do zimowania skutera wodnego –
6.860,00zł
- przegląd i serwis quada – 1.702,96zł
- przegląd i konserwacja zimowa silnika zaburtowego Mercury –
220,00zł
- naprawa, serwis szaletu automatycznego – 11.054,40zł
- prace elektryczne – naprawa oświetlenia (wieża kościoła w Kuźnicy) –
1.022,06zł
- konserwacja fontanny JURATA – 9.055,26zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 695,00zł, badania profilaktyczne pracowników
gospodarczych i osób skierowanych prze sąd na przymusowe prace na cele
społeczne,
6. Zakup usług pozostałych – 535.655,98zł w tym:
1) usługi dotyczące plaż (204.184,69zł), z tego:
- wykonanie prac koparką, roboty ziemne (załadunek ziemi, równanie
przejść na plażę) – 53.548,80zł
- świadczenie usługi ratownika wodnego – 22.986,94zł
- abonament telematyczny za pojazdy ratownicze – 738,00zł
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- wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego po plaży –
27.422,85zł
- przygotowanie skutera wodnego do zimowania – 300,00zł
- montaż i konfiguracja sprzętu do łączności wykorzystywanej przez
WOPR – 3.751,50zł
- opłata za zgłoszenie wodno-prawne – 553,38zł
- koszt przesyłki oleju silnikowego, anteny, żelu schładzającego, flag –
114,32zł
- wykonanie strojów dla ratowników – 37.570,71zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do domków ratowników –
2.800,00zł
- szkolenie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach
doskonalenia zawodowego – 4.900,00zł
- opłata za przegląd łodzi ratowniczych, quda, silnika zaburtowego –
3.050,06zł
- opłata za przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności
dokumentu RAT 3, koszt dojazdu na inspekcję – 308,65zł
- opłata – napełnienie butli tlenem medycznym – 1.771,20zł
- wykonanie i montaż stojaka życia (3 szt.) – 28.715,58zł
- wymiana poszycia dachu na domku dla ratowników – 4.428,00zł
- prace elektryczne – odłączenie domków ratowników, usunięcie awarii
– 11.103,20zł
- opłata za rejestracje przyczepy – 121,50zł
2) usługi pozostałe dotyczące gospodarki komunalnej (331.471,29zł), z tego:
−

wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu
bloków

betonowych

i

materiałów

dla

pracowników

gospodarczych – 10.052,56zł
−

montaż szyb na przystankach autobusowych – 1.845,00zł

−

transport ławek i koszy metalowych, szyb hartowanych –
4.674,00zł

−

wykonanie worków do odpadów – 18.093,30zł

−

cięcie sanitarne drzew – 14.660,68zł
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−

wynajem ciągnika do transportu martwych łabędzi z brzegów
zatoki – 2.767,50zł

−

montaż szlabanów leśnych – 1.968,00zł

−

Przesunięcie słupków na ul. Szkolnej i przy św. Rozalii –
2.152,50zł

−

naprawa furtki na placu zabaw – 609,40zł

−

Ścieki, śmieci w szalecie Kuźnica, Jastarnia – 2.197,35zł

−

ścieki w toalecie samoobsługowej – 1.418,70zł

−

serwis i naprawa toalety samoobsługowej – 4.159,00zł

−

utylizacja martwych zwierząt - 4.536,00zł

−

monitoring przepompowni wody deszczowej – ul. Sztormowa –

−

odbiór odpadów mieszanych z targowiska – 8.748,00zł

−

opłata za tymczasowe utwardzenie placu pod scenę na plaży w

442,80zł.

Jastarni i ich demontaż – 188.300,70zł
−

opłata za utwardzenie placu pod scenę na terenie lądowiska –

−

opłata za najem i transport płyt drogowych – 41.401,80zł

−

montaż barierki ochronnej na ul. Bałtyckiej i tablicy

22.140,00zł

informacyjnej przy kasztanie, montaż urządzenia zewnętrznej siłowni zlokalizowanej
przy ul. Sychty – 1.304,00zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 633,65zł
8. Pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 5.424,00zł
9.

Ubezpieczenie pojazdów ratowniczych – 15.860,65zł

10.

Odpis na ZFŚS – 12.918,83zł.

i wydatki majątkowe (114.937,73zł):
1. Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych
– przebieralnie plażowe (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2021
roku wynosił 24.000,00zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie
22.939,50zł.
2. Modernizacja łodzi ratowniczej RAT-3 (dział 900 rozdział 90095). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 65.000,00zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w
kwocie 53.998,23zł
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3. Zakup domku dla ratowników wodnych (dział 900 rozdział 90095). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 38.000,00zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w
kwocie 38.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości
1.208.000,00zł i Biblioteki w wysokości 201.000,00zł.
Wydatki bieżące w kwocie 45.422,99zł przeznaczono na:
1. przekazanie dotacji na realizacje zadania: Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny Fundacja Światło-Życie - 14.325,00zł; Organizacja XXI Festiwalu Piosenki Religijnej
regionu Kaszub– Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki
Półwysep - 11.650,00zł; Imprezy kulturalne o charakterze integracyjnocharytatywnym. Spotkania z ciekawymi ludźmi – Stowarzyszenie Otwartych Serc
SOS - 7.447,99zł; Imprezy o charakterze regionalnym (5.000,00zł). Wydanie książki
„Sosenka z wydm” Jerzego Bandrowskiego (7.000,00zł) – Zrzeszenie KaszubskoPomorskie.
i wydatki majątkowe (29.424,46zł):
1. Dofinansowanie

kosztów

zakupów

inwestycyjnych

„Zakup

podestów

plażowych z desek kompozytowych” dla MOKSiR w Jastarni (dział 921
rozdział 92109). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 30.000,00zł. W 2021 r.
poniesiono wydatki w kwocie 29.424,46zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w
kwocie 101.550,00zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego
Jastarnia w kwocie 15.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 27.000,00 zł , UKS „ Delfin –
40.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni 700,00zł; stypendia dla sportowców –
14.150,00zł, zakup materiałów – zakup koszulek dla uczestników Półmaratonu o Memoriał
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Jana Pawła II na trasie Jastarnia-Władysławowo – 1.500,00zł, karta podarunkowa – nagrody
dla sportowców – 1.800,00zł, nagrody dla trenerów – 1.400,00zł.
Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :
1. Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. Limit wydatków w
roku 2021 wynosi 67.000,00 zł. W 2021 roku dokonano wydatków na kwotę
14.480,00 zł.
2. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni. Limit wydatków w roku
2021 wynosił 50.000,00zł. W 2021r. nie poniesiono wydatków.

2.3. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Jastarnia w
2021 roku
1. Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (Dział 600 Rozdział
60016). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 454.000,00zł. W 2021 roku
dokonano wydatków na kwotę 433.958,95 zł z tego:
▪

Zapłata za budowę ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i

siecią kanalizacyjną –
▪

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży drogowej –
▪

5.904,00 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży sanitarnej –
▪

409.481,95 zł

8.979,00 zł

Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji –

615,00 zł
▪

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży elektrycznej –

8.979,00 zł

2. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2021
wynosił 309.300,00 zł
Dokonano wydatków na kwotę 298.421,38 zł z tego:
▪

Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dokumentacji

projektowej zadania „Budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia
drogowego w ramach Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi” –

4.182,00 zł,
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▪

Zapłata za tablice ocynkowane, profilowo zagięte wraz z obejmami i

słupami zakupione w ramach zadania Budowa węzłów integracyjnych
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” –
▪

2.607,60 zł,

Zapłata za pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania

Przebudowa istniejących chodników i oświetlenia drogowego w ramach projektu
Budowa węzłów integracyjnych –
▪

2.500,00 zł

Zapłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru elektrycznego nad

realizacją inwestycji –
▪

3.690,00 zł

Zapłata za przebudowę istniejącego chodnika i oświetlenia drogowego

na ulicy Portowej w Jastarni w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”
▪

–

276.216,78 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży drogowej –

9.225,00 zł

3. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 2.200.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 108.819,99zł z tego:
▪

Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

„Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
▪

–

87.055,99 zł

Zapłata za opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej dla

zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” II etap

–

21.764,00 zł

4. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z
miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy
Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (Dział 630 Rozdział 63003).
Limit wydatków w roku 2021 wynosił 8.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 1.002,10zł z tego:
▪

Zapłata za przygotowanie spotu reklamowego w ramach promocji

produktu turystycznego na rzecz realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe R10 i R-9 ” –
▪

200,42 zł,
Zapłata za wykonanie i przekazanie zdjęć spotu reklamowego oraz

filmu 180 sekund w ramach promocji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i
R-9 ” –

801,68 zł.
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5. Budowa dróg gminnych oraz parkingów. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków 5.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja
została przeniesiona na 2022 rok.
6. Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (dział
600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 142.400,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 113.160,00zł z tego:
▪

Zapłata za opracowanie projektu budowy drogi ulicy Kaszubskiej w

Jastarni wraz z instalacją oświetleniową i kanalizacją deszczową –

113.160,00 zł

7. Szlak nad Zatoką Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 7.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 2.500,00zł z
tego:
▪

Zapłata za pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania

–

2.500,00 zł

8. Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni
(dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił
1.174.051,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 754.419,90zł z tego:
▪
Abrahama –
▪

Zapłata za opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul.
72.169,00 zł
Zapłata za tablicę informacyjną, ocynkowaną, profilowaną, zagiętą,

laminowaną 120x180 wraz z mocowaniami i słupami dla zadania Przebudowa
odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni –
▪

2.250,90 zł,

Zapłata za wykonanie robót budowlanych – zadania przebudowa

odcinków dróg ulic Błękitnej Abrahama –

680.000,00 zł

9. Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości
Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił
18.450,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 18.450,00zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa publicznej

drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia –

18.450,00 zł

10. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 90.750,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 12.300,00zł z
tego:
▪

Wykonanie operatu wodnoprawnego

–

12.300,00 zł.
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11. Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 35.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 12.300,00zł z
tego:
▪

Wykonanie operatu wodnoprawnego

–

12.300,00 zł.

12. Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia. (Dział 600
Rozdział 60041). Limit wydatków 49.000,00 zł. Dokonano wydatków na
kwotę 48.935,55zł z tego:
▪

Konserwacja nawierzchni z żywicy na przyczółkach pomostu A i B

Przystani Jachtowej –
▪

Prace podwodne związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym pali

stalowych –
▪

4.280,40 zł
18.450,00 zł

Wykonanie uziemienia słupów opraw oświetleniowych na przyczółkach

pomostów A i B Przystania Jachtowej – 3.075,00 zł
▪

Zakup materiałów do wykonania powłok antykorozyjnych stalowych

pali nośnych przyczółków pomostu A i B Przystani Jachtowej –

23.130,15 zł

13. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi.
(Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 10.000,00 zł. Dokonano
wydatków na kwotę 230,05 zł z tego:
▪

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby zadania

inwestycyjnego

–

230,05 zł.

14. Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodnokanalizacyjnych i energetycznych i elewacji. (Dział 700 Rozdział 70004).
Limit wydatków 197.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 194.690,82 zł z
tego:
▪

Zapłata za wykonanie projektu budowlanego budynku socjalnego –

2.200,00 zł
▪

Opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej dla budynków

socjalnych w Jastarni
▪

–

697,88 zł

Zapłata za nadzór autorski nad realizacją zadania Budowa budynku z

dwoma lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 246,00 zł
▪

Zapłata za budowę budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną
▪

–

150.984,00 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży konstrukcyjno-budowlanej

–

9.717,00 zł
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▪

Zapłata za modernizacje istniejącego ogrodzenia –

30.845,94 zł

15. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu
grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni. (Dział 700
Rozdział 70004). Limit wydatków 15.000,00 zł. Dokonano wydatków na
kwotę 33,10 zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie mapy kolorowej na potrzeby zadania – 33,10 zł

16. Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych. (Dział 851 Rozdział 85195). Limit wydatków w roku
2021 wynosił 1.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja
została przeniesiona na kolejny rok.
17. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. (Dział 900
Rozdział 90001). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 46.000,00 zł. W 2021
roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
18. Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem
socjalnym. (Dział 900 Rozdział 90003). Limit wydatków w roku 2021
wynosił 1.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została
przeniesiona na kolejne lata.
19. Modernizacja skweru przy kasztanowcu. (dział 900 rozdział 90004). Limit
wydatków w roku 2021 wynosił 25.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 19.031,99 zł z tego:
▪

Zapłata za modernizacja skweru przy kasztanowcu: –

19.031,99 zł

20. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora
w Juracie. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2021 wynosił
246.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 224.122,39zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie aktualizacji przedmiaru i kosztorysu

inwestorskiego dokumentacji projektowej pn.: Oświetlenie promenady
Nadzatokowej i ulicy Sambora w Juracie: –
▪
inwestycji –
▪
Juracie –

738,00 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego w ramach
1.230,00 zł
Zapłata za budowę Oświetlenie odcinka promenady Nadzatokowej w
222.154,39 zł

21. Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział
92601). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 67.000,00 zł.
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Dokonano wydatków na kwotę 14.480,00 zł z tego:
▪

Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

budowy zespołu boisk w Kużnicy: –

14.480,00 zł

22. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601).
Limit wydatków w roku 2021 wynosił 50.000,00zł. W 2021r. nie poniesiono
wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2022 rok.
23. Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminnych. (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 9.000,00zł. W 2021
roku nie dokonano wydatków.
24. System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe). (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 5.000,00zł. W 2021
roku nie dokonano wydatków.
25. Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy. (dział 600 rozdział 60016).
Limit wydatków w 2021 roku wynosił 80.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 80.000,00 zł z tego:
▪

Zapłata za modernizacje nawierzchni odcinka drogi rowerowej –

80.000,00 zł.
26. Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej. (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 60.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 59.655,00 zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie studni chłonnych w północnej części ulicy

Kaszubskiej w Jastarni –

59.655,00 zł

27. Zakup portowego wózka asenizacyjnego. (dział 600 rozdział 60041). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 50.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 38.633,33 zł z tego:
▪

Zakup portowego wózka asenizacyjnego –

38.633,33 zł

28. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2021
wynosi 100.000,00zł. W 2021r. nie poniesiono wydatków.
29. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej. (dział 754 rozdział 75410). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 30.000,00zł. Ze względu na zwrot przekazanych środków
finansowych w kwocie 30.000,00zł nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.
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30. Zakup Agregatu Prądotwórczego dla Gminy Jastarnia na potrzeby zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej. (dział 754 rozdział 75414). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 39.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 38.622,00 zł z tego:
▪

Zakup Agregatu Prądotwórczego –

38.622,00 zł

31. Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (dział 851 rozdział
85154). Limit wydatków w roku 2021 wynosi 292.711,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 104.725,89 zł z tego:
▪

Zapłata za wymianę istniejącej nawierzchni na placu zabaw przy ulicy

Sosnowej w Juracie –
▪

98.698,89 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży konstrukcyjno-budowlanej zadania: Wymiana nawierzchni placu zabaw przy
ulicy Sosnowej w Juracie

–

6.027,00 zł

32. Zakup dwóch odkurzaczy ulicznych o napędzie elektrycznym (dział 900
rozdział 90004). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 81.000,00zł. W 2021 r.
poniesiono wydatki w kwocie 80.565,00zł z tego:
•

Zakup dwóch odkurzaczy ulicznych o napędzie elektrycznym –
80.565,00 zł.

33. Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych
– przebieralnie plażowe (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2021
roku wynosił 24.000,00zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie
22.939,50zł z tego:
•

Zapłata za wykonanie przebieralni plażowych przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych – 22.939,50 zł.

34. Modernizacja łodzi ratowniczej RAT-3 (dział 900 rozdział 90095). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 65.000,00zł. W 2021r. poniesiono wydatki w
kwocie 53.998,23zł z tego:
•

Zapłata za modernizacje napędu w łodzi ratowniczej RAT-3 –
53.998,23 zł.

35. Zakup domku dla ratowników wodnych (dział 900 rozdział 90095). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 38.000,00zł. W 2021r. poniesiono wydatki w
kwocie 38.000,00zł z tego:
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•

Zapłata za wykonanie i dostawę domku dla ratowników wodnych –
38.000,00 zł.

36. Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych „Zakup podestów
plażowych z desek kompozytowych” dla MOKSiR w Jastarni (dział 921
rozdział 92109). Limit wydatków w 2021 roku wynosił 30.000,00zł. W 2021 r.
poniesiono wydatki w kwocie 29.424,46zł z tego:
•

Zakup podestów plażowych z desek kompozytowych – 29.424,46 zł.

2.4 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jastarnia
Rada Miejska Jastarni Uchwałą Nr XXV/264/2020 z dnia 21.12.2020 roku przyjęła
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2025.
W ciągu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastarnia uległa zmianom,
które zostały wprowadzone następującymi uchwałami :
1. Uchwałą Nr XXIX/305/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.04.2021r.
2. Uchwałą Nr XXXI/324/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.06.2021r.
3. Uchwałą Nr XXXII/340/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.07.2021r.
4. Uchwałą Nr XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.08.2021r.
5. Uchwałą Nr XXXIV/354/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.10.2021r.
6. Uchwałą Nr XXXV/369/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.11.2021r.
7. Uchwałą Nr XXXVIII/391/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r.
Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej były :
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków
bieżących i majątkowych.
- zmiany wprowadzane w zaplanowanych do realizacji przedsięwzięciach.

Przychody :
W 2021 roku zgodnie z planem nie zaciągano kredytów i pożyczek.
Rozchody :
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów
zgodnie z zawartymi umowami.
2021r. 2022r. -

813.000,00
813.000,00
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2023r. 2024r. -

813.000,00
813.000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1
ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok):
2021r.
2022r.
2023r.
2024r.
2025r.

3,44%
3,60%
3,65%
3,37%
0,08%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.
1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny):
2021r.
2022r.
2023r.
2024r.
2025r.

2,17%
13,33%
8,26%
6,88%
2,14%

2.

Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
1. Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (Dział 600 Rozdział
60016). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 454.000,00zł. W 2021 roku
dokonano wydatków na kwotę 433.958,95 zł z tego:
▪

Zapłata za budowę ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i

siecią kanalizacyjną –
▪

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży drogowej –
▪

5.904,00 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży sanitarnej –
▪

409.481,95 zł

8.979,00 zł

Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji –

615,00 zł
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▪

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży elektrycznej –

8.979,00 zł

2. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2021
wynosił 309.300,00 zł
Dokonano wydatków na kwotę 298.421,38 zł z tego:
▪

Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dokumentacji

projektowej zadania „Budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia
drogowego w ramach Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi” –
▪

4.182,00 zł,

Zapłata za tablice ocynkowane, profilowo zagięte wraz z obejmami i

słupami zakupione w ramach zadania Budowa węzłów integracyjnych
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” –
▪

2.607,60 zł,

Zapłata za pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania

Przebudowa istniejących chodników i oświetlenia drogowego w ramach projektu
Budowa węzłów integracyjnych –
▪

Zapłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru elektrycznego nad

realizacją inwestycji –
▪

2.500,00 zł

3.690,00 zł

Zapłata za przebudowę istniejącego chodnika i oświetlenia drogowego

na ulicy Portowej w Jastarni w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”
▪

–

276.216,78 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży drogowej –

9.225,00 zł

3. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit
wydatków w 2021 roku wynosił 2.200.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 108.819,99zł z tego:
▪

Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

„Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
▪

–

87.055,99 zł

Zapłata za opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej dla

zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” II etap

–

21.764,00 zł
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4. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z
miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy
Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (Dział 630 Rozdział 63003).
Limit wydatków w roku 2021 wynosił 8.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 1.002,10zł z tego:
▪

Zapłata za przygotowanie spotu reklamowego w ramach promocji

produktu turystycznego na rzecz realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe R10 i R-9 ” –
▪

200,42 zł,
Zapłata za wykonanie i przekazanie zdjęć spotu reklamowego oraz

filmu 180 sekund w ramach promocji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i
R-9 ” –

801,68 zł.

5. Budowa dróg gminnych oraz parkingów. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków 5.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja
została przeniesiona na 2022 rok.
6. Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (dział
600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 142.400,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 113.160,00zł z tego:
▪

Zapłata za opracowanie projektu budowy drogi ulicy Kaszubskiej w

Jastarni wraz z instalacją oświetleniową i kanalizacją deszczową –

113.160,00 zł

7. Szlak nad Zatoką Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 7.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 2.500,00zł z
tego:
▪

Zapłata za pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania

–

2.500,00 zł

8. Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni
(dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił
1.174.051,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 754.419,90zł z tego:
▪
Abrahama –
▪

Zapłata za opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul.
72.169,00 zł
Zapłata za tablicę informacyjną, ocynkowaną, profilowaną, zagiętą,

laminowaną 120x180 wraz z mocowaniami i słupami dla zadania Przebudowa
odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni –
▪

2.250,90 zł,

Zapłata za wykonanie robót budowlanych – zadania przebudowa

odcinków dróg ulic Błękitnej Abrahama –

680.000,00 zł
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9. Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości
Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2021 roku wynosił
18.450,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 18.450,00zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa publicznej

drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia –

18.450,00 zł

10. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 90.750,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 12.300,00zł z
tego:
▪

Wykonanie operatu wodnoprawnego

–

12.300,00 zł.

11. Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w
2021 roku wynosił 35.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 12.300,00zł z
tego:
▪

Wykonanie operatu wodnoprawnego

–

12.300,00 zł.

12. Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia. (Dział 600
Rozdział 60041). Limit wydatków 49.000,00 zł. Dokonano wydatków na
kwotę 48.935,55zł z tego:
▪

Konserwacja nawierzchni z żywicy na przyczółkach pomostu A i B

Przystani Jachtowej –
▪

Prace podwodne związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym pali

stalowych –
▪

4.280,40 zł
18.450,00 zł

Wykonanie uziemienia słupów opraw oświetleniowych na przyczółkach

pomostów A i B Przystania Jachtowej – 3.075,00 zł
▪

Zakup materiałów do wykonania powłok antykorozyjnych stalowych

pali nośnych przyczółków pomostu A i B Przystani Jachtowej –

23.130,15 zł

13. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi.
(Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 10.000,00 zł. Dokonano
wydatków na kwotę 230,05 zł z tego:
▪

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby zadania

inwestycyjnego

–

230,05 zł.

14. Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodnokanalizacyjnych i energetycznych i elewacji. (Dział 700 Rozdział 70004).
Limit wydatków 197.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 194.690,82 zł z
tego:
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▪

Zapłata za wykonanie projektu budowlanego budynku socjalnego –

2.200,00 zł
▪

Opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej dla budynków

socjalnych w Jastarni
▪

–

697,88 zł

Zapłata za nadzór autorski nad realizacją zadania Budowa budynku z

dwoma lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 246,00 zł
▪

Zapłata za budowę budynku z dwoma lokalami socjalnymi wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną
▪

–

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

branży konstrukcyjno-budowlanej
▪

150.984,00 zł
–

Zapłata za modernizacje istniejącego ogrodzenia –

9.717,00 zł
30.845,94 zł

15. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu
grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni. (Dział 700
Rozdział 70004). Limit wydatków 15.000,00 zł. Dokonano wydatków na
kwotę 33,10 zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie mapy kolorowej na potrzeby zadania – 33,10 zł

16. Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych. (Dział 851 Rozdział 85195). Limit wydatków w roku
2021 wynosił 1.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja
została przeniesiona na kolejny rok.
17. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. (Dział 900
Rozdział 90001). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 46.000,00 zł. W 2021
roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
18. Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem
socjalnym. (Dział 900 Rozdział 90003). Limit wydatków w roku 2021
wynosił 1.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została
przeniesiona na kolejne lata.
19. Modernizacja skweru przy kasztanowcu. (dział 900 rozdział 90004). Limit
wydatków w roku 2021 wynosił 25.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 19.031,99 zł z tego:
▪

Zapłata za modernizacja skweru przy kasztanowcu: –

19.031,99 zł

20. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora
w Juracie. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2021 wynosił
246.000,00 zł.
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Dokonano wydatków na kwotę 224.122,39zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie aktualizacji przedmiaru i kosztorysu

inwestorskiego dokumentacji projektowej pn.: Oświetlenie promenady
Nadzatokowej i ulicy Sambora w Juracie: –
▪
inwestycji –
▪
Juracie –

738,00 zł

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego w ramach
1.230,00 zł
Zapłata za budowę Oświetlenie odcinka promenady Nadzatokowej w
222.154,39 zł

21. Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział
92601). Limit wydatków w roku 2021 wynosił 67.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 14.480,00 zł z tego:
▪

Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

budowy zespołu boisk w Kużnicy: –

14.480,00 zł

22. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601).
Limit wydatków w roku 2021 wynosił 50.000,00zł. W 2021r. nie poniesiono
wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2022 rok.

3. Gospodarka komunalna.
3.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych.
Na terenie Gminy Jastarnia zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym
odprowadzaniem ścieków zajmuje się Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o. na mocy zezwolenia wydanego Decyzją Komunalnego
Związku Gmin we Władysławowie Nr ZP-6431/01/02 z dnia 3.10.2002 r. Gmina posiada
udziały w tej spółce. Dostawa wody dla Gminy Jastarnia odbywa się głównie z Ujęcia Wody
„Cetniewo” zlokalizowanego we Władysławowie. W celu zapewnienia optymalnych
parametrów ciśnienia i przepływu w sieci wodociągowej, w sezonie letnim uruchamiane jest
wspomagające Ujęcie Wody w Juracie. Ścieki od mieszkańców Gminy odprowadzane są
układem kanalizacyjnym grawitacyjno-tłocznym do lokalnej oczyszczalni ścieków będącej
własnością Spółki Wodno – Ściekowej „SWARZEWO”. Gmina jest członkiem tej spółki.
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Ilość oczyszczonych ścieków w oczyszczalni ścieków w Juracie w 2021 r.

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA
suma I półrocze
suma II półrocze

Przepływ [m3]
20 747
17 904
21 701
22 100
33 078
60 035
91 712
104 908
47 004
22 447
29 912
25 053
496 601
175 565
321 036

Sprzedaż wody i odbiór ścieków przez „EKOWIK” Sp. z o.o w 2021 roku w m3:

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Całoroczne

Kuźnica
Jastarnia
Jurata
Razem
Ścieki Woda Ścieki Woda Ścieki Woda Ścieki Woda
1166
1178
7728
8103
3365
2499 12259 11780
1340
2153
7952
8143
7422
3315 16714 13611
1583
1584
9487
9685
4386
3191 15456 14460
1436
1469
9550 10693
3883
3227 14869 15389
2448
2467 17041 18622
9637
5896 29126 26985
6205
6422 42705 46716 16337 14983 65247 68121
9013
9450 58273 62301 24309 20919 91595 92670
8702
9414 63097 65969 25388 19851 97187 95234
3481
3578 27910 29406 12384 12023 43775 45007
1577
1648 12310 13045
4959
4230 18846 18923
1420
1496
9599
9573
4992
3256 16011 14325
1422
1437
9797
9952
6569
3856 17788 15245
39793 42296 275449 292208 123631 97246 438873 431750
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3.2 Gospodarka odpadowa.
Regulacje prawne – akty prawa miejscowego
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372
ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2021 poz. 888 t.j.) organy gminy podjęły następujące akty prawa miejscowego, które w
2021 r. regulowały system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie:
1. UCHWAŁA NR XIV/129/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. UCHWAŁA NR XVI/162/2020 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej
Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. UCHWAŁA NR XIX/203/2020 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 maja 2020
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia.
4. UCHWAŁA NR XIV/130/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. UCHWAŁA NR XV/150/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 19 grudnia 2019
r. w sprawie określenia obowiązującej na terenie Gminy Jastarnia górnej stawki opłaty
za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
6. UCHWAŁA NR XIV/132/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
7. UCHWAŁA
NR
007/G330/P/20
KOLEGIUM
REGIONALNEJ
OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU z dnia 7 stycznia 2020 r.

