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1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

1.1. Charakterystyka gminy 

Gmina Stegna dzięki swojemu atrakcyjnemu położeniu jest chętnie odwiedzana przez 

turystów głównie w sezonie letnim. To wyjątkowe miejsce rozciągające się na wschód od ujścia 

Wisły. Od północy znajduje się Zatoka Gdańska, od wschodu Gmina graniczy z Gminą 

Sztutowo, natomiast od południa graniczy z Gminą Nowy Dwór Gdański. Gmina zajmuje 

powierzchnię 17.012 ha. Obszar Mierzei Wiślanej to ciekawe pod względem przyrodniczym 

tereny gminy. Stanowią je głównie porastające na wydmach lasy sosnowe, które osiągają 

znaczne wysokości. Teren jest bardzo zróżnicowany. W części żuławskiej gminy, stanowiącej 

około 85% jej obszaru, dominują ekosystemy polderowe obejmujące niskie, przed-depresyjne   

i depresyjne części równin deltowych Wisły. Jest to połączenie dwóch różnych krajobrazowo 

obszarów: Mierzei Wiślanej i Żuław. Nadmorski pas Gminy Stegna, rozciąga się przez 

następujące miejscowości Mikoszewo, Jantar Leśniczówkę, Jantar, Junoszyno i Stegnę. Teren 

Gminy podzielony jest na 31 miejscowości, które tworzą 25 sołectw. W gminie na koniec 2019 

roku mieszkało 9 753 osoby. W obrębie Mierzei Wiślanej mieszkańcy zajmują się obsługą 

turystyki. Bursztynowa Gmina Stegna, dzięki swemu atrakcyjnemu położeniu, wyjątkowemu 

mikroklimatowi i pięknym krajobrazom jest licznie odwiedzana przez turystów. Szczególną 

atrakcją turystyczną jest coroczna organizacja Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, 

która odbywa się w miejscowości Jantar. Poza częścią usytuowaną na Mierzei Wiślanej, Gmina 

Stegna jest gminą rolniczą. Na tych terenach występują bardzo żyzne gleby aluwialne od I          

do IV klasy. Podlegają one ochronie przed zmianą przeznaczenia wynikającą z ustawy                    

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dominują tu gospodarstwa małe i średnie, przy coraz 

większym udziale gospodarstw wielkoobszarowych, powyżej 50 ha. Dominują gospodarstwa 

indywidualne. Wśród upraw przeważa pszenica w dalszej kolejności jęczmień i pszenżyto, 

buraki cukrowe i rzepak.  

 

 Zarys Gminy Stegna 
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1.2. Informacje o liczbie i strukturze demograficznej mieszkańców Gminy Stegna 

Zgodne z prowadzonym przez Gminę Stegna Rejestrem Mieszkańców liczba ludności 

Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9753, w tym zameldowanych na pobyt stały 

9571 osób oraz na pobyt czasowy 182 osoby. W 2019 roku zameldowanych było 4850 

mężczyzn oraz 4903 kobiet. W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 62 osoby. 

Stan ludności według płci. 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANE WŁASNE. 

Struktura ludności na 31.12.2019 r. według grup ekonomicznych. 

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 

PRZEDPRODUKCYJNY 994 945 1 939 

PRODUKCYJNY 3 234 2 752 5 986 

POPRODUKCYJNY 622 1 206 1 828 

RAZEM 4 850 4 903 9 753 

4850

4903

STAN LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY
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ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE. 

W 2019 roku urodziło się 92 mieszkańców Gminy Stegna, w tym 50 dziewczynek i 42 

chłopców. Zmarło natomiast 110 mieszkańców, w tym 46 kobiet i 64 mężczyzn. W porównaniu 

do roku 2018 jest to o 10 urodzeń więcej i o 5 zgonów mniej. 

Stosunek zgonów do urodzeń. 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE. 
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2. DOCHODY I WYDATKI GMINY 

2.1. Dochody 

W 2019 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 52 626 960,99 zł, tj. 99,07 % 

dochodów planowanych.  

Dynamika dochodów za 2019 r. wynosi 86,61%. Oznacza to, że dochody w 2019 r. spadły             

o 13,39 % tj. o kwotę 8 135 681,05 zł. 

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów: 

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2018– 2019 

Treść 
Rok 2019 % wykonania 

Plan  Wykonanie 5:4 strukt 

1 4 5   

Dochody  ogółem 53.121.131 52.626.961   99,07 100,00 

Dochody  bieżące 48.165.916     48.772.951     101,26 92,68 

Dochody majątkowe 4.955.215    3.854.010    77,78 7,32 

 

 

 

Wykonanie dochodów zmalało o 13,39%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 

101,26%, zaś dochodów majątkowych w 77,78%. Dochody własne w dochodach ogółem gminy 

miały udział w wysokości 103,85%. Dla celów porównawczych w tabeli  przedstawiono plan i 

wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2018 i 2019. 

 

 

 

92,68

7,32

Udział % dochodów bieżących i majątkowych

Dochody bieżące Dochody majątkowe
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Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2018 – 2019 

Treść Rok 2018 

 

Rok 2019 

 

Rok 2018 

 

  Rok 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Plan Wykonanie Plan Wykonanie 3:2 Strukt 5:4 Strukt 
Dochody 

ogółem 56.943.790,04 60.762.642,04 53.121.130,83    

 

52.626.960,99 106,71 100   99,06    100 

w tym: 

Dochody 

własne 
24.701.214,00 29.598.149,30 23.297.971,00    24.195.753,44  119,82 48,72 103,85   45,98 

Subwencje 

 
9.420.063,00 9.420.063,00 9.845.823,00   9.845.823,00   100,00 15,50   100 18,71 

Dotacje 

celowe 
22.466.594,04 21.388.514,48  18.754.958,83   17.363.006,55 95,20 35,20 92,58    32,99 

Środki otrzymane 

od pozostałych 

jednostek 

zaliczanych do 

sektora finansów 

publicznych 

 322.832,00 322.828,26 1.140.888,00     1.140.888,00 100 0,53   100   2,17 

Wpływy z tytułu 

pomocy 

finansowej  

udzielanej między 

jst.  

 

 

33.087,00 

 

 

33.087,00 

  

 

 

  81.490,00 

 

 

81.490,00 

 

 

   100 

 

0,05 

 

100   

 

0,15 

 

Analiza powyższej tabeli  wskazuje na największy udział dochodów własnych                  

w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2018  zmalały o 18,25 %, natomiast 

ich udział w ogólnych dochodach  zmalał  z 48,72% w 2018 r. do 45,98% w 2019 r. Plan oraz 

wykonanie dochodów własnych jak również źródła dochodów własnych zostały przedstawione 

w załączniku Nr 1. 

 

Źródła dochodów własnych Gminy Stegna w roku 2019 

Treść 
Rok 2019 

Kwota strukt. % 
1 2 3 

Ogółem 24.195.753 100,00 

Udział  w podatku dochodowym 6.665.606 27,55 

Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód 8.508.881 35,17 

Podatek rolny i leśny 2.106.606 8,71 

Pod. od  środków transportowych 147.039 0,61 

Wpływy z opłat lokalnych 2.668.776 11,03 

Podatek od spadków i darowizn, karta pod. 141.559 0,59 

Dochody  z majątku gminy 1.597.496 6,60 

Opłaty za zezwolenie na alkohol 450.496 1,86 

Opłata skarbowa+ pod od czyn. prawnych 799.950 3,31 

Niezrealizowane Wydatki z 2018r 136.633 0,55 

Pozostałe wpływy i dochody  972.711   4,02 
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Najwyższy udział  (35,17%)  w dochodach własnych  stanowi podatek od nieruchomości 

wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – 8.508.881,38 zł, który                       

w porównaniu z  udziałem 2018r. roku wzrósł o 3,03 punktu  procentowego.  Dynamika   wynosi  

natomiast 89,46% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 10,54% niższe od roku 

poprzedniego.  

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6.665.605,79 zł .Ich udział  w dochodach 

własnych wynosi 27,55 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 7,14 punktu 

procentowego. Dynamika wynosi 110,36 %  więc wpływy wzrosły o 10,36 %. w stosunku          

do 2018r. 

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania:        

2.668.775,81 zł, których udział w dochodach własnych wynosi 11,03 %. 

Czwartą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego  w kwocie:    

2.106.606,18 zł. Stanowią one 8,71 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego 

ich udział w dochodach własnych wzrósł o 1,55 %. Dynamika wynosi 99,40 %. Oznacza              

to zmniejszenie wpływów o 0,6 %. 

Piątą pozycję z kwotą wykonania: 1.597.495,63 zł w strukturze dochodów stanowią 

wpływy z majątku. Stanowią one 6,60% dochodów własnych. Wpływy dochodów z majątku     

w stosunku do roku poprzedniego zmalały  o 77,56%. 

Szóstą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy              

i dochody. Stanowią one 4,02% dochodów własnych . Dynamika wynosi 120,84 % to znaczy,  

że wzrosły o 20,84% w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

 

Podatku dochodowy.; 27,55

Podatek od nieruch. + rekomp 

dochód; 35,17

Podatek rolny i leśny; 8,71

Pod. od  środków transp.; 0,61

Opłaty lokalne; 11,03

Podatek od spadków i darowizn, 

karta pod.; 0,59

Dochody  z majątku gminy; 6,6

Opł. za zezw. na alkohol; 1,86

Opłata skar.+ pod od czyn. 

Prawnych; 3,31
Niezrealizowane Wydatki z …

Pozostałe wpływy i dochody; 4,02

Dochody własne - udział %
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2.2. Wydatki 

Wydatki gminy wykonano w 92,57 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie 

ogółem wynosi 54 653 944,14 zł w tym: wydatki majątkowe 10 015 745,54 zł. Najważniejszy 

podział wydatków to wydatki  majątkowe i wydatki bieżące. 

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w  2019 r. 

Treść 

Rok 2019 % wykonania 

Plan  wykonanie 5:4 strukt 

1 4 5   

Wydatki ogółem 59 039 261,08 54 653 944,14 92,57 100,00 

Wydatki bieżące 46 925 875,22 44 638 198,60 95,12 81,67 

Wydatki Inwestycyjne 12 113 385,86 10 015 745,54 82,68 18,33 

 

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2019 roku w 92,57 %. Dla 

porównania wydatki w 2018 roku  wykonano w 88,93 %. Wydatki w 2019 roku są o 3,64 %  

wyższe niż w 2018 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,12 %, zaś wydatków 

inwestycyjnych w 82,68 %.  

  Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 75,71 % w 2018 r. 

do 81,67 % w 2019r. i spadek wydatków  inwestycyjnych z 24,29 % w 2018 r. do 18,33  %       

w 2019 r. 

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 72,81 % co oznacza, że w 2019 r. wydatki 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 27,19 % niższe od wydatków majątkowych w 2018 r.  

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 r. wyniosło  10 015 745,54 zł. i zostało 

przedstawione w załączniku nr 2. 

 

 

Analizę wydatków bieżących z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, udzielone 

dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki rzeczowe 

zaprezentowano w poniższej tabeli oraz dalszej części materiałów 

18,33

81,67

Udział % wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki majątkowe Wydatki bieżące
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Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2019  rok 

L.p. Wyszczególnienie Plan wydatków 
Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

%  

realizacji 

Struktura 

wykonania 

% 

1. Wydatki majątkowe 12 113 385,86 10 015 745,54 82,68 18,33 

2.  Wydatki bieżące 46 925 875,22 44 638 198,60 95,12 81,67 

 w tym:     

 wynagrodzenia + 

pochodne 

18 099 783,54 17 123 435,68 94,61 38,36 

 dotacje 1 237 273,00 1 234 835,31 99,80 2,77 

 świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

14 035 273,00 13 828 464 ,53 98,53 30,98 

 obsługa długu 

publicznego 

235 000,00 178 700,40 76,04 0,40 

 pozostałe wydatki 13 318 545,68 12 272 762,68 92,15 27,49 

+2 Ogółem 59 039 261,08 54 653 944,14 92,57 100,00 

 

W strukturze wydatków ogółem w 2019 roku największy udział przypada na 

wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia 

bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 

38,36 % (29,21 % w 2018 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich 

jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych           

za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu 

kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.  
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W Gminie Stegna w budżecie wyodrębniono w 2019 roku, kwotę  621 805 zł, z 

przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu Sołeckiego (załącznik nr 6). Plan wydatków 

zrealizowano na kwotę 617 172,96 zł, co stanowi 99,26% wykonania planu. Kwota wykonania 

Funduszu Sołeckiego, stanowi 1,13% udziału, w zrealizowanych wydatkach ogółem gminy. 

