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Raport o stanie gminy opracowano na podstawie przepisów art. 28aa ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2019 poz. 506 ) oraz
uchwały nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Jastarni w roku poprzednim, 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.
Gmina Jastarnia położona jest w centralnej części Półwyspu Helskiego. Gminę Jastarnia
o charakterze miejsko – wiejskim tworzą trzy miejscowości: Jastarnia o statusie miasta oraz
Kuźnica i Jurata o statusie osad. Siedzibą władz gminy jest Jastarnia. Organami gminy są: Rada
Miejska Jastarni oraz Burmistrz Jastarni. W roku objętym raportem nie następowały zmiany
administracyjne dotyczące jednostek ewidencyjnych, nazw miejscowości lub obiektów
fizjograficznych.
Połączenie gminy z siecią dróg krajowych zapewnia droga wojewódzka nr 216. Przez teren
gminy przebiega szlak kolejowy nr 213. Dostępność komunikacyjna gminy uzupełnia port
morski w Jastarni, przystań rybacka Kuźnica II, przystanie turystyczne w Kuźnicy i Juracie
oraz sezonowe lądowisko samolotów w Jastarni.
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Obszar gminy objęty jest różnymi formami ochrony przyrody. Gmina znajduje się w
granicach utworzonego w 1978r. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze
ochrony siedlisk PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski i częściowo w obszarze
specjalnej ochrony ptaków PLB220005 Zatoka Pucka sieci Natura 2000. Na terenie gminy nie
ma rezerwatów. Występuje jeden użytek ekologiczny „Torfowe Kłyle” w Jastarni.
Przedmiotem ochrony są tu szuwary, gatunki słonorośli, stanowiska lęgowe i żerowiska ptaków
wodno-błotnych, w tym rzadkich gatunków ptaków. Na terenie Gminy Jastarnia znajduje się
jeden pomnik przyrody zarejestrowany pod nr 448 Kasztanowiec zwyczajny .
Gmina Jastarnia posiada osobowość prawną, Regon 191675480, NIP 5871708957. Jednostkami
organizacyjnymi gminy nie posiadającymi osobowości prawnej są: Urząd Miejski w Jastarni,
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Jastarni, Miejski Zarząd Portu Jastarnia.
Osobowość prawną posiadają gminne jednostki kultury: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
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.
Organem wykonawczym jest Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz. Zastępcą
Burmistrza jest Jacek Świdziński, Skarbnikiem Krzysztof Nadziejko a Sekretarzem Miasta
Adrian Baranowski.

2) Finanse Gminy.
a) Stan finansów gminy z uwzględnieniem zadłużenia ogółem i poziomu
wolnych środków po odliczeniu zadłużenia:
wolne środki:

2.798.339,73 zł

zadłużenie ogółem:

4.061.658,00 zł

stan finansów:

- 1.263.318,27 zł

b) Wykonanie budżetu Gminy Jastarnia za 2019 r.
Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
Gminy Jastarnia za 2019 rok
Wyszczególnienie
DOCHODY, w tym :

Plan po zmianach Wykonanie
początku roku
34.542.768,00

od Wskaźnik % wykonania
planu

33.224.821,30

96,18
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- dochody bieżące

30.296.887,00

29.347.960,75

96,87

- dochody majątkowe

4.245.881,00

3.876.860,55

91,31

WYDATKI, w tym :

34.912.191,00

31.115.845,90

89,13

- wydatki bieżące

29.389.039,00

26.254.077,34

89,33

5.523.152,00

4.861.768,56

88,03

-369.423,00

2.108.975,40

-

PRZYCHODY

869.423,00

1.189.364,33

136,79

ROZCHODY

500.000,00

500.000,00

100,00

- wydatki majątkowe
DEFICYT/NADWYŻKA

Budżet Gminy Jastarnia na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr
V/35/2019 w dniu 24 stycznia 2019 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 31.165.231,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę
31.534.654,00 zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 369.423,00 zł.
W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i
zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.
Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 34.542.768,00 zł,
natomiast wydatki po zmianach 34.912.191,00 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2019r.
zaplanowano na kwotę 369.423,00 zł.
Budżet Gminy Jastarnia zamknął się nadwyżką 2.108.975,40 zł.
Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek
wyniosło 4.061.658,00 zł , co stanowi 12,22 % (wskaźnik zadłużenia).

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach:
DOCHODY:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Osiągnięte dochody w tym dziale wyniosły 393,00zł i są to dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych.
Dział 600 Transport i Łączność
Osiągnięte dochody w tym dziale wyniosły 3.938.967,41 zł , tj. 99,88% planu.
Są to :
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1) dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w
wysokości 39.808,00 zł,
2) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje na drogach powiatowych miejskich
w wysokości 50.000,00 zł,
3) wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 36.726,30 zł,
4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych
przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 330.266,54 zł,
5) 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 2019 roku wydatków na realizację zadania: „Rozbudowa przystani
jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ” w kwocie 2.375.570,29 zł),
6) dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w wysokości 529.917,49 zł stanowią 81,99% planu i są to :
•

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):
1) 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 R9 – partnerstwo Gminy Puck” w kwocie 344.450,15 zł;
2) refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Budowa
nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w
ramach zadania pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani
rybackiej w Kuźnicy” w kwocie 185.467,34 zł.
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Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 94,46% (plan 6.582.446,00zł, wykonanie
6.217.815,87zł) z następujących źródeł:
1) wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 139.493,75 zł,
2) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.148.383,21 zł,
3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 4.262.435,11 zł,
4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 245.128,66 zł,
5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w kwocie 137.508,25 zł,
6) wpływy z pozostałych odsetek 37.822,11 zł,
7) 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 w kwocie 247.044,78 zł (wpływ środków unijnych do złożonych
wniosków - refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadań:
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy
Jastarnia – budynek remizy OSP” oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali WidowiskowoSportowej”).

Dział 710 Cmentarze
Zaplanowane dochody wykonano w 100% (plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł).
Otrzymano dotację w wysokości 300 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na bieżące
wydatki i remonty grobów wojennych.
Dział 750 Administracja publiczna
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Zaplanowane dochody wykonano w 97,04% (plan 119.326,00 zł, wykonanie 115.790,86 zł) .
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 78.634,00 zł
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
12.686,20 zł
3) wpływy z różnych opłat (wynajem kaplicy cmentarnej - 639,60 zł, dodatkowa opłata za
udzielanie ślubu poza USC - 11.000,00zł) – 11.639,60 zł
4) wpływy z różnych dochodów ( w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku)
5.640,00 zł
5) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 1.500,00 zł (darowizna na
rzecz Gminy Jastarnia z przeznaczeniem na wsparcie promocji książki „Jurata cały ten
szpas” w kinie Żeglarz)
6) wpływy z różnych dochodów 5.691,06 zł (umowa sponsorska na realizacje imprezy
„Lato Muzyczne w Juracie”)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Osiągnięte dochody w tym dziale wyniosły 32.126,94 zł tj. 98,15% 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 761,00 zł; w zakresie wyborów do
Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.611,22 zł. w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu w
kwocie 15.754,72 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Osiągnięte dochody w tym dziale wyniosły 8.935,77 zł.
Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż
Miejską w kwocie 7.135,77 zł; wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w
kwocie 1.800,00 zł (darowizna na rzecz OSP Jastarnia).
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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
11.347.683,95 zł tj. 95,67% planu. Są to:
1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej - 81.045,31 zł,
2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności
3) podatek od nieruchomości:

239,61 zł

5.441.098,17 zł

w tym:
- od osób prawnych

3.312.705,39 zł

- od osób fizycznych

2.128.392,78 zł

4) podatek rolny

0,00 zł

5) podatek leśny

9.116,00 zł

6) podatek od środków transportowych:

19.526,00 zł

w tym:
- od osób prawnych

1.261,00 zł

- od osób fizycznych

18.265,00 zł

7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od osób prawnych

1.510,72zł
8) podatek od czynności cywilno- prawnych: 948.707,68 zł w tym:
- od osób prawnych

0,00 zł

- od osób fizycznych

948.707,68 zł

9) podatek od darowizn i spadków
10) opłata od posiadania psa
11) opłata targowa

78.683,00 zł
2.160,00 zł
367.335,00 zł
1.037.603,80 zł

12) opłata miejscowa

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
20.464,68 zł
14) wpływy z opłaty skarbowej

23.242,00 zł

15) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
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416.856,38 zł
16) podatek dochodowy od osób fizycznych
17) podatek dochodowy od osób prawnych

2.858.696,00 zł
41.399,60 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale to subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa w kwocie
4.012.699,00 zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków
pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych a także wpływy do wyjaśnienia - w kwocie 22.774,34 zł. Wykonanie w tym
dziale wynosi 4.035.473,34 zł tj. 98,94 % planu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wyniosła 165.337,68 zł w tym :
- pozostałe odsetki

565,78 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 37,42 zł
- wpływy z różnych dochodów

1.021,00 zł

- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 38.215,43 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2019 r. w wysokości 101.016,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019 r. w zakresie zapewnienia
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w wysokości 24.482,05 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Osiągnięte dochody, w wysokości 468,00 zł, stanowią 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.
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Dział 852 Pomoc Społeczna
Osiągnięte dochody w wysokości 434.401,61 zł stanowią 88,79% planu, w tym :
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w
wysokości 427,98 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
189.835,25 zł (w tym: ubezpieczenia zdrowotne - 15.411,08 zł, zasiłki okresowe –
10.775,21 zł, zasiłki stałe – 163.648,96 zł),
3) dotacje do wynagrodzeń - 36.000,00 zł,
4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne
usługi opiekuńcze)

-

178.276,00 zł,

5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne
gminie - 772,04 zł,
6) dotacja program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.000,00 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki – 8.400,00 zł,
8) wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej – 563,34
zł,
9) wpływy z różnych dochodów - 127,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Osiągnięte dochody w wysokości 51.405,22 zł stanowią 97,13% planu. Są to 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 złożonego wniosku na realizację projektu grantowego: „Ja w internecie. Program
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
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Osiągnięte dochody w wysokości 12.573,66 zł stanowią 78,59% planu. Są to dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –
zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.
Dział 855 Rodzina
Osiągnięte dochody w wysokości 4.280.609,23 zł stanowią 98,61% planu, w tym :
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji

rządowej

zlecone gminom,

związane z realizacją

świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości
2.895.328,53 zł;
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
1.216.690,59 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 - 7.608,73 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 414,66 zł;
5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne
gminie - 0,48 zł
6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z
wspieraniem rodziny w wysokości 146.815,14 zł; w tym : częściowe pokrycie kosztów
wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 7.943,00 zł; na realizacje Programu
„Dobry start” w kwocie 138.872,14 zł.
7) 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
13.751,10 zł.
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Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Wykonane dochody budżetowe wynoszą 2.052.621,27 zł , co stanowi 91,52 % planu, w tym:
1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.682.726,05 zł,
2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami –
8.783,34 zł,
3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
– 43.023,76zł,
4) wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 15.388,12 zł,
5) środki otrzymane na realizację zadań bieżących (badanie czystości wody) – 2.700,00 zł,
6) 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 w kwocie 300.000,00 zł, w tym: wpływ środków unijnych (w kwocie
255.000,00 zł) oraz środków krajowych ARIMR (w kwocie 45.000.00 zł) na realizację
złożonych wniosków - refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na zadanie:
„Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i
zjazdem na plażę nadzatokową – etap I” oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z
niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności plaży
nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni”).

Podsumowując, plan dochodów po zmianach wyniósł 34.542.768,00 zł a wykonanie na
dzień 31.12.2019 r. 33.224.821,30 zł, co stanowi 96,18% planu, w tym :
- dochody bieżące, plan 30.296.887,00 zł, wykonanie 29.347.960,75 zł (96,87%)
- dochody majątkowe, plan 4.245.881,00 zł, wykonanie 3.876.860,55 zł (91,31%).

WYDATKI:

Dział 600

Transport i łączność
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Wydatki w tym dziale wynoszą 5.535.375,25 zł tj. 92,42% planu i obejmują :
1) utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 89.808,00zł, w ramach których
wykonano:
a) wydatki bieżące (39.808,00 zł) :
• remont cząstkowy dróg powiatowych – 39.808,00 zł.
b) wydatki majątkowe (50.000,00zł) w tym :
• modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej

Nr 1535 G ul. Ks.

Bernarda Sychty w Jastarni. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 50.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 50.000,00zł.
2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – 614.080,49zł, w ramach których wykonano:
a) wydatki bieżące ( 135.670,09 zł) :
• zakup materiałów i wyposażenia – 57.736,73 zł (zakup piasku do zwalczania
skutków zimy – 7.596,95zł; zakup materiałów do oznakowania drogowego –
19.032,41zł; zakup flag – 300,00zł; zakup masy asfaltowej – 208,48zł; zakup
kruszywa i podsypki do podbudowy płyt YOMB w Kuźnicy – 4.458,63zł; zakup
obrzeży, betonu do prac naprawczych dróg – 4.639,86zł; zakup soli drogowej –
19.778,40zł; zakup lustra drogowego – 1.722,00zł (ul. Kościuszki, Hallera)).
• zakup usług remontowych

- 9.998,10zł (zapłata za wykonanie betonowej

nawierzchni na ulicy Polnej skrzyżowanie z ulicą Stelmaszczyka – 369,00zł,;
zapłata za nadzór budowlany z zakresu budownictwa drogowego – 4.329,60zł;
naprawa kratki odwadniającej liniowej ul. Spokojnej – 799,50zł; opracowanie
projektu organizacji ruchu na ul. Świętopełka - Międzymorze – 4.500,00zł).
• pozostałe usługi – 64.237,73zł – w tym: wykonanie malowania znaków
drogowych poziomych – 38.211,15zł; utwardzenie miejsc parkingowych w
Kuźnicy przy ul. Hallera – 15.365,78zł, wynajem podnośnika koszowego do
przycięcia gałęzi – 959,40zł, wywieszenie flag z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1.500,00zł; wycięcie korzenia lipy przy ulicy
Helskiej – 540,00zł; ułożenie dwóch zejść dla inwalidów w chodniku na ul. Ks.
Stefańskiego przy PKP – 738,00zł; koszt transportu piasku do zwalczania
skutków zimy, flag, masy asfaltowej – 2.433,90zł; sprawdzenie warunków
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widoczności na przejazdach i przejściach kolejowych na terenie gminy –
4.489,50zł.
• różne opłaty i składki – 3.697,53zł – ubezpieczenie OC za szkody z tytułu
zarządzania drogami.

b) wydatki majątkowe ( 478.410,40zł) w tym :
•

projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni. Limit wydatków w roku 2019
wynosił 14.790,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.537,50 zł.

•

budowa dróg gminnych oraz parkingów. Limit wydatków w roku 2019 wynosił
248.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 227.234,62zł.

•

utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w
miejscowości Kuźnica – etap II. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 144.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 141.988,93 zł.

•

projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej. Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 25.000,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie
24.231,00 zł.

•

wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy. Limit
wydatków w 2019 roku wynosił 85.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę
83.418,35 zł.

3) infrastrukturę portową - 4.676.116,46 zł , w ramach których wykonano
a) wydatki bieżące (998.075,30 zł) :
•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 546.087,37 zł

•

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.650,51 zł

•

zakup materiałów i wyposażenia – 84.621,81 zł

•

zakup energii ( woda, energia, gaz ) - 149.635,06 zł

•

zakup usł. remontowych – 5.996,05 zł

•

zakup usł. zdrowotnych – 421,00 zł

•

zakup usł. pozostałych – 116.927,03 zł

•

opł.z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych – 2.917,30 zł

•

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 984,00 zł
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•

podróże służbowe krajowe – 2.344,63 zł

•

różne opłaty i składki – 66.205,28 zł

•

odpis na ZFŚS – 7.380,00 zł

•

opłaty na rzecz budżetów jst – 8.200,60 zł

•

podatek od towarów i usług VAT – 3.315,66 zł

•

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30,00 zł

•

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00zł.
b)

•

majątkowe (3.678.041,16zł), w tym :

rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty
turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Limit wydatków w roku
2019 wynosił 3.766.010,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 3.644.342,86 zł.

•

budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 14.000,00zł. Dokonano
wydatków na kwotę 1.617,30 zł.

•

modernizacja mola w Kuźnicy. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 37.000,00zł. W 2019
r. poniesiono wydatki w kwocie 18.081,00 zł.

•

budowa pomostu brzegowego. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 14.000,00 zł. W 2019
r. poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00 zł.
4) pozostałą działalność - 155.370,30 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące
(155.370,30zł) :

•

zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania) –
155.370,30 zł.

Dział 630

Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 23.586,92 zł i obejmuje:
1) wydatki bieżące w kwocie 12.259,85 zł, w tym:
•

zakup usług pozostałych – 5.800,36 zł (wykonanie okresowego przeglądu 5 infomatów na
terenie gminy – 3.178,00 zł; renowacja szlaku nadmorskiego – zatokowego na odcinku
Chałupy-Jurata – 2.622,36 zł),

•

opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł (usługa dostępu do Internetu),
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•

różne opłaty i składki – 3.459,49 zł (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
infomatów).

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 11.327,07 zł z tego:
a) 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”. Limit wydatków w roku
2019 wynosił 20.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 11.327,07 zł.
b) budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi.
Limit wydatków 26.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja
została zaplanowana na 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 872.784,00 zł, wydatkowano kwotę 376.581,44 zł,
co stanowi 43,15% planu.
Dotyczą one rozdziałów:
1) różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 291.379,63 zł, w ramach
których wykonano wydatki :
a) bieżące :
•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.103,03 zł,

•

zakup materiałów i wyposażenia – 2.931,87 zł, z tego: książki obiektu budowlanego 35szt.
– 1.221,59 zł; oprogramowanie do zarządzania lokalami mieszkalnymi – 1.155,63 zł;
materiały potrzebne do budynku ADM – 554,65 zł.