IZBY

8. UCHWAŁA
NR
006/G330/P/20
KOLEGIUM
REGIONALNEJ
OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU z dnia 7 stycznia 2020 r.

IZBY
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9. UCHWAŁA NR XIV/131/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
10. UCHWAŁA NR XIV/127/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
11. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA JASTARNI z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zlokalizowanego w Jastarni
12. UCHWAŁA NR XXIV/210/2016 RADY MIASTA JASTARNI z dnia 30 czerwca 2016
r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę
Miasta Jastarni w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jastarnia do
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
W roku 2021 realizacje świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jastarnia oraz zagospodarowanie tych odpadów, powierzono
firmie ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78. Przedsiębiorstwo
to zostało wyłonione w przetargu ogłoszonym w roku 2020 zgodnie z ustawa o zamówieniach
publicznych.
Przedsiębiorstwo jest wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastarnia. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku do
wspomnianego rejestru było wpisanych dziesięciu przedsiębiorców.
W analizowanym roku odpady komunalne z terenu Gminy Jastarnia odbierane były w systemie
workowym oraz w systemie pojemnikowym. W systemie pojemnikowym odbierane były
odpady komunalne zmieszane oraz popioły i żużle z urządzeń grzewczych. Natomiast w
systemie workowym odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.
Sposób segregacji odpadów komunalnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi poszczególne frakcje odpadów właściciele,
nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia, gromadzili w workach:
• żółty – odpady z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe oraz metale;
• niebieski – papier;
• zielony – opakowania ze szkła;
• brązowy - odpady ulegające biodegradacji.
W 2021 roku odbiory zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbieranych w sposób
selektywny następowały z częstotliwością określoną w załączniku do uchwały nr
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XVI/162/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika
do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rodzaj
odpadów
komunalnych

Sposób gromadzenia /
odbioru odpadów
Nieruchomoś
ci na których
zamieszkują
mieszkańcy

Nieruchomoś
ci mieszane

Częstotliwość odbioru odpadów
Nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy
wrzesień-maj
(kwiecień, maj,
czerwiec)2

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Szkło

Papier, tektura,
odpady
opakowaniowe z
papieru i tektury

Tworzywa
sztuczne, metale,
opakowania
wielomateriałowe

Bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne

Żużle i popioły
pochodzące z
urządzeń
grzewczych

1)

2)

Pojemniki właściciela
nieruchomości /
bezpośrednio z
nieruchomości
Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio
z nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie
1 x dwa
tygodnie

(kwiecieńpaździernik)1

1 x tydzień

1 x tydzień

wrzesień-maj
(kwiecień,
maj,
czerwiec)2

1 x dwa
tygodnie
1 x dwa
tygodnie

czerwiec –
sierpień
(kwiecieńpaździernik)1

1 x tydzień

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio
z nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio
z nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio
z nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Pojemniki właściciela
nieruchomości /
bezpośrednio z
nieruchomości
Do PSZOK

1 x tydzień

Wskazany okres dotyczy
(zmieszanych) odpadów
wielolokalowych.
Wskazany okres dotyczy
(zmieszanych) odpadów
wielolokalowych.

czerwiecsierpień

Nieruchomości mieszane

1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.
1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.
1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.
1 x miesiąc

1 x tydzień

1 x miesiąc

w godzinach otwarcia punktu

wyłącznie odbierania z częstotliwością jeden raz w tygodniu niesegregowanych
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków
wyłącznie odbierania z częstotliwością jeden raz w tygodniu niesegregowanych
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków
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Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych
W celu realizacji zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku gminy
zobowiązane są tworzyć na własnym terenie punkty selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK).
Na terenie Gminy Jastarnia w 2021 roku funkcjonował jeden stacjonarny PSZOK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi gmina za pomocą własnej
jednostki budżetowej MZP Jastarnia. Znajduje się on w Jastarni przy ulicy Mickiewicza 125 i
czynny jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 16.00 oraz w soboty
w godzinach 8.00 – 12.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zasady funkcjonowania PSZOK określa załącznik nr 1 DO ZARZĄDZENIA NR 46/2016
BURMISTRZA MIASTA JASTARNIA z dnia 30 marca 2016 r.
Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie
oddać wskazane poniżej frakcje odpadów:
FRAKCJA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

RODZAJ I KOD WG
KATALOGU
ODPADÓW

15 01 07
Szkło

20 01 02

Papier

15 01 01
20 01 01

Tworzywa sztuczne

15 01 02
20 01 39

USZCZEGÓŁOWIENIE
RODZAJU ODPADÓW

Opakowania ze szkła
Szkło inne niż opakowania ze
szkła
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura inne niż
opakowania
Opakowania
z
tworzyw
sztucznych
Tworzywa sztuczne inne niż
opakowania
Opakowania wielomateriałowe
(kartoniki po napojach).

Opakowania wielomateriałowe oraz
metale

15 01 05

Metale

15 01 04

Opakowania z metalu

Komunalne odpady zielone ulęgające
biodegradacji

20 02 01

Gałęzie, trawa, liście,
Odpady warzyw i owoców

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz akumulatory i
świetlówki

20 01 35*
20 01 36
20 01 33*
20 01 34
20 01 23*
20 01 21*

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne
Baterie i akumulatory
Urządzenia zawierające freony
Lampy fluoroscencyjne i inne
odpady zawierające rtęć.

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz zużyte opony

20 03 07
16 01 03

Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
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Powstające w gospodarstwach
domowych zużyte chemikalia
Odpady budowlane i rozbiórkowe
powstające w gospodarstwach
domowych

20 01 28
20 01 30
20 01 80
20 01 99

Popioły i żużle z urządzeń
grzewczych

20 01 99

Drewno

20 01 38

Farby, tusze, kleje, lepiszcza i
żywice.
Detergenty
Środki ochrony roślin
Inne niewymienione frakcje
zbierane
w sposób selektywny.
Inne niewymienione
zbierane
w sposób selektywny

frakcje

Drewno inne niż wymienione w
20 01 37

Baterie i akumulatory, mieszkańcy gminy, mogli wrzucać do specjalnych pojemników
znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w placówkach oświatowych i
handlowych, a przeterminowane leki do pojemnika ustawionego w aptece położonej przy ulicy
Stelmaszczyka 5.

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz działania podjęte przez gminę wobec
właścicieli nieruchomości
Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
2021 roku wyniosła 1238 szt.
W analizowanym roku wysłano, do właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi, 5 wezwań do samodzielnego złożenia deklaracji
DOGOK. W wyniku przeprowadzonych postepowań administracyjnych wydano dwie decyzje
określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości,
którzy nie zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
obowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy, na korzystanie z usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. W
2021 roku podpisano 227 umowy indywidualne.
Nadzór nad realizacja tego obowiązku zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy sprawuje burmistrz. Wobec
powyższego w 2021 roku podjęto również działania kontrolne wobec wspomnianych
właścicieli nieruchomości. Prócz weryfikacji umów na odbiór odpadów, sprawdzono również
jak właściciele nieruchomości wywiązują się z obowiązków wynikających z uchwały nr
XIX/203/2020 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia.
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Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Informacja o masie odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy
1) W roku 2021 ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia
odebrano 3 675,2000 Mg odpadów komunalnych.
Poniższa tabela i wykres zawierają informacje o masie odpadów komunalnych odebranych z
nieruchomości z rozbiciem na poszczególne frakcje.
KOD ODPADÓW
20 03 01
15 01 01

RODZAJ ODPADÓW
niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
opakowania z papieru i
tektury

MASA ODEBRANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH [Mg]
2 185,5400
159,9000

15 01 06

zmieszane odpady
opakowaniowe

250,9800

15 01 07

opakowania ze szkła

306,3000

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

20 03 99

inne niewymienione frakcje
zebrane w sposób
selektywny (popiół)

117,0200

20 02 01

odpady ulegające
biodegradacji

407,1000

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

241,5200

20 03 99

odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach

6,2400

SUMA

0,6000

3 675,2000

62

Wykres obrazujący ilość odebranych odpadów komunalnych z rozbiciem na poszczególne
frakcje (Mg).

63

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

segregowane

41%

59%

W łącznej masie wszystkich odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych
terenu gminy, w 2021 roku, 41 % stanowiły odpady zgromadzone przez właścicieli
nieruchomości w sposób selektywny.
2) W omawianym okresie gmina odebrała od mieszkańców objętych gminnym systemem
2 694,540 Mg odpadów komunalnych.
Tabela i wykres przedstawiające ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości
objętych gminnym systemem z rozbiciem na poszczególne miesiące roku 2021.

MIESIĄC 2021

WAGA ODPADÓW
SELEKTYWNIE
ZBIERANYCH (MG)

WAGA ODPADÓW
ZMIESZANYCH 20 03 01

WAGA ODPADÓW
RAZEM (MG)

(MG)

styczeń

48,48

67,40

115,88

luty

57,46

58,62

116,08

marzec

70,64

94,00

164,64

kwiecień

129,08

75,70

204,78

maj

90,18

95,60

185,78
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czerwiec

133,86

229,82

363,68

lipiec

161,94

297,38

459,32

sierpień

156,72

308,76

465,48

wrzesień

94,40

159,22

253,62

październik

45,10

71,94

117,04

listopad

78,52

57,72

136,24

grudzień

41,00

71,00

112,00

razem

1 107,38

1 587,16

2 694,54

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

W łącznej masie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości objętych gminnym
systemem znajdowało się 1 107,3800 Mg odpadów komunalnych gromadzonych przez
mieszkańców gminy w sposób selektywny.

miesiąc
2021

tworzywa
sztuczne zmieszane
opakowanio
we
15 01 06

opakowania
ze szkła

papieropakowania
z papieru i
tektury

15 01 07
15 01 01
(Mg)
(Mg)

(Mg)

ulegające
biodegradacj
i

Wielko
gabarytowe
20 03 07

20 02 01
(Mg)
(Mg)

odpady
komunalne
niewymieni
one w
innych
podgrupach
- popioły z
gospodarstw
domowych
20 03 99

waga
odpadów
razem
(Mg)

(Mg)
styczeń

8,80

10,14

6,24

7,22

16,08

48,48
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luty

7,34

6,58

4,04

1,40

11,90

marzec

12,98

7,10

6,00

22,60

kwiecień

6,48

12,52

9,88

35,80

maj

13,66

18,90

12,14

36,74

czerwiec

23,68

30,74

13,62

65,82

133,86

lipiec

27,84

59,54

23,72

50,84

161,94

sierpień

35,56

55,88

22,44

37,64

wrzesień

15,42

25,82

8,94

44,22

94,40

październik

4,74

10,64

6,08

23,64

45,10

listopad

9,14

8,18

4,22

41,64

15,34

78,52

grudzień

8,04

3,80

4,66

13,50

11,00

41,00

razem

173,68

249,84

121,98

381,06

117,02

1 107,38

51,90

26,20

57,46

21,96

70,64

12,50

129,08

8,74

90,18

5,20

63,80

156,72

Informacja o masie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jastarnia w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Łączna masa odpadów komunalnych odebranych w PSZOK w 2021 roku wyniosła 518,7560
Mg.
Poniższa tabela zawierają informacje o masie odpadów komunalnych zebranych w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z rozbiciem na poszczególne frakcje.
MASA ZEBRANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH [Mg]

KOD
ODPADÓW

RODZAJ ODPADÓW

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

24,9800

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

25,2000

15 01 07

opakowania ze szkła

10,7170

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

319,1460

16 01 03

Zużyte opony

3,7590

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)

2,8800
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20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

16,8200

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

113,8030

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,1710

20 01 36

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

2,7000

SUMA

518,7560

Wykres obrazujący skład morfologiczny zebranych w PSZOK odpadów komunalnych.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Opakowania z tworzyw sztucznych

2,7
0,171

odpady wielkogabarytowe

113,803

odpady ulegające biodegradacji

16,82

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23…

2,88

Zużyte opony

3,759

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

319,146

opakowania ze szkła

10,717

zmieszane odpady opakowaniowe

25,2

opakowania z papieru i tektury

24,98
0,1

50,1 100,1 150,1 200,1 250,1 300,1 350,1

Dominującym strumieniem odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnym był beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (odpady o kodzie 17 01
01).
Procentowy udział odpadów betonu oraz gruz betonowego z rozbiórek i remontów zebranego
w całkowitej ilości odpadów zebranych w PSZOK w roku 2021.
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Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia i odzysku
Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. 2021 poz.888 t.j.) gminy w 2021 roku są zobowiązane do przekazania do
recyklingu lub ponownego użycia i odzysku 20% masy zebranych odpadów komunalnych.
Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi
z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy.
MASA
ODPADÓW
[Mg]

MASA ODPADÓW PRZYGOTOWANYCH
DO PONOWNEGO UŻYCIA I
PODDANYCH RECYKLINGU W [Mg]

KOD
ODPADÓW

RODZAJ ODPADÓW

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19
12 05

0,0000

1,1942

20 01 11

Tekstylia

0,0000

0,0099

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

25,2000

8,3109

15 01 03

Opakowania z drewna

0,0000

0,1422

15 01 07

Opakowania ze szkła

306,3000

314,5209

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

0,0000

1,0797

20 01 36

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

0,0000

0,0080

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

407,1000

381,7400
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159,9000

103,5630

Tworzywa sztuczne i guma

0,0000

0,9870

19 12 01

Papier i tektura

0,0000

47,2284

19 12 02

Metale żelazne

0,0000

0,2275

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,6000

37,8399

899,1000

900,1933

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

19 12 04

SUMA

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia odpadów komunalnych
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021 poz. 1530)
w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu odpadów komunalnych przewiduje, że poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, oblicza się zgodnie ze
wzorem:

gdzie:
P – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,
wyrażony w %,
Mr – łączna masa odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowaniu do
ponownego użycia, wyrażona w Mg,
Mw – łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg.
Do obliczeń stosuje się zasady oraz metody określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2019/1004 z 7 czerwca 2019 r. Przy obliczaniu parametrów Mr i Mw należy brać pod uwagę
odpady z grup 15 i 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06,
określonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, odebrane z terenu danej gminy (zarówno przez gminę, jak i przez
podmiot, który ma podpisane umowy z właścicielami nieruchomości) i zebrane z terenu danej
gminy (zarówno przez gminę, jak i innych zbierających odpady komunalne). Należy
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uwzględnić masę bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych recyklingowi u
źródła.
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi w tonach [Mg]

900,1933

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w tonach [Mg]

3 884,810

Łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg]

508,7881

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych [%]

23,17

Osiągnięty przez Gminę Jastarnia poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych w roku 2021 wyniósł 23,17% przez co gmina osiągnęła ustawowo
wymagane poziomy.