Struktura podatników 

Struktura podatników podatków w gminie w roku 2019 przedstawia się następująco: 

 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 4 577 kartotek 

 Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 152 kartotek 

 Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 25 kartotek 

 Podatek od środków transportowych – osoby prawne – 5 kartotek 

 Podatek rolny – osoby fizyczne – 995 kartotek 

 Podatek rolny – osoby prawne – 48 kartotek 

 Podatek leśny osoby prawne – 4 kartoteki 

 

Ilość wydanych decyzji wymiarowych: 

 

 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne –  2 807 decyzji 

 Podatek rolny – osoby fizyczne –                      1 157 decyzji 

 Podatek leśny osoby fizyczne  –                               5 decyzji 

 Łączne zob. pieniężne  osoby fizyczne  –          2 745 decyzji   

 Ilość decyzji zmieniających w ciągu roku –          874 decyzji 

 

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytuły zakupu gruntów na utworzenie lub  powiększenie 

istniejącego już gospodarstwa rolnego na kwotę 140 574 zł. 

2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

W Tabeli stanowiącej załącznik nr 3 zaprezentowano informacje dotyczące Wieloletniej 

Prognozy Finansowej według stanu na dzień 29 stycznia 2020 r. z zakresu: 

 harmonogramu spłat i obsługi zadłużenia;  

 prognozy nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata; 

wynagrodzenia + 

pochodne; 38,36

dotacje; 2,77

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych; 30,98

obsługa długu 

publicznego; 0,4

pozostałe wydatki; 

27,49

Udział poszczególnych grup wydatków bieżących
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 prognozy limitu zadłużenia na najbliższe lata;  

 wolnych środków;         

 kwoty długu. 

Gmina Stegna zamierza zrealizować w najbliższych latach poniżej wymienione zadania 

inwestycyjne. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do raportu, wydatki objęte limitem, o którym mowa 

w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, są zaplanowane w poniżej wykazanych wartościach: 

- 2020 – 10 086 630,27 zł 

- 2021 –   1 374 784,00 zł 

- 2022 –   1 215 000,00 zł 

- 2023 –      308 242,00 zł 

W powyższych latach planuje się zaciągnąć kredyty z przeznaczeniem, między innymi                  

na realizacją zadań inwestycyjnych. 

- 2020  –  8 071 044,00 zł 

- 2021 –   1 277 104,00 zł 

- 2022 – 1 596 983,00 zł 

Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków UE przedstawiono w załączniku nr 4. 

3. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

3.1. Ogólna informacja o działaniach na rzecz realizacji Uchwał Rady Gminy 

Lp. 

Nr 

podjętej 

uchwały 

Data podjęcia Treść uchwały w sprawie: 
Przebieg realizacji 

uchwały 

1. IV/38/2019 28 stycznia 2019 r. 
zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

 

2. IV/39/2019 28 stycznia 2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2019 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2019 w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stegna na lata 2019-2032 

Zrealizowano. 

3. 

V/40/2019 18 marca 2019 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 rok 

Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła 

kontrole zgodnie z 

zatwierdzonym 

planem pracy. 

Protokoły 

umieszczone 

zostały w BIP. 

Sprawozdanie 

Komisji zostało 

przedłożone Radzie 

Gminy. 

4. V/41/2019 18 marca 2019 r. 
wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy 

Stegna na członka Gminnej Rady 

Oświatowej 

Zrealizowano. 
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5. V/42/2019 18 marca 2019 r. 

zmiany Uchwały NR XXV/190/2016 Rady 

Gminy Stegna z dnia 27 października 2016 

r., w sprawie określenia dziennych stawek 

opłaty targowej, sposobu jej poboru, 

inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Rozszerzono 

katalog inkasentów 

celem 

prawidłowego 

poboru opłaty. 

6. 

V/43/2019 18 marca 2019 r. 
określenia wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Stegna w roku 2019 

Kąpieliska były 

otwarte w okresie 

od 22 czerwca 2019 

r. do 1 września 

2019 r. 

7. 

 

V/44/2019 

 

18 marca 2019 r. 

zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady 

Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w 

sprawie ustalenia stref płatnego 

parkowania na drogach publicznych na 

terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za 

postój w tych strefach, opłaty dodatkowej 

oraz sposobu  pobierania tych opłat 

Zrealizowano. 

Pobierano opłaty za 

postój. 

8. V/45/2019 18 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej, działki nr 150 w 

miejscowości Rybina obr. Rybina w 

drodze bezprzetargowej 

Uchwała w trakcie 

realizacji – 

wywieszono wykaz 

dot. sprzedaży 

nieruchomości, po 

okresie 6 tyg. 

Będzie możliwym 

podpisanie 

protokołu i 

zawarcie aktu 

notarialnego. 

 

 

9. 

V/46/2019 18 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 

258/2 w miejscowości Żuławki w drodze 

przetargowej 

Uchwała w trakcie 

realizacji – 

miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

ww. działki 

niezbędny do 

sporządzenia 

wykazu w trakcie 

opracowywania. 

10. 
V/47/2019 18 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 10 lat części 

działki nr 239/9 położnej w miejscowości 

Jantar 

Uchwała 

zrealizowana – 

umowa podpisana. 

11. V/48/2019 18 marca 2019 r. 

przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 

56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 

58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części 

działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości 

Junoszyno 

Uchwała w 

realizacji- plan w 

opracowaniu. 
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12. V/49/2019 18 marca 2019 r. 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 

136/2 w miejscowości Jantar 

Plan uchwalony – 

uchwała 

obowiązuje. 

13. V/50/2019 18 marca 2019 r. 

aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stegna oraz 

obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Uchwała przyjęta- 

realizowana. 

14. V/51/2019 18 marca 2019 r. 

Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Stegna na 2019 rok 

Realizacja na 

bieżąco. 

15. V/52/2019 18 marca 2019 r. 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Stegna 

Realizacja na 

bieżąco. 

Wprowadzono 

bardziej liberalne 

zapisy dot. zwierząt 

np. psów. 

16. V/53/2019 18 marca 2019 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w Gminie Stegna w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Realizacja na 

bieżąco. 

Doprecyzowano 

zapisy w sprawie 

PSZOK. 

17. V/54/2019 18 marca 2019 r. 

zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 z 

dnia 17 października 2018r w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizacji na 2019r. 

Zrealizowano, 

doprecyzowano 

zwrot kosztów 

używania 

prywatnych 

samochodów przez 

członków komisji. 

18. V/55/2019 18 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli 

Żuławskiej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i 

postawienie Spółki w stan likwidacji 

W trakcie 

realizacji. 

19. V/56/2019 18 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi Nowodworskiemu 

na wydatki związane z realizacją 

inwestycji pn. „Rewitalizacja 

infrastruktury regionalnego systemu 

transportowego Żuławskiej Kolei 

Dojazdowej na odcinku Prawy Brzeg 

Wisły –Stegna Sztutowo, Stegna – Nowy 

Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański 

Cmentarz – Nowy Dwór Gdański” 

Nie zrealizowano z 

uwagi na 

odstąpienie powiatu 

od przyjęcia 

dofinansowania. 

20. V/57/2019 18 marca 2019 r. 
zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

21. V/58/2019 18 marca 2019 r. 
zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Zrealizowano. 
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Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

22. VI/59/2019 18 kwietnia       

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr 

194/15, 194/16 w miejscowości 

Mikoszewo 

Plan uchwalony – 

uchwała 

obowiązuje. 

23. VI/60/2019 18 kwietnia       

2019 r. 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Stegna oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 

roku 

Zrealizowano. 

24. VI/61/2019 18 kwietnia      

2019 r. 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 

Realizowana na 

bieżąco. 

25. 
VI/62/2019 

18 kwietnia       

2019 r. 

 

ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 

Realizacja na 

bieżąco, zgodnie z 

wnioskami. 

26. VI/63/2019 18 kwietnia       

2019 r. 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Realizacja na 

bieżąco. 

Doprecyzowano 

druk do wymogów 

repozytorium. 

27. VI/64/2019 18 kwietnia       

2019 r. 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Pomorskiego w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki 

Szkarpawy i Tugi 

Uzgodniono 

pozytywnie projekt 

uchwały. 

28. VI/65/2019 18 kwietnia      

2019 r. 

zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019. Zrealizowano. 

29. VI/66/2019 18 kwietnia       

2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 

30. VII/67/201

9 

14 czerwca 2019 r. 
wotum zaufania dla Wójta Gminy Stegna Udzielono. 

31. VII/68/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Stegna za 2018 r. 

Zrealizowano. 

32. VII/69/201

9 

14 czerwca 2019 r. 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Stegna za 2018 r. 

Zrealizowano. 

33. VII/70/201

9 

14 czerwca 2019 r. 
przyznania dotacji na dofinansowanie 

konserwacji obiektu zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków 

Uchwała 

zrealizowana- 

dotacja rozliczona. 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

17 

 

34. VII/71/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, 

działka nr 24/2 położona w miejscowości 

Dworek 

Uchwała 

zrealizowana – 

umowa podpisana. 

35. VII/72/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, 

działka nr 110/7 położona w miejscowości 

Dworek 

Uchwała 

zrealizowana – 

umowa podpisana. 

36. VII/73/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi Nowodworskiemu 

na wydatki związane z realizacją 

inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu 

zwodzonego” 

Uchwała 

niezrealizowana – 

umowa podpisana, 

brak wykorzystania 

pomocy przez 

Powiat. 

37. VII/74/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

zmiany uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również tryb ich pobierania 

Realizowana na 

bieżąco. 

38. 

VII/75/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 

Rady Gminy Stegna z dnia 17 października 

2018 r. zmienionej Uchwałą Nr V/54/2019 

Rady Gminy Stegna z dnia 18 marca 

2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych do realizacji na 

2019 r. 

Zrealizowano. 

Wprowadzono 

środki 

niewykorzystane w 

2018r. na realizację 

zadań w 2019r. 

39. VII/76/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do Sądu 

Rejonowego w Malborku 

Zespół wydał 

pozytywną opinię 

odnośnie 

zgłoszonego 

kandydata. Opinię 

przekazano Radzie 

Gminy Stegna. 

40. VII/77/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady 

Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w 

sprawie ustalenia stref płatnego 

parkowania na drogach publicznych na 

terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za 

postój w tych strefach, opłaty dodatkowej 

oraz sposobu pobierania tych opłat 

Zrealizowano. 

41. VII/78/201

9 

14 czerwca 2019 r. 
zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 
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42. VII/79/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 

43. VII/80/201

9 

14 czerwca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu nieruchomości lokalowej, 

mieszczącej się w budynku usadowionym 

na działce nr 203/1 położonej w 

miejscowości Stegna 

Zrealizowana – 

umowa podpisana. 

 

44. VIII/81/20

19 

05 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny działki nr 208/45 położonej w 

miejscowości Wiśniówka obr. Bronowo 

Uchwała 

zrealizowana -

działka stanowi 

własność Gminy. 

45. VIII/82/20

19 

05 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, 

działka nr 134/5, położona w miejscowości 

Rybina 

Uchwała 

zrealizowana -

umowa podpisana. 

46. VIII/83/20

19 

05 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, 

działka nr 31/1 położona w miejscowości 

Junoszyno 

Uchwała 

zrealizowana -

umowa podpisana. 

47. VIII/84/20

19 

05 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, 

działka nr 60 położona w miejscowości 

Izbiska 

Uchwała 

zrealizowana -

umowa podpisana. 

48. VIII/85/20

19 

05 lipca 2019 r. 

przystąpienia Gminy Stegna do realizacji 

projektu i wniesienia wkładu własnego 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 – 

Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja 

przedszkolna 

Uchwała  w 

realizacji. 

49. VIII/86/20

19 

05 lipca 2019 r. 

zaciągnięcia w 2019 roku 

długoterminowego kredytu 

Brak realizacji – z 

uwagi na brak 

konieczności 

zaciągnięcia 

kredytu 

długoterminowego. 

50. VIII/87/20

19 

05 lipca 2019 r. 
zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

51. VIII/88/20

19 

05 lipca 2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 
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52. 

IX/89/2019 03 października 

2019 r. 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Malborku 

Przekazano 

dokumentację do 

Sądu Rejonowego 

w Malborku. 

53. IX/90/2019 03 października 

2019 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

umowy dzierżawy nieruchomości, 

mieszczącej się w budynku usadowionym 

na działce nr 203/1 położonej w 

miejscowości Stegna 

Uchwała 

zrealizowana – 

podpisany aneks. 

54. IX/91/2019 03 października 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Chełmek-

Osada 

Plan uchwalony – 

uchwała 

obowiązuje. 

55. 
IX/92/2019 03 października 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Przemysław II 

Plan uchwalony – 

uchwała 

obowiązuje. 

 

 

56. IX/93/2019 03 października 

2019 r. 

ustalenia regulaminu określającego 

wysokość dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki ich przyznawania, 

szczegółowe warunki przyznawania 

dodatku za wysługę lat, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli, a także 

wysokość i warunki wypłacania nagród i 

innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Stegna 

Realizowana na 

bieżąco. 