•

zakup energii - 58.957,11 zł (energia elektryczna – 22.560,32 zł , woda- 7.503,78 zł , gaz –
28.893,01 zł)

•

zakup usług remontowych – 95.617,22 zł (usługi serwisowe – 3.996,93zł,

fundusz

remontowy – 4.411,40 zł, remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Rybackiej 2 – 10.051,49
zł, naprawa elewacji i roboty dekarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Stelmaszczyka 4a
– 13.489,74 zł, naprawa kotła gazowego ul. Stelmaszczyka 4a – 391,14 zł, ul.
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Stelmaszczyka 5 – 11.568,70 zł, naprawa skrzydła drzwiowego do węzła sanitarnego na
poddaszu ul. Ks. Stefańskiego 1 – 1.190,00 zł, prace elektryczne - remonty instalacji –
9.503,82 zł, remont dachu i elewacji ul. Rybacka 23 – 33.592,44zł, wymiana okien i drzwi
ul. Stelmaszczyka 4a – 4.453,57 zł, remont lokalu mieszkalnego wraz z łazienką na II
piętrze budynku ul. Stefańskiego 1/6 – 2.967,99 zł).
•

zakup usług pozostałych – 42.509,06 zł (wywóz nieczystości - 9.438,36 zł, pozostałe
usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) –817,18 zł, czyszczenie
przewodów kominowych – 2.410,26 zł, przeglądy eksploatacyjne kotłów gazowych – ul.
Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1 i 36 – 2.147,84 zł, ścieki – 21.507,94 zł, ogłoszenie
prasowe dotyczące sprzedaży lokalu w Łętowie – 236,16 zł, wycena lokalu mieszkalnego
w Łętowie – 861,00zł, założenie plomby licznika energii elektrycznej ul. Portowa 39 –
36,72 zł, wypis z rejestru budynków i mapy– 37,60 zł, badanie okresowe windy ul.
Stelmaszczyka 5 – 315,00 zł, uszczelnienie miski ustępowej w sanitariacie na poddaszu –
łazienka wspólna - ks. Stefańskiego 1 –

150,00 zł, sprzątanie i dezynfekcja lokalu

mieszkalnego ul. Ks. Stefańskiego 1/6 II piętro – 4.551,00 zł),
•

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -19.364,58 zł

•

różne opłaty i składki – 14.537,03 zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i innych zdarzeń
losowych),

•

odpis na ZFŚS - 1.246,73 zł,

•

podatek od nieruchomości – 112,00 zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo,

•

podatek rolny – 1,00 zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo,

b)majątkowe w tym:
•

montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i
energetycznych oraz elewacji. Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono
wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020 r.

2) gospodarki gruntami i nieruchomościami – 85.201,81 zł , w ramach których
wykonano wydatki:
a) bieżące w kwocie 55.501,81 zł z tego:
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•

zakup usług pozostałych 16.976,31 zł (opłaty za patrolowanie terenu Campingu
Maszoperia – 4.000,00 zł, sporządzenie inwentaryzacji zabudowy pola
Campingowego Maszoperia – 1.600,00 zł, sporządzenie wypisu i wyrysu z
rejestru gruntów – 206,20 zł, wydanie opinii dotyczącej operatu szacunkowego
działek – 1.876,00 zł, ogłoszenia prasowe – 2.154,00 zł, opłaty za wycenę
nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 5.894,11 zł, inwentaryzacja obiektu
sklepu w Juracie ul. Sosnowa 1 – 1.000,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego –
246,00 zł),

•

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 37.809,50 zł,

•

koszty postępowania sądowego – 716,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 29.700,00zł z tego:
• Wykup gruntów. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 123.000,00 zł. W 2019
r. poniesiono wydatki w kwocie 29.700,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 80.572,33 zł , tj. 37,67% planu i
obejmuje :
1) plany zagospodarowania przestrzennego – 54.764,04 zł ( umowy zlecenia dla Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej – 4.064,16 zł; wykonanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy, wykonanie projektów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego –
42.882,00 zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp
fragmentu m. Jastarnia i Kuźnicy – 7.817,88 zł).
2) zadania w zakresie geodezji i kartografii – 25.508,29 zł ( zapłata za podział działek i
nieruchomości – 17.120,29 zł; ogłoszenia prasowe –

560,00 zł; pomiary wykonane do

zawarcia umowy dzierżawy – 7.828,00 zł).
3) cmentarze – 300,00 zł ( zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
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Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,00%. Wydatki
bieżące w kwocie 24.600,00 zł 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 86,88% ( plan
4.589.144,00 zł , wykonanie 3.987.227,77 zł).
1) Wydatki na pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 100,00% (plan 78.634,00 zł , wykonanie
78.634,00 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej ( rozdział 75022) to kwota
110.620,17 zł i na tę kwotę składają się:
•

diety radnych

•

zakup materiałów – 14.438,08 zł (kawa, herbata, woda, art. spożywcze - 934,65zł; toner –

- 89.760,87 zł

578,98 zł; tablety + etui – 12.924,45 zł)
•

zakup usług pozostałych – 6.421,22 zł w tym: przedłużenie licencji Legislator Standard –
583,65 zł; szkolenie dla Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej – 1.378,00 zł;
udostępnienie oprogramowania systemu Rada – 4.202,28 zł; legitymacje radnego i
rękawiczki do pocztu sztandarowego – 25,00 zł; odnowienie podpisu elektronicznego dla
pracownika RM -232,29 zł.

3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023) 3.191.018,17 zł w
tym:
a) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023) 3.156.978,32 zł, w tym:
•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.444.850,46 zł,

•

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -

•

obowiązkowe wpłaty na PFRON – 29.444,00 zł,

•

zakup materiałów i wyposażenia 88.068,38 zł , w tym :
•

zakup paliwa - 3.640,91 zł,

•

materiały biurowe - 2.297,82 zł,

1.552,50 zł,

20

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

•

zakup sprzętu komputerowego – 18.175,34 zł (w tym: router w tablecie –
221,40 zł, stacje komputerowe – 13.307,24 zł, drukarka – 805,65 zł, kasa
fiskalna – 1.153,92 zł, skaner – 992,21 zł; monitory – 1.694,92 zł);

•

programy komputerowe – 6.687,65 zł;

•

zakup pozostałych materiałów (tabliczki informacyjne, wyposażenie archiwum,
gaśnice, materiały do naprawy armatury w budynku ratusza, artykuły spożywcze
do sekretariatu, kwitariusze przychodowe, druki do USC; księgowości,
ewidencja działalności gospodarczej, przewijak dla niemowląt do toalety na
parterze ratusza) – 8.461,43zł.

•

papier ksero – 4.034,52 zł,

•

zakup tuszy i tonerów – 24.752,09 zł,

•

zakup środków czystości – 7.519,58 zł,

•

czasopisma, książki – 5.965,12 zł,

•

lodówka do Sali Morskiej – 679,00 zł,

•

telefony – 5.854,92 zł. (w tym telefon GSM do wirtualnej centrali – 4.182,91
zł),

•

zakup energii - 93.621,54 zł , w tym : energia elektryczna – 60.977,14 zł; gaz –
31.675,44zł; woda – 968,96 zł.

•

usługi remontowe – 29.726,46 zł ( konserwacja i naprawa windy – 4.982,72

zł,

konserwacja instalacji alarmowych – 6.128,35 zł, przegląd kotłowni – 1.927,90 zł,
konserwacja kserokopiarki – 3.317,99 zł, naprawa bram garażowych – 933,84 zł,
remont gaśnic – 136,57 zł, naprawa okładzin z płytek gresowych na podjeździe dla
niepełnosprawnych – 250,00 zł, wymiana zabudowy meblowej nad zlewozmywakiem
w Sali Morskiej – 821,00 zł, naprawa zaworu w spłuczce-toaleta na I piętrze – 230,00
zł, naprawa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku ratusza

– 2.848,22 zł,

demontaż i montaż, obróbka drzwi wejściowych do biblioteki oraz wymiana
samozamykacza w drzwiach zewnętrznych budynku ratusza – 8.149,87 zł)
•

zakup usług zdrowotnych – 1.722,00 zł

•

zakup usług pozostałych – 337.723,74 zł ( usł. bankowa – 5.475,00 zł; obsługa
informatyczna programów – 33.236,27 zł, abonament aktual. ESOUSC – 6.939,05 zł,
monitorowanie systemu alarmowego –

1.890,96 zł, usł. kanalizacyjne, śmieci –

2.952,20 zł, usł. pocztowe – 52.867,15 zł, pozostałe usługi (wymiana i uzupełnienie
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źródeł światła, przegląd gaśnic, wymiana przepływowego podgrzewacza wody,
przegląd

techniczny

aktywnego

systemu

bezpieczeństwa

instalacji

gazowej,

uzupełnienie zabudowy nad zlewozmywakiem w Sali Morskiej, kwiaty, obiad z okazji
Dnia Pracownika Samorządowego, wymiana uszkodzonego osprzętu sanitarnego w
budynku ratusza, niszczenie dokumentów, abonament za radio i telewizje, prace
elektryczne, naprawa konserwatorska wraz z dezynfekcją w komorze próżniowej akt
USC, pomoc dla osób bezdomnych na terenie powiatu, opłata za uruchomienie
platformy do realizowania elektronicznie ogłoszeń o zamówieniach publicznych 53.155,28 zł ), za obsługę prawną – 119.765,16 zł, za utrzymanie strony BIP (eBOI,
ePUAP) – 4.392,37 zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 4.313,64 zł,
abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 2.131,53 zł, doradztwo
podatkowe – 39.419,82 zł, usługi teleinformatyczne serwer sms OC poza abonamentem
– 282,41 zł, ogłoszenia prasowe – 3.899,10 zł, opłata za pełnienie funkcji Inspektora
Ochrony Danych Osobowych – 7.003,80 zł),
•

zakup usług telekomunikacyjnych – 26.233,72 zł,

•

delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów
prywatnych dla celów służbowych – 20.787,22 zł,

•

delegacje służbowe zagraniczne pracowników – 916,91 zł,

•

różne opłaty – 6.823,80 zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy
Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM,. ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
dzierżawa mechanizmów zegarowych,

•

odpis na ZFŚS – 46.153,52 zł,

•

koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – 13.685,26 zł ( opłaty sądowe i
komornicze),

•

szkolenia pracowników – 15.668,81 zł;

b) majątkowe w kwocie 34.039,85zł z tego:
▪ Docieplenie III piętra budynku Urzędu Miejskiego – etap II. Limit wydatków w roku
2019 wynosił 35.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 30.349,85 zł.
▪ Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego. Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 28.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 3.690,00
zł .
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4) Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę
131.442,00 zł a wydatkowano 128.981,10 zł, w tym:
a) przekazano dotacje organizacjom pozarządowym na kwotę 20.250,00 zł:
▪ Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja 2 imprez o charakterze regionalnym:
Rekonstrukcyjnej „Jastarnia sprzed lat” i Festynu „Dni Węgorza” – 12.000,00zł
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – organizacja spacerów historycznych – 2.250,00zł
▪ Stowarzyszenie Otwartych Serc – organizacja 2 koncertów orkiestry dętej – 6.000,00zł
b) zakup materiałów na kwotę 12.970,04zł w tym:
•

nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 387,00zł;

•

klipsy zakupione z okazji Tygodnia Małżeństw – 24,90zł;

•

kiełbasa na V Nordowe morsowanie - 855,28zł;

•

książki – nagrody w Konkursie Biblijnym – 500,00zł;

•

plakaty reklamowe z okazji Dni Filmu Kaszubskiego – 780,00zł

•

flagi reklamowe – 493,00 zł;

•

plakieta okolicznościowa zakupiona dla OSP z okazji Dnia Strażaka – 246,00 zł,

•

głośnik – nagroda na Festiwalu „Bursztynowe Klucze” – 738,00 zł,

•

nagrody dla honorowych dawców krwi – 867,95 zł,

•

opaski sportowe i karty prezentowe Empik – nagrody dla wyróżniających się w
nauce absolwentów – 5.588,81 zł,

•

zakup

artykułów

spożywczych

na

spotkanie

integracyjne

służb

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy – SM, WOPR, OSP –
2.262,60 zł;
•

kwiaty

dla

długoletnich

wczasowiczów

–

54,00

zł;
•

zakup kartek świątecznych – 172,50 zł;

c) zakup usług pozostałych na kwotę 95.761,06 zł w tym:
•

druk informatora miejskiego – 15.366,98 zł

•

usługa gastronomiczna spotkanie opłatkowe z osobami niewidzącymi – 800,00
zł,
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•

usługa hotelowa dotycząca

pobytu

laureatów

nagrody Burmistrza w

Międzynarodowym Tygodniu Małżeństw – 1.390,00 zł,
•

druk

blankietów,

ulotek,

naklejek,

wynajem

balii

rekreacyjnej

na

Międzynarodowy Tydzień Małżeństw – 2.140,08 zł,
•

usługa cateringowa – udział w spotkaniu uczestników regat samorządowych
„Trójcup” - 600,00 zł,

•

usługa gastronomiczna – dla gości UM Jastarnia z okazji imprezy „Jastarnia
przode lat” – 1.600,00 zł,

•

organizacja imprezy „Dni Filmu Kaszubskiego” – wynajem sali kinowej,
wykupienie licencji na pokaz filmu – 4.059,00 zł,

•

dofinansowanie organizacji Międzypokoleniowych Lekcji Fotografii i Filmu –
6.000,00 zł,

•

promocja zawodów wędkarskich Surfcasting Cup Jastarnia 2019 – 600,00 zł,

•

oprawa muzyczna podczas obchodów Powiatowych Dnia Strażaka i Dni
Ochrony P/Poż. w Połczynie – 400,00 zł,

•

wykonanie bukietów okolicznościowych – 410,00 zł,

•

wykonanie tabla z etui na 20 Jubileusz Metropolitarnego Festiwalu Piosenki
Religijnej – 3.910,00 zł,

•

promocja na Facebooku Maratonu Brzegiem Morza – 2.460,00 zł,

•

realizacja imprezy kulturalnej – Muzyczne Lato w Juracie – 51.660,00 zł,

•

poczęstunek dla uczestników imprezy podsumowującej Bałtycki Maraton
Brzegiem Morza – 3.600,00 zł,

•

poczęstunek podczas konferencji – „Pragmatyka działań gminy w zakresie
ochrony zabytków” – 750,00 zł,

•

opłata pocztowa – przesyłka pocztówek zakupionych z okazji Świąt Bożego
Narodzenia wysłanych przez Urząd Miejski – 15,00 zł.

5) Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 82,91% planu i wynoszą 477.974,33
zł :
▪ prowizje – 176.212,57 zł ( od opłat miejscowych),
▪ składki na ubezpieczenia społeczne – 15.456,24 zł,
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▪ składki na fundusz pracy – 1.261,47 zł,
▪ różne opłaty i składki – 241.565,51 zł ( składka na Związek Miast i Gmin Morskich –
3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka –
29.000,00 zł, składka na Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 3.750,00 zł,
składka na Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” – 752,00 zł , czynsz
dzierżawny – 7.461,48 zł; składka na Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”
– 6.500,00 zł; dzierżawa gruntów leśnych – 33.152,48 zł; czynsz dzierżawny za plaże
– 152.034,05 zł, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.615,50
zł;
▪ podatek Vat – 9.763,71 zł
▪ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 33.714,83 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 32.126,94 zł, tj. 98,15 % planu i obejmuje:
1) wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w
wysokości 761,00 zł.

2) wydatki na Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 15.754,72zł :
▪ diety – 9.000,00 zł,
▪ składki na ubezpieczenia społeczne – 712,49 zł,
▪ składki na fundusz pracy – 65,29 zł,
▪ umowy zlecenia – 4.144,94 zł,
▪ zakup usług – 1.500,00 zł (wynajem sali na organizację wyborów),
▪ delegacje, przejazdy – 332,00zł.

3) Wydatki na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 15.611,22zł :
▪ diety – 9.350,00 zł,
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▪ składki na ubezpieczenia społeczne – 395,37 zł,
▪ składki na fundusz pracy – 31,85zł,
▪ umowy zlecenia – 2.300,00 zł,
▪ zakup materiałów – 1.868,00 zł (toner, papier, nożyczki, długopisy, tusz do stempli)
▪ zakup usług – 1.500,00 zł (wynajem sali na organizację wyborów);
▪ delegacje, przejazdy – 166,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 419.169,17 zł, tj. 64,76 % planu i obejmuje:
1) komendy wojewódzkie Policji – 20.713,00 zł z tego:
a) wydatki majątkowe:
▪ dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup
samochodu osobowego dla KPP w Pucku – 20.713,00 zł,
2) komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł z tego:
a) wydatki majątkowe:
▪ dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej
Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku – 30.000,00 zł.
3) ochotnicze straże pożarne – 119.995,47 zł : z tego:
a) wydatki bieżące:
▪ wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 46.431,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia – 23.293,48 zł (sorty mundurowe – 6.092,62 zł,
paliwo - 11.196,89 zł, regały magazynowe – 1.084,80 zł; kabel do RTF motorola –
627,30 zł; środki czystości, zasilacze, baterie, elektrody – 1.299,07 zł; mechanizm
automatyki do przemysłowych bram garażowych - 897,90 zł, materiały i akcesoria
samochodowe (płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, wycieraczki) – 486,97 zł, tlen
medyczny i materiały medyczne -1.123,93 zł, materiały do odmalowania samochodu
bojowego STAR – 484,00 zł).
▪ zakup energii – 13.065,01 zł ( energia elektryczna – 3.515,26zł, woda – 87,44 zł, gaz –
9.462,31 zł;)
26

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

▪ zakup usług remontowych – 5.442,92 zł (naprawa samochodu technicznego Ford –
4.458,99 zł; przegląd kotła gazowego – 307,50 zł; naprawa usterek w oświetleniu –
676,43 zł),
▪ zakup usług pozostałych – 19.545,33 zł ( ścieki i śmieci – 460,28 zł, okresowe badania
techniczne samochodów – 577,00 zł, badania laboratoryjne strażaków – 1.862,00 zł,
wyżywienie strażaków OSP (długotrwałe akcje ratownicze) – 132,00 zł, kursy strażaka
– 2.854,40 zł, przegląd sprzętu pneumatycznego, defibrylatora, zestawu ratowniczego
HOLMATRO, sprężarki powietrza oddechowego – 2.687,55 zł, usługa serwisowa bram
garażowych - 861,00 zł, naprawa gwarancyjna wozu bojowego Scania, przegląd z
wymianą zużytych materiałów (przejazd do Bielska-Białej, nocleg, diety) – 8.179,67 zł,
wymiana olejów – 930,98 zł, wymiana frontów w szafce do zmywarki – 495,00 zł,
renowacja hełmów – 91,00 zł, koszt wysyłki (regałów, motoroli) – 168,45 zł, przegląd
szczelności instalacji gazowej w kotłowni i kuchni – 246,00 zł),
▪ opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 567,26 zł,
▪ różne opłaty i składki – 11.650,47 zł: za ubezpieczenie samochodów (10.321,00 zł), za
ubezpieczenie przyczepy (110,00 zł), za ubezpieczenie OC OSP (800,89 zł), opłata
ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu ( 4,00 zł), ubezpieczenie NW strażaków
OSP (400,00 zł), opłata drogowa za przewóz tlenu (14,58 zł).