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów
komunalnych
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych
recyklingowi [Mg]

odpady betonu oraz gruz betonowy z
319,1460
362,7400
rozbiórek i remontów
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
17 01 01

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku - Mrbr [Mg]

362,7400

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych [%]

119,93%

Osiągnięty przez Gminę Jastarnia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w 2021 roku wyniósł 119,93 %.
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Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017
poz. 2412) w 2021 roku zezwala na składowanie 35% masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW
KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO
SKŁADOWANIA
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę z roku
sprawozdawczym [Mg]

1 587,1600

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku
sprawozdawczym [Mg]

2 185,5400

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w
ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy [Mg]

958,9600

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim
półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy [Mg]

1 158,6200

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995
r.) - OUB1995 [Mg]

622,9450

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i
przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru
gminy/związku międzygminnego, przekazanych do składowania - MOUBR
[Mg]

247,9660

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania , [%]

38,14

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wyniósł 38,14 %. Tym samym gmina spełniła wymogi określone
w powyższych rozporządzeniach

Informacja na temat poziomu składowania odpadów komunalnych i
pochodzących z przetwarzania odpadów
Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151) wskazuje na obowiązek przekazywania
informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r.
Art. 3b ust.2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2021 poz.888 t.j.) określa, że wyżej wymieniony poziom składowania oblicza się jako
stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.
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gdzie :
Ms – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych odpadów komunalnych przekazanych
w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania (D5), wyrażoną w Mg. (Przy
obliczaniu masy odpadów komunalnych przekazanych do składowania można korzystać
zarówno z danych zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz z innych źródeł danych, którymi gmina dysponuje, np. od
prowadzących instalację komunalną.)
Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych,
wyrażoną w Mg.
Poziom składowania dla roku 2020:
Poziom składowania = (641,2994 : 3655,5270) x 100%
Poziom składowanie = 17,54%
Natomiast dla 2021 roku:
Poziom składowania = (789,3348 : 4193,9560) x 100%
Poziom składowanie = 18,82%

Koszty obsługi systemu
Na koszt obsługi systemu wchodzą koszty poniesione przez Gminę Jastarnia w związku z
odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, koszty
związane prowadzeniem PSZOK oraz koszty administracyjne.
W roku 2021 łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Jastarnia wyniosły 2 298 288,27 zł.
Koszty obsługi systemu obejmowały:
1. Koszty wynikające z umów na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania
zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie
gminy –umowa z ABRUKO SP. Z o.o.: 1 816 372,93 zł;
2. Koszty wynikające z funkcjonowania PSZOK prowadzonego MZP JASTARNIA:

315 402,32 zł;
3. Koszty administracyjne wynikające z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
UM JASTARNIA: 166 513,02 zł.
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Koszty wynikające z umów na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania
zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie
gminy –umowa z Abruko sp. z o.o.

M-C 2021

ODBIÓR I
TRANSPORT
ODPADÓW
ZMIESZANYCH

ODBIÓR I
TRANSPORT
ODPADÓW
ZBIERANYCH
SELEKTYWNIE

ZAGOSPODARO
WANIE
ODPADÓW
ZMIESZANYCH

ZAGOSPODAROW
ANIE ODPADÓW
ZBIERANYCH
SELEKTYWNIE

RAZEM

1

18 052,42

21 362,22

29 025,08

7 412,45

75 852,17

2

15 700,78

20 075,55

25 244,07

13 898,09

74 918,49

3

25 176,97

31 126,81

40 480,08

11 949,41

108 733,27

4

36 475,49

34 008,59

32 599,39

40 007,79

143 091,26

5

25 605,50

39 736,93

41 169,10

13 512,69

120 024,22

6

61 554,98

58 984,05

98 969,50

20 429,25

239 937,78

7

79 650,26

71 357,24

128 063,47

21 497,13

300 568,10

8

82 698,28

69 057,11

132 964,16

21 757,40

306 476,95

9

42 645,49

41 596,42

68 566,37

13 895,90

166 704,18

10

19 268,41

36 072,86

30 980,19

30 335,57

116 657,03

11

15 459,73

34 599,05

24 856,49

13 927,32

88 842,59

12

19 016,64

18 066,00

30 575,38

6 908,87

74 566,89

RAZEM

441 304,95

476 042,83

683 493,28

215 531,87

1 816 372,93

Koszty wynikające z funkcjonowania PSZOK prowadzonego
MZP Jastarnia w roku 2021
LP.

KWOTA (W ZŁ BRUTTO)

WYDATKI

1 zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK

odbiór i transport odpadów

2 zebranych w PSZOK

148 043,55

USŁUGI
TRANSPORTOWE
ROBERT LEWICKI

55 965,00

ZYGMUNT
KRUSZYŃSKI

17 220,00

FOX RECYKLING SP. Z
o.o.

4 212,00
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koszty związane z prowadzeniem PSZOK (zakup energii,

3 usługi ważenia, wynajmu kontenerów, opłaty i prowizje

11 036,50

bankowe, udostepnienie toalet)

4 koszty związane z wynagrodzeniem pracowników

74 119,66

5 Wydatki osobowe niewliczone do wynagrodzeń

1 891,78

5 Składki FŚS

1 550,26

6 wydatki inwestycyjne

1 363,57

Razem

315 402,32

Koszty administracyjne wynikające z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
UM Jastarnia w roku 2021
LP.

KWOTA (W ZŁ BRUTTO)

WYDATKI
koszty związane z wynagrodzeniem pracowników oraz

4 koszty około osobowe

148 344,91

5 ZFŚS

3 100,52

6 szkolenia pracownicze

1 228,50

7

druk harmonogramów wywozu odpadów komunalnych w
Informatorze Miejskim, opłata licencyjna za programy do
obsługi systemu, druk formularzy deklaracji ,materiały
biurowe
Razem

13 839,09

166 513,02

3.3 Transport publiczny.
W 2021 r. Gmina dotowała kwotą 7.200 zł transport autobusowy, współpracując w tym
zakresie ze Starostwem Powiatowym w Pucku.

4. Polityka gminy oraz programy i strategie.
4.1 Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Jastarnia
i jej aktualizacji.
W roku 2021 elementami szczególnie wpisującymi się w realizację Strategii były:
1) budowa sieci gazowej w Juracie przez operatora zewnętrznego,
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2) sytuacja na rynku pracy, umożliwiająca dobrze płatną pracę dla młodzieży, w szczególności
w sezonie letnim,
3) kontynuacja programu gminnego „Działki dla młodych” („sprzyjające warunki dla rozwoju
budownictwa mieszkaniowego (…)),
4) prace nad dokumentacją przygotowawczą dla projektu „Poprawa przepustowości na linii nr
213 Reda – Hel” – zlecone przez PKP PLK.
6) rozwinięcie oferty komunikacji morskiej przez operatorów z sektora prywatnego,
7) realizacja imprez na skalę ogólnopolską – koncert realizowany z Telewizją Polską SA i
Polskim Radiem SA „Wakacyjne Hity Wszechczasów” oraz dwudniowy „Salt Wave Festival”.
Obok „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Jastarni” obowiązującym dokumentem jest
Strategia Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025 przyjęta podczas XXI nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta Jastarnia przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2016 r.

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dla terenu Gminy Jastarnia obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastarni zatwierdzone Uchwałą nr XXXI/193/2005
Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 października 2005r.
1.1 Powierzchnia terenów wskazanych w studium:
a) do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 800ha
b) w tym na podstawie przepisów odrębnych: 0
c) wymagających zmiany przeznaczenia
- gruntów rolnych na cele nierolnicze: 52 ha
- gruntów leśnych na cele nieleśne: 15 ha
1.2. Powierzchnia przeznaczenia terenów pod funkcje (% powierzchni gminy)
- mieszkaniowe wielorodzinne: 0
- mieszkaniowe jednorodzinne: 21%
- usługowe: 5%
- techniczno-produkcyjne: 0
- komunikacyjne: 10%
- infrastruktury technicznej 1%
- użytkowania rolniczego w tym tereny zabudowy zagrodowej: 0
- zieleni i wód: 53%
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- inne: 10%

4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
I. Obowiązujące:
1.1. Liczba ogółem 23:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pasa przykolejowego w rejonie
wczasów PKP Zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/275/97 Rady Miasta Jastarnia z dnia
30 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj. Gdańskiego z 1998 r. Nr 32, poz. 121);
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla działek nr 10/26,10/27,
10/6 10/28, 10/22 oraz części działki nr 10/29, (wszystkie z k.m. Nr 4) - zatwierdzony
uchwałą nr XIV/147/99 Rady Miasta Jastarni z dnia 8 października 1999 r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. nr 11 poz. 79 z 2001r.) - okolice stacji benzynowej
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.
Mickiewicza obejmującego działki nr 98 i 94/1 (Uchwała Rady Miasta Jastarnia w
sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jastarni Nr XXXIII/334/2001 z dnia 2001-09-25 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 47 poz.
702 z 2003 r.) - okolice Duny
4. Uchwała NR XLV/333/2010 Rady miasta Jastarni z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 13/2 karta mapy 2 w Jastarni (Dz. U Woj. Pom. Nr 102 po. 2001 z dnia
10.08.2010) – okolice Domu Zdrojowego
5. Uchwała Nr XLV/334/2010 Rady Miasta Jastarni z dnia 16 czerwca 2010 rok w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 118 poz. 2291 z dnia 24-09-2010 r. )

6. Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 marca 2012 rok w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Jastarni w rejonie osiedla „Pażeca” (Dz. U. Woj. Pom. Poz. 2194 z dnia
2.07.2012 r.)
7. Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 kwietnia 2012 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2373 z 10.07.2012 r.)
8. Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 maja 2012 rok w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Jastarni obejmującego działkę nr 10/22 oraz część działki nr 10/29 (ark. mapy nr
4) (Dz. u. Woj. Pom. Poz. 2500 z 19.07.2012 r.) – okolice Biedronki
9. Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Jurata w gminie Jastarnia (Dz. U. Woj. Pom poz. 3213 z 27.08.2013 r.)
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10. Uchwała NR XLVI/360/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 24 luty 2014 rok w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Jastarni – pasa przykolejowego w rejonie wczasów PKP ( Dz. U. Woj. Pom. Z dnia 27.03.2014
r. poz. 1290), częściowo zmienia plan z 1997 r.
11. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie ulicy Ogrodowej (Dz. Urz. Woj.Pom. Z dnia 01.06.2015r. Poz. 1769) - okolice Komexu
12. Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w
mieście Jastarni (Dz. Urz.Woj. Pom. Z dnia 23.12.2015 poz. 4435)
13. Uchwała nr XXV/220/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej (Dz. Urz. Woj.Pom. z dnia 21.09.2016r.
Poz.3177)
14. Uchwała nr XXIX/257/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty (Dz. Urz. Woj.Pom. z
dnia 13.03.2017 r., Poz. 941)
15. Uchwała nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.września 2017r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2 ( Dz.
Urz.Woj.Pom. z dnia 7.11.2017r., poz.3825).
16. Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 10.09.2019r., poz.4046)

17. Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia
05.11.2019r., poz.4819)
18. Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Kuźnica w mieście Jastarni (Dz. Urz.Woj.Pom./ z dnia 05.11.2019r., poz. 4820)
19. Uchwała nr XV/151/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza (Dz. Urz.Woj.Pom. z dnia 27.01.2020r., poz. 700)
20. Uchwała nr XVI/160/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Kuźnica w mieście Jastarni (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 04.03.2020r., poz.1262)
21. Uchwała nr XXII/226/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w
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rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty (Dz. Urz. Woj. Pom. z
dnia 13.03.2017r. poz.941)
22. Uchwała nr XXVII/283/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości
Jurata od granicy miasta Jastarni do oczyszczalni ścieków (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia
01.04.2021r., poz.1201)
23. Uchwała nr XXXIII/344/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w
gminie Jastarnia (Dz. Urz.Woj.Pom. z dnia 28.09.2021r., poz.3469)

1.2 Powierzchnia ogółem 391 ha.

1.3. Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w %:

2.2 Powierzchnia ogółem 391 ha
2.3. Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w %
- zabudowy mieszkaniowej ogółem 17%, w tym zabudowy wielorodzinnej 2%
- zabudowy usługowej ogółem: 23%, w tym usług publicznych 2%
- użytkowanych rolniczo ogółem: 0, w tym tereny zabudowy zagrodowej:0
- zabudowy techniczno produkcyjnej: 0
- zieleni i wód: 45%
- komunikacji 14%
- infrastruktury technicznej 1%

II. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania:
2.1. Liczba ogółem: 2

1) dla terenu portu w Jastarni
2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni
w rejonie ulicy Polnej (zmiana dotyczy obszaru obejmującego tereny wydzielone liniami
rozgraniczającymi o następujących symbolach cyfrowych i literowych: 1.MNU, fragment
25KDL zajęty pod użytek Ekologiczny, 02.MNU, 29.KDD, 04.MNU, 30.KDD, 05.MNU,
12.U, 27.KDD, 08.MU, 32.KDD, 09.MU w obowiązującym m.p.z.p.)
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3.2. Powierzchnia ogółem 28,2 ha
4. Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
4.1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 2
4.2. Decyzje o warunkach zabudowy ogółem: 3, w tym dotyczące zabudowy
- mieszkaniowej wielorodzinnej: 0
- mieszkaniowej jednorodzinnej: 0
- usługowej: 1
- innej: 2
4.3. Łączna powierzchnia terenów dla których wydano decyzje o:
- ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 0,7 ha
- warunkach zabudowy: 0,1 ha
4.4. Decyzje negatywne (odmowne) :0

5. Gospodarka mieszkaniowa.
5.1. Ilość obiektów mieszkaniowych z podziałem na socjalne i
komunalne oraz związane z nimi działania remontowe i zarządcze.
Łączna ilość lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 45, a ich powierzchnia
użytkowa 1835,68 m2, w tym:
a) lokale mieszkalne
b) lokale socjalne
c) lokale mieszkalne w budynkach
wspólnot mieszkaniowych
d) lokale mieszkalne wynajmowane na
potrzeby mieszkaniowe
- w Helu wynajmowane od Agencji
Mienia Wojskowego (do dnia 04.06.2023 r.)
- wynajmowane od Nadleśnictwa Wejherowo
(do dnia 31.10.2022 r.