57. IX/94/2019 03 października 

2019 r. 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Stegna 

Zrealizowano. 

58. IX/95/2019 03 października 

2019 r. 

przyjęcia „Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży” 

Przyjęto do 

realizacji. 

Nagrody i 

stypendia będą 

przyznawane po raz 

pierwszy zgodnie z 

programem i 

regulaminem na 

koniec roku 

szkolnego 

2019/2020. 

59. 

IX/96/2019 03 października 

2019 r. 

przyjęcia Regulaminu przyznawania 

nagród i stypendiów Wójta Gminy Stegna 

dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie gminy 

Stegna w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży 

Przyjęto do 

realizacji. 

Nagrody i 

stypendia będą 

przyznawane po raz 

pierwszy zgodnie 

programem i  z 
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regulaminem na 

koniec roku 

szkolnego. 

60. IX/97/2019 03 października 

2019 r. 

zryczałtowanej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych  na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część 

roku na terenie gminy Stegna 

Realizowane na 

bieżąco od 

01.01.2020 r. 

61. IX/98/2019 03 października 

2019 r. 

zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

62. IX/99/2019 03 października 

2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 

63. X/100/2019 24 października 

2019 r. 

uzupełnienia składu Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Gminy Stegna 

Uzupełniono skład 

osobowy Komisji 

do ilości członków 

określony w 

Uchwale Rady 

Gminy Stegna  

Nr II/6/2018 z dnia  

4 grudnia 2018 r.  

64. X/101/2019 24 października 

2019 r. 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Pomorskiego w sprawie 

utworzenia Parku Krajobrazowego 

Mierzei i Żuław Wiślanych 

Uzgodniono 

pozytywnie. 

65. X/102/2019 24 października 

2019 r. 

przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizacji na 2020 r. 

Będzie realizowany 

od 01.01.2020r. 

66. X/103/2019 24 października 

2019 r. 

zmiany uchwały w sprawie określenia 

jednostek budżetowych gromadzących 

dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 

tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 

sposoby i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanymi, dokonywania w nich 

zmian i ich zatwierdzania 

Zrealizowano. 

67. X/104/2019 24 października 

2019 r. 

zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

68. X/105/2019 24 października 

2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 
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69. XI/106/201

9 

 

29 listopada      

2019 r. 

przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr 

199/30, 199/31 obręb Stegna 

Uchwała w 

realizacji. 

70. XI/107/201

9 

29 listopada      

2019 r. 

wyznaczenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 

ustalenia zasad w drodze inkasa podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego 

Wyznaczono 

inkasentów z 

imienia i nazwiska 

celem 

skonkretyzowania 

osoby. 

71. XI/108/201

9 

29 listopada      

2019 r. 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Stawki do wymiaru 

na 2020 r. 

72. XI/109/201

9 

29 listopada      

2019 r. 

zmiany uchwały nr VI/62/2019 Rady 

Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Realizowane na 

bieżąco wg. 

Zaktualizowanych 

stawek opłat. 

73. XI/110/201

9 

29 listopada      

2019 r. 

zmiany uchwały nr XLIV/446/2014 z dnia 

18 września 2014 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i 

dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Stegna oraz 

warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów 

Realizowane na 

bieżąco. 

74. XI/111/201

9 

29 listopada 

2019 r. 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia 

Realizowane na 

bieżąco. 

75. XI/112/201

9 

29 listopada      

2019 r. 

zmiany Uchwały NR IX/95/2019 Rady 

Gminy Stegna z dnia 3 października 2019 

r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” 

Przyjęto do 

realizacji. 

Nagrody i 

stypendia będą 

przyznawane po raz 

pierwszy zgodnie z 

regulaminem na 

koniec roku 

szkolnego. 

76.  

XI/113/201

9 

29 listopada     

2019 r. 

uchwalenia „Programu współpracy Gminy 

Stegna z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 r.” 

Uchwała 

obowiązuje. 

77. XI/114/201

9 

29 listopada     

2019 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy 

Skarga 

rozpatrzona- 

uchwała 

zrealizowana. 

78. XI/115/201

9 

29 listopada    

2019 r. 

przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu projektu Regulaminu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała 

zrealizowana- 

regulamin 

pozytywnie 

zaopiniowany. 
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79. XI/116/201

9 

29 listopada     

2019 r. 

przyjęcia "Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Stegna na 

lata 2020-2024" 

Uchwała 

obowiązuje i jest 

realizowana. 

80. XI/117/201

9 

29 listopada     

2019 r. 

zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Sieci i Urządzeń 

Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 

2018-2021 będących w posiadaniu 

Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. 

z o.o. 

Uchwała w 

realizacji- zadania 

są realizowane 

zgodnie z 

harmonogramem. 

81. XI/118/201

9 

29 listopada     

2019 r. 

zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych 

dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w 

Stegnie 

Uchwała w 

realizacji- zadania 

są realizowane 

zgodnie z 

harmonogramem. 

82. XI/119/201

9 

29 listopada     

2019 r. 

zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

83. 
XI/120/201

9 

29 listopada    

2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 

 

84. XII/121/20

19 

 

 

 

 

16 grudnia 2019 r. 

zryczałtowanej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część 

roku na terenie gminy Stegna 

Uchwała w 

realizacji od 

01.01.2020r. w 

sprawie opłaty 

podwyższonej. 

85. XII/122/20

19 

16 grudnia 2019 r. 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy 

Skarga niezasadna. 

86. XII/123/20

19 

16 grudnia 2019 r. 
zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019 Zrealizowano. 

87. XII/124/20

19 

16 grudnia 2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady 

Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-

2032 

Zrealizowano. 

88. XII/125/20

19 

16 grudnia 2019 r. 

ustalenia wykazu wydatków budżetu 

gminy, które w roku 2019 nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 

Do realizacji do 30 

czerwca 2020 roku, 

zgodnie z ustawą o 

finansach 

publicznych. 

89. XII/126/20

19 

16 grudnia 2019 r. 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-

2032 

Do realizacji. 

90. XII/127/20

19 

16 grudnia 2019 r. uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 

2020 

Do realizacji. 
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W roku 2019 Rada Gminy w Stegnie podjęła 90 uchwał, w tym:  

-  zrealizowano     58; 

-  w realizacji na bieżąco    29; 

-  zatwierdzono i nie realizowano               3  - odstąpiono od realizacji. 

W uchwałach zrealizowanych były: 

             -  4 uchwały o charakterze strategicznym; 

             -  5 uchwał stanowiących prawo miejscowe. 

W uchwałach zatwierdzonych, od których odstąpiono od realizacji znalazły się uchwały        

dotyczące: 

       -  2 uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na 

           wydatki realizacji: 

a)  inwestycji „rewitalizacji infrastruktury kolei dojazdowej”; 

b) inwestycji „przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku”. 

       -  1 uchwała dotycząca zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu. 

3.2. Działania podejmowane na rzecz strategii i programów realizowanych 

przez Gminę Stegna 

 Strategie – ciągłe zmiany sytuacji gospodarczej, finansowej, społecznej wymuszają 

opracowywanie lub dokonywanie zmian w istniejących strategiach lub wieloletnich planach 

rozwoju, modernizacji urządzeń, prognoz finansowych, regulaminów postępowania 

dostosowując je do obecnych warunków.  

W roku 2019 kontynuowano wcześniej podjęte programy oraz wprowadzono zmiany do już 

istniejących strategii, dotyczących poniższych spraw: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stegna 

W działaniach pomocowych coraz bardziej kładzie się nacisk na wzmacnianie                       

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. 

Taki kierunek działania nie wyklucza pomocy bezpośredniej . W rozwiązywaniu problemów 

społecznych najbardziej efektywna w perspektywie lat jest edukacja, która polega na 

wypracowaniu niezbędnych umiejętności do radzenia sobie z problemami. Metoda ta będzie 

podstawą realizacji celów strategicznych. U wielu osób, zwłaszcza w okresie transformacji 

ustrojowej i gospodarczej następuje spiętrzenie problemów prowadzące do apatii, wycofania się 

i alienacji. „Edukacja publiczna” stwarza warunki do kształcenia, jednak nie zawsze                        

w wystarczającym zakresie. Oczywiście na edukację poszczególnych osób mają wpływ różne 

czynniki takie jak np. czynniki genetyczne czy społeczne. Bywa jednak, że mimo działań 

pomocowych beneficjent nie radzi sobie z problemami, w takim wypadku należy udzielić mu 

pomocy materialnej i socjalnej, czyli szeroko rozumianej „pomocy społecznej”. Część osób, 

mimo pomocy w wyżej wymienionych obszarach, nadal ma problemy. Często jest                            

to spowodowane nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków). Niekiedy 

takie postępowanie jest wynikiem braku umiejętności korzystania z pomocy. Co staje się barierą 
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i blokuje nawet bardzo profesjonalną pomoc w obszarach społecznych. Niezbędna jest fachowa, 

zintegrowana pomoc psychologiczna i terapeutyczna, którą oferuje program „rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii”. 

Reasumując, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w środowisku lokalnym 

zajmuje się działaniem w następujących obszarach: 

 edukacji publicznej; 

 pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania 

społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów 

poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. 

Strategia została opracowana na lata 2016 – 2026. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych  

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń 

wodociągowych nakłada na Radę Gminy art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                    

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wieloletni plan 

przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/324/2018 z dnia 7 marca 2018 r. Rady Gminy Stegna w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla 

Gminy Stegna na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego 

Sp. z o.o., ma na celu wskazanie niezbędnych inwestycji i modernizacji infrastruktury 

wodociągowej oraz przybliżony koszt realizacji tych przedsięwzięć.  

Powyższy plan jest kontynuacją planu opracowanego na lata 2014-2018. Ujęte w nim 

zostały zadania aktualnie realizowane, w tym przewidziane do współfinansowania ze środków 

unijnych oraz wynikające z polityki inwestycyjnej gminy, jak i potrzeb, oczekiwań 

mieszkańców. 

Planowany zakres usług wodociągowych 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

prowadzi świadczenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia 

wydanego przez Wójta Gminy Stegna w drodze Decyzji z dnia 30.07.2007 r.                                      

nr GK7034D/01/07. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbywa się poprzez system sieci wodociągowej                

na terenie gminy. Dostarczana odbiorcom woda spełnia wymogi Dyrektywy 98/83/WE 

w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Ramowej Dyrektywy Wodnej 

2000/60/WE oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna     

na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „MIERZEJA” 

Sp. z o.o. w Stegnie 
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Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

kanalizacyjnych nakłada na Radę Gminy art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                      

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wieloletni plan na 

lata 2018-2022 ma na celu wskazanie niezbędnych inwestycji i modernizacji infrastruktury 

kanalizacyjnej oraz przybliżony koszt realizacji tych przedsięwzięć. 

Zadania wynikające z WPRiMUK są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/325/2018 z dnia 7 marca 2018 r. Rady Gminy 

Stegna w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych      

dla Gminy Stegna na lata 2018-2022, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego 

„Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie z późniejszymi zmianami. 

Zadania realizowane oraz przewidziane do realizacji wynikają z polityki inwestycyjnej gminy, 

jak i potrzeb, oczekiwań mieszkańców. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie prowadzi 

świadczenie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Regulamin Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzanie Ścieków 

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 

oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Stegna. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków ma obowiązek w szczególności: 

1) Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody         

w sposób ciągły  i niezawodny, w ilości co najmniej 0,2 m3/dobę, o ciśnieniu minimalnym 

0,2 MPa i maksymalnym 0,5 MPa, o jakości nie przekraczającej wartości: 

- bakterie grupy coli                     -  0 jtk/100 ml; 

- bakterie Escherichia coli            -  0 jtk/100 ml; 

- stężenie amoniaku                      -  0,50 µg/l; 

- pH                                               -  pomiędzy 6,5 – 9,5. 

 

2) Odbierać ścieki w sposób ciągły i niezawodny o stanie i  składzie zgodnym                                  

z obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków, w ilości 

minimalnej 0,2 m3/dobę. 

3) Dostarczyć odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnie zawartej 

umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa. 

4) Odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnie zawartej umowy, o treści ustalonej 

według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa. 

5) Wydawać warunki przyłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez osobę 

ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci dokumentację techniczną. 

6) Spełniać obowiązki informacyjne opisane w niniejszym regulaminie. 
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7)Zapewnić prawidłową eksploatację posiadanych urządzeń wodociągowych                                    

i kanalizacyjnych. 

8) Instalować i utrzymywać na swój koszt u odbiorcy usług wodomierz główny. 

9) Niezwłocznie zabezpieczać miejsce awarii i usuwać ją w jak najkrótszym terminie. 

10) Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody. 