4) Obrona cywilna – 16.769,74 zł, z tego:
a) wydatki bieżące:
▪

Wynagrodzenia i pochodne – 3.320,00 zł (umowa zlecenie)

▪

Zakup materiałów i wyposażenia – 719,12 zł (telefon komórkowy – raty za sprzęt – 108,03
zł, niszczarka do kancelarii niejawnej – 473,55 zł, pendrive i listwa zasilająca – 124,98 zł,
koperty, holder + smycz – 12,56 zł),

▪

zakup usług pozostałych – 3.870,25 zł (wydruk ulotek reklamowych z wytycznymi Szefa
OC kraju – 830,25 zł, wydruk ulotek i banerów reklamowych dot. działań gminy w zakresie
ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych 1.140,00 zł, wykonanie instalacji Systemu
Kontroli Dostępu BSK do pomieszczenia w UM – 1.900,00 zł)

▪

opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.025,12 zł (abonament telefonii komórkowej –
505,87 zł, wysłane SMS FULL – 2.519,25 zł)

▪

szkolenia pracowników – 1.069,00 zł;
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b) wydatki majątkowe:
▪

zakup radiometru; limit wydatków w roku 2019 wynosił 4.900,00 zł; poniesiono wydatki w
kwocie 4.766,25 zł;

5) Straż Miejska – 211.490,96 zł :
•

równoważniki dla strażników miejskich - 1.125,00 zł;

•

wynagrodzenia i pochodne - 158.489,85 zł;

•

zakup materiałów i wyposażenia – 17.340,08 zł (zakup paliwa – 5.633,17 zł, zakup
monitora – 356,70 zł, zakup tonerów – 768,20 zł, żetonów do myjni, ściereczek do kokpitu
– 207,00 zł, zakup pucharów i medali na turniej siatkówki – 381,00 zł, telefon komórkowy
– 98,38 zł, umundurowanie – 1.859,49 zł, paralizatory – 5.800,60 zł, pistolet gazowy –
818,90 zł, ryby wędzone w związku z wyjazdem do Siemianowic Śląskich – Święto Straży
Miejskiej – 1.416,64 zł),

•

zakup usług zdrowotnych – 55,00 zł,

•

zakup usług pozostałych – 24.609,33 zł (przegląd okresowy samochodu – 98,00 zł,
przełożenie opon – 190,00 zł, opłata za sprawdzenie warunków technicznych
przystosowania samochodu do ciągnięcia przyczepy – 35,00 zł, pranie pościeli – 600,33 zł,
zakwaterowanie i wyżywienie policjantów – 23.436,00 zł, zakwaterowanie na szkoleniu –
250,00 zł),

•

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.300,10 zł,

•

podróże służbowe krajowe – 1.666,10 zł,

•

różne opłaty i składki – 2.813,64 zł ubezpieczenie samochodu,

•

odpis na ZFŚS – 2.690,86 zł,

•

szkolenia pracowników – 1.401,00 zł.

6) pozostała działalność – 20.200,00 zł : z tego:
a) wydatki bieżące:
▪

zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł (zakup sprzętu dla OSP – zbiornik 2500 l,
tłumica gumowa, nalewak, wąż),

b)wydatki majątkowe:
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▪

dofinansowanie kosztów zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jastarni. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 18.600,00zł; poniesiono wydatki w
kwocie 18.400,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki w kwocie 116.287,96 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek (88.996,62 zł) oraz prowizję od udzielonego kredytu (27.291,34 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 5.855.821,91 zł tj. 95,57% planu.
Wydatki obejmują funkcjonowanie szkól gminnych, przedszkoli i dowożenie uczniów do
szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania
planu

Szkoła Podstawowa w Jastarni

3 457 310,00

3 247 874,16

93,94

- wydatki bieżące

3 457 310,00

3 247 874,16

93,94

0,00

0,00

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Jastarni

239 118,00

236 992,29

99,11

- wydatki bieżące

239 118,00

236 992,29

99,11

Przedszkole niepubliczne w Jastarni

303 663,00

301 320,98

99,23

- wydatki bieżące ( dotacja podmiotowa )

303 663,00

301 320,98

99,23

Przedszkola niepubliczne w innych gminach

42 418,00

37 474,81

88,35

- wydatki bieżące

42 418,00

37 474,81

88,35

Gimnazjum w Jastarni

835 697,00

835 693,87

100,00

- wydatki bieżące

835 697,00

835 693,87

100,00

17 820,00

17 820,00

100,00

- wydatki majątkowe

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

17 820,00

17 820,00

100,00

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

943 528,00

943 446,35

99,99

- wydatki bieżące

943 528,00

943 446,35

99,99

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

24 513,00

24 482,05

99,87

- wydatki bieżące

24 513,00

24 482,05

99,87

Urząd Miejski w Jastarni

418 210,00

210 717,40

50,39

- dowożenie dzieci do szkół

191 710,00

154 259,68

80,47

29 700,00

14 998,50

50,50

41 500,00

41 459,22

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

OGÓŁEM :

99,90

6 126 977,00

5 855 821,91

95,57

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:
• rozdział 80101 - szkoły podstawowe,
•

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,

•

rozdział 80104 – przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla
Przedszkola Niepublicznego w Jastarni w kwocie 301.320,98 zł oraz kwota 37.474,81
zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych
gminach,

• rozdział 80110 – gimnazja,
•

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 154.259,68 zł :

- wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-XII –
39.355,57 zł,
- zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 10.224,96 zł,
- płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, filtry (paliwowy, olejowy, kabinowy), części do
naprawy samochodu, żetony do myjni – 2.269,78 zł,
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- druki kat drogowych – 23,78 zł,
- naprawa samochodu – 1.460,00 zł,
- badanie techniczne pojazdu – 98,00 zł,
- przełożenie i wyważenie opon, wymiana klocków hamulcowych, filtrów oleju, test
szczelności klimatyzacji – 1.187,70 zł,
- na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia - Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata
wydatkowano kwotę 96.542,28 zł,
- zwrot kosztów przejazdu rodzica z uczniem – 1.089,00 zł
- ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 2.008,61 zł,

•

rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29.700,00 zł na dzień
31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14.998,50 zł tj. 50,50% planu,

•

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 17.820,00 zł na
dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 17.820,00 zł co stanowi 100,00 %
planu.

•

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan
943.528,00 zł na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 943.446,35 zł co
stanowi 99,99 % planu,

•

rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych – plan

24.513,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 24.482,05 zł, co
stanowi 99,87 % planu.
•

rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 41.500,00 zł na dzień
31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 41.459,22 zł. tj. 99,90% planu w tym: wkład własny
na rzecz realizacji operacji: „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach powiatu
puckiego” - w kwocie 12.500,00 zł; odpis na ZFŚS w kwocie 28.959,22 zł.
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Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 370.842,44 zł tj. 78,28% planu i
obejmują:
1) wydatki bieżące w tym:
a) programy polityki zdrowotnej – 9.100,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik
2004 )
b) zwalczanie narkomanii – 2.519,00zł (realizacja programu profilaktyki uzależnień
„Odlot – dokąd” – miting z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.200,00zł; testy na
obecność narkotyków – 90,00zł; materiały dotyczące zwalczania przemocy i narkomani
dla członków komisji PIRPA – 429,00zł; warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w
Jastarni nt. Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych –
800,00zł),
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 254.605,45zł, w ramach których wykonano wydatki
bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.896,99zł
(pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach
profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota
wydatków tj. 153.708,46zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup
nagród, pucharów, artykuły spożywcze, środki czystości, olej opałowy, mundury dla
MDP, licencja na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych na 2019
rok, koszulki sportowe TC-155 dla uczestników UKS w Jastarni na imprezę sportową
„Puchar

Bałtyku”;

porada

diagnostyczno-psychiatryczna

dzieci

z

rodzin

dysfunkcyjnych, prowadzenie sesji terapeutycznych z osobami uzależnionymi od
alkoholu,

warsztaty

profilaktyczno-terapeutyczne

z

zakresu

przeciwdziałania

uzależnieniem i ochrony zdrowia „Udane życie”, „Kontroluj swoje historie aby one nie
kontrolowały Ciebie”, „Dlaczego nie teraz” dla uczniów, przewóz dzieci na wycieczki i
zawody, 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, przewóz zawodników sekcji siłowej na
Mistrzostwa Polski w Kielcach w trójboju siłowym, noclegi i wyżywienie na
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zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
zawodników sekcji siłowej, noclegi i wyżywienie uczniów UKS Jastarnia podczas ferii
zimowych, przewóz uczniów Piłkarskiego Klubu Sportowego na obóz treningowy do
miejscowości Dadaj k/Bartoszyc, wykonanie czapek z daszkiem i koszulek z haftem
OSP, prace remontowe w salce AA KOTWICA, szkolenie dla członków komisji
PIRPA, szkolenie windsurfingowo-żeglarskie dla uczniów SP i Gimnazjum, obiady,
bilety wstępu do Parku Rozrywki Energylandia i Parku Dinozaurów w Zatorze MDP,
koszuli, polary na turniej Mini Piłki Siatkowej „Memoriał Szymka’, odzież
reprezentacyjna - płaszcze dla młodzieżowej orkiestry dętej, zawieszki odblaskowe dla
uczniów, słodycze na Mikołaja dla rodzin dysfunkcyjnych, materiały do Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla uczniów szkoły podstawowej, realizacja oprawy
artystycznej imprezy integracyjnej „Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny”, koszulki na
festiwal Piosenki Religijnej, przerobienie instalacji ciepłej i zimnej wody w świetlicy
profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, koszty postepowania sądowego.
d) pozostała działalność – 64.618,00 zł z tego – 34.000,00 zł: dotacja udzielona
Oddziałowi Rejonowemu Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni na
realizacje zadania: „Program 55+ aktywni seniorzy”; 5.400,00 zł: dotacja udzielona
Puckiemu Stowarzyszeniu Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
na realizacje zadania: „Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób
upośledzonych intelektualnie w formie pół stacjonarnej”; 3.750,00 zł:

dotacja

udzielona Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizacje zadania: „Wyjazd
integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych, mieszkańców gminy Jastarnia.
Rehabilitacja z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego na nieznanym
terenie”; 21.000,00 zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum na realizacje zadania:
„Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia, pacjentom terminalnie
chorym”; - 468,00 zł na realizację przez MOPS zadań „ochrony zdrowia”.

2) wydatki majątkowe w tym:
•

na realizacje zadania: „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji”.
Limit wydatków w roku 2019 wynosił 40.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w
kwocie 39.999,99zł.
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Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 86,17 % ( plan 1.498.000,00zł , wykonanie
– 1.290.890,47zł). Realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone
przekazywanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.
1) Domy Pomocy Społecznej – plan 189.000,00zł, zrealizowane wydatki –
188.942,94zł,
2) realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2019 roku
przedstawia poniższa tabela,

Wyszczególnienie

Składki

na

Liczba

Kwota wypłacona do 31.12.2019r.

świadczeń

(zł)

ubezpieczenie

303

15.411,08

zdrowotne (rozdział 85213)

3) dodatki energetyczne – 427,98zł
4) dodatki mieszkaniowe – 15.265,29zł
5) świadczenia jubileuszowe – 37.400,00zł, dla osób które w gminie Jastarnia
ukończyły 85 lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków tym dziale wynosi 98,67% planu. Wydatki na realizacje projektów:
1) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 52.926,00 zł. W 2019 r.
poniesiono wydatki w kwocie 51.827,74 zł.
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2) „Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie
Jastarnia”. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 29.380,00 zł. W 2019 roku
poniesiono wydatki w kwocie 29.380,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 196.894,16 zł i stanowi 97,28%.
Obejmują one :
•

świetlice szkolne w wysokości 153.778,09 zł,

•

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 16.616,07 zł,

•

pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 26.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,92 % ( plan 4.339.493,00 zł, wykonanie
– 4.292.748,02 zł). Rrealizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone
przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.
1. Realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w 2019 roku przedstawia
poniższa tabela (plan 2.895.455,00 wykonanie 2.895.328,53zł):

Wyszczególnienie

Świadczenia

Liczba

Kwota wypłacona do 31.12.2019r.

świadczeń

(zł)

wychowawcze

stanowiące pomoc państwa w
wychowywaniu

5.715

2.857.369,53

dzieci

(rozdział 85501)
Obsługa
wychowawczych

świadczeń
–

-----

37.959,00 zł

wypłata
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wynagrodzeń z pochodnymi

2. Realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia
tabela (plan 1.250.000,00 wykonanie 1.216.690,59zł):

Wyszczególnienie

Świadczenia rodzinne, w tym :

Liczba

Kwota wypłacona do 31.12.2019r.

świadczeń

(zł)

5.259

1.180.690,59

2.292

265.154,47

1.112

141.550,67

998

189.392,56

281

335.675,40

17

17.000,00

funduszu

255

90.565,00

ubezpieczenie

245

88.302,09

59

53.050,40

•

zasiłki rodzinne

•

dodatki

do

zasiłków

rodzinnych
•

zasiłki pielęgnacyjne

•

świadczenia
pielęgnacyjne,
specjalny

zasiłek
oraz

opiekuńczy

zasiłek dla opiekuna
•

jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się
dziecka

Świadczenia

z

alimentacyjnego
Składki

na

emerytalne i rentowe
Świadczenia rodzicielskie
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3. Karta Dużej Rodziny – plan 455,00zł, zrealizowane wydatki – 414,66 zł.
4. Wspieranie Rodziny – plan 159.083,00zł, zrealizowane wydatki – 146.815,14 zł.
5. Rodziny Zastępcze- plan – 20.000,00zł, zrealizowane wydatki 19.748,00 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan
14.500,00zł, zrealizowane wydatki – 13.751,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 6.489.400,12 zł (tj. 86,32% planu) obejmującą :
1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.449,68 zł:
a) wydatki bieżące w kwocie 24.449,68 zł w tym: 5.999,68 zł - opłata dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 18.450,00 zł – eksploatacja, przeglądy, konserwacja i
bieżące remonty przepompowni wód deszczowych;
b) wydatki majątkowe : „Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 45.756,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja
została zaplanowana na 2020 r.
2) gospodarka odpadami – 2.165.631,72 zł
a) wydatki bieżące w kwocie 2.101.671,72 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń – 402,50 zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 180.818,16 zł, odpis na ZFŚS
– 3.636,57 zł, zakup materiałów – 62,91 zł; zakup usług pozostałych – 1.915.341,58 zł, w tym :
za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (ABRUKO – 1.731.231,02 zł), za usługi
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów z PSZOK – 179.144,59 zł, przygotowanie
do druku i druk informatora miejskiego – 1.225,72 zł, opieka autorska nad programem GOK –
1.280,25 zł, wykonanie w wersji elektronicznej deklaracji odpadów komunalnych
umieszczonej na stronie BIP – 2.460,00 zł; różne opłaty i składki – 10,00 zł, szkolenia –
1.400,00 zł;
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b) wydatki majątkowe : zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni. Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 64.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie
63.960,00zł.

3) oczyszczanie miast i wsi – 1.335.015,67 zł
a) wydatki bieżące na kwotę: 1.240.934,79 zł:
•

zakup materiałów i wyposażenia – 9.327,80 zł

•

zakup odkurzacza do liści – 2.621,13 zł

•

za akcję zima (Usługi Transportowe R. Lewicki)– 132.141,00 zł

•

za utrzymanie czystości terenu gminy (Uslugi Transportowe R. Lewicki) – 800.712,00 zł

•

za usługi transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości
(Publiczny Transport Zarobkowy nr 1) – 219.706,61 zł

•

za przyjęcie

na składowisko

odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy

Jastarnia (Zakład Zagospodarowania Odpadów Czarnówko – 7.417,37 zł, EKODOLINA –
26.074,95 zł)
•

serwis kabin TOI TOI – 2.813,51 zł

•

czyszczenie wpustów deszczowych, studni chłonnych wód opadowych – 40.120,42 zł.

b) wydatki majątkowe: zakup środków trwałych – maszyn i urządzeń, środków transportu.
Limit wydatków w roku 2019 wynosił 220.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 94.080,88
zł.

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 622.853,69 zł, w ramach których wykonano:

a)

wydatki bieżące w kwocie 454.102,19 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń – 8.819,80 zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 223.011,50 zł, odpis na
ZFŚS – 6.234,00 zł, zakup materiałów – 107.472,85 zł; zakup usług medycznych –
1.189,00 zł, zakup usług pozostałych – 104.012,54 zł, podróże służbowe krajowe – 32,00
zł, różne opłaty i składki – 3.330,50 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 168.751,50 zł z tego;:
▪

zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5 t. Limit wydatków w roku 2019
wynosił 148.766,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 148.764,50 zł.

38

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

▪

zakup kosiarki samobieżnej. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 20.000,00 zł,
poniesiono wydatki w kwocie 19.987,00 zł.

5) schroniska dla zwierząt – 22.133,98 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące –
zakup usług pozostałych na kwotę: 22.133,98zł. z tego: prowadzenie schroniska dla zwierząt
(9.491,00zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja (12.642,98zł),

6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 806.655,60 zł,
a) wydatki bieżące ( 747.246,54 zł ) w tym :
▪ zakup dekoracji świątecznych na słupy oświetlenia ulicznego – 23.228,61zł
▪ zakup energii , oświetlenie ulic – 80.628,48 zł
▪ za konserwacje oświetlenia ulicznego - 71.671,02 zł
▪ zakup usług pozostałych – 571.718,43 zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż
dekoracji świątecznych)
b) wydatki majątkowe :
•

na realizację zadania: „Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej”. Limit wydatków w
roku 2019 wynosił 81.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 59.409,06 zł.

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 124.190,74 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie zabezpieczenia
kasztanowców przed szkodnikiem (13.554,86 zł), przeprowadzenie kampanii promocyjnoedukacyjnej „Wakacje z każdą puszką cenne” (2.500,00 zł), mechaniczne czyszczenie plaż
(98.499,96 zł), dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (9.635,92 zł).