- 22 (pow. użytkowa 1134,52 m2)
- 16 (pow. użytkowa 390,08 m2)
- 2 (pow. użytkowa 78,96 m2)
- 5, w tym:
- 3 (pow. użytkowa 122,94 m2)
- 2 (pow. użytkowa 88,38 m2).

5.2. Zapotrzebowanie na lokale mieszkaniowe i polityka
długofalowa.
1. Liczba oczekujących na lokale mieszkalne

- 27 wnioskodawców

2. Liczba oczekujących na lokale socjalne:
(z wyrokami eksmisyjnymi)

- 6

3. Zasady polityki czynszowej.
Stawka czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego
Gminy Jastarnia została ustalona zarządzeniem Burmistrza Jastarni nr 96/2016 z dnia 24 maja
2016 roku.
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Podstawową zasadą polityki czynszowej Gminy Jastarnia jest dążenie do samofinansowania się
utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych, co znaczy, że czynsze powinny pokrywać
koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.
Liczba wydanych decyzji o przyznanych dodatkach:
a) mieszkaniowych
- 16, na kwotę 20.490 złotych, wypłaconych z budżetu gminy,
b) energetycznych
- 6, na kwotę 269 złotych, wypłaconych z budżetu państwa.

4. Polityka długofalowa
Większość budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego jest w
zaawansowanym wieku i wymaga znacznych nakładów finansowych na remonty i
modernizacje. Wpływy z tytułu czynszów nie zapewnią pozyskania niezbędnych środków
finansowych na wykonanie tych zadań, w związku z czym niezbędne będzie podjęcie starań o
pozyskanie środków z innych źródeł finansowania zewnętrznego.
W 2021 r. w ramach gminnego programu „Działki dla młodych” oddano w dzierżawę trzy działki.
Dalsza realizacja programu oraz oszczędne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi, polegające
na kontynuacji polityki nie zbywania nieruchomości na cele inne niż potrzeby mieszkaniowe, są
odpowiedzią na oczekiwania społeczne.

W 2021roku zrealizowano:
a) montaż 2 kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy technicznych,
b) sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej w Juracie przy
ul. Ratibora na rzecz lokatora.
W 2022 roku planowana jest sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej
„Sosenka” w Juracie przy ul. Ratibora 65.

5.3. Zasady polityki czynszowej
Stawka czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy
Jastarnia została ustalona zarządzeniem Burmistrza Jastarni nr 96/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.
Podstawową zasadą polityki czynszowej Gminy Jastarnia jest dążenie do samofinansowania się
utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych, co znaczy, że czynsze powinny pokrywać koszty
utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

6. Ochrona środowiska.
6.1. Gospodarka niskoemisyjna.
Liczba źródeł ciepła, wymienionych w 2021 r., z dofinansowaniem z WFOŚiGW, w
Gminie Jastarnia - łącznie 8 kotłów bezklasowych, opalanych węglem, wymienionych na:
- 2 kotły gazowe kondensacyjne,
- 5 kotłowni gazowych,
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- 1 kocioł na pellet drzewny spełniający wymagania ekoprojektu.

6.2. Formy ochrony przyrody.
W 2021 r. nie ustanowiono nowej formy ochrony przyrody na terenie Gminy Jastarnia. Gmina
objęta była następującymi formami ochrony:

Nadmorski Park Krajobrazowy, który został utworzony 5 stycznia 1978 roku, na mocy uchwały
nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Ostatnia zmiana Uchwała Nr
142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Powierzchnia parku wynosi 18 804 ha (w tym 7 452 ha części lądowej i 11 352 ha wód
morskich Zatoki Puckiej), a jego otuliny 17 540 ha.
Dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych obszarów na
terenie NPK i jego otuliny utworzono 14 rezerwatów, 2 użytki ekologiczne, 1 stanowisko
dokumentacyjne przyrody nieożywionej oraz 2 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura
2000.
Sieć Natura 2000
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” (PLH 220032) – obszar
o powierzchni 26 750,53 ha, obejmujący Półwysep Helski wraz z Zatoką Pucką Wewnętrzną
oraz fragmentem Wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zatoka Pucka” (kod PLH 220005) – powierzchnia wynosi
26750,53 ha. Jest to ostoja o randze europejskiej E12 uznana jako Obszar o Znaczeniu dla
Wspólnoty

Pomniki przyrody- na terenie Miasta Jastarni znajduje się jeden pomnik przyrody ustanowiony
uchwałą Nr L/481/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hipocastanum, działka 86
k.m. 26 między ul. Szkolną, a Południową.

Użytek ekologiczny „Torfowe Kłyle”, zlokalizowany w odległości ok. 2 km na południowyzachód ustanowiony został uchwałą Nr LIII/431/2014 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 września
2014 r. w sprawie użytku ekologicznego „Torfowe Kłyle” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz.
3645 ). Przedmiotem ochrony są tu szuwary, gatunki słonorośli, stanowiska lęgowe i żerowiska
ptaków wodnobłotnych, w tym rzadkich gatunków ptaków.
Obszar użytku wynosi 47,92 ha i obejmuje on działki będące własnością Miasta Jastarni i
Skarbu Państwa, w zarządzie Miasta Jastarni oraz Urzędu Morskiego.

6.3. Zezwolenia na usunięcie drzew.
W roku 2021 Burmistrz Jastarni wydał 9 pozwoleń na usunięcie drzew oraz przyjął 7
zgłoszenia od osób fizycznych, 2 zgłoszenia wiatrołomów, 2 drzewa usunęli strażacy w
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związku z zagrożeniem stwarzanym przez drzewa. 2 wnioski, nieuzupełnione w terminie,
pozostawiono bez rozpoznania, jedno postępowanie umorzono z powodu nie uzupełnienia
dokumentacji.
Łączna kwota jaką naliczono za usunięcie drzew 29 130,00 zł
Gmina Jastarnia usunęła 12 drzew z terenów stanowiących jej własność – posusze i
zagrażające bezpieczeństwu w zamian nasadzono 7 nowych drzew.
Dodatkowo Burmistrz Jastarni, jako właściciel terenu, wydał zgodę dwóm
podmiotom, na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność Gminy Jastarnia, po
uprzednim uzyskaniu stosownej decyzji Starosty Puckiego.
Ponadto z terenu gminy usunięto drzewa na podstawie 3 decyzji Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Pucku.

6.4. Program opieki nad zwierzętami.
Wykonując zadania wskazane w uchwale nr XVIII / 292 / 2021 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2021 poddano
zabiegom weterynaryjnym i leczniczym 103 wolno żyjące koty oraz 2 psy.
Otrzymano darowiznę w formie 52 kg karmy, którą przekazano społecznym opiekunom
zwierząt. W minionym roku przekazywano 2 psy do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Prowadzono współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi dla dobra zwierząt
(np. OTOZ Animals, Bracia Mniejsi itp.).
Łączny koszt działań 20 666 47 zł.

7. Integracja
społecznych.

i

rozwiązywanie

problemów

7.1. Wspieranie rodziny.
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t. j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 447 - W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby
związane z realizacją zadań.
Zarządzeniem Nr 201/2019 z dni 08 października 2019 r. Burmistrz Jastarni wyznaczył Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni do realizacji zadań z zakresu wynikającego z ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a wykonanie
zarządzenia powierzył pełniącej obowiązki kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jastarni.
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Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą,
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Obowiązek, o którym mowa wyżej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy
administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym,
sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
a) pracy z rodziną,
b) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza
rodziną.
Zgodnie z art. 176 ustawy do zadań własnych gminy należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
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b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych
przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Zgodnie z art. 177 ust. 1 i 2 do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów
z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1.
Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez wojewodę.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik
socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021
r. poz. 2268). Jeżeli z analizy wywiadu wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta
rodziny, pracownik socjalny występuje z wnioskiem do kierownika ośrodka o jego
przydzielenie. Rodziny mogą być objęte asystenturą również na podstawie postanowienia sądu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastarni w 2021 r. zatrudniony był na umowęzlecenie jeden asystent rodziny. Środki finansowe na jego utrzymanie zapewniła gmina. Ze
środków tych na wynagrodzenie asystenta wydatkowano kwotę 17 760 zł brutto plus 300 zł na
usługi telefoniczne. W roku sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych było 5 rodzin –
14 dzieci (pięcioro z nich przebywa w pieczy zastępczej). W 2021 r. nie było nowych
umieszczeń. Z dwiema rodzinami zakończono współpracę. W jednej, z uwagi na ustanie
przesłanek do wsparcia asystenta i rodzinę tę objęto ustawowym trzymiesięcznym okresem
monitoringu. W drugiej rodzinie zakończono współpracę z uwagi na brak zgody na
kontynuowanie tej formy pomocy.
Udzielana pomoc obejmuje wiele obszarów i jest uzależniona od rodzaju problemów
występujących w rodzinie. Pomocy udziela się głównie w obszarach:
- opiekuńczo-wychowawczym – budowanie kompetencji i postaw wychowawczych,
- prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- racjonalnego gospodarowania budżetem,
- prawidłowych relacji rodzinnych,
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- pomocy socjalnej,
- edukacji – monitoring przy współpracy pedagogów i wychowawców,
- opieki zdrowotnej,
- terapii uzależnień i współuzależnieni,
a także w obszarze problematyki psychologicznej.
Dzieci i członkowie rodzin mają możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa,
między innymi w Szkole Podstawowej w Jastarni, w tutejszym ośrodku czy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku. Funkcjonują także świetlice profilaktycznoopiekuńcze, w których dzieci mogą odrobić lekcje bądź uczestniczyć w różnych zajęciach.
Również w 2021 r. pomoc dla rodzin była trudniejsza z uwagi na wciąż trwający na terytorium
RP stan epidemii COVID-19. Utrudnienia dotyczyły większości obszarów, w których
świadczono pomoc. Mimo utrudnień dwoje dzieci z rodzin objętych asystenturą uczestniczyło
w koloniach letnich, które organizowane są przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W lipcu
2021 r. dzieci przebywały w Gliczarowie Górnym w woj. małopolskim.
Wszystkie działania podejmowane w stosunku do członków rodzin oparte są na
indywidualnych planach pracy z rodziną, które tworzone są wspólnie z nimi przy czynnym
udziale pracownika socjalnego.
Asystent rodziny na bieżąco współpracował z pracownikami ośrodka, członkami Zespołu
Interdyscyplinarnego, Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
kuratorami sądowymi i pedagogami. Zarówno asystent jak i pracownik socjalny uczestniczą w
posiedzeniach dotyczących okresowej oceny dzieci, które organizowane są przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo
rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w
wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej; 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Za rok 2021 r. tutejszy ośrodek został obciążony przez PCPR z powyższego tytułu kwotą
55 881,53 zł (za siedmioro dzieci). Za troje dzieci odpłatność, jaką ponosiła gmina w 2021 r.
wynosiła 50% wydatków i za czworo dzieci 30%.

Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina
ma obowiązek uchwalania programów wspierania rodzin. Obecnie uchwalony jest program na
lata 2021-2023.
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W 2021 r. na terenie gminy nie było rodzin wspierających.
Rodziny objęte pomocą asystenta korzystają także z innych form pomocy, przewidzianych
oddzielnymi ustawami.
Zgodnie z nałożonym ustawą obowiązkiem, MOPS w Jastarni sporządza sprawozdania
rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 187 ust.
3 ustawy.
Mimo obostrzeń epidemiologicznych, na bieżąco prowadzony jest monitoring sytuacji dzieci
w rodzinach, które objęte są pomocą naszego ośrodka. Zadanie to realizowane jest zarówno
przez asystenta rodziny jak i przez pracowników socjalnych a powzięcie informacji o
sytuacjach niepokojących lub zagrażających dziecku, skutkuje podjęciem stosownych działań.
W ciągu całego roku szkolnego świetlice profilaktyczno-opiekuńcze w Juracie i
Kuźnicy zapewniały opiekę po zajęciach szkolnych. W bezpiecznym i miłym otoczeniu,
stwarzały warunki do relaksu i odrabiania zadań domowych. Zajęcia w świetlicach dają
możliwość wzbogacania wiadomości i rozwijania swoich umiejętności. Zajęcia prowadzone
były w ścisłym rygorze sanitarnym. Dzieci zostały poinformowane o nowych zasadach
(maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości ).
Dzieci w świetlicach mają możliwość :
- rozwijać umiejętności manualne,
- wzbogacać posiadane wiadomości, zaspakajać ciekawość świata
( czytanie książek, gry edukacyjne i dydaktyczne, rozmowy i pogadanki itp.)
- rozwijać swoje zainteresowania,
- kształtować umiejętności wypowiadania się na dany temat,
- kształtować umiejętności

wykorzystywania

zdobytej wiedzy (

konkursy,

rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, zabawy tematyczne, odrabianie prac
domowych )
- kształtować ekspresję ruchową,
- zwiększać sprawność fizyczną,
- relaksować się przy muzyce, zabawach wyciszających,
- pogłębiać informacje z zakresu profilaktyki,
- pracować przy komputerach
Kreatywność uczniów można dostrzec poprzez ekspozycję prac plastycznych, natomiast
ruch jest ulubiona formą zajęć dla wielu dzieci, ponieważ pozwala odreagować napięcia i dać
możliwość radosnego i spontanicznego ,, wyżycia się ‘’.
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Dzieci w świetlicach wdrażane są do przestrzegania przyjętych zasad i norm
zachowania się w świetlicach oraz wyrabiania umiejętności pozytywnych kontaktów
interpersonalnych. Zwracana jest uwaga na takie tematy, dzięki którym dzieci uczą się pewnych
zachowań, np. asertywność, panowanie nad negatywnymi emocjami, radzenia sobie ze stresem,
akceptacja, tolerancja.
Łącznie do świetlic Profilaktyczno – Opiekuńczych uczęszczało ok. 15 dzieci.
W świetlicach zorganizowano ,, Mikołajki ‘’- pieczenie pierniczków, zakup słodyczy
dla dzieci, wyjścia na basen, poczęstunki z okazji Dnia Dziecka.
W Kuźnicy w 2021 r .zakupiono komputer i drukarkę.