11) Dokonywać przeglądów, konserwacji, napraw i remontów posiadanych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

12) Na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego 

przez Okręgowy Urząd Miar, w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku 

stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany. 

13) Zapewnić należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczanych                

i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli jakości 

i ilości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz przestrzeganie 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, które nie stanowią 

zagrożenia dla: 

 zdrowia lub życia ludzi, w tym osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, 

 konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych, 

 procesu oczyszczania ścieków, składu osadów ściekowych w sposób 

uniemożliwiający ich gospodarcze wykorzystanie.       

 Wieloletnia Prognoza Finansowa – zmiany dotyczą roku 2019  

 Celem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zapewnienie środków finansowych           

na planowane działania i inwestycje w gminie. Gmina Stegna dokonuje systematycznych zmian 

w budżecie wynikających z uwarunkowań Finansowych. 

 Programy – w 2019 roku realizowane programy społeczne uaktualniono do 

zmieniających się warunków społecznych, gospodarczych i finansowych. Sprecyzowano 

założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz przyjęto 

program współpracy gminy z organizacjami  pozarządowymi. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2024 r.  

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2024 r. został przyjęty  Uchwałą Nr XXXVIII/322/2018 z dnia 7 marca          

2018 r. Stanowi precyzyjne narzędzie, za pomocą którego Gmina Stegna realizuje Politykę 

Ekologicznego Państwa.  

Najistotniejsze cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony 

środowiska określone dla Gminy Stegna dotyczą: 

 racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszenia zużycia energii, 

surowców i materiałów, wzrostu udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, 

ochrony zasobów kopalin); 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

27 

 

 ochrony powietrza (zapewnienia wysokiej jakości powietrza, redukcji emisji gazów 

i pyłów); 

 ochrony przed hałasem (zminimalizowania uciążliwego hałasu); 

 ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym; 

 ochrony wód (zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacji zużycia 

wody, ochrony przed powodzią, właściwej gospodarki wodno-ściekowej); 

 ochrony gleb; 

 ochrony zasobów przyrodniczych (zachowania zasobów przyrodniczych 

z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych, racjonalnej 

eksploatacji lasów); 

 prowadzenia skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 

realizacji wyżej wymienionych działań. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna na lata 2015-

2032  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna na lata 2015-

2032 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/146/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Program zakłada  

bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z obszaru Gminy Stegna do końca 2032 r. Realizowany jest poprzez: 

1) identyfikację skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych, jakie 

są wykorzystywane na terenie Gminy Stegna; 

2) przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; 

3) opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych; 

4) określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna;  

5) określenie listy firm prowadzących działalność w zakresie usuwania wyrobów azbestowych 

z terenu Gminy Stegna; 

6) przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, przyjmujących odpady 

zawierające azbest.  

Niniejszy program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia 

terenów Gminy Stegna z wyrobów zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-

cementowych z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych) oraz 

pozainwestycyjnych, polegających na:  

1) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym 

użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest; 

2) program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna; 

3) wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest               

z terenu Gminy Stegna; 

4) podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla 

wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania; 

5) okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.  
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Podejmowane działania w ramach Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Stegna na lata 2015-2032: 

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu; 

3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. WFOŚ i GW ogłasza 

konkurs  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”   

w którym gminy zgłaszają swój udział. 

 Gminny program opieki nad zabytkami 

  Gminny program opieki nad zabytkami przyjęty Uchwałą Rady Gminy Stegna                  

Nr XVI/130/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. stanowi integralną część zadań dotyczących ochrony 

istniejących zabytków na terenie Gminy Stegna. Podstawę prawną sporządzenia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków    

i opiece nad zabytkami. Ustawa stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego    

w Polsce, określa politykę zarządzania zabytkami oraz wyznacza główne zadania państwa oraz 

obywateli – właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych. 

Program ma na celu, w szczególności: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających      

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego                           

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej; 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami. 

Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest 

elementem polityki samorządowej. Służy podejmowaniu planowych działań dotyczących 

inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków                          

i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Wskazane w programie działania są skierowane na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację 

oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami m.in. poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności 

świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. 
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Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera 

identyfikacje jednostki z tzw. małą ojczyzną. 

        Wieloletni program gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stegna na lata  

2020 – 2024  

Wieloletni program gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stegna na lata  

2020 – 2024 został przyjęty Uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 

2019 roku  wytycza kierunki i zadania Gminy, w zakresie gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy.  

Głównymi założeniami programu są: 

1) prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy 

Stegna oraz jego struktura; 

2) analiza potrzeb remontowych oraz założenia w zakresie realizacji remontów budynków 

i lokali gminnych; 

3) planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

5) zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład Mieszkaniowego Zasobu 

Gminy Stegna; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość kosztów; 

7) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stegna. 

Szczegółowy zakres programu określony jest w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy na 2019 rok  

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Stegna na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr V/51/2019 z dnia 18 marca 2019 r. 

polega na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom.  

       Realizacja programu polega na: 

1) przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt; 

2) zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym; 

3) zapobieganiu wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych; 

4) edukacji społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi; 

5) promowaniu właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych. 

Zadania realizowane w ramach programu: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 

realizowane jest poprzez schronisko; 

2) na schronisku ciąży obowiązek zapewnienia zwierzętom w nim przebywającym właściwej 

opieki, a w szczególności: 

 odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody; 

 ochrony przed atmosferycznymi; 
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 opieki weterynaryjnej. 

        Program współpracy Gminy Stegna z Organizacjami Pozarządowymi  

Program współpracy Gminy Stegna z Organizacjami Pozarządowymi polega                       

na kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych           

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą                

a organizacjami pozarządowymi. 

Cele szczegółowe programu: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy; 

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej; 

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 

5) uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe; 

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

7) realizacja zapisów dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Stegna. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)  

do realizacji w 2020r. w Gminie Stegna  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)  

do realizacji w 2020 r. w Gminie Stegna przyjęty Uchwałą XLVII/378/2018 z dnia 17 

października 2018 r.  ze zmianami podejmuje tematykę problemów społecznych. Program jest 

realizowany z uwzględnieniem  zapewnienia dostępności różnych form pomocy osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami   

z uwzględnieniem celów operacyjnych, dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określonych w Narodowym Programie Zdrowia. 

Cele główne realizacji programu: 

1) profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz efektywne rozwiązywanie problemów  

alkoholowych i narkomanii oraz innych uzależnień; 

2) podejmowanie przez realizatorów zadań ujętych w GPPiRPA, mających na celu udzielanie 

pomocy rodzinom, w których występują problemy przemocy psychicznej i fizycznej. 

Cele szczegółowe:  

 promocja zdrowego trybu życia;  

 skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom; 

 racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa; 

 profesjonalna pomoc terapeutyczno-profilaktyczna. 

3) Zadania służące realizacji celu operacyjnego „Profilaktyka i Rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi 

innymi zachowaniami ryzykownymi, zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia”: 

 profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana na całe populacje bez względu na stopień 

indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, 

substancji psychoaktywnych itp. Ich celem jest zmniejszenie  lub wyeliminowanie 
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czynników ryzyka np. wśród dzieci w wieku szkolnym programy opóźniania inicjacji 

alkoholowej lub nikotynowej itp.; 

 profilaktyka selektywna –  działania ukierunkowane na jednostkę i grupy zwiększonego 

ryzyka, działania  uprzedzające nie naprawcze; 

 profilaktyka wskazująca – profilaktyka ukierunkowana  na jednostki lub grupy 

wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych                     

z  używaniem alkoholu, środków odurzających itp. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na lata 2016-2026 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na lata 2016-2026 został 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/88/2015 z dnia 29 października 2015 r. W strategii wytyczono min. 

kierunki działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, jakie powinny być 

podejmowane i realizowane w okresie od 2016 r. do 2026 r. Środki finansowe na realizację 

programu zaplanowano w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Cel główny realizacji programu to profilaktyka i ograniczanie używania narkotyków oraz 

związanych  z tym problemów wśród dzieci i młodzieży oraz efektywne rozwiązywanie 

problemów narkomanii.  

Podejmowane działania przez realizatorów zadań GPPN mają na celu również ograniczenie: 

 tempa wzrostu rozpowszechniania narkotyków oraz środków odurzających; 

 tempa wzrostu przestępczości związanej z używaniem ww. substancji; 

 liczby zgonów wynikających z używania narkotyków i substancji odurzających; 

 udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z narkomanią. 

Cele szczegółowe: 

 promocja zdrowego trybu życia; 

 promocja zdrowia psychicznego; 

 informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do 

narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach; 

 edukację szkolną i społeczną; 

 edukację prawną; 

 działania interwencyjne. 

Działania planowane w osiągnięciu ww. celów: 

 organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób 

uzależnionych;  

 wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych; 

 propagowanie ulotek promujących zdrowy tryb życia; 

 prowadzenie  badań określających skalę problemu związanego z narkomanią i środkami 

odurzającymi. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą Nr 

XLVII/379/2018 Rady Gminy w Stegnie z dnia 17 października 2018 r. polega przede 

wszystkim na udzieleniu wsparcia dysfunkcyjnym rodzinom w postaci asystenta rodziny. 
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Środowisko rodzinne jest niezwykle delikatnym polem funkcjonowania jednostki. Praca 

asystenta w tych rodzinach polega na wsparciu w pokonaniu różnorodnych trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2019 roku wsparciem w formie asystentury rodzinnej objętych było 21 rodzin, 

którym pomagał 1 asystent rodziny. Zakres realizowanych zadań w ramach usługi ma charakter 

kompleksowy, odpowiadający identyfikowanym potrzebom rodziny. Misją pracy asystenta jest 

towarzyszenie rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu działań zmierzających    

do przezwyciężenia trudności i poprawy funkcjonowania systemu rodzinnego. Wszystkie 

rodziny objęte wsparciem asystenta przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą 

asystenta są: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, alkoholizm, przemoc          

w rodzinie, niepełnosprawność. 

Program zakładał następujące cele: 

Cel główny: wspieranie rodzin, mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. 

Cele szczegółowe: 

1) zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących, realizowany przez:  

 wywiad środowiskowy w rodzinie; 

 pracę socjalną polegającą  na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz  na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

przez rodzinę zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie; 

 ocenę sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym oraz 

konsultacjach ze specjalistami, pedagogami, psychologiem, kuratorami sądowymi oraz 

policją, w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalne rodziny; 

 systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników 

socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia; 

 udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w koloniach; 

 podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz rodzin 

poprzez udział w szkoleniach, dokształcanie poprzez prenumeraty publikacji 

specjalistycznych; 

 zamieszczenie na stronie internetowej GOPS informacji o zakresie i formach wsparcia 

dla rodzin będących w kryzysie. 

2) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi, realizowany przez: 

 objęcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 

dożywianiem, pomocą materialną w formie stypendium (naukowe, sportowe, socjalne); 

 monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnych dzieci poprzez kontakt            

z placówkami służby zdrowia, pielęgniarkami środowiskowymi, położną; 

 zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy             

o pomocy społecznej. 

3) poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców, realizowany przez: 

- umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny; 
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- motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania 

własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, terapii dla ofiar                         

i sprawców przemocy domowej; 

- dostęp do konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, radcy prawnego, 

angażowanie i motywowanie rodzin do korzystania ze wsparcia dla rodziców poprzez 

udział w „Szkołach dla rodziców”; 

- udzielanie rodzinom pomocy finansowej i rzeczowej; 

- udział pracowników socjalnych i asystenta rodziny w szkoleniach dotyczących pracy      

z rodziną. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stegna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stegna przyjęta Uchwałą      

Nr X/64/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. ze zmianami zajmuje się tematyką pomocy społecznej, która 

stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych 

sytuacjach życiowych. Beneficjenci pomocy nie są w stanie przezwyciężyć i rozwiązać 

samodzielnie sytuacji kryzysowych w swoim życiu. Polityka pomocy społecznej w Gminie 

Stegna ukierunkowana jest na podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie im zarówno świadczeń jak i usług, które 

spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób.   

Planowanymi działaniami na najbliższe lata jest objęcie rodzin wsparciem w postaci pracy 

socjalnej, która ukierunkowana jest na wzmacnianie potencjału osób i rodzin                                      

do przezwyciężania trudności, tworzenie warunków sprzyjających wywołaniu osobistej 

motywacji do zmiany sposobu funkcjonowania, rozwiązywania problemów. Jest procesem 

opartym na relacji pomocowej, który przebiega w określonym porządku logicznym. Rodzaje 

oddziaływań oraz intensywność ich realizacji są maksymalnie zindywidualizowane, 

odpowiadając specyfice potrzeb osób i rodzin w ten sposób, aby w jak największym stopniu 

przyczyniały się do osiągnięcia oczekiwanego i trwałego efektu. Poprzez pracę socjalną 

realizowane są również działania pomocowe o doraźnym charakterze, stanowiące bezpośrednią 

odpowiedź na potrzeby osoby lub rodziny i polegające na udzielaniu informacji, wskazówek     

w zakresie rozwiązywania spraw życiowych; pomocy w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego 

możliwości rozwiązywania problemów oraz współpracy; współdziałaniu z innymi specjalistami 

w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii, skutków negatywnych zjawisk społecznych. 