8) pozostała działalność – 1.388.469,04 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące
(1.308.299,64 zł) w tym:
▪

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze
- 774.514,60 zł

▪

materiały (163.007,72 zł) :

- zakup paliwa do quada, łodzi ratunkowych, skutera – 13.594,97 zł
- zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych – 3.056,80 zł
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- zakup ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych – 3.091,24 zł
- zakup materiałów na kąpieliska strzeżone (wiosła, dulki, kamizelki, kremy, farba do
malowania domków ratowników, tlen, woda mineralna, wyposażenie apteczek, radiotelefony,
torby WOPR) – 69.111,68 zł
- deska formatowana strugana do naprawy małej architektury – 1.354,97 zł
- zakup desek na naprawy ławek – 8.589,58zł
- części do placu zabaw: liny stalowe, łączniki – 928,65 zł
- zakup kasy fiskalnej do szaletu publicznego na dworcu PKP w Jastarni – 1.138,21 zł,
- ławki betonowe, kosze betonowe, pojemniki stalowe na słupku – 25.710,69 zł,
- zakup kątownik stolarski, kłódki, miotły, oleju, paliwa do pilarki, ubrań roboczych, grabie,
tarcze do metalu, piasek, cement, płyta OSB, taczka, folia, łącznik kątowy, gwoździe, , zaprawa
cementowa, wkręty, podkładki, śruby, kłódki, , pędzle, farby, rękawice, rozcieńczalnik – dla
pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 19.173,22 zł,
- dmuchawa ogrodowa dla pracowników gospodarczych – 1.211,54 zł,
- włazy żeliwne kanalizacji deszczowej – 1.051,20 zł,
- słupy ogrodzeniowe do wygrodzenia terenu zielonego – 4.770,00 zł,
- materiały do szaletu miejskiego: 10.224,97 zł (płyn do dezynfekcji szaletu miejskiego –
5.304,00; środki czystości – 3.579,51 zł; przewijak dla niemowląt – 641,46 zł, części zamienne
do szaletu miejskiego – 700,00 zł;),
▪ zakup energii - 13.259,78 zł :
- energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy
MOKSiR, fontanna) – 10.423,67 zł
- energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 1.002,15 zł
- woda ( szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia, zieleńce) – 762,10 zł
- woda (toaleta automatyczna) – 1.071,86 zł
▪

zakup usług remontowych – 50.461,84 zł :
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- wymiana 4 daszków z blachy trapezowej do wymiany pokrycia dachowego na domkach
ratowników – 10.947,00 zł
- wymiana deski elewacyjnej na domku WOPR – 6.765,00 zł
- uruchomienie i konserwacja fontanny JURATA – 9.495,60 zł
- naprawa Quada YAMAHA Grizzly– 7.075,79 zł
- naprawa łodzi ratowniczych RAT 3, 4, 5 – 13.851,00 zł
- naprawa przyczepy podłodziowej – 1.872,00 zł
- naprawa defibrylatora – 246,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej przy bankomacie w Juracie – 209,45 zł
▪

zakup

usług

zdrowotnych

–

1.095,00

zł,

badania

profilaktyczne

pracowników gospodarczych i osób skierowanych prze sąd na przymusowe prace na
cele społeczne,
▪

zakup usług pozostałych – 281.244,17 zł w tym:

usługi dotyczące plaż (146.995,90 zł), z tego:
- wykonanie prac koparką, roboty ziemne (załadunek ziemi, równanie przejść na plażę) –
25.842,30 zł
- abonament telematyczny za pojazdy ratownicze – 738,00 zł
- wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego i domków ratowników po plaży –
21.857,10 zł
- badanie techniczne Quada, skutera, łodzi i przygotowanie do zimowania – 4.876,62 zł
- wymiana oleju w Quadzie - 402,00 zł
- montaż osłony kadłuba skutera wodnego Kawasaki – 300,00 zł
- koszt przesyłki odblaskowych tabliczek informacyjnych, koła podłodziowego, cylindra od
silnik quada, bojek pompowanych czerwonych z jednym uchem – 124,58 zł
- opłata – napełnienie butli tlenem i opłata drogowa – 2.144,97 zł
- wykonanie strojów dla ratowników – 34.625,36 zł
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- szkolenie ratowników z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 5.400,00 zł
- wykonanie stołów do domków ratowników – 1.950,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do kąpieliska – 350,00 zł
- przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności dokumentów RAT 3, 4 – 208,65 zł
- świadczenie usługi ratownika wodnego – 4.200,00 zł
- wywóz do utylizacji połamanych podestów z tworzywa sztucznego – 864,00 zł
- wykonanie zasilania i odłączenie zasiania elektrycznego domków ratowników, usunięcie
usterek – 43.112,32 zł

usługi pozostałe dotyczące gospodarki komunalnej (134.248,27zł), z tego:
- wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu kostki brukowej, płyt YOMBO –
5.227,50 zł
- transport ławek i koszy metalowych – 2.829,00 zł
- wykonanie worków do odpadów – 12.730,50 zł
- praca koparko-ładowarki przy pracach ziemnych – 32.398,20 zł
- prace rębakiem – rozdrobnienie gałęzi zlokalizowanych na parkingu koło lądowiska w
Jastarni – 3.444,00 zł
- wynajem ciągnika do wywozu gałęzi – 1.476,00 zł
- naprawa dachów na przystankach autobusowych – 1.107,00 zł
- pozostałe usługi – 254,87 zł
- ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia – 1.593,40 zł
- ścieki w toalecie samoobsługowej – 3.384,28 zł
- serwis TOI TOI – 59.774,76 zł
- koszty transportu elementów do placów zabaw – 79,95 zł
- utylizacja martwych zwierząt - 6.480,00 zł
- monitoring przepompowni wody deszczowej – ul. Sztormowa – 442,80 zł
- wykonanie prac elektrycznych w szalecie w Kuźnicy – 1.865,47zł
- elektryczne pomiary okresowe szaletów na terenie gminy – 892,60 zł
- prace naprawcze w szalecie automatycznym, prace elektryczne – 267,94 zł
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- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.205,46 zł
- pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 5.424,00 zł
- ubezpieczenie quada, OC przyczepy, OC armatora jednostek, NNW członków załogi RAT
3,4,5, opłata za zgłoszenie wodno-prawne kąpielisk do Wody Polskie – 11.853,42 zł
- odpis na ZFŚS – 6.233,65 zł.
9) wydatki majątkowe (80.169,40zł):
a) budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami
i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla
osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa
dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 11.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę
10.947,00 zł.
b) zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych –
wózki pływające, leżaki, podesty. Limit wydatków w 2019 roku wynosił
35.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.948,00zł.
c) wykonanie nowych wież ratowniczych. Limit wydatków w 2019 roku wynosił
18.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.000,00zł.
d) zakup AED – 1 szt. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 5.630,00zł. W 2019
r. poniesiono wydatki w kwocie 5.626,80zł.
e) zakup deski ratowniczej do skutera wodnego. Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 11.700,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 11.647,60zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości
1.634.000,00 zł i Biblioteki w wysokości 166.000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 38.712,06 zł przeznaczono na:
•

przekazanie dotacji na realizacje zadania:

Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny -

Fundacja Światło-Życie - 13.812,06 zł; organizacja XX Festiwalu Piosenki Religijnej –
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Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep 11.650,00 zł; imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym i spotkanie
z pisarzem – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 13.250,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w
kwocie 103.801,20 zł stanowią dotacje pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego
Jastarnia w kwocie 19.000,00 zł, UKS Jastarnia w kwocie 27.000,00 zł , UKS „ Delfin –
40.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni 700,00 zł; stypendia dla sportowców –
12.800,00 zł, zakup statuetek na XV Turniej Niepełnosprawnych Puck 2019 – 400,00 zł,
medale pamiątkowe na zawody sportowe współorganizowane prze gminę – 3.451,20 zł;
zabezpieczenie medyczne Półmaratonu Papieskiego Jastarnia-Władysławowo – 450,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :
1) budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. Limit wydatków w roku 2019
wynosił 15.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na
2020r.

c) Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Jastarnia.

1) Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 14.790,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.537,50 zł z
tego na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowej zadania „Budowa ul.
Sportowej w Jastarni etap I i II” – 1.537,50 zł
2) Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty
turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (Dział 600 Rozdział 60041).
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Limit wydatków w roku 2019 wynosił 3.766.010,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę
3.644.342,86 zł z tego:
- zakup tablicy informacyjnej promującej rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni

–

1.426,80 zł
- zapłata za wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku
gromadzenia odpadów z rozszerzeniem o funkcję sanitarną w porcie w Jastarni - 655.759,21 zł
▪

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –

▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna
–

▪

4.920,00 zł

6.150,00 zł

Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni (przedłużenie istniejących

pomostów pływających – dostawa i rozładunek 10 pontonów pływających, przeładunek ,
holowanie i zacumowanie na wodzie 10 pontonów pływających) –
▪

944.591,16 zł

Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni ( dostawa elementów

kotwiących i wyposażenia, montaż pomostów – zakotwienie do dna 10 pontonów)
– 1.274.811,45 zł
▪

Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni ( montaż wyposażenia

instalacji wodnej, elektrycznej, wifi, monitoring, przegląd podwodny i inwentaryzacja
geodezyjna) – 623.059,74 zł
▪

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –

▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

7.380,00 zł

– 15.946,50 zł
▪

Zapłata za wydanie opinii na potrzeby przedsięwzięcia

▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna

–

213,00 zł

– 20.910,00 zł
▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża hydrotechniczna
- 73.800,00 zł

▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

branża konstrukcyjno-

budowlana – 9.840,00 zł
▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża sanitarna

– 5.535,00 zł
3) 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).
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Limit wydatków w roku 2019 wynosił 20.000,00 zł. Dokonano wydatków na
kwotę 11.327,07 zł z tego:
▪

Zapłata za zakup znaków drogowych do oznakowania ścieżki rowerowej wzdłuż

drogi wojewódzkiej nr 216 ul. Mickiewicza w Jastarni –

11.327,07 zł

4) Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i
zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z
niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży
nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni (Dział 900 Rozdział 90095).
Limit wydatków w roku 2019 wynosił 11.000,00 zł. Dokonano wydatków na
kwotę 10.947,00 zł z tego:
▪

Zapłata

za

pełnienie

nadzoru

przyrodniczego
–

inwestycyjnego

nad

realizacją

zadania

10.947,00 zł

5) Budowa dróg gminnych oraz parkingów. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków 248.500,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 227.234,62 zł z tego:
▪

Zapłata za budowę tymczasowej nawierzchni ulicy Jeżynowej w Jastarni
– 92.157,75 zł

▪

Zapłata za modernizację nawierzchni odcinka drogi powiatowej ul. Ks. Sychty
– 53.626,27 zł

▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla

utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej odcinka ciągu spacerowego ul.
Polnej pomiędzy ul. Mickiewicza i ks. Sychty – 5.682,60 zł
▪

Zapłata za aktualizacje kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowej

projektu: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z budową toalety
samoobsługowej, wiaty rowerowej, parkingu ul. Nad Zatoką wraz z odwodnieniem
–

2.337,00 zł
▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania:

Budowa podjazdu i pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową do kaplicy
pogrzebowej i cmentarza w Jastarni – 13.899,00 zł
▪

Zapłata za budowę podjazdu i pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową

do kaplicy pogrzebowej i cmentarza w Jastarni – 59.532,00 zł
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6) Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w
miejscowości Kuźnica – etap II (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w
roku 2019 wynosił 144.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 141.988,93zł z
tego:
▪

Zapłata za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

oraz aktualizację projektu w wersji pdf dla etapu II

–

738,00 zł

▪

Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego

–

2.999,99 zł

▪

Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego

–

553,50 zł

▪

Zapłata za utwardzenie terenu

–

137.697,44 zł

7) Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (dział 600
rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 25.000,00 zł. W 2019r.
poniesiono wydatki w kwocie 24.231,00zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Kaszubskiej w Jastarni – forma

cyfrowa – 24.231,00 zł
8) Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (dział 600 rozdział 60016).
Limit wydatków w 2019 roku wynosił 100.000,00zł. W 2019r. nie poniesiono
wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2020r.
9) Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w
2019 roku wynosił 14.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.617,30zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z uwzględnieniem

obiektu budowlanego - 1.476,00 zł
▪

Zapłata za wypis i wyrys dla działek objętych zadaniem –

141,30 zł

10) Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w
2019 roku wynosił 37.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie
18.081,00zł.
11) Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019
roku wynosił 14.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00zł.
12) Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi. (Dział
630 Rozdział 63003). Limit wydatków 26.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono
wydatków. Realizacja została zaplanowana na 2022r.
13) Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy

wodno-

kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji. (Dział 700 Rozdział 70004). Limit
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wydatków 1.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została
zaplanowana na rok 2020.
14) Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. (Dział 900 Rozdział
90001).

Limit wydatków w roku 2019 wynosił 47.756,00 zł. W 2019r. nie

poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020r.
15) Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej. (dział 900 rozdział 90015). Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 81.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 59.409,06 zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania

polegającego na wymianie urządzeń oświetleniowych – 8 lamp parkowych na skwerze
pomiędzy ul. Sychty i ks. Stefańskiego w Jastarni
▪

615,00 zł

Zapłata za wymianę lamp parkowych na skwerze przy MOKSiR pomiędzy ul.

Sychty i ks. Stefańskiego w Jastarni
▪

–

–

44.034,06 zł

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia promenady

nadzatokowej oraz fragmentu ul. Sambora w Juracie

–

14.760,00 zł

16) Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział
92601).

Limit wydatków w roku 2019 wynosił 15.000,00 zł. W 2019r. nie

poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020.
17) Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1535 G ul. Ks. Bernarda
Sychty w Jastarni (dział 600 rozdział 60014). Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 50.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 50.000,00 zł z tego:
▪

modernizację nawierzchni odcinka drogi

–

50.000,00 zł

18) Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy.
(dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 85.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 83.418,35 zł z tego:
▪

Wymiana znaków drogowych

–

83.418,35 zł

19) Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2019 wynosił
123.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 29.700,00zł z tego:
▪

na wykup gruntów

–

29.700,00 zł

20) Docieplenie III piętra budynku Urzędu Miejskiego – etap II (dział 750 rozdział
75023). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 35.000,00zł.
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Dokonano wydatków na kwotę 30.349,85 zł z tego:
▪

Docieplenie III kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni

–

30.349,85 zł
21) Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego
(dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 28.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 3.690,00 zł z tego:
▪

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla

budynku gospodarczego i garaży przy UM w Jastarni –

3.690,00 zł

22) Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji –
zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku (dział 754 rozdział 75404). Limit
wydatków w 2019 roku wynosił 22.500,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w
kwocie 20.713,00zł z tego:
▪

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji –

zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku – 20.713,00 zł.
23) Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla
Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku
(dział 754 rozdział 75410). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 30.000,00zł. W
2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00zł z tego:
▪

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla

Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku –
30.000,00 zł.
24) Zakup Radiometru (dział 754 rozdział 75414). Limit wydatków w roku 2019
wynosił 4.900,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.766,25zł z tego:
▪

Zapłata za radiometr na potrzeby OC

– 4.766,25 zł.

25) Dofinansowanie kosztów zakupu Motopompy Pożarniczej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jastarni (dział 754 rozdział 75495). Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 18.600,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.400,00zł z tego:
▪

Dofinansowanie do zakupu Motopompy Pożarniczej – 18.400,00 zł.

26) Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (dział 851 rozdział
85154). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 40.000,00zł. W 2019 r. poniesiono
wydatki w kwocie 39.999,99zł z tego:
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▪

Zapłata za dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z wymianą
–

nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wydmowej

39.999,99 zł.

27) Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (dział 900 rozdział
90002). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 64.000,00zł. W 2019r. poniesiono
wydatki w kwocie 63.960,00zł.
28) Zakup środków trwałych – maszyn i urządzeń, środków transportu (dział 900
rozdział 90003). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 220.000,00zł. W 2019 r.
poniesiono wydatki w kwocie 94.080,88zł z tego:
▪

Zakup samochodu Nissan CABSTAR z podnośnikiem koszowym – 29.864,88

▪

Zakup samochodu brygadowego Fiat DUCATO

zł.

29) Zakup samochodu osobowo-towarowego

– 64.216,00 zł.

o dmc do 3,5t (dział 900 rozdział

90004). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 148.766,00zł. W 2019 r. poniesiono
wydatki w kwocie 148.764,50 zł z tego:
▪

Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t –148.764,50 zł.

30) Zakup traktorka-kosiarki (dział 900 rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2019
wynosił 20.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.987,00zł tego:
▪

Zakup traktorka-kosiarki – 19.987,00 zł.

31) Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych –
wózki pływające, leżaki, podesty (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w
2019 roku wynosił 35.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie
33.948,00zł z tego:
• Zakup 25 szt. podestów plażowych – 22.263,00 zł,
• Zakup wózka kąpielowego dla osób niepełnosprawnych – 11.685,00 zł.
32) Wykonanie nowych wież ratowniczych (dział 900 rozdział 90095). Limit
wydatków w 2019 roku wynosił 18.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w
kwocie 18.000,00zł z tego:
▪

wykonanie nowych wież ratowniczych – 18.000,00 zł.

33) Zakup AED – 1 szt. (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 5.630,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.626,80zł z tego:
• Zakup AED – 1 szt. – 5.626,80 zł.
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34) Zakup deski ratowniczej do skutera wodnego (dział 900 rozdział 90095). Limit
wydatków w 2019 roku wynosił 11.700,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w
kwocie 11.647,60zł z tego:
• zakup deski ratowniczej do skutera wodnego – 11.647,60 zł.

d) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastarnia
Rada Miejska Jastarni Uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 24.01.2019 roku przyjęła
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2024.
W ciągu 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastarnia uległa zmianom,
które zostały wprowadzone następującymi uchwałami :
1. Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.02.2019r.
2. Uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.03.2019r..
3. Uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.04.2019r.
4. Uchwałą Nr X/87/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.06.2019r.
5. Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.07.2019r.
6. Uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26.09.2019r.
7. Uchwałą Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.10.2019r.

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej były :
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i
majątkowych.
Przychody :
W 2019 roku zgodnie z planem zaciągnięto kredyt w wysokości 369.423,00 zł.
Rozchody :
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów
zgodnie z zawartymi umowami.

2019r. -

500.000,00

2020r. -

809.658,00

2021r. -

813.000,00
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2022r. -

813.000,00

2023r. -

813.000,00

2024r. -

813.000,00

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o
finansach publicznych kształtował się następująco na :

2019r. 1,91%
2020r. 3,17%
2021r. 3,30%
2022r.

3,22%

2023r. 3,03%
2024r.