7.2. Działania na rzecz niepełnosprawnych.
W 2021 r. kontynuowano działania w zakresie poprawy dostępności plaż. Zakupiono
100 m.b. podestów na plażowe przejścia i 1 przebieralnię dla niepełnosprawnych.
Gmina wypełniała ustawowy obowiązek dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do
szkół poza jej obszarem. Ponadto współdziałała z Puckim Stowarzyszeniem Wspierającym
Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w zakresie dojazdu grupy osób na Warsztaty
Terapii Zajęciowej.

7.3. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Komisja spotkała się trzydzieści razy, na spotkaniach wybierano programy profilaktyczne dla
szkół, opiniowano wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych, a także prośby o
dofinansowanie różnego rodzaju zawodów sportowych i festynów rodzinnych. Komisja
dofinansowywała organizacje pozarządowe zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki. Z
uwagi na czas pandemii w mijającym roku Komisja skorzystała ze szkoleń on- line między
innymi : ,, Narodowy Program Zdrowia 2021-2025.Poważne zadania i wyzwania dla lokalnych
programów profilaktyki.
Wchodzący w skład Komisji Zespół ds. Lecznictwa Odwykowego , który przeprowadza
z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmowy motywujące do podjęcia leczenia spotkał się
dwadzieścia pięć razy. W 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych rozpatrywała 13 wniosków, w tym 3 skierowano do Sądu o przymusowe
leczenie odwykowe. Były to wnioski od rodzin, z Komisariatu Policji oraz
z MOPS -u .
Pozostałe osoby podjęły terapię indywidualnie. Osobom zapraszanym na rozmowy
motywujące do leczenia proponowano uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia dla osób
uzależnionych oraz terapię indywidualną w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie.
Terapię prowadził specjalista od uzależnień z Ośrodka w Tupadłach. Z terapii skorzystało 8
osób. Na bieżąco - od Policji przekazywane były informacje o interwencjach związanych z
nadużywaniem alkoholu i przemocą domową. W Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie
3 razy w tygodniu psycholog prowadził terapię z osobami współuzależnionymi i ich rodzinami
oraz osobami skierowanymi na terapię z Zespołu Interdyscyplinarnego. Psycholog uczestniczył
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również w sytuacjach kryzysowych w okresie sezonu letniego pracując z rodziną osób , które
zginęły lub uległy poważnym wypadkom. Ze środków Profilaktyki opłacono Diagnozę
Problemów Społecznych występujących na terenie Gminy Jastarnia. Celem diagnozy było
ustalenie skali zagrożeń i problemów społecznych takich jak: alkohol, nikotynizm, narkotyki,
dopalacze oraz przemoc szkolna, rówieśnicza
i domowa a także skonstruowanie wniosków
do realizacji działań na rzecz niwelowania problemów społecznych występujących w naszej
Gminie.
W ramach umów z biegłymi ( psychiatrą i psychologiem) kierowano osoby na badanie
psychologiczno – psychiatryczne pod kątem uzależnienia.
W tym roku grupa wsparcia AA „Kotwica” obchodziła dwudziestą czwartą rocznicę
powstania. Od początku istnienia grupa korzysta z pomieszczenia udostępnionego nieodpłatnie
przez księdza Proboszcza. Uzupełniano biblioteczkę grupy w potrzebne do terapii materiały.
Regulowano opłaty za energię elektryczną zużywaną w salce spotkań oraz zakupiono środki
czystości. Ze spotkań w grupie wsparcia korzystały również osoby wypoczywające latem w
Juracie, Kuźnicy i Jastarni.
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej pełnił
regularne dyżury od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie zarówno przed południem
10.00-12.00 jak i po południu od 14.00 do 16.00. Osoby uzależnione oraz ich rodziny mogły
uzyskać fachową pomoc poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.
W 2021 roku ze wsparcia tj. porad prawnych jak i rozmów motywujących do życia w
trzeźwości oraz wsparcia dla osób współuzależnionych i pomocy terapeutycznej w Punkcie
Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie skorzystało 30 osób.
W ramach programu „ Dni profilaktyki w szkole”
uczniów, rodziców i nauczycieli.

odbyły się spotkania i warsztaty dla

1. klasy 0-VIII obejrzeli widowiska profilaktyczne on-line:
- klasy 0 – III ,, Kraina przygód ‘’
- klasy IV – VI ,, Internetowa pułapka ‘’
- klasy VII – VIII,, Powód do życia ‘’
2. Uczniowie klas IV- VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych on-line:
- klasa IV a, IV b ,, Uzależnienie od komputera ‘’
- klasa V a , V b ,, Techniki aktywnych metod nauki ‘’
- klasa VI a, VI b ,, Fonoholizm – jak zabiegać ‘’
- klasa VII a, VII b, VII c ,, Fakty i mity dotyczące palenia papierosów tradycyjnych
papierosów

i e-

- klasa VIII a, VIII b ,, Dialog przeciw alkoholowi ,, Nie piję ‘’.
Komisja dofinansowała zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach
profilaktycznych dla klas od IV do VIII, między innymi dotyczących uzależnień od komputera
i telefonu komórkowego. Dzieci klas 0 – VIII wzięły udział w programie ,,Zachowaj Trzeźwy
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Umysł ‘’. Celem tego programu było promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu
życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy
wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz
stosowania przemocy. Na potrzeby kampanii zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych.
Certyfikaty za pomoc i opiekę merytoryczną w realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
realizowanej pod hasłem ,, Dorastamy Asertywnie ‘’ otrzymali nauczyciele pracujący z dziećmi
oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miasto Jastarnia.
W klasach I – III zorganizowano spotkanie z policjantem o tematyce,, Bezpieczeństwo w
drodze do szkoły i poza nią ‘’. Przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów VII
– VIII na temat depresji i stresu. Odbyły się również warsztaty prowadzone przez Akademię
Bezpieczeństwa Fundacji PZU dla uczniów klas I- VIII. Celem warsztatów było zwiększenie
świadomości współczesnych zagrożeń oraz właściwego zachowania wobec nich, czyli
edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Ważnym aspektem tematycznym było poświęcenie uwagi
hejtowi w Internecie oraz działanie zapobiegawcze – niebezpieczeństwo w sieci.
Zakupiono dla szkoły materiały profilaktyczne oraz dofinansowano koszty przejazdu
wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Warszawy dla uczniów z klas ósmych. Dofinansowano
również warsztaty profilaktyczne dla dzieci z Gminy Jastarnia uczęszczających do LO w
Pucku.
W lutym Komisja współorganizowała Międzynarodowy Tydzień Małżeństw. Dofinansowano
indywidualne konsultacje terapeutyczne dla par małżeńskich, prowadzonych przez
psychoterapeutów i psychologów ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
z
Gdańska.
Dofinansowano także integrujący mieszkańców i gości „Kaszubski Piknik Ewangelizacyjny”
zorganizowany w lipcu przez „Ruch Światło Życie” jako część składową ogólnopolskiej
kampanii „ Postaw na rodzinę”.
W Juracie i Kuźnicy działały Świetlice Profilaktyczno – Opiekuńcze. Z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego panie ze świetlicy w Juracie zaprosiły dzieci na słodki poczęstunek. W pracy z
dziećmi ze świetlic realizowano tematykę, dzięki której dzieci uczyły się asertywności,
panowania nad emocjami , radzenia sobie ze stresem, akceptacji i tolerancji. Świetlice
regularnie zaopatrywano w materiały papiernicze, gry edukacyjne oraz rzeczy potrzebne
dzieciom do prawidłowego rozwoju psychospołecznego. Dzieci uczęszczające na zajęcia z
tańca towarzyskiego brały udział w dwóch obozach tanecznych w styczniu i w sierpniu
dofinansowanych przez Komisję, która również dofinansowała zakup strojów tanecznych.
Młodzież i dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego brały udział w szkoleniu
windserfingowo – żeglarskim oraz w szkoleniu kitesurfingowym w ramach zajęć
pozalekcyjnych. Ze środków Profilaktyki zakupiono koszulki sportowe dla uczestników
ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej z okazji XX lecia UKS w Jastarni.
Komisja dofinansowała wyjazd zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego
,,Delfin
Jastarnia‘’ na Mistrzostwa Polski w pływaniu w płetwach w Gliwicach.
Młodzieżowej
Drużynie Pożarniczej zakupiono polary, które będą wykorzystywane podczas spotkań,
ćwiczeń, festynów, obozów i zawodów. Z funduszy Profilaktyki dofinansowano wyjazd
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Jastarni na obóz szkoleniowy.
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Komisja wsparła finansowo zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego
przez Parafialny Zespól Caritas działający przy parafii św. Antoniego w Kuźnicy.
Z funduszu profilaktyki sfinansowano wydatki na modernizację placów zabaw w
Kuźnicy, Juracie i w Jastarni.

7.4. Pomoc społeczna dla mieszkańców gminy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Jastarnia.
Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Uchwały Nr XI/42/90 Miejskiej Rady
Narodowej z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jastarni oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/287/2013 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 29 lipca 2013 r.
MOPS w okresie sprawozdawczym realizował głównie zadania wynikające z:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.),
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 111
ze zm.),
3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 877 ze zm.),
4. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz.1297 ze zm.),
5. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2407 ze zm.),
6. ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz.U.
z 2020, poz.1329 ze zm.),
7. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1744 ze
zm.),
8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.
U. z 2020, poz. 821 ze zm.),
9. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1249 ze zm.)
10. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.
Dz.U. z 2021, poz. 1295 ze zm.),
11. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973),
12. uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku budżetowym 2021 otrzymał łączną kwotę na
realizację zadań zleconych i własnych w wysokości 6.309. 324 zł (PLAN) z czego:
- ze środków budżetu gminy: 1.194.803 zł
- ze środków budżetu państwa: 5.114.521 zł
- Środki pozabudżetowe: 52.325 zł Fundusz Solidarnościowy
Szczegółową wykaz wydatków uwzględniający rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższe
zestawienie.
Dotacja celowa z budżetu państwa:
1. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
317,00
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
3. Świadczenia wychowawcze

1 221 924,65
3 441 694,70
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Ubezpieczenie zdrowotne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Wynagrodzenie dla opiekunów sądowych
Utrzymanie ośrodka
Dodatki dla pracowników socjalnych

12 938,44
130 973,26
34 357,16
119 648,00
91,98
21 919,84
8.400,00
31 200,00
9 704,00

Środki własne gminy:
1. Realizacja zasiłków
2. Domy pomocy społecznej
3.
4.
5.
6.
7.

82 492,94
253 518,56
55 881,53
604 919,44
4 112,50
14 613,24
10 000,00

Piecza zastępcza – asystent rodziny
Utrzymanie ośrodka
Usługi opiekuńcze
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Usługi terapeutyczne

1. W ramach dotacji rządowej realizowane były:
➢ Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1.098.906,75 zł.
Wymieniona kwota została pomniejszona o zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
za rok 2021 w łącznej wys. 647,52 zł, wobec czego saldo księgowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło
1.098.259,23 zł. Zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
w latach ubiegłych w wyniosły 1.931 zł. Składka na ubezpieczenia społeczne opłacana za 21
uprawnionych osób w łącznej wys. 88.929,85 zł. Wymieniona kwota została pomniejszona o kwotę
542,42 zł z uwagi na brak uprawnień klientki do ww. świadczenia. Wobec czego saldo księgowe na
dzień 31.12.2021 r. wyniosło 88.387,42 zł.
Na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wydatkowano kwotę 35 278 zł na wypłatę wynagrodzeń
z pochodnymi.
Wyszczególnienie
zasiłki rodzinne
dodatki do zasiłków rodzinnych
zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia
pielęgnacyjne,
specjalny
zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
świadczenia z fund. alimentacyjnego
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
świadczenia rodzicielskie
Razem

Liczba
kwota wypłacona do
świadczeń
31.12.2021
1514
174.380,31
839
101.726,69
983
212.170,72
293
16
103
199
110

455.722,70
16.000,00
38.616,81
88.929,85
100.289,52
1.187.836,60
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➢ Świadczenia wychowawcze
Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 3.412.335,70 zł. Uprawnione
do świadczeń wychowawczych były 384 rodziny w tym 618 dzieci. Na obsługę świadczeń
wychowawczych wydatkowano 29.359,00 zł - w całości na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.
Świadczenia wychowawcze – liczba świadczeń -6858 - kwota – 3.412,335,70 zł
➢ Zasiłki okresowe
Zasiłki okresowe zrealizowano na kwotę 14.290 zł, z czego kwota z dotacji rządowej to 12.938 zł i
1.352 zł ze środków własnych gminy.
Zasiłek okresowy otrzymało 10 rodzin i było to 39 świadczeń.