Przewidywany jest dalszy spadek korzystających z pomocy społecznej ze świadczeń 

pieniężnych z uwagi na spadek bezrobocia. Jednocześnie prognozuje się wzrost 

zapotrzebowania na świadczenia niepieniężne, w szczególności w postaci usług opiekuńczych, 

teleopieki. Spowodowane to jest starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem możliwości 

pomocy ze strony najbliższych.  

Program  „Usługi Opiekuńcze Dla Osób Niepełnosprawnych”- Edycja 2019 

Program  „Usługi Opiekuńcze Dla Osób Niepełnosprawnych”- Edycja 2019 przyjęty 

Uchwałą Nr VII/74/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. Strategicznym celem tego programu jest 

wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
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osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 

roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).  

Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023   
 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program wspierania 

finansowego gmin  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 ( 

M.P. z 2018 r., poz. 1007) w ramach rządowego programu przyjętego Uchwałą Nr 140 RADY 

MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Strategicznym celem programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób, w podeszłym 

wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Pomoc  w ramach programu udzielana była osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane  w ustawie oraz spełniającym kryterium 

dochodowe tj.:  

 dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł netto;  

 dla osoby w rodzinie – 792,00 zł netto. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjęty Uchwałą Nr VI/33/2015 z dnia 26 marca 2015 r. ma       

na celu ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w których zostały założone 

Niebieskie Karty A. W ramach podjętych działań zostało utworzonych 25 Grup Roboczych, 

które odbyły 80 posiedzeń. Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup 

Roboczych z wezwanymi osobami przeprowadzono rozmowy oraz wypełniono 37 formularzy 

Niebieskich Kart C oraz 24 formularze Niebieskich Kart D. Po wnikliwej diagnozie każdej 

rodziny, w której doszło do przemocy opracowano Indywidualny Plan Działania. 

4. URZĄD GMINY STEGNA, JEDNOSTKI  POMOCNICZE  I  JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE 

4.1. Struktura organizacyjna  i stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Stegnie 

Wójt jako organ wykonawczy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy                     

w Stegnie. Urząd mieści się w budynku przy ul. Gdańskiej 34, w budynku przy ul. Gdańskiej 7 
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(Referat gospodarki komunalnej i rolnictwa, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straż 

Gminna).W budynku przy ul. Gdańskiej 60 zlokalizowane jest Centrum Informacji 

Turystycznej. W Urzędzie zatrudnionych jest 46 pracowników oraz 7 pracowników 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.  

Struktura organizacyjna Urzędu przedstawia się następująco: 

1) 6 Referatów: 

 Społeczno-organizacyjny (6 st. urzędniczych i 2 st. pomocnicze); 

 Budżetowo-księgowy (5 st. urzędniczych); 

 Podatków i opłat lokalnych (6 st. urzędniczych); 

 Gospodarki odpadami i ochrony środowiska (5 st. urzędniczych i 1 pomocnicze); 

 Infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości (9 st. urzędniczych i 1 

st. pomocnicze);  

 Urząd Stanu Cywilnego (2 st. urzędnicze). 

2) Samodzielne stanowiska: 

 ds. promocji, turystyki i sportu  (1 st. urzędnicze); 

 ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (1 st. urzędnicze); 

 audytor wewnętrzny (1 st. urzędnicze kierownicze). 

3) Straż Gminna (2 st. urzędnicze).  

 

Za organizację pracy Urzędu odpowiada Sekretarz Gminy, natomiast za sprawy 

finansowe Skarbnik Gminy. Zastępcy Wójta podporządkowane są sprawy z zakresu gospodarki 

komunalnej, inwestycji, ochrony środowiska, rolnictwa, oświaty, turystyki i promocji. Obsługę 

prawną zapewnia Radca Prawny zatrudniony  na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej 

na dany rok.  

4.2. Działalność na rzecz jednostek pomocniczych 

Informacja o podziale gminy na jednostki pomocnicze według stanu na 31.12.2019 r. 

 

Nazwa sołectwa 

Nazwy miejscowości 

w sołectwach Liczba wszystkich 

mieszkańców  w 

sołectwie Nazwa 

miejscowości/ wsi 

Liczba wszystkich 

mieszkańców 

1. BRONOWO Broniewo 151 
358 

Bronowo 207 

2. CHEŁMEK Chełmek 28 28 

3. CHEŁMEK  OSADA Chełmek-Osada 241 241 

4. CHORĄŻÓWKA Chorążówka 55 55 

5. DREWNICA Drewnica 883 883 
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4.3. Zadania Wójta w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

 

6. DWOREK 

NIEDŹWIEDZICA 

Dworek  163  

 

480 
Niedźwiedzica 107 

Niedźwiedziówka 148 

Stare Babki 62 

7. GŁOBICA Głobica 46 46 

8. IZBISKA Izbiska 97 97 

9. JANTAR Jantar 802 802 

10. JANTAR  

      LEŚNICZÓWKA 

Jantar-

Leśniczówka 
198 198 

11. JUNOSZYNO Junoszyno 448 448 

12. MIKOSZEWO Mikoszewo 741 741 

13. NOWOTNA Nowotna 310 310 

14. POPOWO Popowo 94 94 

15. PRZEMYSŁAW Przemysław 332 332 

16. RYBINA Rybina 403 403 

17. STEGIENKA Stegienka 127 127 

18. STEGIENKA - 

OSADA 

Stegienka-Osada 146 
146 

19. STEGNA Stegna 2346 2346 

20. STOBIEC Stobiec 172 172 

21. ŚWIERZNICA Świerznica 139 139 

22. TUJSK Tujsk 354 354 

23. WIŚNIÓWKA Wiśniówka  161 
217 

Szkarpawa 56 

24. WYBICKO Wybicko 145 145 

25. ŻUŁAWKI Książęce Żuławy 139 
591 

Żuławki 452 

 RAZEM:  9753 
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Wójt Gminy Stegna wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone 

przepisami prawa. Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności przygotowywanie projektów 

uchwał Rady Gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem 

gminy, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. Pełniąc swoją funkcję musi wykazać się nie tylko ogromną kompetencją, 

wiedzą merytoryczną ale także tak zwanymi umiejętnościami miękkimi. Niezwykle istotne jest 

posługiwanie się w kontaktach interpersonalnych tego typu umiejętnościami. Wójt Gminy 

Stegna na bieżąco stara się służyć pomocą jednostkom organizacyjnym w rozwiązywaniu ich 

problemów, różnorodnych spraw. Jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy w Stegnie 

zarówno dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych jak również dla mieszkańców Gminy 

Stegna. Organizowane są także cykliczne spotkania z Sołtysami, na których omawiane                  

są aktualnie poruszane zagadnienia dotyczące wszelakich spraw. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych i sołtysi biorą udział w sesjach Rady Gminy, co przekłada się na aktualną 

wiedzę na temat sytuacji w gminie. Spotkania Wójta z kierownictwem jednostek 

organizacyjnych pozytywnie wpływa na wzajemną współpracę a udział Wójta w zebraniach 

wiejskich na temat planowanych inwestycji, którymi zainteresowani są mieszkańcy danej 

miejscowości, jest pozytywnie odbierany przez jej mieszkańców. 

 

5. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODEJMOWANE  PRZEZ GMINĘ STEGNA           

W 2019 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH  

5.1. Oświata 

W Gminie Stegna występują następujące placówki oświatowe: 

1) Zespół Szkół w Stegnie (Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole + klasy 

gimnazjalne); w tym 2 oddziały sportowe SP; 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy (Szkoła Podstawowa w Drewnicy oraz 

Publiczne Przedszkole); 

3) Zespół Szkół w Tujsku (Szkoła Podstawowa w Tujsku z oddziałami przedszkolnymi + klasy 

gimnazjalne);  

4) Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie (+ oddział „0” i klasy 

gimnazjalne); 

5) Szkoła Podstawowa w Jantarze z oddziałami przedszkolnymi; 

6) Żłobek „Miś Uszatek” w Stegnie. 

Wydatki na poszczególne szkoły z uwzględnieniem otrzymanej subwencji , dotacji oraz ilości 

subwencjonowanych i dotowanych uczniów, w przeliczeniu na 1 ucznia, kształtowały się 

następująco:  

 

Wyszczególnienie kwota Liczba uczniów 

ZSP w Drewnicy 11 304,48 zł 

 
351 

SP w Tujsku  12 663,08 zł 

 
213 
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ZS w Stegnie 13 066,63 zł 

 
344 

SP w Jantarze 13 140,95 zł 

 
142 

SP w Mikoszewie 16 939,75 zł 

 
103 

Razem  1153 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY W 2019 R. 

Poniesione wydatki ogółem w 2019 r. na zadania realizowane w ramach Oświaty wynoszą 

15 396 171,41 sfinansowane zostały z następujących źródeł: 

1) subwencji oświatowej 8 231 954 zł w tym: 

 zwiększona część oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019               

z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne                      

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 

podstawowych (ZSP w Drewnicy) 70 146,00 zł; 

2) dotacji celowych: 

 Stypendia 82 355, 86 zł; 

 Przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego 

283 406,00 zł; 

 Podręczniki nowożytne, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla szkół 68 905,07 zł; 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 32 000,00 zł; 

 „Posiłek w szkole i w domu” 78 864,00 zł; 

 Opłata stała 57 279,00 zł; 

3) budżet Gminy 6 561 407,48 zł. 

W roku 2018 i 2019 r. naukę w szkołach rozpoczęło odpowiednio: 

Placówka oświatowa 

Liczba uczniów  

przedszkole/oddział 

przedszkolny 
SP klasy Gim. 

18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Drewnicy 
81 76 270 257 - - 

Zespół Szkół w Stegnie 106 116 218 215 20 - 

Szkoła Podstawowa w 

Jantarze 
48 37 94 95 - - 

Szkoła Podstawowa im. Na 

Bursztynowym Szlaku w 

Mikoszewie 

12 6 48 52 43 - 

Szkoła Podstawowa w Tujsku 45 53 149 147 19 - 
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Dane SIO: 30.09.2018 i 30.09.2019 

 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego i dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego, który był realizowany, w niektórych klasach w ramach godzin  

z organu prowadzącego.  

 

Liczba nauczycieli i etatów nauczycielskich w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 

2018/2019 i 19/20 (Dane SIO) 

Placówka 

w tym: 

nauczyciele 

Osoby etaty 

18/19 19/20 18/19 19/20 

SP Jantar 23 25 17,33 17,25 

SP Mikoszewo 24 20 19,83 14,28 

ZSP Drewnica 35 38 32,57 32,14 

SP Tujsk 28 29 27,32 26,39 

ZS Stegna 45 46 41,5 41,43 

 

Poniżej zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty przeprowadzonego            

w kwietniu 2019 r. 

       Kwiecień   

           2019 

 

Egzamin gimnazjalny (wynik średni w %) 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
j. polski 

historia 

matematyka 
przedmioty 

przyrodnicze 

j. angielski niemiecki 

i WOS poziom podst. 
poziom 

rozszerzony 
poziom podst. 

SP Mikoszewo 41 65,3% 59,0% 39,9% 49,4% 67,2% 50,0% 61,5% 

ZS Stegna 18 63,2% 57,1% 43,7% 51,8% 75,4% 54,4% 48,6% 

SP Tujsk 19 71,8% 64,5% 40,6% 56,0% 65,7% 46,3% 

 
Gmina Stegna 78 66,4% 59,9% 40,9% 51,6% 68,1% 49,4% 56,8% 
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Pow. 

nowodworski 321 62,0% 57,0% 37,0% 47,0% 62,0% 48,0% 55,0% 

Woj. pomorskie 

 

62,0% 58,0% 42,0% 48,0% 68,0% 53,0% 49,0% 

(dane: oke.gda.pl; cke.gov.pl) 

Od 2002 roku we wszystkich szkołach gimnazjalnych w Polsce przeprowadzany był 

zewnętrzny, obowiązkowy egzamin gimnazjalny. Podczas egzaminu sprawdzany był poziom 

wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. 

Składał się on z następujących części: 

1) humanistycznej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz odrębnie    

z historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki; 

3) językowej – sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego. 