2,86%
Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

▪

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 14.790,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.537,50 zł z
tego:
▪

Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowej

zadania „Budowa ul. Sportowej w Jastarni etap I i II” – 1.537,50 zł. Zasadnicza część
zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2021.
▪

Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty
turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (Dział 600 Rozdział
60041). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 3.766.010,00 zł
Dokonano wydatków na kwotę 3.644.342,86 zł z tego:
▪

Zakup tablicy informacyjnej promującej rozbudowę przystani jachtowej w

Jastarni –1.426,80 zł
▪

Zapłata za wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie

istniejącego budynku gromadzenia odpadów z rozszerzeniem o funkcję sanitarną w porcie
w Jastarni -655.759,21 zł
▪

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –

4.920,00 zł
52

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

▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

branża elektryczna -

6.150,00 zł
▪

Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni (przedłużenie istniejących

pomostów pływających – dostawa i rozładunek 10 pontonów pływających, przeładunek ,
holowanie i zacumowanie na wodzie 10 pontonów pływających) – 944.591,16 zł
▪

Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni ( dostawa elementów

kotwiących i wyposażenia, montaż pomostów – zakotwienie do dna 10 pontonów) –
1.274.811,45 zł
▪

Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni ( montaż wyposażenia

instalacji wodnej, elektrycznej, wifi, monitoring, przegląd podwodny i inwentaryzacja
geodezyjna) - 623.059,74 zł
▪

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –

▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

7.380,00 zł

15.946,50 zł

▪

Zapłata za wydanie opinii na potrzeby przedsięwzięcia

▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna

–
▪

–

213,00 zł

20.910,00 zł
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża hydrotechniczna

– 73.800,00 zł
▪

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
- 9.840,00 zł

budowlana
▪

branża konstrukcyjno-

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża sanitarna

–

5.535,00 zł
Pozostała część zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2021.
▪

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 2019
wynosił 20.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 11.327,07 zł z tego:
▪

Zapłata za zakup znaków drogowych do oznakowania ścieżki rowerowej wzdłuż

drogi wojewódzkiej nr 216 ul. Mickiewicza w Jastarni –

11.327,07 zł.

Pozostała część zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2021.
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▪

Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem
na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z
niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży
nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni (Dział 900 Rozdział 90095). Limit
wydatków w roku 2019 wynosił 11.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 10.947,00 zł
z tego:
▪

Zapłata

za

pełnienie

nadzoru

przyrodniczego

nad

realizacją

zadania

inwestycyjnego
-10.947,00 zł
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019 zostało zakończone.
▪

Budowa dróg gminnych oraz parkingów. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków
- 248.500,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 227.234,62 zł z tego:
▪

Zapłata za budowę tymczasowej nawierzchni ulicy Jeżynowej w Jastarni
– 92.157,75 zł

▪

Zapłata za modernizację nawierzchni odcinka drogi powiatowej ul. Ks. Sychty

– 53.626,27 zł
▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla

utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej odcinka ciągu spacerowego ul.
Polnej pomiędzy ul. Mickiewicza i ks. Sychty – 5.682,60 zł
▪

Zapłata za aktualizacje kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowej

projektu: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z budową toalety
samoobsługowej, wiaty rowerowej, parkingu ul. Nad Zatoką wraz z odwodnieniem –
2.337,00 zł
▪

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania:

Budowa podjazdu i pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową do kaplicy
pogrzebowej i cmentarza w Jastarni
▪

- 13.899,00 zł

Zapłata za budowę podjazdu i pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową

do kaplicy pogrzebowej i cmentarza w Jastarni –

59.532,00 zł

Pozostała część zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2022.

54

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

▪

Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości
Kuźnica – etap II (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2019 wynosił
144.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 141.988,93zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót

oraz aktualizację projektu w wersji pdf dla etapu II

–

▪

Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego

▪

Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego

▪

Zapłata za utwardzenie terenu

738,00 zł
–

–

2.999,99 zł
553,50 zł

–

137.697,44 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020 zostało zakończone.
▪

Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (dział 600 rozdział
60016). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 25.000,00 zł. W 2019r. poniesiono wydatki
w kwocie 24.231,00zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Kaszubskiej w Jastarni – forma
–

cyfrowa

24.231,00 zł

Pozostała część zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2021.
▪

Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (dział 600 rozdział 60016). Limit
wydatków w 2019 roku wynosił 100.000,00zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków.
Realizacja została przeniesiona na 2020r.

▪

Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z
infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 14.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.617,30zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z uwzględnieniem

obiektu budowlanego
▪

–

1.476,00 zł

Zapłata za wypis i wyrys dla działek objętych zadaniem –

141,30 zł

Pozostała część zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2023.
▪

Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 37.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 18.081,00zł. Pozostała część
zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2022.

▪

Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019 roku
wynosił 14.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00zł. Pozostała część
zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2021.
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▪

Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi. (Dział 630
Rozdział 63003). Limit wydatków 26.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków.
Realizacja została zaplanowana na 2022r.

▪

Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i
energetycznych i elewacji. (Dział 700 Rozdział 70004). Limit wydatków 1.000,00 zł. W
2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020.

▪

Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. (Dział 900 Rozdział 90001).
Limit wydatków w roku 2019 wynosił 47.756,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków.
Realizacja została zaplanowana na lata 2020 2024r.

▪

Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w
roku 2019 wynosił 81.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 59.409,06 zł z tego:
▪

Zapłata za wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania

polegającego na wymianie urządzeń oświetleniowych – 8 lamp parkowych na skwerze
pomiędzy ul. Sychty i ks. Stefańskiego w Jastarni
▪

615,00 zł

Zapłata za wymianę lamp parkowych na skwerze przy MOKSiR pomiędzy ul.

Sychty i ks. Stefańskiego w Jastarni
▪

–

–

44.034,06 zł

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia promenady

nadzatokowej oraz fragmentu ul. Sambora w Juracie

–

14.760,00 zł Zadanie

zaplanowane do realizacji na lata 2015-2019 zostało zakończone.
▪

Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział 92601).
Limit wydatków w roku 2019 wynosił 15.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków.
Pozostała część zadania została zaplanowana do realizacji na lata 2020-2022.

▪

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
(dział 600 rozdział 60016). Zadanie realizowane od roku 2018 zostało przesunięte w
realizacji do roku 2021.

▪

Budowa infrastruktury uzdrowiskowej Gminy Jastarnia (dział 900 rozdział 90001).
Odstąpiono od realizacji zadania zaplanowanego na lata 2023-2024.

▪

Budowa miejsc rekreacyjnych (dział 630 rozdział 63003). Zadanie realizowane od roku
2016 zostało przesunięte w realizacji na lata 2020 - 2022.

▪

Szlak nad zatoką Jastarnia – budowa odcinka ul. Nad Zatoką (dział 600 rozdział 60016).
Zadanie realizowane od roku 2016 zostało przesunięte w realizacji do roku 2022.
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▪

Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (dział 600 rozdział 60016).
Zadanie realizowane od roku 2016 zostało przesunięte w realizacji do roku 2024.

3) Gospodarka komunalna.
a) 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.

Ilość oczyszczonych ścieków w oczyszczalni w Juracie w 2019 r

Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
SUMA

Przepływ
[m3]
28 728
18 178
21 530
27 104
34 249
64 889
100 818
91 218
55 118
32 962
24 000
22 984
521 778

W 2019 roku zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków odbywały się bez większych zakłóceń. Z
Ujęcia Wody w Juracie dla potrzeb mieszkańców Gminy Jastarnia Spółka „EKOWIK”
wydobyła 182 671 m3 wody surowej. Zeszłoroczna sprzedaż wody dla mieszkańców, w ujęciu
miesięcznym wyglądała następująco:
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[m3]

JASTARNIA
styczeń

8 746

luty

8 195

marzec

7 986

kwiecień

13 805

maj

21 478

czerwiec

36 485

lipiec

62 757

sierpień

64 158

wrzesień

29 407

październik

11 129

listopad

8 067

grudzień

10 930
283 143

KUŹNICA

[m3]

styczeń

1 290

luty

1 181

marzec

1 246

kwiecień

1 678

maj

2 868

czerwiec

4 733

lipiec

8 975

sierpień

9 668

wrzesień

3 924

październik

1 598

listopad

1 240

grudzień

1 506
39 907
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[m3]

JURATA
styczeń

2 626

luty

3 103

marzec

2 340

kwiecień

4 249

maj

8 118

czerwiec

12 820

lipiec

18 234

sierpień

19 780

wrzesień

10 485

październik

4 119

listopad

2 633

grudzień

3 698
92 205

Odprowadzanie ścieków od mieszkańców w 2019 roku wyglądało następująco:

[m3]

JASTARNIA
styczeń

8 558

luty

8 097

marzec

6 390

kwiecień

11 716

maj

19 920

czerwiec

32 907

lipiec

59 427

sierpień

60 825

wrzesień

27 637

październik

8 754
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listopad

7 856

grudzień

10 499
262 586

KUŹNICA

[m3]

styczeń

1 290

luty

1 165

marzec

1 245

kwiecień

1 620

maj

2 309

czerwiec

4 457

lipiec

8 760

sierpień

9 288

wrzesień

3 715

październik

1 474

listopad

1 158

grudzień

1 433
37 914
[m3]

JURATA
styczeń

3 623

luty

4 211

marzec

3 451

kwiecień

5 714

maj

8 818

czerwiec

16 832

lipiec

23 088

sierpień

24 662

wrzesień

13 008

październik

4 896
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listopad

4 039

grudzień

4 515
116 857

W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Jastarnia” Spółka
„EKOWIK” zrealizowała:
1. Projekt na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ul. Sportowej w Jastarni.
2. Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Ogrodowej w Jastarni.
3. Projekt na budowę sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Mickiewicza w Jastarni.

b) Gospodarka odpadowa.
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jastarnia został
wprowadzony z dniem 01 lipca 2013r. a objęte nim zostały zarówno nieruchomości
zamieszkałe, jak i niezamieszkałe.
W roku 2019 gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było
1214 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 234 nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy. Łączna ilość nieruchomości objętych gminnym systemem wynosiła
1448 nieruchomości.
Procentowy podział nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi.
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Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2019 roku deklarowały opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi mnożąc metr szcześcienny zużytej na nieruchomości
wody, przeznaczonej na cele mieszkaniowe, razy stawkę określoną w uchwale Rady Miejskiej,
zaś nieruchomości niezamieszkałe rozliczały się na podstawie liczby i wielkości
deklarowanych pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Samodzielnie deklarację złożyło 1429 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Jastarnia. Dziewietnastu właścicieli zostało wezwanych do samodzielnego złożenia deklaracji.
W wyniku przeprowadzonych postepowań administracyjnych wydano pięć decyzji określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości.

ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH OD MIESZKAŃCÓW ODPADÓW
KOMUNALNYCH

W 2019 roku realizacją usługi odbioru i transportu zmieszanych i posegregowanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia
zajmowała się, na podstawie umowy, firma Abruko Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120
Władysławowo.
Łączna ilość odpadów komunalnych, odebranych z nieruchomości położonych na terenie
gminy, wyniosła 3 555,89 Mg.
Ilości odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych (na podstawie kart przekazania
odpadów).

MIESIĄC 2019

WAGA ODPADÓW
ZMIESZANYCH

WAGA ODPADÓW
SELEKTYWNIE
ZBIERANYCH (MG)

20 03 01

WAGA ODPADÓW RAZEM
(MG)

(MG)
styczeń

35,07

97,51

132,58

luty

45,05

88,67

133,72

marzec

67,18

108,58

175,76

kwiecień

119,73

99,06

218,79

111

185,81

296,81

czerwiec

165,53

279,24

444,77

lipiec

186,18

455,9

642,08

maj
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sierpień

211,5

430,86

642,36

wrzesień

96,92

253,54

350,46

październik

129,16

74,12

203,28

listopad

49,5

111,88

161,38

grudzień

51,64

102,26

153,9

1 268,46

2 287,43

3 555,89

razem

Wykres obrazujący procentowy udział odpadów selektów w masie odpadów komunalnych
odebranych z nieruchomości.

Ilości odebranych z nieruchomości selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych z
podziałem na frakcje (na podstawie kart przekazania odpadów).

Miesiąc 2019

Tworzyw
a
sztuczne
Opakowa
nia ze
zmieszan
szkła
e
opakowa
15 01 07
niowe

Papieropakowania
z papieru i
tektury
15 01 01

Ulegające
biodegrada Wielkogab
cji
arytowe 20
03 07
20 02 01

Popiół lub selekty
ze zbiórki - inne
selektywnie
zbierane

Waga odpadów
razem
(mg)

20 01 99

15 01 06

styczeń

7,94

8,71

5,48

5,19

0

7,75

35,07

luty

6,42

7,22

6,96

11,01

0

13,44

45,05
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marzec

8,37

10,36

4,28

21,94

0

22,23

67,18

kwiecień

15,26

6,66

10,14

39,8

39,74

8,13

119,73

maj

17,45

14,74

9,9

68,91

0

0

111

czerwiec

36,54

32,5

29,25

62,62

0

4,62

165,53

lipiec

41,58

62,42

37,54

44,64

0

0

186,18

sierpień

44,78

86,1

34,46

46,16

0

0

211,5

wrzesień

18,92

22,86

19,74

35,4

0

0

96,92

8,5

18,4

10,9

50,82

40,54

0

129,16

listopad

9,36

0

4,98

35,16

0

0

49,5

grudzień

4,94

10,72

4,82

12,44

0

18,72

51,64

220,06

280,69

178,45

434,09

80,28

74,89

1268,46

październik

razem

Procentowa ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na terenie Gminy Jastarnia
w 2019 roku w podziale na poszczególne frakcje.

Wszystkie odpady komunalne odebrane od mieszkańców, w przedmiotowym roku, zostały
zagospodarowane w instalacji Eko Dolina Sp. Z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99,
Koleczkowo oraz w Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
Czarnówko 34.
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Jastarnia działa jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zlokalizowany w Jastarni przy ulicy Mickiewicza 125. Punkt ten prowadzony
jest prze Miejski Zarząd Portu.

W PSZOK w 2019 roku zebrano 590, 184 Mg odpadów komunalnych.

Ilości zebranych odpadów z podziałem na frakcje.

20 01 36

20 01 21*

20 01 23*

20 01 35*

ZUŻYTE URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I
ELEKTRONICZNE INNE
NIŻ WYMIENIONE W 20
01 21, 20 01 23 I 20 0135

LAMPY
FLUORESCENCYJNE I
INNE ODPADY
ZAWIERAJĄCE RTĘĆ

URZĄDZENIA
ZAWIERAJĄCE FREONY

ZUŻYTE
URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I
ELEKTRONICZNE
INNE NIŻ
WYMIENIONE W 20
01 21 I 20 01 23
ZAWIERAJĄCE
NIEBEZPIECZNE
SKŁADNIKI

1,270

0,010

06.08.2019

06.08.2019 2,850

06.08.2019

3,310

06.08.2019

Razem 7,440 Mg

20 02 01

16 01 03

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

ZUŻYTE OPONY

4,600

12.2019

0,260

12.2019

4,060

11.2019

0,080

11.2019

14,480

10.2019

0,400

10.2019

10,950

09.2019

0,090

09.2019

3,250

07.2019

0,110

06.2019

6,590

06.2019

0,180

05.2019

7,390

05.2019

0,140

04.2019

12,430

04.2019

0,260

03.2019
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5,200

03.2019

1,050

02.2019

3,350

01.2019

0,080

01.2019

Razem 73,350 Mg

Razem 1,600 Mg

15 01 06

17 01 01

ZMIESZANE ODPADY OPAKOWANIOWE

ODPADY BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z
ROZBIÓREK I REMONTÓW

2,110

12.2019

43,560

12.2019

2,300

11.2019

49,780

11.2019

6,500

09.2019

36,120

10.2019

9,080

08.2019

29,140

09.2019

9,200

07.2019

39,160

07.2019

4,000

06.2019

39,300

06.2019

2,830

05.2019

26,980

05.2019

1,900

04.2019

38,600

03.2019

0,730

03.2019

38,040

02.2019

0,850

02.2019

14,200

01.2019

0,940

01.2019
Razem 40,440 Mg

Razem 354,880 Mg

15 01 07

20 03 07

OPAKOWANIA ZE SZKŁA

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

0,500

12.2019

16,920

12.2019

0,200

11.2019

8,500

10.2019

0,290

10.2019

15,900

09.2019

2,100

09.2019

8,730

08.2019

4,810

08.2019

14,900

07.2019
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2,840

07.2019

10,590

05.2019

1,180

06.2019

9,000

04.2019

0,520

05.2019

7,400

03.2019

0,300

04.2019

3,000

02.2019

0,250

03.2019

3,720

01.2019

0,520

02.2019

0,300

01.2019
Razem 13,810 Mg

Razem 98,660 Mg

Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych w PSZOK.

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Jastarnia oraz zebranych w PSZOK wyniosła w 2019 roku 4 146,07 Mg.

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
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Opłaty wniesione, na podstawie deklaracji, na rzecz gminy od właścicieli nieruchomości w
roku 2019 wyniosły: 1 645 260,93 zł. Opłaty wniesione przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wyniosły 937 745,79 zł., a przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
707 515, 14 zł.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w 2019 roku wyniosły:
2 203 439, 66 zł.
Koszty obsługi systemu obejmowały:
•
•
•
•

1 776 667,50 zł - koszty związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odebranych z nieruchomości;
116 696, 14 zł - koszty administracyjne UM związane z obsługa systemu;
244 424,50 zł- to koszty związane z zagospodarowaniem i odpadów komunalnych
zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych;
65 651,52 zł to koszty przeznaczone prze MZP na administrację PSZOK.

Koszty (brutto) poniesione za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - zestawienie
na podstawie faktur wystawionych prze firmę Abruko Sp. z o.o.

M-C
2019 R.

ODBIÓR I
TRANSPORT
ODPADÓW
ZMIESZANYCH

ODBIÓR I
TRANSPORT ZAGOSPODAROWANI
ODPADÓW
E ODPADÓW
ZBIERANYCH
ZMIESZANYCH
SELEKTYWNIE

ZAGOSPODARO
WANIE
ODPADÓW
ZBIERANYCH
SELEKTYWNIE

RAZEM
(BRUTTO)

1

22 641,82

7 100,05

30 540,13

1 432,52

61 714,52

2

20 589,18

8 574,80

27 771,49

2 661,23

59 596,70

3

25 212,28

12 444,48

34 007,26

4 966,93

76 630,95

4

23 001,73

31 729,28

31 025,59

18 371,82

104 128,42

5

43 145,08

26 313,66

58 195,69

13 106,45

140 760,88

6

64 839,53

38 517,06

87 457,97

12 702,02

203 516,58

7

105 859,98

44 135,83

152 014,93

25 633,72

327 644,46

8

100 045,68

50 138,19

143 665,62

27 917,82

321 767,31

9

58 871,99

22 975,86

84 540,18

14 374,35

180 762,38
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15 074,42

26 286,52

21 646,87

20 429,87

83 437,68

2 136,24

8 761,74

3 067,64

5 595,17

19 560,79

25 978,54

12 666,19

37 305,18

10 731,82

86 681,73

4 787,96

0,00

6 875,52

0,00

11 663,48

22 145,40

22 866,19

35 321,02

8 469,01

88 801,62

534 329,83

312 509,85

753 435,09

166 392,73

1 766 667,50

10

11

12

Razem

Deficyt wyniósł 436 772,16 zł.

c) Transportu publiczny.
W 2019 r. Gmina nie realizowała zadań z zakresu transportu publicznego.