➢
Zasiłki stałe
Świadczenia zrealizowano na kwotę 123.233 zł. Zasiłki pobierały 22 osoby, wypłacono 231
świadczeń. Tutejszy ośrodek refunduje także notę z OPS we Władysławowie za jedną osobę.
Wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7.740 zł - refundacja
➢ Składki na ubezpieczenie zdrowotne
⚫

opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 13
osób, świadczeń 141 na kwotę 22.680,51 zł.

⚫

opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia;
suma składek za osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 10.922 zł.
Opłacono także noty na kwotę 755,65 zł – 13 świadczeń - refundacja.

➢ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 119.648,00 zł
dla 7 uprawnionych osób. W sumie w ciągu roku wykonano 1.496 godzin specjalistycznych usług
opiekuńczych.

➢ Program dla rodzin wielodzietnych
Rozpatrzono 7 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 24 Karty Dużej Rodziny.
Wydano jedną decyzję odmawiającą przyznania KDR. Kwota wydatkowana na obsługę wniosków
wyniosła 91,98 zł.
➢ Dożywianie
Na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zasiłki celowe na zakup
żywności dla 37 rodzin wydatkowano 30.830 zł z czego z dotacji rządowej 18.498 zł plus 12 332
zł ze środków własnych). W ramach programu dokonano opłat za obiady szkolne w kwocie 5.703
zł z czego 3.422 zł z dotacji rządowej plus 2.281 zł ze środków własnych gminy. Łączny koszt
programu to kwota 36.533 zł.
➢ Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych
Wynagrodzenia w ciągu roku pobierały 2 uprawnione osoby. Wykorzystano kwotę przyznanej
dotacji w wysokości 8.400 zł.
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➢ Utrzymanie Ośrodka
Przyznaną dotację wykorzystaliśmy w 100% w kwocie 31.200,00 zł (plus ze środków własnych
604.910,44 zł).

➢ Dodatek dla pracowników socjalnych
Kwota dodatku dla pracowników socjalnych do maja 2021 wynosiła 250 zł miesięcznie, od czerwca
2021 wynosi 400 zł. Otrzymaną kwotę 9.704 zł wykorzystaliśmy w 100 %.

➢ Asystent rodziny – zatrudniony jest na umowę-zlecenie.
➢ Ze środków pozabudżetowych tutejszy ośrodek realizował program Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej. Wykonanie – 35.710,20 zł.

2. W ramach zadań realizowanych z własnych środków gminy:
➢ Zasiłki celowe i w naturze
• zasiłek okresowy ze środków własnych
• zasiłki celowe i w naturze (bez Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” )
Z tych środków realizowane były zasiłki m.in. na zakup żywności, opału w okresie zimy, gazu, energii
elektrycznej, zakup lekarstw, zakup obuwia i odzieży zimowej. W 2021 r. tutejszy ośrodek pokrył koszty
trzech pogrzebów.
Zasiłki okresowe ze środków własnych sfinansowano w kwocie 1.352 zł.
Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 51 rodzin, Łączna kwota wydatkowana na pomoc celową
w okresie sprawozdawczym wyniosła 97.970 zł, z czego 11.900 to koszty trzech pochówków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej,
w celu zapobiegania marnotrawieniu przyznanej pomocy. Zakupy dokonywane są przez
świadczeniobiorców w sklepie (artykuły spożywcze i chemiczne), opał dostarczany jest do miejsca
zamieszkania, płacone są rachunki za lekarstwa lub energię. W 2017 r MOPS w Jastarni wprowadził
możliwość zakupów na „Kartę Biedronka”, co umożliwia podopiecznym zakupy z większego
asortymentu artykułów.
MOPS w Jastarni, zgodnie z wydawanymi decyzjami o przyznanych świadczeniach
bezgotówkowych, rozlicza się z właściwą instytucją na podstawie faktur/rachunków.
➢ Domy Pomocy Społecznej
Opłaty za 8 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku wyniosły
253.519 zł.
➢ Piecza zastępcza
Realizacja przez MOPS zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej - związana z obowiązkiem współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dzieci
w pieczy zastępczej – w 2021 roku za siedmioro dzieci, kwota zwrotu wyniosła 55.882 zł.
Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokrywa 10% wydatków za dzieci i częściowo za
drugi rok w wysokości 30%, a w latach następnych do 50 % kosztu utrzymania. Noty
obciążeniowe wystawiane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
➢

Świadczenie usług opiekuńczych
Skorzystały 2 rodziny, tj. 117 godzin na kwotę 4.112 zł.
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➢ Utrzymanie Ośrodka
➢ Na dzień 31.12.20218 r. Ośrodek zatrudniał 7 pracowników, w tym:
- 1 etat-główny księgowy
- 1 etat - p.o. Kierownika Ośrodka
- 3 etaty- pracownicy socjalni
- 1 etat- starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- 1 etat- inspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
MOPS w Jastarni zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny i inspektora danych osobowych.
Podróże służbowe krajowe:
Ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych otrzymuje trzech
pracowników, którym wypłacono kwotę 2.597,37 zł.
Szkolenia pracowników:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach m.in. :
Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej,
Zmiany w pomocy społecznej,
Kodeks postępowania administracyjnego,
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej i nowy wywiad środowiskowy,
Kontrola zarządcza i ocena ryzyka,
Polski Ład.

Odpis na ZFŚS:
➢ Dokonano odpisu w wysokości 11.751,00 zł.

8. Promocja Gminy.
8.1. Współpraca z miastami partnerskimi.
Odbyły się dwie wizyty delegacji Gminy Jastarnia w Wałbrzychu oraz jedna wizyta
przedstawicieli Miasta Wałbrzycha w Jastarni.

8.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
W ramach współpracy z organizacji pozarządowymi ogłoszono w 2021 roku dwa
konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w wyniku których podpisano 16 umów z
organizacjami pozarządowymi. Jedną umowę podpisano w wyniku postępowania w trybie
uproszczonym.
Na zadania w dziedzinie:
- sportu (6 zadań) przeznaczono w formie dotacji w 2021 r. kwotę 82.700,00 zł,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (3 zadania) –
45.000,00 zł
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (2
zadania) - 12.000,00 zł,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (2 zadania) - 23.750,00 zł,
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- w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności podejmowania działań na rzecz
promocji Gminy Jastarnia (3 zadania) - 19.900,00 zł.
Łącznie na wszystkie zadania realizowane w wyniku zawartych umów przeznaczono
kwotę 183.350,00 zł

8.3. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.
Wspólnie z Miastem Hel pokryto koszty zakwaterowania i wyżywienia 10
funkcjonariuszy Policji delegowanych w ramach pomocy do Komisariatu Policji w Juracie na
okres sezonu letniego.
Burmistrz Jastarni odwiedził władze Siemianowic Śląskich i Rudy Śląskiej w związku
ze współpracą naszych Straży Miejskich oraz Zarząd Oddziału Miejskiego WOPR w
Katowicach, z którego ratownicy pracują w Gminie Jastarnia w okresie sezonu letniego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
1. Działalność Straży Miejskiej
Straż Miejska funkcjonuje w strukturach Urzędu Miejskiego w Jastarni. Zatrudnia obecnie
2 funkcjonariuszy. Straż w okresie sezonu letniego wsparta została dodatkowymi
funkcjonariuszami rekrutującymi się
z formacji SM w Łodzi, Rudzie Śląskiej, Tychach, Zabrzu, Siemianowicach Śląskich. Ze
względu na stan epidemii oraz dożą ilość obowiązków SM została wsparta zaledwie w 75
procentach względem planowanego stanu. Utrzymano zwyczajowy w okresie letnim czas pracy
w godzinach 800 – 2200 jednak w związku z ciągłymi decyzjami wojewody
o przekazaniu strażników do realizacji zadań związanych z covid 19 oraz decydowaniu o
dyslokacji patroli przez policję wykonywanie zwykłych zadań SM stało się niezwykle trudne i
czasowo i logistycznie. Strażnicy pracowali
w niespotykanej do tej pory ilości godzin dodatkowych. W sezonie letnim poza incydentalnymi
przypadkami nie realizowano wspólnych patroli z Policji z Komisariatu w Juracie. Trzykrotnie
strażnicy ujawnili miejsca powstania pożarów na wydmach oraz jako pierwsi przystąpili do
zabezpieczenia miejsca i zwalczania zagrożenia.
Działania Straży Miejskiej koncentrowały się na nadzorowaniu, zabezpieczeniu i
ochronie infrastruktury gminnej ( w tym: nawierzchni dróg i chodników, przejść na plażę,
duktów i dróg leśnych, wjazdów i dojazdów należących do gminy, oraz pomocy osobom
wymagającym, z różnych względów, wsparcia (zagubione dzieci i dorośli, osoby starsze
zagrożone udarem cieplnym, wymagające pomocy przedmedycznej itp..). Egzekwowaniu
przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w zakresie niewłaściwego parkowania pojazdów,
kontroli utrzymania porządku i czystości w otoczeniu sklepów i punktów gastronomicznych,
zapisów Regulaminu czystości w Gminie w tym deklaracji odpadów, egzekwowania zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, wprowadzania psów na teren
kąpielisk oraz obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID 19.
W minionym roku podjęto działania w odniesieniu do ponad 1800 zdarzeń. Co stanowi wzrost
o blisko 35 procent w stosunku do wydawało by się rekordowego rok ubiegłego. Wystawiono
126 mandatów karnych. 22 razy zabezpieczano miejsca wypadków, pożarów lub innych
zdarzeń i katastrof. W sposób stały wykonuje się działania wspólne z pracownikami MOPS
Jastarnia a w okresie obniżonych temperatur prowadzi się nadzór i działania mające na celu
eliminacje zagrożeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi. Funkcjonariusze Straży
Miejskiej uczestniczyli w 2 akcjach profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
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Ponad to w czasie całego roku prowadzono akcję mającą na celu propagowanie zachowań
prospołecznych oraz bezpieczeństwa wśród dzieci, w czasie akcji prowadzono rozmowy oraz
rozdawano elementy odblaskowe. W raz z SP w Jastarni prowadzono akcje zbiórki karmy dla
zwierząt. Straż Miejska w stały sposób uczestniczy w zabezpieczeniu bytowania kotów wolno
żyjących oraz zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.
Ponad to strażnicy zaangażowani są w akcje rozdawania maseczek, pomocy w dowozie
osób do punktów szczepień, transportu osób niepełnosprawnych do szkoły na warsztaty
terapeutyczne, propagowanie akcji trzeźwości dla kierowców, informowania w sprawach
bezpieczeństwa uczestników ruchu UTO, dobrostanu zwierząt oraz chorób w śród nich
występujących (np. ptasia grypa), wykonują patrole obszarów leśnych i wybrzeża, asekuracja
urzędników UM Jastarnia w prowadzeniu kontroli w ich zakresach obowiązków( blisko 10
równych stanowisk). Zabezpieczenie miejsc organizowania imprez i wydarzeń lokalnych oraz
promujących kulturę kaszubską i historie regionu i gminy
2. Współpraca z Policją.
Gmina partycypowała w kosztach wyżywienia i zakwaterowania 10 funkcjonariuszy
wspierających pracę Komisariatu Policji w Juracie w sezonie letnim.
3. Działania Ochotniczej Straży Pożarnej.
OSP jest niezależnym stowarzyszeniem. Zaliczana jest do jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Ze względu na lokalizację, wyszkolenie i wyposażenie jednostki OSP
w Jastarni jest ona włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej nakładają na gminę
obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania lokalnych jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Skład osobowy OSP w Jastarni w roku 2021 obejmował 56 czynnych
strażaków, w tym 12 kobiet. Działała również 14 - osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Działalność ratownicza OSP objęła w 2021 r. 107 wyjazdów, w tym: 17 wyjazdów do pożarów,
82 wyjazdów do innych miejscowych zagrożeń (głównie wypadki komunikacyjne), 8
fałszywych alarmów (generowane zwykle przez automatyczne systemy przeciwpożarowe).
Spośród ww. wyjazdów 6 dotyczyło działań poza terenem gminy (Hel, Gmina Władysławowo).
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastarni w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Jastarni i spółką
„EKOWIK” dokonuje systematycznych przeglądów hydrantów znajdujących się na terenie
gminy Jastarnia. W roku 2021 OSP w Jastarni wraz z Urzędem Miejskim w Jastarni dokonały
następujących zakupów: 2 komplety mundurów bojowych, 2 komplety ubrań do ratownictwa
wodnego. Jednostka korzysta z systemu powiadamiania indywidualnego SMS oraz radiowego
uruchamiania syreny alarmowej przez Komendę Powiatową PSP w Pucku. Wyposażenie
jednostki umożliwia podjęcie działań we wszystkich rodzajach zdarzeń, w tym: pożarach,
wypadkach drogowych, powodziach i poszukiwaniach zaginionych. Strażacy systematycznie
biorą udział w organizowanych kursach i szkoleniach. OSP w Jastarni ściśle współpracuje z
Komendą Powiatową PSP w Pucku, Zarządami Gminnym, Powiatowym i Wojewódzkim
ZOSP RP oraz Urzędem Miejskim w Jastarni i sąsiednimi gminami naszego powiatu.
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10. Oświata i edukacja.
10.1. Placówki oświatowe i nauczyciele.
Placówki szkolne – Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego. W strukturze Szkoły
funkcjonują oddziały przedszkolne.
Liczba oddziałów wynosiła: do czerwca 16 oddziałów Szkoły Podstawowej (w tym 4
oddziały integracyjne) i 4 oddziały przedszkolne; od września 16 oddziałów Szkoły
Podstawowej (w tym 3 oddziały integracyjne) i 3 oddziały przedszkolne.
Liczba uczniów do czerwca wynosiła:
- 284 uczniów Szkoły Podstawowej (w tym 36 z Kuźnicy, 13 z Juraty),
Absolwenci szkoły: 32 uczniów.
Liczba uczniów od września:
- 277 uczniów Szkoły Podstawowej (w tym 33 z Kuźnicy, 15 z Juraty),
W szkole zatrudnionych było 46 pracowników pedagogicznych oraz 4 pracowników
administracji i 11 pracowników obsługi.
Średnioroczna struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli przedstawiała się
następująco: 10,53 nauczycieli kontraktowych, 5,21 nauczycieli mianowanych, 29,31
nauczycieli dyplomowanych.
W Gminie Jastarni działa jedno przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczało w
zależności od miesiąca, od 25 do 35 dzieci oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Jastarni – do czerwca do 4 oddziałów uczęszczało łącznie 61 dzieci (w tym 4 z Kuźnicy), od
września do 3 oddziałów uczęszczało 62 dzieci (w tym 4 z Kuźnicy i 3 z Juraty).
Realizując obowiązek wynikający z Ustawy Prawo Oświatowe, troje uczniów
niepełnosprawnych dowożonych było do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku. Trzy
dorosłe osoby niepełnosprawne dowożono na warsztaty zajęciowe do Ośrodka Adaptacyjnego
w Pucku.