Wygaszanie gimnazjum jako typu szkoły w dotychczasowym ustroju szkolnym 

następuje z mocy prawa. Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I,      

a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został zorganizowany w kwietniu 2019 roku, który 

sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

Kwiecień  2019      

 
Egzamin ósmoklasisty (wynik średni w %) 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
j.polski matematyka j. angielski niemiecki 

Mikoszewo 11 73,0% 44,0% 66,0%  

Stegna 24 62,0% 45,0% 64,0% 32,0% 

Tujsk 18 50,0% 24,0% 23,0% 
 

Jantar 5 65,0% 31,0% 56,0% 
 

Drewnica 37 60,0% 37,0% 52,0% 42,0% 

Gmina Stegna 
 

60,0% 37,0% 50,0% 36,0% 

Powiat 

nowodworski  
54,0% 33,0% 49,0% 34,0% 

Województwo 

pomorskie  
62,0% 44,0% 58,0% 35,0% 
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ogólnego dla szkoły podstawowej. Egzamin obowiązkowy przeprowadzony został w formie 

pisemnej przez trzy kolejne dni (15-17 kwietnia 2019 r.). Uczeń przystąpił do egzaminu z trzech 

przedmiotów: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.  

 

Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych: 

Placówka oświatowa 
Liczba dowożonych uczniów 

18/19 19/20 

SP Jantar 56 45 

SP Mikoszewo 42 8 

ZSP Drewnica 184 182 

SP Tujsk 131 130 

ZS Stegna 59 60 

(dane: informacje ze szkół) 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1148 ze zm.) obowiązkiem gminy jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom 

i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż                   

do ukończenia 25 roku życia lub zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego 

opiekuna do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego na zasadach określonych w umowie 

zawartej między Wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie  i opiekę zapewniają rodzice. 

Gmina Stegna zapewnia: 

 10 (2018/2019) i 11 (2019/2020) uczniom niepełnosprawnym dojazd do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim; 

 6 (2018/2019) i 5 (2019/2020) wychowankom OREW-u dojazd do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku.  

W roku szkolnym 2018/2019 Wójt Gminy Stegna podpisała również 6,  a w roku szkolnym 

2019/2020 - 4  umowy z rodzicami na dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych. W roku szkolnym 2018/2019 wydatki poniesione na dowozy wyniosły 

345 265, 79 zł, natomiast w roku budżetowym 2019 wydatki poniesione na dowozy wyniosły 

373 823,44 zł. 

Przedszkola 

W 2019 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne i oddziały przedszkolne przy 3 szkołach 

podstawowych. Do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 292 dzieci. 

Żłobek 
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W gminie funkcjonował 1 żłobek Miś Uszatek mieszczący się w budynku przedszkola                  

na ul. Bursztynowej 1 w Stegnie. Placówka ta obejmowała 24 miejsc na dzień 1 stycznia         

2019 r. z czego średnio wykorzystano 22 miejsca. W 2019 roku na prowadzenie żłobka wydano 

181 787,72 zł. z czego: 

 środki własne gminy                - 61.294,52 zł 

 koszt dofinansowania z programu „Maluch+ 2019”                      - 37.800,00 zł 

 środki z innych źródeł (Opłaty rodziców)     -  82.693,20 zł 

5.2. Zdrowie 

Na terenie Gminy Stegna znajdują się trzy ośrodki zdrowia w Drewnicy, Rybinie                                 

i Stegnie, gdzie podstawowej  usługi w zakresie zdrowia udzielają specjalizujące się w tym 

zakresie firmy. W Drewnicy prowadzona jest Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Twój 

Lekarz” –  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W Rybinie prowadzony jest Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  Spółki Partnerskiej Lekarzy Wojciech Dobrzyński i Grzegorz 

Brzuszek - Lekarz rodzinny. Natomiast w Stegnie firmą udzielającą podstawowej opieki 

medycznej jest Powiatowe Centrum Zdrowia z siedzibą w Malborku Sp. z o.o. Ponadto w 

Stegnie przez 24 godziny dostępna jest karetka pogotowia ratunkowego do dyspozycji 

pacjentów potrzebujących nagłej pomocy oddelegowana z bazy w Nowym Dworze Gdańskim. 

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej świadczą usługi w lokalach należących do gminy. 

Ponadto na terenie Gminy Stegna znajdują się niepubliczne sanatoria leczące choroby 

reumatyczne, w tym 2 obiekty w Jantarze oraz 1 w Stegnie, z których korzystają  beneficjenci 

z całego kraju. Gmina Stegna realizuje także zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez 

uczestnictwo w Programie Profilaktyki Raka Piersi. W 2019 roku podjęła współpracę z trzema 

firmami organizującymi badania mammograficzne: Geneva Trust Polska Sp. z o.o.  

z Gdańska, Mammo-Med z Gdańska, Lux-Med z Gdyni. Badania mammograficzne odbyły się 

ośmiokrotnie w następujących terminach: 31 styczeń 2019 r., 25 marzec 2019 r., 29 marzec 

2019 r., 18 lipiec 2019 r., 31 lipiec 2019 r., 3 wrzesień 2019 r., 13 grudzień 2019 r., 19 grudzień 

2019 r. Gmina wywiązuje się także z raportowania sytuacji gminnej z zakresu ochrony         

zdrowia poprzez sprawozdania m. in. sprawozdanie z działań z zakresu zdrowia publicznego, 

sprawozdanie dot. ochrony zdrowia psychicznego, sprawozdanie dot. planowanych działań             

w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS  i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

5.3. Infrastruktura  komunalna 

Kanalizacja sanitarna  

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o.o., w której Gmina Stegna jest 

udziałowcem, zarządza i eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej działającą w systemie 

grawitacyjnym, ciśnieniowym (tłocznym) oraz podciśnieniowym.  

1) Długość sieci kanalizacyjnej i ilość przepompowni obsługiwanych przez Spółkę: 

Lp.  Nazwa urządzeń-budowli kanalizacyjnych  Jedn. miary  Gmina 

Stegna  

1  Przepompownie tłoczne  szt. 47  
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2  Przepompownie podciśnieniowo-tłoczne  szt. 5 

3  Przepompownie podciśnieniowe (studnie opróżniające 

KZ)  

szt. 60 

4  Tłocznie  szt. 3 

5  Kolektory kan. podciśnieniowe Ø 90 - Ø 280  mb. 15 051 

6  Kolektory kan. tłoczne Ø 90 - Ø 500  mb. 42 191 

7  Kolektory kan. grawitacyjne Ø 200 - Ø 500  mb. 51 447 

8  Kolektory kan. grawitacyjne Ø 160  mb. 36 733 

9  Ogółem przepompownie w Gminie Stegna  szt. 115 

10  Ogółem kanalizacja w Gminie Stegna  mb. 145 422 

 

2) Sieć kanalizacyjna wg struktury materiałowej innej niż PVC (km):  

 tłoczne żeliwo Ø 100 - 250 mm  7 km; 

 tłoczne PE Ø 90 - 160 mm    3 km;  

 grawitacja kamionka Ø 200 mm  1 km;  

 grawitacja WIPRO Ø 600 mm   1 km.  

3) Sieć kanalizacyjna wg okresu eksploatacji:  

 do 10 lat      61 km;  

 od 11 do 25 lat   128 km.  

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stegna na koniec roku 2019 

wynosiła 7185 osoby.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek i na koniec  2019 r. wynosiła 145 422 m. 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 2395 (w tym 188 firmy) mieszkań. Na dzień 

1 stycznia 2019 r. istniało 2 360 przyłączy, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. 2 395 

przyłączy.  

Sieć wodociągowa  

Siecią wodociągową zarządza i eksploatuje Spółka z o.o. Centralny Wodociąg Żuławski               

w Nowym Dworze Gdańskim, w której Gmina Stegna jest udziałowcem. 

Poniższa tabela przedstawia odbiorców wody na terenie gminy Stegna według 

miejscowości 

L.p.  Miejscowość  Ilość odbiorców  

1.  Drewnica  232 

2.  Niedźwiedziówka  32 

3.  Chorążówka  18 

4.  Nowotna  78 

5.  Bronowo  78 

6.  Junoszyno  238 

7.  Wiśniówka  23 

8.  Tujsk  99 

9.  Rybina  109 

10.  Mikoszewo  322 

11.  Chełmek  8 
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12.  Stera Babki  10 

13.  Osada Stegienka  23 

14.  Książęce Żuławy  34 

15.  Wybicko  22 

16.  Popowo  17 

17.  Przemysław  96 

18.  Żuławki  158 

19.  Szkarpawa  17 

20.  Stegienka  44 

21.  Dworek  45 

22.  Chełmek Osada  36 

23.  Niedźwiedzica  27 

24.  Izbiska  35 

25.  Stobiec  37 

26.  Głobica  14 

27.  Świerznica  31 

28.  Broniewo  1 

29. Stegna 814 

30. Jantar Leśniczówka 53 

31. Jantar 571 

 

Wykaz hydrantów na terenie gminy Stegna stanowiących system awaryjnego zaopatrzenia          

w wodę 

L.p. Miejscowość Hydrant 

naziemny 

Hydrant 

podziemn

y 

Razem 

1.  Stegna  4 77 81 

2.  Junoszyno  - 30 30 

3.  Jantar  3 53 56 

4.  Mikoszewo  31 12 43 

5.  Przemysław  25 1 26 

6.  Izbiska  11 1 12 

7.  Chorążówka  3 - 3 

8.  Głobica  4 - 4 

9.  Stegienka  7 - 7 

10.  Stegienka Osada  - 2 2 

11.  Rybina  - 15 15 

12.  Drewnica  3 22 25 

Razem  91 213 304 

 

Zbiorcza sieć wodociągowa oddana do eksploatacji w 2019 r. wyniosła 1017,16 m. W 2019 r. 

podłączono do sieci wodociągowej łącznie 54 budynki mieszkalne. Gmina Stegna w 2019 roku 

wniosła wkład pieniężny do Spółki z o.o. Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze 

Gdańskim w kwocie 47 005,00 zł. i objęła 85 udziałów. Awaryjnym źródłem wody pitnej           

dla Gminy Stegna jest ujęcie wody w miejscowości Przemysław o wydajności 22 m3/h.  

5.4. Ochrona  środowiska 
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Ustawa o ochronie przyrody zobowiązuje gminy do tego, aby cele ochrony przyrody 

były realizowane przez uwzględnianie tego zagadnienia w gminnych programach ochrony 

środowiska, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. To organy 

władzy samorządowej mają obowiązek zadbać o prawidłowy stan środowiska i propagowanie 

postaw ekologicznych. Gmina Stegna zadania związane z ochroną środowiska wykonuje             

za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadaniem tych funduszy 

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest m.in. 

współfinansowanie proekologicznych inwestycji oraz programów ochrony przyrody. 

Niezwykle istotnym elementem dbałości o jakość środowiska jest model organizacji                          

i zarządzania  systemem gospodarowania odpadami, zarówno jego aktualizacja jak                             

i instrumenty organizacyjno-prawne. Niezwykle istotna jest segregacja śmieci przez 

mieszkańców. Dla Gminy Stegna priorytetowa jest również edukacja w zakresie ochrony 

środowiska. Działania podejmowane w ramach edukacji, dotyczą w szczególności zaproszeń 

mieszkańców gminy na spotkania, mające na celu przybliżenie nowych technologii takich jak 

na przykład instalacje fotowoltaiczne, służące wytwarzaniu, magazynowaniu, dystrybuowaniu                             

i użytkowaniu energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.  Tego typu spotkanie miało 

miejsce m. in. w dniu 30 września 2019 roku. 

Formy zieleni urządzonej można traktować, jako ekosystemy sztuczne, których 

przetrwanie często uzależnione jest od ingerencji człowieka. Do form zieleni urządzonej zalicza 

się: parki, parki podworskie, czy też zespoły parkowo - pałacowe, cmentarze, skwery, zieleńce, 

kwietniki, aleje i szpalery, klomby, ogródki działkowe, zieleń obiektów sportowych, ale także 

zielone dachy, itp. Na terenie gminy powierzchnia zieleni urządzonej w 2019 roku wynosiła 

26,32 ha, z czego parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej, zajmowały 7,66 ha, a cmentarze 

5,7 ha. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna” (PGN) – opracowany w 2015 r.  

na okres do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. to dokument strategiczny, którego celem jest 

określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest 

podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji 

mają służyć wszystkim mieszkańcom Gminy Stegna poprzez poprawę jakości powietrza oraz 

zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem planu jest wyznaczenie celów 

strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększania 

efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 

powietrza wraz z oceną ich efektywności ekologicznej, określeniem kosztów i możliwych 

źródeł finansowania oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. Dodatkowo plan przyczynia się także do poprawy jakości powietrza, co ma znaczenie 

szczególnie na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub 

docelowych substancji w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza 

(POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Zachowano spójność z aktualizacją 

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Stegna oraz Programem ochrony powietrza dla strefy pomorskiej a także innymi dokumentami 
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strategicznymi. W ramach PGN ujęto analizę uwarunkowań wynikających z przepisów prawa 

oraz dokumentów strategicznych globalnych, UE, Polski, województwa oraz gminy. W planie 

przedstawiono również aspekty organizacyjne i finansowe realizacji działań, ze wskazaniem 

źródeł finansowania inwestycji zamieszczonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Określono także sposób monitorowania. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna jest 

dokumentem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odstąpił od obowiązku przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowany PGN pozwoli Gminie Stegna, 

jej podmiotom oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: 

termomodernizacja budynków czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł 

Energii. Ostatecznie właściwie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna 

podniesie szanse Gminy i innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie 

dofinansowania ze środków krajowych  i Unii Europejskiej. 