4) Polityka Gminy oraz programy i strategie.
a) Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Jastarnia i jej
aktualizacji.
Dokument „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jastarnia” z 2002 r. zasadniczo
przewidywał realizację w terminie do 2016 r. Z przyjętych założeń zrealizowano lub częściowo
zrealizowano:
1) działania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
2) utrzymanie stref o wysokich walorach środowiskowych wyłączonych z zabudowy,
3) systematyczne zabezpieczanie półwyspu przed efektami działania fal morskich,
4) rozwinięcie infrastruktury sanitarnej w porcie i miejscach publicznych,
5) ograniczenie hałasu w mieście,
6) gazyfikację gminy (z wyłączeniem Juraty),
7) rozbudowę sieci dróg rowerowych, jako alternatywę dla ruchu samochodowego
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8) zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
9) rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
10) uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym wprowadzenie segregacji,
11) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
12) większą specjalizację bazy noclegowej,
13) rozwinięcie lokalnej gastronomii,
14) wybudowanie mariny z przechowalnią łodzi sportowych i pomostami cumowniczymi,
15) wybudowanie molo w Jastarni z infrastrukturą turystyczną,
16) organizację kursów żeglarskich,
17) wytyczenie szlaku fortyfikacji wojennych,
18) promocję kultury regionalnej (utrzymanie dotychczasowych imprez o charakterze
regionalnym, powstanie nowego wydarzenia „Jastarnia przòde lat”),
19) całoroczne imprezy (przegląd kabaretów, „Tydzień Małżeństw”, „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy” (z kilkuletnią przerwą)),
20) zarybianie zatoki (obecnie nierealizowane przez Gminę Jastarnia),
21) modernizację stoczni remontowej,
22) rozwój rybołówstwa turystyczno-sportowego,
23) pielęgnację tradycji regionalnych (granty),
24) klasy regionalne z językiem kaszubskim,
25) zejścia do plaży przystosowane dla niepełnosprawnych (program wdrażany),
26) zakaz wprowadzania psów na plaże (utworzono plaże dla psów),
27) zapewnienie bezpieczeństwo podczas imprez masowych,
28) rozwinięcie nowoczesnego systemu ratownictwa wodnego,
29) place zabaw dla dzieci,
30) rozwój obiektów sportowych,
31) rozwój baz sportów wodnych,
32) organizację zajęć pozaszkolnych (granty),
33) kursy i szkolenia zawodowe dla bezrobotnych (MOPS)
34) organizowanie rehabilitacji i terapii zajęciowej dla osób tego wymagających (w
zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży)
35) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
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36) rozwinięcie komunikacji morskiej,
37) uruchomiony autobus szynowy,
38) port otwarty dla turystyki,
39) ścieżka rowerowa na całym Półwyspie,
40) zagospodarowane plaże, o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej,
41) zaktywizowane tereny nad zatoką,
42) budowa mola w Jastarni i Kuźnicy,
43) urządzenie bulwarów nadwodnych w poszczególnych miejscowościach (z wyłączeniem
Jastarni)
44) funkcjonująca baza żeglarska w Jastarni i rozwijająca się w Kuźnicy,
45) całorocznie funkcjonujące baseny (w oparciu o bazę przedsiębiorców z branży
turystycznej)
46) przebudowa (skablowanie) linii wysokiego napięcia w Kuźnicy,
47) uporządkowane i zagospodarowane nabrzeża Zatoki w Juracie,
48) ochronione brzegi morskie.

Wśród niezrealizowanych przedsięwzięć należy wymienić:
1) rozbudowę ścieżki ornitologicznej,
2) ekologiczne imprezy masowe,
3) kasyno,
4) bazę sanatoryjno-rehabilitacyjną,
5) stały punkt informacyjny – Biuro Porad Obywatelskich – oferujący rozmaite kursy,
szkolenia itp.
6) szkoła ponadgimnazjalna (poza krótkim okresem funkcjonowania liceum zaocznego),
7) inkubator przedsiębiorczości,
8) dom kultury z salą widowiskową,
9) nauka haftu kaszubskiego,
10) system informacyjny o miejscach parkingowo – postojowych,
11) korty tenisowe,
12) basen przyszkolny i miejski,
13) baza przeładunkowa i skupu ryb,
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14) terminal do obsługi Białej Floty,
15) powszechnie dostępny aquapark.
Można też wyodrębnić założenia, których skuteczność realizacji jest dyskusyjna, a wśród
nich:
1) organizacja imprez na skalę ogólnopolską,
2) wykreowane i rozpropagowane lokalne produkty,
3) rozwinięta promocja zewnętrzna i wewnętrzna,
4) monitoring miejsc szczególnie niebezpiecznych,
5) praca dla młodzieży,
6) sprzyjające warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym – komunalnego i
spółdzielczego,
7) wysoki poziom profilaktyki zdrowotnej,
8) rozwinięte lecznictwo specjalistyczne,
9) opieka zdrowotna nad dziećmi – gabinety lekarskie w szkołach,
10) lepsze połączenia komunikacyjne z Trójmiastem,
11) zachowany styl w architekturze.
We wstępie do Strategii ówczesny Burmistrz Mieczysław Struk i Przewodniczący Rady
Miasta Tyberiusz Narkowicz pisali „… koncepcja rozwoju naszego miasta pozwala ująć
możliwości rozwoju całościowo i zaplanować działania w perspektywie kilku, a nawet
kilkunastu lat.” Wskazywana więc w dokumencie najodleglejsza data, rok 2016, nie jest datą
zamkniętą, której nie można przekroczyć. Niektóre z przyjętych celów należy bowiem
realizować permanentnie, inne, choć już zrealizowane, modernizować, odnawiać. Jeszcze inne,
niezrealizowane do tej pory, należy zrealizować lub zrewidować potrzebę ich realizacji. W tym
zakresie Strategia jest aktualna, ewentualnie wymagająca aktualizacji. Dla potrzeb
tegorocznego raportu o stanie gminy, przedstawiono szerszą analizę realizacji założeń Strategii,
ze względu na to, że jest to pierwszy raport, w którym ujęto, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej, sprawozdanie z jej realizacji. W roku 2019 elementami wpisującymi się w realizację
Strategii były:
1) rozwinięcie infrastruktury sanitarnej w porcie i miejscach publicznych,
2) ) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
3) zejścia do plaży przystosowane dla niepełnosprawnych.
Oprócz „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.
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b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy.
Dla terenu Gminy Jastarnia obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastarni zatwierdzonego 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: 800 ha,
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%,

- inne: 10%.

c) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
1.1. Liczba obowiązujących w Gminie Jastarnia m.p.z.p ogółem 19:

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;
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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 „Pażëca” (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.);
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);
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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).

1.2. Powierzchnia terenów objętych planami: 370 ha.
1.3. Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w %:
- zabudowy mieszkaniowej ogółem 13%, w tym zabudowy wielorodzinnej 1%,
- zabudowy usługowej ogółem:26%, w tym usług publicznych 2%,
- użytkowanych rolniczo ogółem: 0, w tym tereny zabudowy zagrodowej: 0,
- zabudowy techniczno-produkcyjnej: 0,
- zieleni i wód: 45%,
- komunikacji 15%,
- infrastruktury technicznej 1%.

2.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania.
Liczba ogółem: 4:
1) Dla terenu portu w Jastarni;
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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.);
3) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata;
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic
Ogrodowej, Bałtyckiej, Abrahama, Ks. Stefańskiego i Ks. Sychty (granice obszaru objętego
planem stanowią od zachodu: granica cmentarza i jej przedłużenie w kierunku południowy; od
północy: południowa granica terenu kolejowego; od wschodu: ul. Polna i jej przedłużenie w
kierunku północnym, do zabudowy przy ul. Ks. Stefańskiego; od południa: południowa granica
działek położonych przy ul. Ks. Sychty).
2.2. Powierzchnia ogółem 74 ha.

3.1. Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 5;
2) Decyzje o warunkach zabudowy ogółem: 5, w tym dotyczące zabudowy:
- mieszkaniowej wielorodzinnej: 0,
- mieszkaniowej jednorodzinnej: 3,
- usługowej: 0,
- innej: 2.
3.2. Łączna powierzchnia terenów dla których wydano decyzje o:
- ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 19,1 ha,
- warunkach zabudowy: 0,3 ha ,
3.3. Decyzje negatywne (odmowne) :2.

5) Gospodarka mieszkaniowa
a) Ilość obiektów mieszkaniowych z podziałem na socjalne i komunalne oraz
związane z nimi działania remontowe i zarządcze.
1.

Liczba lokali mieszkalnych 43, w tym:

a)

lokali komunalnych

b)

lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem

- 23
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Gminy Jastarnia:

-3

c)

lokali socjalnych

- 14

d)

wynajmowane na potrzeby mieszkaniowe

-3

W 2019 przeprowadzono działania remontowe:
•

remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Rybackiej 2,

•

naprawa elewacji i roboty dekarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Stelmaszczyka 4a,

•

naprawa kotła gazowego ul. Stelmaszczyka 4a,

•

naprawa kotła gazowego ul. Stelmaszczyka 5,

•

naprawa skrzydła drzwiowego do węzła sanitarnego na poddaszu ul. Ks. Stefańskiego 1,

•

prace elektryczne - remonty instalacji,

•

remont dachu i elewacji ul. Rybacka 23,

•

wymiana okien i drzwi ul. Stelmaszczyka 4a,

•

remont lokalu mieszkalnego wraz z łazienką na II piętrze budynku ul. Stefańskiego 1/6.

Oddano w najem 2 lokale mieszkalne, w Jastarni przy ul. Portowej 39/1 i w Helu
(dzierżawiony od agencji Mienia Wojskowego), przy ul. Żeromskiego 2c/5.

b) Zapotrzebowanie na lokale mieszkaniowe i polityka długofalowa.
1.

Liczba oczekujących na lokale mieszkalne - 25
(na podstawie złożonych podań);

2.

Liczba oczekujących na lokale socjalne

-6

(na podstawie wyroków eksmisyjnych).
W 2019 r. nie realizowano działań z zakresu długofalowej polityki mieszkaniowej
dotyczących budowy mieszkań komunalnych. Przystąpiono do projektowania posadowienia
dwóch lokali socjalnych w formie kontenerów. Zbyto jedną działkę gminną w formie zamiany
gruntów na cele mieszkaniowe rodzinie nie posiadającej własnego lokalu mieszkalnego.

c) Zasady polityki czynszowej.
1. Stawka czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład Gminy Jastarnia
wprowadzona została zarządzeniem Burmistrza Jastarni nr 96/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.
Stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastarnia wynosi 4,00 zł.. Obliczanie
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stawki za dany lokal mieszkalny
podwyższających i obniżających.:
a)

następuje

poprzez

uwzględnienie

czynników

czynniki podwyższające stawkę bazową

- instalacja c.o.

- o 20 %

- instalacja c.w. + c.o.

- o 22 %

- indywidualne instalacje gazowe

- o 20 %

- łazienka z wc

- 0 20 %

- mieszkanie położone na innej
kondygnacji niż parter czy poddasze

b)

- o 10 %

czynniki obniżające stawkę bazową

- wspólne wc, bez łazienki

- o 10 %

- mieszkanie na poddaszu lub parterze

- o 10 %

2. Stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi połowę stawki czynszu w
mieszkaniowym zasobie Gminy Jastarnia ustalonej na podstawie stawki bazowej czynszu i
wynosi 2,00 złotych za 1 m². Czynnik podwyższający i obniżający stawkę bazową czynszu nie
dotyczy lokali socjalnych.

3. Liczba wydanych decyzji o przyznaniu dodatków:
a)

mieszkaniowych

- 15, na kwotę 14.591 złotych (wypłaconych z budżetu gminy),

b)

energetycznych

- 8, na kwotę 427,98 złotych , (wypłaconych z budżetu państwa).

6. Ochrona środowiska
a) Gospodarka niskoemisyjna
W budżecie Gminy Jastarnia na 2019 r. nie wskazano środków na dotacje dla
właścicieli nieruchomości, służące ograniczeniu niskiej emisji, w tym wymianę kotłów i
pieców na niskoemisyjne oraz docieplenie budynków. W latach ubiegłych gmina realizowała
program „Czyste Powietrze Pomorza”, w ramach którego udzielała dotacji pozyskanych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych. W związku z
zakończeniem tego programu i rozpoczęciem programu ogólnopolskiego „Czyste Powietrze”,
nie wymagającego udziału finansowego gminy, dotacji takiej nie zaplanowano.
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Inne zadania, mieszczące się w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, dotyczą napraw i
utwardzania dróg, docieplania budynków gminnych, wymiany oświetlenia ulicznego na led
lub inne o obniżonym zużyciu energii – zostały opisane odrębnie, we właściwych rozdziałach.

b) Formy ochrony przyrody
W 2019 nie ustanowiono nowej formy ochrony przyrody na terenie Gminy Jastarnia.
Gmina objęta była następującymi formami ochrony:
1) Nadmorski Park Krajobrazowy.
NPK 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.
2) Sieć Natura 2000
a) 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.
b) 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.

3) 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.

4) Użytek ekologiczny „Torfowe Kłyle”, zlokalizowany w odległości ok. 2 km na południowy
zachód od centrum, 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.
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c) Zezwolenia na usunięcie drzew.
W roku 2019 Burmistrz Jastarni wydał 5 pozwoleń na usunięcie drzew oraz przyjął 3
zgłoszenia od osób fizycznych. Na ich podstawie usunięto 51 drzew.
Burmistrz wydał 2 decyzje odmawiające wydania zgody na usunięcie drzew i krzewów
oraz złożył sprzeciw na usunięcie 27 drzew.
Łączna kwota jaką naliczono za usunięcie drzew wyniosła 49 970.00 zł
Gmina Jastarnia usunęła 27 drzew z terenów stanowiących jej własność – posusze i
zagrażające bezpieczeństwu.

d) Program opieki nad zwierzętami
Wykonując zadania wskazane w uchwale nr VII /58/2019 Rady Miejskiej Jastarni z
dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2019 poddano
zabiegom weterynaryjnym i leczniczym 96 wolno żyjących kotów, zakupiono 250 kg i
otrzymano w formie darowizny 65 kg karmy, którą przekazano społecznym opiekunom
zwierząt. W minionym roku przekazano 2 psy do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Prowadzono współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi dla dobra zwierząt
(np. OTOZ Animals, Bracia Mniejsi itp.).

7) Integracja i rozwiązywanie problemów społecznych
a) Wspieranie rodziny
Działalność w zakresie wspierania rodziny prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. 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. 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 2019
r. poz. 1507). Jeżeli z analizy wywiadu wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta
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rodziny, pracownik socjalny występuje z wnioskiem do kierownika ośrodka o jego
przydzielenie.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastarni w 2019 r. zatrudniony był jeden
asystent rodziny. Do końca lipca było to zatrudnienie na umowę o pracę a od sierpnia asystent
zatrudniony jest na umowę zlecenie. Środki finansowe na utrzymanie asystenta rodziny w
części pochodziły z ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Wydatkowana
kwota środków to 7.943 zł w ramach dotacji budżetu państwa i 44.929,89 zł ze środków
własnych gminy. Wsparciem asystenta rodziny objęto 5 rodzin – 14 dzieci. Dwie rodziny
objęto asystenturą na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wejherowie. Z jedną
rodziną zakończono współpracę z powodu braku realnych szans na powrót dziecka do rodziny
biologicznej. Udzielana pomoc obejmuje wiele obszarów i jest uzależniona od rodzaju
problemów występujących w rodzinie. Głównie pomocy udziela się w obszarach:
- opiekuńczo-wychowawczych – budowania kompetencji i postaw wychowawczych,
- prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
- racjonalnego gospodarowania budżetem,
- pomocy socjalnej,
- prawidłowych relacji rodzinnych,
- edukacji – monitoring przy współpracy pedagogów i wychowawców,
- opieki zdrowotnej,
- terapii uzależnień i współuzależnień,
- rozwiązywania problemów psychologicznych.
Dwoje dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta uczestniczyło w koloniach letnich
organizowanych przez
kuratorium oświaty w Gdańsku. Asystent rodziny na bieżąco
współpracuje
z pracownikami socjalnymi, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego,
członkami
Komisji ds. Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, kuratorami i pedagogami. Uczestniczy także w posiedzeniach dotyczących
okresowej oceny dzieci organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Pucku.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w 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:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka w pieczy,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
W 2019 r. MOPS w Jastarni został obciążony przez PCPR w Pucku za pobyt 4 dzieci w
pieczy zastępczej kosztami w wysokości 19.748 zł.
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Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na
terenie Gminy Jastarnia obowiązuje Program Wspierania Rodziny w Gminie Jastarnia na lata
2018-2020. Został on wprowadzony Uchwałą Nr XLVI/433/2018 Rady Miejskiej Jastarni z
dnia 26 kwietnia 2018 r.
W 2019 r. na terenie gminy nie było rodzin wspierających.
Wspieranie rodziny odbywało się również, ze środków „Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych”, o czym szerzej w poświęconym mu rozdziale.

b) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, niepełnosprawność jest jedną z
przesłanek uprawniającą do korzystania z dość szerokiego katalogu świadczeń. Dwadzieścia
niepełnosprawnych osób pobierało w 2019 r. zasiłek stały. Łącznie było to 209 świadczeń na
kwotę 112.958,80 zł. Dwie rodziny z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymywały
zasiłek okresowy. Było to 7 świadczeń na kwotę 2.432,69 zł. Niepełnosprawni objęci byli także
pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dwie
dorosłe osoby otrzymywały pomoc w formie zakupu obiadu. Było to 227 świadczeń na kwotę
1.140 zł. W ramach powyższego programu 15 osób otrzymało świadczenia na kwotę 10.513 zł.
Rodziny i osoby, u których jedną z przesłanek była niepełnosprawność, otrzymywały także
zasiłki celowe i w naturze. Były to między innymi zasiłki na zakup opału, lekarstw, żywności
czy na opłacenie energii elektrycznej. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 39.606 zł.
W ramach pomocy dla niepełnosprawnych tutejszy ośrodek pomocy społecznej
świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 r.
taki rodzaj pomocy przyznano dla 8 osób. Zrealizowano 2.598 świadczeń na kwotę 178.276 zł.
W 2019 r. nasz MOPS złożył wniosek do Wojewody Pomorskiego o przystąpienie do
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych.
W 2019 r. Gmina zrealizowała budowę kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału
wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka
kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa
dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Ponadto zakupiono
wyposażenie na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające,
leżaki, podesty.
Burmistrz podpisał list intencyjny z Fundacją Machina Zmian w sprawie realizacji
pierwszej w pełni dostępnej plaży w Jastarni.
Gmina wypełniała ustawowy obowiązek transportu uczniów z niepełnosprawnościami
do szkół poza jej obszarem oraz we współpracy z Puckim Stowarzyszeniem Wspierającym
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Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM”, transport na Warsztaty Terapii Zajęciowej a
także okazjonalnie dowóz na rehabilitację, w tym na dalsze odległości, np. w 2019 r. do
Warszawy).

c) Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Miejska Komisja ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. spotkała się dwadzieścia cztery razy. Na spotkaniach
wybierano programy profilaktyczne dla szkół, opiniowano wnioski na sprzedaż napojów
alkoholowych, a także prośby o dofinansowanie różnego rodzaju imprez sportowych,
wycieczek i wyjazdów do teatru dla dzieci ze świetlic profilaktyczno - opiekuńczych i szkół,
wyjazdów grupy wsparcia na spotkania terapeutyczne, festyny rodzinne, itp. W sierpniu br.
odbyły się kontrole w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Skontrolowano
31 punktów. W większości nie stwierdzono uchybień.
Wchodzący w skład Komisji Zespół ds. Lecznictwa Odwykowego, który przeprowadza
z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmowy motywujące do podjęcia leczenia spotkał się
piętnaście razy. W 2019 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
rozpatrywała 6 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. Były to wnioski od rodzin, z
Komisariatu Policji i Prokuratury Rejonowej w Pucku. Jedną sprawę przesłano do Sądu w
Wejherowie w celu zastosowania przymusu poddania się leczeniu odwykowemu, pozostałe
osoby podjęły leczenie 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. Na bieżąco z Policji uzyskiwano
informacje o interwencjach związanych nadużywaniem alkoholu i przemocą domową.
W ramach umów z biegłymi ( psychiatrą i psychologiem) kierowano osoby na badanie
pod kątem uzależnienia. Opłacono również środki farmakologiczne niezbędne do leczenia osób
uzależnionych, a także testy antynarkotyczne dla Przychodni lekarskiej „Jasmed”.
W tym roku grupa wsparcia AA „Kotwica” obchodziła dwudziestą drugą rocznicę
powstania. Od początku istnienia grupa korzysta z pomieszczenia udostępnionego nieodpłatnie
przez księdza Proboszcza Parafii w Jastarni. Uzupełniono biblioteczkę grupy o potrzebne do
terapii materiały. Regulowano opłaty za energię elektryczną zużywaną w salce spotkań oraz
kupowano środki czystości. Wykonano prace remontowe, tj. renowację drzwi wejściowych,
malowanie ścian i sufitów, wymianę grzejników, zmianę karniszy. 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. Dwa razy w
tygodniu w godzinach popołudniowych dyżurował psycholog, raz w tygodniu odbywały się
sesje terapeutyczne.
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W 2019 roku z pomocy psychologicznej i terapeutycznej w Punkcie Konsultacyjnym
Pomocy Rodzinie skorzystało 30 osób.
W ramach programu „ Dni profilaktyki w szkole” odbyły się spotkania i warsztaty dla
uczniów, rodziców i nauczycieli. W warsztatach dotyczących problemu narkomanii „Odlot –
dokąd” i „Dlaczego nie teraz” prowadzonych przez terapeutę pana Andrzeja Sowę
uczestniczyli wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych. Przeprowadzono także warsztaty
profilaktyczno – terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia
„Archipelag Skarbów”.
Odbyły się również warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od dopalaczy
prowadzone przez panią Elwirę Lelental.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie szkoły podstawowej brali udział
w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Na potrzeby kampanii zakupiono pakiet materiałów
edukacyjnych. Certyfikaty za pozytywne efekty współpracy na rzecz tej ogólnopolskiej
imprezy otrzymali także nauczyciele pracujący z dziećmi oraz Miasto Jastarnia.
W lutym 2019 r. komisja współorganizowała Europejski Tydzień Małżeństw.
Sfinansowano wykład i warsztaty prowadzone dla małżeństw przez terapeutów z Oddziału
Gdańskiego Psychologów Chrześcijańskich. Na wiosnę Komisja wraz z Policją i Strażą
Miejską zorganizowała akcję „ Stop pijanym kierowcom” w ramach której uczniowie wspólnie
z nauczycielami przygotowali transparenty. Na potrzeby kampanii zakupiono plakaty i ulotki,
które młodzież rozdawała zatrzymywanym przez Policję kierowcom. W ramach ogólnopolskiej
kampanii „Bezpieczne Wakacje” dla mieszkańców i turystów korzystających z plaż zakupiono
ulotki informacyjne i broszury, które przekazano do rozprowadzania Straży Miejskiej i
Ratownikom. W kampanii „Bezpieczna kąpiel” najmłodszym plażowiczom ratownicy
rozdawali opaski na ręce (sfinansowane również z funduszu profilaktyki).
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 regularnie
zaopatrywane w materiały papiernicze, gry edukacyjne oraz rzeczy potrzebne dzieciom do
prawidłowego rozwoju psychospołecznego. W 2019 roku dzieci ze świetlic w ramach
integracji z grupami rówieśniczymi uczestniczyły w kilku wycieczkach. Wyjazdy edukacyjnointegracyjne rozwijają u dzieci kreatywność i pokazują dobre wzorce spędzania wolnego czasu.
• Klasom I – ym sfinansowano wycieczkę integracyjną do ZOO
• Uczniom klas II-gich Szkoły Podstawowej sfinansowano wyjazd na integracyjne
warsztaty artystyczne do Wejherowa.
• Klasom IV-tym dofinansowano wyjazd do Torunia .
• Klasom V –tym wycieczkę autokarową w Góry Świętokrzyskie.
• Klasie VI a i VI b dofinansowano wyjazd na wycieczkę integracyjną do Kotliny
Kłodzkiej.
• Klasom gimnazjalnym dofinansowano wycieczkę integracyjną do Warszawy
i Częstochowy.
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• Sfinansowano wycieczkę integracyjną do miejsc pamięci narodowej (Stutthof,
Westerplatte, Piaśnica)
• Z okazji Święta Szkoły sfinansowano dojazd dla 190 uczniów klas IV-VIII do kina na
pokaz filmu „Król Lew”.
• Klasom I, II, IV i V-tym zapłacono za szkolenie savoir –vivre.
• Dofinansowano zakup nagród dla uczestników Konkursu Recytatorskiego Poezji
Dziecięcej .
• Uczniom klas VI - tych Szkoły Podstawowej zakupiono podręcznik „Z prawem na
TY” wydany przez Komendę Powiatową Policji w Pucku.
• Do edukacji wczesnoszkolnej zakupiono pomoc dydaktyczną – książeczki do
kolorowania „ Bezpieczne dziecko”.
W ramach Programu „ Przez Sport do trzeźwości ” odbywały się zajęcia sekcji siłowej
prowadzonej przez instruktora pana Henryka Kohnke - systematycznie sześć razy w tygodniu.
Dofinansowano obóz sportowy w COS we Władysławowie w czasie ferii zimowych.
Sfinansowano dojazd i zakwaterowanie na Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym w
Kielcach.
Dla Uczniowskiego Klubu Sportowego dofinansowano zimowiska. Zakupiono
koszulki sportowe dla uczestników
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej
„Puchar Bałtyku” oraz Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej „Memoriał Szymka”.
Ponadto w ramach współpracy z UKS zorganizowano w sezonie letnim dla dzieci i młodzieży z
Jastarni szkółkę żeglarsko - windsurfingową. Z funduszu profilaktyki opłacano wynajem
basenu na naukę pływania dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Młodzieżowej
Drużynie Pożarniczej zakupiono umundurowanie ( mundury wyjściowe i koszarowe, czapki
z daszkiem i koszulki z nadrukiem) oraz dofinansowano pobyt na obozie. Dla młodzieżowej
orkiestry dętej zakupiono umundurowanie.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w sierpniu współfinansowano
zakup nagród na XX Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej. Na zorganizowaną przez
Stowarzyszenie Otwartych Serc imprezę charytatywną „Dzień Dziecka w środku lata”
sfinansowano zakup przypinek zawierających hasło dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa.
Parafialny Zespół Caritas działający w Kuźnicy zorganizował Dzień Dziecka.
W programie oprócz zabawy i zawodów sportowych przeprowadzono także konkurs
rysunkowy „Życie wolne od nałogów”. Komisja współfinansowała zakup nagród dla
uczestników konkursów. W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
opłacono latem półkolonie dla dwojga dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przebywających w
pieczy zastępczej. Z funduszu profilaktyki sfinansowano wydatki na urządzenie placu zabaw
przy ul. Wydmowej w Jastarni i wykonano prace konserwatorskie na innych placach zabaw.
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d) Pomoc społeczna dla mieszkańców gminy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku budżetowym 2019 wydatkował łączną
kwotę na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości: 5.760.608 zł z czego:
- ze środków budżetu gminy:

974.287 zł

- ze środków budżetu państwa:

4.786.321 zł

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia
poniższe zestawienie.

Dotacja celowa z budżetu państwa:
1.

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

2.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

1.250.000,00

3.

Świadczenia wychowawcze

2.895.455,00

4.

Zasiłki okresowe

5.

Zasiłki stałe

6.

Ubezpieczenie zdrowotne

7.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8.

Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

9.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

10.

Program „Dobry Start”

11.

Wynagrodzenie dla opiekunów sądowych

12.

Utrzymanie ośrodka

13.

Dodatki dla pracowników socjalnych

4.800,00

14.

Piecza zastępcza – asystent rodziny

7.943,00

468,00

11.000,00
166.160,00
30.300,00
209.000,00
455,00
20.000,00
151.140,00
8.400,00
31.200,00

Środki własne gminy:
1.

Realizacja zasiłków

2.

Domy pomocy społecznej

3.

Piecza zastępcza – asystent rodziny

4.

Utrzymanie ośrodka

5.

Usługi opiekuńcze

5.000,00

6.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

13.350,00

81.000,00
189.000,00
20.000,00
665.937,00
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8) Promocja Gminy Jastarnia

a) Współpraca z miastami partnerskimi
W 2019 r. nie odbyły się żadne wydarzenia związane ze współpracą z miastami
partnerskimi, do których należą Elbe – Parey i Baabe z Niemiec oraz Wałbrzych i Wisła.
Utrzymano kontakt korespondencyjny, w ramach którego tradycyjnie przesłano życzenia
świąteczne.

b) Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono w 2019 roku dwa
konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w wyniku których podpisano 14 umów z
organizacjami pozarządowymi.
Na zadania w dziedzinie:
- sportu (4 zadania) wydatkowano w formie dotacji w 2019 r. kwotę 86.700,00 zł,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (3 zadania) - 61.062,06
zł,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (1
zadanie) - 12.000,00 zł,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (3 zadania) -30.150,00 zł,
- 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 wydatkowano
kwotę 209.812,06 zł.

c) Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Wspólnie z Miastem Hel pokryto koszty zakwaterowania i wyżywienia 9
funkcjonariuszy Policji delegowanych w ramach pomocy do Komisariatu w Juracie na okres
sezonu letniego.
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W okresie wakacji otrzymano, podobnie jak w latach ubiegłych wsparcie
funkcjonariuszy Straży Miejskiej z innych polskich miast. Podkreślenia wymaga współpraca z
Miastem Siemianowice Śląskie, z którego funkcjonariusze przyjeżdżają od lat do Jastarni, przy
wsparciu władz miasta, przełożonych i NSZZ „Solidarność” Straży Miejskiej w
Siemianowicach Śląskich. Burmistrz Jastarni złożył pisemne podziękowania Prezydentowi
Siemianowic Śląskich Panu Rafałowi Piechowi i Komendant SM Angelice Wojciechowskiej.
Z samorządową wizytą przebywał w Jastarni Starosta Powiatu Tomaszowskiego
(Tomaszów Mazowiecki) Pan Mariusz Węgrzynowski. Rozmawiano możliwości podpisania
listu intencyjnego o współpracy.

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
1) Straż Miejska w Jastarni.
Straż Miejska funkcjonuje w strukturach Urzędu Miejskiego w Jastarni. W okresie od 1
września do 31 grudnia 2019 funkcjonowała w niepełnym - jednoosobowym składzie przy 3
etatowym stanie, wynikającym z obowiązującego schematu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego. Straż w okresie sezonu letniego wsparta została dodatkowymi funkcjonariuszami
rekrutującymi się z formacji SM w Łodzi, Rudzie Śląskiej, Tychach, Zabrzu, Siemianowicach
Śląskich. Umożliwiło to wprowadzenie w okresie lipca do sierpnia dwuzmianowego systemu
dyżurów strażników w godzinach 8.00 – 20.00. W sezonie letnim, podczas 28 wspólnych
patroli, prowadzone było również współdziałanie Straży Miejskiej w Jastarni z
funkcjonariuszami Policji z Komisariatu w Juracie, na mniejszą niż w latach ubiegłych skalę,
ze względu na szczupłość kadr. 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, itp.), egzekwowaniu przepisów ruchu
drogowego, zwłaszcza w zakresie niewłaściwego parkowania pojazdów, kontroli utrzymania
porządku i czystości w otoczeniu sklepów i punktów gastronomicznych, egzekwowaniu zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, wprowadzania psów na teren
kąpielisk oraz wielu innych.
W minionym roku podjęto działania w odniesieniu do 924 zdarzeń. Wystawiono 75
mandatów karnych. 12 razy zabezpieczano miejsca wypadków, pożarów lub innych zdarzeń.
W sposób stały wykonywano działania wspólne z pracownikami MOPS w Jastarni a w
okresie obniżonych temperatur prowadzono nadzór i działania mające na celu eliminację
zagrożeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej
uczestniczyli w 2 akcjach profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Ponadto 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. Wraz ze Szkołą Podstawową w Jastarni prowadzono akcję zbiórki
karmy dla zwierząt. Zorganizowano akcję mającą na celu przekazanie wykorzystanych
banerów wyborczych jako izolacja termiczna w schroniskach. Straż Miejska w stały sposób
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uczestniczy w zabezpieczeniu bytowania
poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.

kotów

wolno

żyjących

oraz

zwierząt

2) Współpraca z Policją.
Gmina partycypowała w kosztach zakupu radiowozu dla Policji i pobytu 8 funkcjonariuszy
wspierających Komisariat Policji w Juracie w sezonie letnim.

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Jastarni.
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 2019 obejmował 53 czynnych strażaków, w tym 14 kobiet.
Działała również 10-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Działalność ratownicza OSP
objęła w 2019 r. 71 wyjazdów, w tym: 12 wyjazdów do pożarów, 50 wyjazdów do innych
miejscowych zagrożeń (głównie wypadki komunikacyjne), 9 fałszywych alarmów (generowane
zwykle przez automatyczne systemy przeciwpożarowe). Spośród ww. wyjazdów 9 dotyczyło
działań poza terenem gminy (Hel). 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 2019 OSP w Jastarni wraz z
Gminą Jastarnia dokonały następujących inwestycji: zakup Motopompy TOHATSU VC85,
remont samochodów pożarniczych marki STAR i marki Ford (częściowa wymiana elementów
karoserii i ogólne naprawy). 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 (m.in. kursie w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych przez PSP i Urząd Miejski w Jastarni,
ćwiczeniach przeciwpowodziowych, ćwiczeniach przeciwpożarowych na okręcie Marynarki
Wojennej w Gdyni, na terenie wojskowym w Helu, symulacjach pożarów budynków i
pojazdów). 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. Jednostka OSP występowała z wnioskami do
różnych podmiotów wspierających o dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia remizy.

10) Oświata i edukacja.
a) Placówki oświatowe i nauczyciele.
Na terenie gminy funkcjonuje jedna placówka szkolna – Szkoła Podstawowa im. Józefa
Wybickiego w Jastarni. W strukturze Szkoły funkcjonują oddziały przedszkolne i do końca
roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowały oddziały gimnazjalne.
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Liczba oddziałów wynosiła: do czerwca - 17 oddziałów Szkoły Podstawowej (w tym 4
oddziały integracyjne) i 3 oddziały gimnazjalne; od września - 16 oddziałów Szkoły
Podstawowej (w tym 5 oddziałów integracyjnych).
Liczba uczniów do czerwca wynosiła:
- 295 uczniów Szkoły Podstawowej (w tym 43 z Kuźnicy, 18 z Juraty),
- 52 uczniów oddziałów gimnazjalnych (w tym 9 z Kuźnicy, 5 z Juraty).
Absolwenci szkoły: 35 (Szkoła Podstawowa), 52 (Gimnazjum)
Liczba uczniów od września:
- 282 uczniów Szkoły Podstawowej (w tym 37 z Kuźnicy, 16 z Juraty),

W szkole zatrudnionych było 50 pracowników pedagogicznych oraz 3 pracowników
administracji i 14 pracowników obsługi. Struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli
przedstawiała się następująco: 2 nauczycieli stażystów, 5 nauczycieli kontraktowych, 9
nauczycieli mianowanych, 34 nauczycieli dyplomowanych.
W Gminie Jastarnia działa jedno przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczało od
25 do 35 dzieci oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni – do czerwca do
3 oddziałów uczęszczało łącznie 59 dzieci (w tym 5 z Kuźnicy, 1 z Juraty), od września do 4
oddziałów uczęszczało łącznie 77 dzieci (w tym 8 z Kuźnicy, 2 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 zajęcia do Ośrodka Adaptacyjnego w Pucku.

b) Stypendia.
W 2019 r. przyznano stypendia, nagrody i wyróżnienia Gminy Jastarnia:
- za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach 10 uczniom i absolwentom szkoły
podstawowej, 11 uczniom szkół średnich, 10 studentom;
- za osiągnięcia sportowe 17 osobom.