10.2. Stypendia.
Przyznano stypendia, nagrody i wyróżnienia Gminy Jastarnia:
- za wyniki w nauce 3 absolwentom szkoły podstawowej, 9 uczniom szkół średnich, 14
studentom;
- za osiągnięcia sportowe i artystyczne 25 osobom.
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11. Kultura, sport i rekreacja.
11.1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Działalność gmin w zakresie kultury, jako zadanie własne jednostek samorządu
terytorialnego o charakterze obowiązkowym, została uregulowana ustawą z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego organizują
działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej
działalności jest podstawowym celem statutowym.
W ramach realizacji statutu Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie
szeroko rozumianego upowszechniania kultury, dba o zaspokajanie potrzeb swoich
mieszkańców i dociera do różnych grup odbiorców. Nasze działania staramy się wzbogacić
oraz uatrakcyjnić przez dobór różnych form przekazu. Jedynymi ograniczeniami w naszej
działalności dotyczą finansów oraz zasobów lokalowych.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji na podstawie Umowy Użyczenia Nr EG72243-06/09 zarządza majątkiem w postaci:
•

Hala sportowa – o powierzchni 2 313 m2 przy ul. Stelmaszczyka 4 wraz boiskami
sportowymi /asfalt/ o powierzchni 1301 m2.

•

Kompleks Sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Jeżynowej – boisko do piłki
nożnej, boisko uniwersalne do piłki siatkowej i koszykówki o powierzchni 1890 m2
wraz z budynkiem szatniowo – sanitarnym o powierzchni użytkowej 58m2 oraz
treningowe piłkarskie boisko trawiaste o powierzchni 3600 m2.

•

Place zabaw przy ul. Wydmowej, Jeżynowej w Jastarni i w Kuźnicy przy ul. Hallera 1a.

•

Budynek – siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji mieści się przy ul.
Ks. P. Stefańskiego w Jastarni.

•

Budynek – Stacja Informacji Turystycznej w Kuźnicy przy ul. Hallera 1a

W minionym roku 2021 nasze działania, które świadczyliśmy zarówno dla mieszkańców , jak
i turystów ograniczone były, podobnie jak w roku poprzednim, obostrzeniami pandemicznymi
wprowadzonymi w całej Polsce.
13 lutego – Koncert utworów Anny German
30 maja – Animacje z okazji Dnia dziecka
3 czerwca – Bajkowo Nastrojeni – koncert online
23 czerwca – Jastarnicko Sobótka
24 czerwca - Otwarte Mistrzostwa Jastarnia w tenisie stołowym – hala sportowa
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25 czerwca Street Ball – III edycja turnieju koszykarskiego w Juracie
Lipiec
2 lipca – Plażowe Mistrzostwa Budowniczych – plaża w Kuźnicy
15 lipca - Koncert organowy – Kościół w Jastarni
22 lipca – „Biegać każdy może…”- bieg dla dzieci i dorosłych
22 lipca – Koncert Organowy – Kościół w Jastarni
24 lipca – Koncert i pokaz mody z okazji 90 - lecia Juraty – molo w Juracie
25 lipca - Plażowe Mistrzostwa Budowniczych – Plaża wejście nr 48 w Jastarni
25 lipca – Nastrojeni – Park Miejski w Jastarni
27 lipca – Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny – Park Miejski w Jastarni
29 lipca – Streetball – turniej koszykówki na Orliku
29 lipca – Koncert Organowy - Kościół w Jastarni
Sierpień
5 sierpnia – Kuźnica Cup – turniej siatkówki plażowej
5 sierpnia - Koncert organowy - Kościół w Jastarni
6 sierpnia - Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 13 – kompleks boisk ORLIK

7 sierpnia – „Po kaszubsku w Jastarni” – Park Miejski w Jastarni
7 sierpnia promocja tomiku wierszy Ewy Struck
12 sierpnia - Koncert organowy – Kościół w Jastarni
13 sierpnia – Balonowy Twister – KLOCKOSFERA – Park Miejski w Jastarni
16 sierpnia – Dża Dża Dziady – koncert reggae w Parku Miejskim w Jastarni
18 sierpnia - "Missa Pro Pace" – Kościół Parafialny w Jastarni
26 sierpnia – Koncert Piosenek Wysockiego i Bułata Okudżawy – Park Miejski w Jastarni
28 sierpnia - XI Bałtycki Maraton Brzegiem Morza - w Jastarni - start przy wejściu na plażę
nr 50
9 września – zajęcia kolarskie MAM TALENT z KLIFEM CHŁAPOWO
9 i 10 września – Koncert akordeonowy w Parku Miejskim w Jastarni
12 września – współorganizacja Maratonu Północy - Bieg Czterech Latarni
30 września – Kabaret NOWAKI – hala sportowa w Jastarni
4 listopada – Koncert z okazji Święta Niepodległości
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5 grudnia – Mikołajki dla dzieci

Ponadto odbył się cykl warsztatów plastycznych, kilka koncertów Rybackiej Orkiestry Dętej.

W siedzibie MOKSIR w Jastarni przy ul. Ks. P. Stefańskiego 5 działa punkt informacji
turystycznej, który 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. Biuro spełnia najbardziej
oryginalne oczekiwania turystów, począwszy od polecenia bazy noclegowej, oferty kulturalnej
nie tylko naszej gminy ale całego regionu, poprzez rezerwacje lotów w różne zakątki świata i
planowanie zwiedzania regionu oraz poszukiwanie atrakcji. Każdy turysta otrzymuje materiały
promujące gminę i region. Oprócz tego, w ramach realizacji statutu samorządowej instytucji
kultury współpracujemy z organizacjami z całego regionu, takimi jak: Zrzeszenie Kaszubsko –
Pomorskie Oddział Główny, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Jastarnia, ze
Związkiem Miast i Gmin Morskich, Pomorską Regionalna Organizacją Turystyczną,
Stowarzyszeniem Turystycznym „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna,
Biblioteką Miejską, związkami sportowymi, samorządami i parafiami z naszej gminy.
Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z miejscową szkołą. Podejmujemy
szereg inicjatyw wspólnych, m.in.: Wielki Dzień Patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości,
wspieramy konkursy organizowane przez szkołę, zawody sportowe a także przeprowadzamy
szereg animacji, takich jak Dzień Dziecka czy Bal Karnawałowy dla dzieci. Oprócz tego nasza
oferta kulturalno-rekreacyjna jest świetną alternatywą spędzania czasu wolnego.
Na hali sportowej oraz we wszystkich obiektach zarządzanych przez MOKSIR dokonaliśmy
drobnych remontów.
W ramach „ Realizacji lokalnej strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w celu
„Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej „ Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub
terytorialnie związanej z działalnością rybacką” w lutym hala sportowa wzbogaciła się o
niezwykłą atrakcję rekreacyjną : zamontowaliśmy 6 ścianek wspinaczkowych. Tego typu
atrakcji nie ma na Półwyspie Helskim. Ścianka cieszy się ogromnym zainteresowaniem
zarówno dorosłych , jak i dzieci i młodzieży. Pracownicy MOKSIR zostali przeszkoleni w
zakresie asekuracji osób wspinających się. Środki pozyskaliśmy z PLGR.
Zakupiliśmy też zautomatyzowaną kotarę na okna hali od strony zachodniej, umożliwiającej
uczestnictwo w zajęciach podczas silnego nasłonecznienia sali a także służąca do polepszenia
akustyki na hali. Siłownia wzbogaciła się o nową profesjonalną sztangę do trójboju siłowego.
Hala sportowa została również doposażona w nowe sprzęty służące do przeprowadzania zajęć
rekreacyjnych.
Stacja Informacji Turystycznej w Kuźnicy, to miejsce, w którym przez cały rok działa punkt
informacji turystycznej. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
W sezonie wakacyjnym codziennie od 10.00-18.00.
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Oba nasze biura obsługują rocznie kilkadziesiąt tysięcy turystów. Część z nich to goście z
zagranicy /Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Hiszpania, Skandynawia, Holandia/
Wszystkie nasze budynki i obiekty są poddawane rocznym i pięcioletnim przeglądom stanu
technicznego, instalacji elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich
korzystających.
W Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy dokonaliśmy
Zakupiliśmy 2 stacje samoobsługowe naprawy rowerów:

wymiany drzwi oraz okna.

- jedna stanęła przy Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy ,
- druga stanęła przy hali sportowej w Jastarni.
Przy siedzibie naszego biura stanął parking dla psów – stojak, służący do tymczasowego
zostawienia psa i napojenia go z miski, która jest integralna częścią stojaka.
Doposażyliśmy plac zabaw na ul. Wydmowej w nowe zabawki: jeep na sprężynie, tablice
rysunkowe i stolik z liczydłami.
Na boisku trawiastym prowadziliśmy prace pielęgnacyjne polegające na skaryfikacji podczas
wzrostu trawy oraz inne niezbędne prace w trakcie całego roku, takie jak piaskowanie czy
nawożenie nawierzchni.
Na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 dokonaliśmy wymiany słupków do siatkówki.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach partnerstwa między miastami Jastarnia
– Wałbrzych, zleciliśmy przygotowanie projektu city lightów, które strona wałbrzyska
umieściła na kilkudziesięciu przystankach autobusowych w mieście Wałbrzych.
W ramach wspierania kultury kaszubskiej oraz działalności twórczej dotyczącej Gminy
Jastarni zakupiliśmy 50 egzemplarzy książek „Korespondencja z Wybrzeża” Jerzego
Bandrowskiego, 100 sztuk tomiku poezji „Wdzacznota” Ewy Struck – Slawik, 20 egzemplarzy
powieści Wandy Brzeskiej „Ławica Ryb”.
W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby Północne” Lokalna
Organizacja Turystyczna uczestniczymy i mamy wpływ na działania promocyjne turystyki
naszego regionu.

11.2. Miejska Biblioteka Publiczna.

1. W 2021 r. trwał proces cyfryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejni czytelnicy
otrzymali nowe karty czytelnicze zaopatrzone w kod kreskowy. Katalog biblioteczny
udostępniano on-line.
Księgozbiór został wzbogacony o 729 woluminów. Na półkach pojawiły się dalsze
części poczytnych serii (zgodnie z preferencjami czytelników), kolorowe, edukacyjne
książki dla najmłodszych.
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2. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie 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 do nowości
wydawniczych.

3. Udział w programie „Mała książka wielki człowiek”. Jest to projekt ogólnopolski,
realizowany we współpracy z Instytutem Książki. Akcja ta ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania wraz z dzieckiem.
Mały czytelnik podczas pierwszej wizyty w bibliotece, otrzymuje „wyprawkę
czytelniczą”- książeczkę oraz Kartę Małego Czytelnika, aby mógł zbierać naklejki.

4. Przystąpienie CWPN Academica. Jest to darmowa wypożyczalnia, która umożliwia
korzystania ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają
możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy.
System pozwalana przeszukiwanie zasobów oraz wyświetlanie publikacji.
Dostępne są dwie kategorie zbiorów:
•

Zbiory domeny publicznej- udostępniane na wolnych licencjach

•

Zbiory chronione prawem autorskim

Z tych pierwszych można korzystać bez ograniczeń z poziomu każdego komputera z
dostępem do Internetu.
Ze zbiorów chronionych prawem autorskim można korzystać za pośrednictwem
terminali Academiki, znajdujących się w naszej bibliotece. Do uzyskania dostępu do
zbiorów chronionych prawem autorskim, należy skorzystać z konta instytucjonalnego
dostępnego w bibliotece.
5. Zwieńczenie programu „Sieć na Kulturę”. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni
otrzymała
6 laptopów firmy ASUS z których czytelnicy mogą już korzystać.
Zakupiono licencję do programu Opiekun WEB, który umożliwia zdalną kontrolę
pracy na komputerze, filtruje oraz blokuje niebezpieczne treści dostępne w Internecie.
6. W przestrzeni bibliotecznej stworzono kącik przyjazny dzieciom. Kącik Małego
Czytelnika został odpowiednio umeblowany. Przestrzeń tę tworzą: kolorowy niski
regał z publikacjami dla dzieci, kolorowe, wygodne worki i pufy do siedzenia oraz
miękki dywan.
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12. Ochrona zdrowia.
W ramach realizacji zadania „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV
dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Jastarnia” zaszczepiono 12 dziewcząt urodzonych
w roku 2006 za łączną kwotę 8.640,00 zł.
Przeprowadzono 8 akcji szczepień przeciwko COVID 19.

13. Realizacja uchwał Rady Miejskiej.
W 2021 r. uchwały Rady Miejskiej Jastarni były realizowane na bieżąco.
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