Lasy stanowiące własność Gminy – powierzchnia lasów to 4,2191 ha, które znajdują się  

w następujących miejscowościach: 

 Żuławki  -   0,8700 ha; 

 Stegienka   -   0,6491 ha; 

 Junoszyno  -   0,5900 ha; 

 Mikoszewo     -   0,5400 ha; 

 Stegna   -   1,4400 ha; 

 Jantar              -   0,1300 ha. 

Obszar Gminy Stegna położony jest w obrębie następujących jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd): 
 

 JCWP  

 Wisła Królewiecka (JCWP rzecznych); 

 JCWP Szkarpawa (JCWP rzecznych); 

 JCWP Wisła od Wdy do ujścia (JCWP rzecznych); 

 JCWP Ujście Wisły Przekop (JCWP przejściowych); 

 JCWPd nr 16; 

 JCWPd nr 17. 
 

Zgodnie z  danymi publikowanymi przez WIOŚ Gdańsku stan ogólny wszystkich JCWP 

rzecznych w obrębie, których położona jest Gminy Stegna (Wisła Królewiecka, Szkarpawa, 

Wisła od Wdy do ujścia) oceniony został jako niezadawalający. Również stan wód 

przejściowych JCWP Ujście Wisły Przekop oceniony został podobnie.  

Na ternie Gminy Stegna zlokalizowane są dwa  punkty monitoringowe jakości wód 

podziemnych wyznaczone w ramach sieci krajowej – w miejscowościach Stegna oraz Jantar. 

Jakość wód podziemnych w tych punktach pomiarowych zgodnie z aktualnie opublikowanymi 

danymi przedstawia się następująco: w punkcie w m. Stegnie – II klasa jakości – wody dobrej 

jakości (2016 r); w punkcie w m. Jantar – IV klasa jakości – wody niezadowalającej jakości 

(2017 r.). 
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 W wodę do spożycia mieszkańców Gminy Stegna zaopatruje jeden wodociąg publiczny 

oraz jedno indywidualne ujęcie wody. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia 

jest CWŻ, który zaopatruje w wodę 9 571 mieszkańców Gminy Stegna. Produkcja wody w m3 

na dobę wynosi 9000. Zakład Produkcji Skórzanej Stefan Nowiński z siedzibą w Elblągu 

odpowiada za wodociąg WL OW Bursztyn, który zaopatruje w wodę mieszkańców OW 

Bursztyn. Produkcja wody w m3 na dobę wynosi <10. Zgodnie z informacją udostępnioną przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim  woda               

z wyżej wymienionych wodociągów określona jest jako przydatna do spożycia. Charakterystyki 

jakości wody produkowanej przez poszczególne wodociągi na terenie Gminy Stegna i oceny 

końcowej dokonano na koniec 2019 r. Jeśli mowa o jakości wód, należy również zauważyć,        

iż na terenie Gminy Stegna występują kąpieliska morskie tj.: Kąpielisko Mikoszewo, Kąpielisko 

Jantar; Kąpielisko Stegna I oraz Kąpielisko Stegna II. W 3 nadzorowanych kąpieliskach, woda 

przez cały sezon kąpielowy była przydatna do kąpieli. Natomiast w Kąpielisku Mikoszewo 

miało miejsce krótkoterminowe zanieczyszczenie wody (ponadnormatywna liczba 

Enterokoków), co spowodowało wprowadzenie zakazu kąpieli w okresie od dnia 19.07.2019 r. 

do dnia 29.07.2019 r. W sezonie letnim 2019 roku na 2 kąpieliskach w Stegnie, w okresie            

od dnia 24.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. obowiązywał zakaz kąpieli ze względu na zakwit 

sinic. Na podstawie czteroletniej oceny jakości wody w kąpielisku PPIS w Nowym Dworze 

Gdańskim dokonał klasyfikacji 5 kąpielisk ze względu na ich jakość. Kąpielisko Jantar, 

Kąpielisko Stegna I, Kąpielisko Stegna II charakteryzuje się doskonałą jakością wód, natomiast 

Kąpielisko Mikoszewo – jakością dobrą. 

Analiza  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Gminy  Stegna       

 za 2019 rok została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych 

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma 

zweryfikować możliwości Gminy Stegna w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb 

inwestycyjnych oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwieniem odpadów. Ponadto oprócz ww. podstawowych informacji przedmiotowa 

analiza ma pokazać również  efektywność systemu gospodarki odpadami. Gmina Stegna              

w obecnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi objęła obowiązkiem odbierania 

i przetwarzania odpadów z nieruchomości zamieszkałych[1], mieszanych[2] i letniskowych[3]. 

Zbieranie i odbieranie odpadów z nieruchomości odbywa się w sposób selektywny w frakcjach: 

papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popioły, odpady wielkogabarytowe, sprzęt 

                                                           
[1]Przez nieruchomości „zamieszkałe” rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości do celów 

mieszkalnych.  

[2]Przez nieruchomości „mieszane” rozumie się  nieruchomości wykorzystywane w części do celów mieszkalnych, 

a w części do celów innych niż mieszkalne (np. prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej itp.). 

[3]Przez nieruchomości „letniskowe” rozumie się nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 

oraz  nieruchomości wykorzystywane przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. działki 

niezabudowane, na których ustawiono czasowo namioty, przyczepy campingowe, domki typu holenderskiego, itp.)  
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elektryczny i elektroniczny (wystawki), odpady zmieszane oraz odpady BIO (od 1 października 

2017 r.). Dodatkowo odpady zielone i inne bioodpady oraz odpady niebezpieczne jak również 

odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi są zbierane również                   

w PSZOK.  Odpady zmieszane i popiół są gromadzone w pojemnikach, a odpady „surowcowe” 

tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne (BIO)                            

są gromadzone w workach, poza nielicznymi przypadkami gromadzenia w pojemnikach. Gmina 

jest właścicielem pojemników (na popiół ok. 1 892 szt.; na odpady zmieszane ok. 3 800 szt.;     

na odpady segregowane ok. 39 szt.). Gmina zleca dostarczanie worków do zbierania odpadów 

surowcowych. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów selektywnie 

zbieranych oraz popiołów należy do obowiązków podmiotu, działającego na zlecenie gminy, 

odbierającego odpady komunalne.  

Jednym  z  podstawowych  zadań  przedstawionej  analizy  jest  także  pokazanie  jakie 

 wprowadzane do systemu gospodarowania  odpadami  komunalnymi  zmiany  mają  wpływ  na 

jego   funkcjonowanie i bilansowanie się. Począwszy od 1 lipca 2013 r. gmina przejęła 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Od czerwca 2016 r. Gmina przejęła gospodarowanie odpadami z nieruchomości 

mieszanych i letniskowych. Pozostałe nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a są wytwarzane odpady komunalne, zagospodarowują odpady komunalne w oparciu o umowy 

z podmiotami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej. Do dnia 31.03.2020 r. 

odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zebranych) prowadziło,                   

z nieruchomości objętych systemem gminnych (nieruchomości zamieszkałe, mieszane                     

i letniskowe) Konsorcjum firm:  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Nowego Dworu 

Gdańskiego– Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych Sp. z o.o. 

z Nowego Dworu Gdańskiego  – Partner Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil z Nowego Stawu – Partner Konsorcjum. 

Przetwarzanie odpadów komunalnych powierzono Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych          

w Tczewie – w ramach odrębnej umowy.  

W okresie objętym analizą system nie spełnił podstawowego założenia  polegającego 

na bilansowaniu się wpływów z  kosztami  związanymi  z  działaniem  systemu tak jak miało    

to miejsce w 2018 r. Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały 

przyjęte w październiku 2017 roku, okazały się zbyt małe w porównaniu do rzeczywiście 

wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Stegna w 2019 r. oraz kosztami 

zagospodarowania odpadów. W 2019 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem 

2.244.709,46 zł., natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyniosły 1.917.705,92 zł.  Z budżetu gminy pokryto różnicę w wysokości: 327.003,54 zł. 

Z analizy kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych za 2019 r. wynika, że dotychczasowe opłaty 

w wysokości  5,80 zł /m3 za odpady segregowane oraz w wysokości 11,60 zł/m3 za odpady 

niesegregowane (stawki obowiązujące od 1 października 2017 roku) zużytej wody są za niskie 

i nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości              
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i porządku w gminach należy podjąć stosowne uchwały zmierzające do zwiększenia 

obowiązujących stawek za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto należy  zwiększyć ilość 

kontroli nieruchomości pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

W pozostałym zakresie przeprowadzona powyżej analiza wykazała, że sposób 

organizacji gospodarki odpadami komunalnymi był zgodny z dotychczas obowiązującymi 

przepisami prawa. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi rozwija się 

prawidłowo o czym świadczy uzyskanie przez Gminę Stegna w 2019 r. wszystkich 

wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomów: recyklingu 

odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych, a także poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania. W analizowanych latach zwiększa się również udział odpadów 

segregowanych  odbieranych z terenu gminy oraz zwiększyła się ilość odpadów zbieranych 

w PSZOK. 

Edukacja ekologiczna  
 

Gmina Stegna od 2017 roku organizuje akcje edukacyjno-informacyjne z zakresu 

ochrony środowiska (gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody, ochrony 

wód, itp.) to m.in.: 

1) wykonanie ulotek informacyjnych dot. sposobu segregowania odpadów ( jako załącznik     

do gazetki gminnej przeznaczonej dla wszystkich mieszkańców Gminy i przebywających 

turystów); 

2) zamieszczanie aktualnych informacji dot. gospodarowania odpadami w kwartalniku 

gminnym „Prosto z gminy”; 

3) zaangażowanie placówek oświatowych w projekt zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Szkoły na terenie gminy prowadzą liczne konkursy; 

zajęcia, akcje, zbiórki odpadów czy wycieczki;  

4) bieżące informowanie i wyjaśnianie wątpliwości mieszkańców dot. segregacji; 

5) aktywizowanie mieszkańców do zbierania odpadów na terenie Gminy Stegna                              

w zorganizowanych akcjach tj. sprzątanie rezerwatu przyrody „Mewia Łacha”, „Sprzątanie 

Świata”; - główny organizator akcji: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Park 

Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”; 

6) zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach ekologicznych polegających na wymianie 

butelek plastikowych typu PET  za drzewka i krzewy; –  organizator akcji: Starostwo 

Nowodworskie; 

7)  kontrole Straży Gminnej w Stegnie; 

8) prowadzenie na bieżąco kontroli mieszkańców Gminy Stegna w zakresie prawidłowej 

segregacji odpadów; 

9) zorganizowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego pn.: „Makulaturę Dasz – Nagrodę 

Masz”, edycja 2016, 2017, 2018, 2019;  organizator Gmina Stegna, Konkurs polega                

na zebraniu przez uczniów w czasie wakacji jak największej ilości makulatury ( gazety, 

czasopisma, kartony, książki, zeszyty itp. ) w kg; 

10) konkurs plastyczny pn. „Prawidłowa segregacja śmieci” organizowany przez Gminę Stegna. 
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Problematyka ochrony środowiska w szkołach ma swoje odbicie we wszystkich obszarach 

pracy:  

 programie wychowawczym - w każdej klasie i w każdym roku szkolnym; 

 profilaktycznym - jako troska i zapobieganie degradacji zasobów środowiska,; 

 planie pracy szkoły - jako systematyczne i cykliczne akcje sprzątania świata, zbiórki 

odpadów i sposobów ich zagospodarowania, we współpracy z instytucjami jw.; 

 organizacji i uczestnictwie w tematycznych konkursach oraz realizowanych 

projektach edukacyjnych. 
 

  Celem konkursu organizowanego przez Gminę Stegna polegającego na zbieraniu przez 

uczniów z terenu gminy makulatury w okresie wakacyjnym jest przede wszystkim zachęcenie 

nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania działaniami promującymi ochronę 

środowiska, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli                  

w gospodarstwach domowych i w szkole. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Stegna stają się niejako 

prekursorami działań na rzecz środowiska poprzez przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego 

otoczenia, poszerzają wiedzę na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami. Poprzez 

konkurs dokonuje się upowszechnianie wiedzy na temat ekologii, dąży do ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a przekazywanych do składowania. 