W ramach realizacji zadania „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV dziewcząt
zamieszkałych na terenie Gminy Jastarnia” zaszczepiono 13 dziewcząt urodzonych w roku
2004 za łączną kwotę 9.100,00 zł
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11) Kultura, sport i rekreacja.
a) 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 mieszkańców i
dociera do różnych grup odbiorców. Działania stara się wzbogacić oraz uatrakcyjnić przez
dobór różnych form przekazu. Ograniczenia w działalności wynikają z możliwości
finansowych oraz zasobów lokalowych.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji na podstawie Umowy Użyczenia Nr EG-7224306/09 zarządza majątkiem w postaci:
•
Hala sportowa – o powierzchni 2 313 m2 przy ul. Stelmaszczyka 4 wraz boiskami
sportowymi /asfalt/ o powierzchni 1301 m2.
Hala jest dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Obiekt użytkowany jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00 a w soboty w miarę zapotrzebowania
użytkowników. Dostępne są dwie sale fitness oraz siłownia. Na sali gimnastycznej odbywają
się szkolne lekcje wychowania fizycznego oraz trenują miejscowe dziecięco-młodzieżowe
kluby sportowe (piłka siatkowa i nożna). Ponadto aerobic dla dorosłych, siatkówka,
koszykówka, tenis stołowy dla dzieci i dorosłych. W ciągu roku odbywa się szereg zawodów z
różnych dyscyplin sportowych. Wszystkie animacje służą przede wszystkim podnoszeniu
sprawności fizycznej mieszkańców oraz integracji środowiska lokalnego.
W sezonie letnim z hali korzystają kluby sportowe z całej Polski, organizujące w naszej gminie
obozy sportowe (różne dyscypliny sportowe).
Hala sportowa służy też jako sala widowiskowa dla wydarzeń kulturalnych.
•
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 58 m² oraz treningowe piłkarskie
boisko trawiaste o powierzchni 3600 m².
Podobnie jak hala sportowa, obiekt służy mieszkańcom i turystom spełniając swoją rolę jeśli
chodzi o podnoszenie sprawności fizycznej oraz animacji czasu wolnego. Oprócz tego jest to
miejsce integracji młodzieży i dorosłych.
Na obu boiskach piłkarskich odbywają się turnieje piłkarskie – zarówno o randze
wojewódzkiej, które organizuje Piłkarski Klub Sportowy JASTARNIA będąc członkiem
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, jak i MOKSIR w ramach realizacji zadań statutowych.
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Zaangażowanie animatora sprawia, że coraz więcej osób korzysta z tej infrastruktury oraz
upatruje w niej świetny sposób na rozwój własnej aktywności fizycznej a także swoich dzieci.
Ze względu na ogromne zainteresowanie wprowadzono, szczególnie w okresie sezonu
letniego, system rezerwacji boisk. Boiska czynne są przez 7 dni w tygodniu do późnych godzin
wieczornych.
•

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

Co roku dokonywane są przeglądy techniczne w celu zachowania kontroli nad sprzętem oraz
bezpieczeństwa dzieci z nich korzystających. W 2019 roku MOKSiR w ramach umowy z
Urzędem Miejskim przeprowadził kompleksową modernizację placu zabaw na ul. Wydmowej
wraz z zakupem urządzeń do zabawy. Dodatkowo, ze środków własnych, MOKSiR zakupił
największą na placu instalację zabawową.
Na placach zabaw chętnie bawią się najmłodsze dzieci pod okiem swoich opiekunów przez
cały rok.
•
Budynek – siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji mieści się przy ul.
Ks. P. Stefańskiego w Jastarni.
Działa tu 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 MOKSiR
współpracuje z organizacjami z całego regionu, takimi jak: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Zarząd Główny, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Jastarnia, Związek Miast i Gmin
Morskich, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczną, Stowarzyszenie Turystyczne
„Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, Biblioteka Miejska, związki sportowe,
samorząd i parafie z naszej gminy.
Ważnym elementem jest współpraca z miejscową szkołą. Podejmowanych jest szereg inicjatyw
wspólnych, m.in.: Wielki Dzień Patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości. MOKSiR wspiera
konkursy organizowane przez szkołę, zawody sportowe a także przeprowadza szereg animacji,
takich jak Dzień Dziecka czy Bal Karnawałowy dla dzieci. W ubiegłym roku razem ze szkołą
zorganizowano akcję „Rowerowy Maj”, w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Kampania
miała na celu pobudzenie i promocję aktywności fizycznej. W ramach poszerzania wiedzy
dzieci i młodzieży historii naszej Gminy, zorganizowano „Widowiskowy Quiz Miejski”.

•

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

W miejscu tym, przez cały rok działa punkt informacji turystycznej. Jest to także miejsce
integracji społeczności Kuźnicy, w którym często odbywają się spotkania mieszkańców i
zajęcia animacyjne dla dzieci. Pomieszczenia służą też potrzebom świetlicy profilaktycznej.
W każdy weekend działa Szkoła „Musica”.
Od września 2019 r. działa chór, którego członkami są mieszkańcy Jastarni i Kuźnicy.
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Okolicznościowo organizowane są też koncerty muzyki poważnej, warsztaty wokalne.
Współorganizowano z „Caritas” Dzień Dziecka. Dla mieszkańców zorganizowano kurs nauki
języka angielskiego dla dorosłych.
Od października 2019 r. wspierany jest projekt realizowany przy pomocy środków
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez Kamę Kuik. Na uwagę zasługuje fakt,
że dzieło dotyczy portretowania naszych miejscowych rybaków w celu zachowania ludzi
morza w pamięci wielu osób. Odbyła się wystawa „Patrząc w oczy rybaka”, której
towarzyszyło ogromne zainteresowanie mieszkańców. Odbyły się dwa spotkania z malarką - 7
i 14 grudnia 2019 r. Przy okazji zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych..

Oba biura informacji turystycznej obsługują rocznie kilkadziesiąt tysięcy turystów. Część z
nich to goście z zagranicy (Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Hiszpania, Skandynawia,
Holandia).
Wszystkie budynki i obiekty są poddawane rocznym i pięcioletnim przeglądom stanu
technicznego i instalacji elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich
korzystających.
Corocznie przeprowadzany jest audyt zabezpieczeń legalności oprogramowania i sprzętu
komputerowego.
Poniżej wykaz wydarzeń współorganizowanych i organizowanych przez MOKSiR w 2019 r.
LUTY
11-24 lutego Ferie z MOKSIREM (basen, zajęcia i teatrzyk na hali sportowej),
14 lutego – Koncert Katarzyny Groniec – Hala Sportowa,
MAJ
ROWEROWY MAJ - kampania promująca aktywność fizyczną - współorganizacja ze Szkołą
Podstawową im. J. Wybickiego w Jastarni,
1 - 4 maja Majówka w Jastarni,
3 maja Mecz Kawalerowie – Żonaci – boisko trawiaste,
17 maja - Widowiskowy turniej miejski z udziałem publiczności dla mieszkańców Gminy
Jastarnia,
CZERWIEC
1 Czerwca - Dzień Dziecka – Jastarnia Park Miejski,
1 czerwca – Dzień Dziecka w Kuźnicy – Stacja Informacji Turystycznej,
5 czerwca - 20 - lecie Pielgrzymki Morskiej Rybaków do Ojca Świętego Jana Pawła II do
Sopotu - Msza św. w Porcie Rybackim w Jastarni – wsparcie organizacyjne,
14 czerwca - Turniej Streetball Jurata,
23 czerwca - Jastarnicko Sobótka – Jastarnia,
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29 czerwca - Pielgrzymka Morska Rybaków do Pucka – wsparcie dot. oprawy artystycznej
wydarzenia,

LIPIEC:
2 lipca - Plażowe Mistrzostwa Budowniczych - Plaża w Kuźnicy,
11 lipca - Koncert organowy - Kościół w Jastarni,
17 lipca- PATRYCJA MARKOWSKA – Port Rybacki w Jastarni,
18 lipca - Koncert organowy - Kościół w Jastarni,
19 lipca – "Wielcy muzyczni Jubilaci - Elsner, Chopin i Moniuszko" - Koncert Muzyki
Klasycznej w Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy,
20 lipca - Puchar Bałtyku w kulturystyce i fitness - edycja Jastarnia 2019 - Port Rybacki w
Jastarni – współorganizacja,
20 lipca - IV Mistrzostwa Piłki Siatkowej o Puchar Rybaka - Plaża w Kuźnicy –
współorganizacja,
23 lipca - Plażowe Mistrzostwa Budowniczych – Plaża w Jastarni,
23 lipca - Projekt Hubas #StreetArt2019 -Park Miejski w Jastarni,
24 lipca – Summer Amber Festival oraz Bursztynowa Miss Polski / Cristo Dance, Ellixir,
Yugine, Paulla, BOYS /- Port Rybacki w Jastarni,
24 lipca - Spektakl dla dzieci, Projekt HUBAS #StreetArt2019 - Port Rybacki w Kuźnicy,
25 lipca - Koncert organowy - Kościół w Jastarni,
25 lipca - Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny – Park Miejski w Jastarni – wsparcie
organizacyjne,
26 lipca - Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny - przy molo w Juracie – wsparcie organizacyjne,
27 lipca - Kaszubski Festyn Ewangelizacyjnyorganizacyjne,

Port Rybacki w Kuźnicy

wsparcie

31 lipca - GRUBSON - Port Rybacki w Jastarni,
SIERPIEŃ
1 sierpnia - Koncert organowy - Kościół w Jastarni,
3-4 sierpnia - Dni Węgorza - Port Rybacki w Jastarni (z ZK-P O/Jastarnia),
7 sierpnia - MROZU - Port Rybacki w Jastarni,
8 sierpnia - Koncert organowy - Kościół w Jastarni,
8 sierpnia – Spektakl dla dzieci, koncert TRIO MARIACHI – Port Rybacki w Kuźnicy,
14 sierpnia – LEMON – Port Rybacki w Jastarni,
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14 sierpnia - promocja książki M. Abramowicz " Kuźnica gdzie morze całuje zatokę" i koncert
kwartetu smyczkowego PRIMA VISTA - Stacja Informacji Turystycznej,
15 sierpnia - Koncert organowy - Kościół w Jastarni,
24 sierpnia - X Bałtycki Maraton Brzegiem Morza - w Jastarni - start przy wejściu na plażę nr
50 – współorganizacja,
28 sierpnia - "Ławeczka" spektakl - Park Miejski w Jastarni o godz. 15.00,

WRZESIEŃ
4 września - "Piosenki Mieczysława Fogga" Kapela Z Naszego Miasteczka zaprasza na muzyczny powrót do przeszłości - Park Miejski w
Jastarni o godz. 16.00,
PAŹDZIERNIK
1-31 październik – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – Stacja Informacji
Turystycznej w Kuźnicy,
LISTOPAD
8 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości – współorganizacja ze Szkołą Podstawową,
22 listopada - Kabaretowe Andrzejki,
GRUDZIEŃ
6 grudnia – Mikołajki,
31 grudnia – Sylwester Miejski.

b) Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna w Jastarni zapewnia dostęp do zasobów kultury i nauki mieszkańcom
gminy oraz turystom. Siedziba biblioteki w budynku Urzędu Miejskiego w Jastarnia
wyposażona jest w zasoby książek, czasopism oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do
internetu. Filia biblioteki w budynku Stacji Turystycznej w Kuźnicy udostępnia zasoby
książek. Biblioteka uczestniczy w corocznych akcjach Narodowego Czytania klasycznych dzieł
literatury, realizuje również zadania z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
1. Przystąpienie do projektu z „Z książką na start”.
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Metropolia Dzieci. Akcja Skierowana
jest dla dzieci w wieku od 0-6 lat i ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych.
Biblioteka Miejska w Jastarni otrzymała 175 książek dla najmłodszych czytelników biorących
czynny udział w projekcie oraz 200 paszportów Małego Czytelnika, które stanowią integralną
część akcji.
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Zachęcając do udziału w programie „Z książką na start” odwiedziliśmy przedszkola
mieszczące się na terenie gminy Jastarnia. Dzieci dowiedziały się co należy zrobić, aby stać
się aktywnym czytelnikiem biblioteki, jak ważne jest czytanie ksiażek oraz jakie korzyści
niesie ze sobą miłosć do literatury.
2. Informatyzacja Biblioteki Miejskiej w Jastarni
•

Trwa proces tworzenia internetowego księgozbioru.

Oprogramowanie Libra Net umożliwia dostęp do katalogu on-line dla czytelników 24 h/ dobę
7 dni w tygodniu oraz na urządzeniach mobilnych.
•

Wprowadzanie systemu kodów kreskowych, który umożliwi dokumentowanie
wypożyczeń, zwrotów książek oraz prowadzenie bieżącej kontroli posiadanych zbiorów.

•

Trwa proces wprowadzania magnetycznych kart czytelników wraz z kodem kreskowym,
które pozwolą na rejestrację wypożyczeń, dzięki czemu kontrola oraz prowadzenie
centralnej bazy danych stanie się łatwiejsze.

3. Wzmocnienie aktywności czytelniczej oraz wspieranie i rozwój czytelnictwa poprzez
wzbogacenie i uatrakcyjnienie księgozbioru
•

Zakup nowości wydawniczych- popularnych serii powieści obyczajowych i kryminalnych

•

Zakup książek specjalistycznych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania czytelników
(np. literatura prawnicza)

4. Wieczór autorski Piotra Mazurowskiego oraz promocja książki „Głosy Małego Morza”.
Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywny Puck.
Celem spotkania było upowszechnienie kultury literackiej, poezji naszego regionu oraz tradycji
kultury Północnych Kaszub. Książka ta oparta jest na unikatowych zasobach bogactwa
regionu, stanowi dziedzictwo kulturalne oraz wzmacnia tożsamość mieszkańców Północnych
Kaszub.
5. Organizowanie lekcji bibliotecznych.
„Bibliolekcje” mają na celu upowszechnienie czytelnictwa, popularyzowanie wiedzy o
regionie oraz promowanie biblioteki w lokalnym środowisku.
Są to zajęcia o różnej tematyce: „Pierwsza wizyta w bibliotece”, „Budowa książki”, „Głośne
czytanie na bibliotecznym dywanie:”
6. Biblioteka w liczbach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni liczyła w 2019 r. 474 czytelników. Liczba woluminów
składających się na księgozbiór wynosiła 21.141.
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12. Ochrona zdrowia.
W ramach realizacji zadania „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV
dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Jastarnia” zaszczepiono 13 dziewcząt urodzonych
w roku 2004 za łączną kwotę 9.100,00 zł

13. Realizacja uchwał Rady Miejskiej.
Uchwały Rady Miejskiej w 2019 r. były realizowane na bieżąco.
Z przyczyn proceduralnych nie doszło do realizacji części uchwał z zakresu planowania
przestrzennego, których realizacja jest w toku. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, nad którymi trwają prace wymieniono we właściwym rozdziale niniejszego
Raportu
Również z przyczyny trwających procedur nie zrealizowano części uchwał dotyczących
gospodarki nieruchomościami. Dotyczy to uchwał z 2019 r. o numerach VI/53, VI/54, VII/63,
VII/64, VIII/78, VIII/79, XI/100, XI/101, XIII/125. Uchwały nr VII/65 nie zrealizowano z
uwagi na wycofanie się zainteresowanego. Uchwała nr XI/102 została zrealizowana w maju
2020 r. Uchwała nr XII/114 nie została zrealizowana z uwagi na niewywiązanie się ze
zobowiązania strony.

Zakończenie
Na zakończenie niniejszego Raportu, zamiast podsumowania przedstawiamy wyniki
rankingu najbogatszych gmin na Pomorzu (za 2019 rok) opublikowanego przez Portal „Puck
Nasze Miasto”:
„Bezwzględnym zwycięzcą rankingu jest Krynica Morska - z ponad 23 tysiącami
złotych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na drugim ponownie Sopot z
imponującą sumą 10,6 tys. zł na mieszkańca (miał 9,1). Stawkę najbogatszych samorządów
Pomorza zamyka nasza Jastarnia z dochodem blisko 9 tysięcy złotych (dokładnie 8989 zł.).
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Jak ustalano pozycję w rankingu? Dane pochodzą ze sprawozdań z Ministerstwa Finansów - to
zsumowane: dochody własne gmin, subwencja ogólna, dotacje celowe i środki z UE. Tę kwotę
podzielono przez ilość mieszkańców, co dało końcową wartość w złotówkach.
Ranking najbogatszych gmin powiatu puckiego i Pomorza - 2019 (w nawiasie pozycja na
Pomorzu):
Jastarnia (3) - 8 989 zł
Hel (8) - 7 543 zł
Władysławowo (15) - 7 002 zł
Kosakowo (30) - 6 481 zł
Krokowa (32) - 6 356 zł
gmina Puck (52) - 5 910 zł
Puck miasto (59) - 5 795 zł
Jastarnia - klasyfikowana jako gmina miejsko-wiejska - w ciągu roku w pomorskim rankingu
awansowała z szóstego miejsca, od razu na medalową pozycję. Dwa lata temu przeliczeniowy
dochód na mieszkańca wynosił niecałe 7,5 tysiąca złotych (7458). Dziś jest o 1,5 tysiąca
wyższy.
Awans do grona najbogatszych samorządów Pomorza oczywiście cieszy, chociaż
burmistrz turystycznego samorządu zwraca uwagę, żeby nie przeceniać roli statystycznych
danych.
- Analizowałem wcześniej nasze przychody i wcale nie jesteśmy takimi krezusami, jak to wynika
ze statystyk - przyznaje burmistrz Tyberiusz Narkowicz. - Nie mamy się np. jak porównywać z
samorządami z Ziem Odzyskanych. Tam, jak np. w Krynicy Morskiej czy Mielnie kwitnie
turystyka całoroczna. U nas to raczej ewenement.
W półwyspowym samorządzie z trójki: Jastarnia, Jurata, Kuźnica, tylko ta środkowa
miejscowość może pochwalić się ośrodkami, które przyjmują gości przez okrągły rok. W
Jastarni i Kuźnicy przeważają rodzinne firmy działające w okresie wakacji. Choć i w Juracie
powoli widać zmiany.
- W Juracie część obiektów zamieniono na apartamenty, a to z naszego punktu widzenia
nie jest dobry krok - ocenia burmistrz Jastarni.- Dla nas, dla gminy, atrakcyjniejsze są obiekty
usługowe, bo przynoszą dochody do budżetu.
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Gdzie zatem tkwi źródło finansowego awansu Jastarni? Tu trzeba sięgnąć do tradycji
rybackich i przedsiębiorczości samorządowców.
- Dobry wynik to efekt naszych inwestycji, rozbudowy portu w Jastarni, na którą środki
w połowie pochodzą z unijnych funduszy - komentuje burmistrz gminy z Półwyspu Helskiego. W naszym przypadku to standard: jeśli w podobnych rankingach awansujemy, to znaczy, że
realizujemy zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej.”

/-/ Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz
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