Zorganizowanie Gminnego Konkursu plastycznego pn.” Prawidłowa segregacja śmieci” poza 

oczywistymi walorami artystycznymi miało na celu zastosowanie edukacji w zakresie 

segregacji odpadami poprzez percepcję wzrokową, która jest zdolnością do rozpoznawania           

i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie                  

do poprzednich doświadczeń. Konkurs służył nie tylko jego uczestnikom ale także osobom, 

które miały możliwość obserwowania prac wykonanych przez rówieśników. Wyrobienie 

nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych     

i w szkole jest czasochłonne a edukacja w jego zakresie jest niezbędna. Najmłodsi mieszkańcy 

Gminy Stegna są grupą, w której świadomość ekologiczna jest dość wysoka, dzięki realizacji 

właśnie takich projektów jak powyższe konkursy, które opierają się na zagadnieniach 

związanych z przeciwdziałaniem zaśmiecaniu najbliższego otoczenia.  

5.5. Ład przestrzenny 

System planowania przestrzennego przewiduje sporządzanie na poziomie lokalnym 

następujących dokumentów planistycznych:  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;  

 Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Stegna posiada obowiązującą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument ten, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy 

Nr XLIII/353/2018 z dnia 21 czerwca  2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna oraz uchwałą Nr 

III/24/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego 

Nr 1A do uchwały Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Gminy Stegna. Gmina nie posiada jednego, spójnego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla całego swojego obszaru, jednocześnie duża dynamika zamierzeń 

inwestycyjnych wymusza zmiany planów już istniejących. Na terenie Gminy Stegna 

obowiązuje 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których łączna 

powierzchnia wynosi 2378,11 ha, co stanowi 14 % całkowitej powierzchni gminy. Na koniec 

2019 r. na terenie Gminy Stegna w opracowaniu było pięć miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Na terenach nie objętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie terenu następuje w oparciu o decyzje          

o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Gmina może wykorzystywać to narzędzie w odniesieniu do 86 % 

powierzchni swojego obszaru. W ciągu 2019 r. wydano łącznie 71 decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji wzizt) oraz 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego  decyzji, które zastępowały plany miejscowe. Decyzje o warunkach 

zabudowy wydane w 2019 r., dotyczyły różnego rodzaju obiektów: budynków mieszkalnych      

i gospodarczych, usługowych, letniskowych, magazynowych, biogazowniach, inwentarskich, 

czy farm fotowoltaicznych.  

W ujęciu ogólnym decyzje te odnosiły się przede wszystkim do:  

 budowy nowego obiektu – 86 % decyzji; 

 rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejącego obiektu – 7 % decyzji; 

 rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejącego obiektu wraz ze zmianą jego 

przeznaczenia na   inne cele – 7 % decyzji.  

Przedmiotem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydanych w Gminie Stegna w 

analizowanym okresie czasu, jest głównie infrastruktura techniczna (76,5 %) w szczególności 

kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Pozostałe odnoszą się do infrastruktury 

komunikacyjnej (11,5 %) oraz telekomunikacyjnej  (12%). Przeciętny czas oczekiwania              

na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 60 dni. 

5.6. Turystyka i promocja 

W Gminie Stegna prowadzona jest  ewidencja innych obiektów turystycznych,                    

w których świadczone są usługi hotelarskie. W Mikoszewie, Jantarze i Stegnie 

miejscowościach, w których w przewarzającej części mieszkańcy trudnią się turystyką 

zarejestrowano 56 Ośrodków Wczasowych o łącznej liczbie miejsc noclegowych 7 461. Oprócz 

Ośrodków Wczasowych wyróżniamy kwatery prywatne, w których występuje 4 854 miejsc 

noclegowych. W miejscowościach typowo rolniczych  rozwinął się także agroturyzm. Obecnie 

funkcjonuje 65 gospodarstw agroturystycznych o łącznej liczbie miejsc noclegowych 1 036.     

W miejscowościach nadmorskich co rocznie w okresie sezonu letniego, uruchamiane są punkty 

informacji turystycznej.  

Na terenie Mierzei Wiślanej zakończono w 2018 roku budowę ścieżki rowerowej             

o długości ok. 14,8 km, szerokości na 3 metry wraz z poboczem od miejscowości Mikoszewo 

do początku Gminy Sztutowo. Na terenie Mierzei Wiślanej i Żuław oddano do użytku 

kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych – w ramach realizowanego projektu tras 

EuroVelo, tj. R”9”, tzw. Szlak Bursztynowy – Morze Bałtyckie po Morze Adriatyckie: Gdańsk 
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– Pula, o długości 1 930 km oraz R”10”, tzw. Szlak Wokół Bałtyku (Okrężny Hanzeatycki) 

długości 7 930 km. Ścieszka rowerowa jest alternatywną atrakcją turystyczną, zwłaszcza              

w dobie promowanego zdrowego stylu życia. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy Gminy 

Stegna jak i turyści nas odwiedzający.  

W Jantarze odbywają się, co roku Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu. 

Mistrzostwa te, to impreza o charakterze promocyjno-sportowym, mającą na celu promocje 

walorów turystycznych województwa pomorskiego, Mierzei Wiślanej i Zatoki Gdańskiej. 

Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu to impreza markowa województwa pomorskiego 

na stałe wpisana w kalendarzu imprez, promująca walory polskiego wybrzeża, a także aktywne 

formy spędzenia czasu wolnego. Impreza dwudniowa składająca się z dwóch części; sportowej 

i rozrywkowej. Część sportowa polegająca na poszukiwaniu bursztynu przez setki osób na 

specjalnie przygotowanych stanowiskach, poprzedzona jest licznymi eliminacjami w miastach 

i gminach polskiego wybrzeża, a także w Yantarnym w okręgu Kaliningradzkim, z którym 

Gmina Stegna ma zawarte porozumienie partnerskie   na organizację tej imprezy. W piątek 

planowane są rundy eliminacyjne w kategorii senior oraz półfinały i finał w kat. Junior i kat. 

dzieci, natomiast w sobotę odbywają się półfinały i finał w kat. senior oraz finał w kat. VIP, w 

których udział biorą zaproszeni goście. Część sportowa odbywa się w godz. 10-16. W tym 

samym czasie na plaży odbywa się część rozrywkowa, gdzie przewidziano liczne atrakcje dla 

uczestników: gry i zabawy dla dzieci, największa plenerowa patelnia w Polsce, konkursy 

kulinarne, stoiska reklamowe i wiele różnych atrakcji. Wieczorami przewidziane są koncerty 

oraz  wybory Bursztynowej Miss Polski.  Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu mogą 

się pochwalić uzyskaniem w 2004 roku certyfikatu Turystycznego Produktu Roku 

przyznawanego przez Polską Organizację Turystyczną. Co roku Mistrzostwa Świata w 

Poławianiu Bursztynu przyciągają setki turystów Polskich jak i zagranicznych. 

Gmina Stegna organizuje różnego rodzaju atrakcje i wydarzenia sportowe m.in.: VI 

Jantarowy Przełaj, IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w pływaniu, VII Świąteczny Turniej 

Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stegna, IV Bieg Niepodległościowy. Na szóstej 

już edycji Jantarowego Przełaju uczestników przywitała plażowa pogoda, piękna trasa                 

i co najważniejsze doskonała impreza, na której wystartowały 533 osoby, w tym spora grupa 

kijkarzy rywalizujących o puchary w kategorii open. Dla każdego przewidziano pakiet startowy, 

posiłek regeneracyjny i piękny okrągły medal z wstawkami przypominającymi autentyczne 

bursztyny. IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w pływaniu przyciągnęły ponad setkę 

zawodniczek i zawodników z roczników 2004-2012 szkół z całego powiatu nowodworskiego. 

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe koszulki a dla najlepszych 

zawodników w 8 kategoriach wiekowych przygotowano puchary, medale i nagrody rzeczowe. 

VII Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stegna odbył się         

w grudniu – to 7 edycja tego turnieju, w którym udział wzięło 8 drużyn roczników 2008                       

i młodszych z terenu województwa pomorskiego. Gospodarzem turnieju był klub „Czarni 

Przemysław”. Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe medale a dla najlepszych 

puchary i nagrody indywidualne. IV Bieg Niepodległościowy – ponad 100 uczniów ze Szkół 

Gminy Stegna ustawiło się przed linią startu na łączniku ulicy Morskiej z Lipową. Dzięki pasji 
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do sportu, życia i wolności uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 

Na mecie dla każdego ucznia czekał ciepły żurek oraz herbatka przygotowana przez ZS                

w Stegnie. Nagrodzone zostały 3 pierwsze miejsca w danej kategorii – medal oraz nagroda, 

które wręczyli Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz Zastępca Wójta Gminy Stegna Tomasz 

Gajewski. Na koniec biegu wszyscy uczestnicy zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe. 

Słoneczna Stacja z Tv Polsat w Stegnie i Jantarze. W ramach realizacji programu           

i audycji telewizyjnej w „Słonecznej Stacji” przez dwa weekendy wakacji, przeprowadzane 

były rozmowy o bezpiecznych wakacjach oraz aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu, 

szczególnie w polskich kurortach. Na miejscu oprócz prowadzących obecni byli również 

influencerzy oraz gwiazdy telewizji. Dodatkowo w ramach „Słonecznej Stacji”, w każdą sobotę 

pojawiło się plenerowe kino letnie! Nie zabrakło też atrakcji dla całych rodzin - w specjalnej 

strefie Plusa i Cyfrowego Polsatu było można wziąć udział w turnieju piłkarzyków stołowych, 

powstało boisko do siatkówki oraz ścianka wspinaczkowa. W strefie bezpieczeństwa Plusa 

ratownicy medyczni przeprowadzali profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy         

i promowali prosty do zapamiętania numer ratunkowy nad wodą: 601 100 100, którego 

znajomość może okazać się bardzo pomocna w sytuacjach zagrażających życiu. Dzięki 

wykorzystaniu technologii VR, która przeniosła uczestników szkolenia do wirtualnego świata, 

chętnie doświadczali symulacji udzielania pierwszej pomocy. Plażowicze mogli skorzystać      

ze specjalnej strefy relaksu, w której  czekały na nich hamaki i leżaki. Wydarzenie było 

transmitowane na antenie telewizji Polsat.  

Pętla Żuławska Spółka z o.o. powołana aktem założycielskim z dnia 28 maja 2013 r.   

z siedzibą w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2 została utworzona w celu rozwoju 

turystycznego, gospodarczego i społecznego obszaru Żuław i Zalewu Wiślanego. Spółka 

znajduje się w stanie likwidacji, a więc zostały ukończone i oddane do użytku wszelkie prace    

z tym związane. Pętla Żuławska to droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej 

Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, wielkiej Świętej – Tugi, 

Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. 

Droga licząca 303 km stanowi atrakcję turystyczną, którą można przeżyć płynąc kajakiem, 

jachtem, łodzią motorową lub hausbotem. To także część Międzynarodowej Drogi Wodnej E 

70 biegnącej z Roterdamu przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę 

do Kaliningradu, a dalej drogą  wodną Niemna, Pregołą i Dejmą do Kłajpedy. To także sieć 

portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, które powstały 

w ramach projektu, który został uznany za kluczowe przedsięwzięcie turystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt 

zrealizowany przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach projektu 

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy, na terenie Gminy Stegna powstało 

pięć przystani kajakowych: w Rybinie i Drewnicy – przystań wraz z zabudową, Chełmek-

Osada, Stobiec i Tujsk – przystanie wraz z miejscem do wodowania kajaków. 
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W ramach promocji Gminy Stegna w Internecie udostępniono informacje na temat gminy           

na stronach:  

 fanpage na stronie Facebook; 

 strona turystyczna www.turystyka-stegna.pl; 

 strona urzędu www.stegna.pl;  

 kanał YouTube, na którym zamieszczone są filmy promocyjne; 

 kampania promocyjna w telewizji Polsat. 

Dla zwiększenia zainteresowania gminą Urząd Gminy w Stegnie wydaje gazetkę wczasowicza, 

bezpłatne wydanie dla Turystów w ilości 12 tys. egzemplarzy; prowadzi informację turystyczną 

w Stegnie oraz jedną sezonową informacje turystyczną  w Mikoszewie. Zawarto umowę 

partnerską z Polskim Radiem „Stegna letnia stolica radiowej jedynki” – na codzienną relację 

prognozy pogody ze Stegny w okresie letnim. 

5.7. Zabytki 

Gmina Stegna położona jest na obszarach o wysokich wartościach kulturowych.              

Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej ewidencji zabytków, 

która jest załącznikiem do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stegna            

na lata 2016-2019, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Stegna nr XVI/130/2016 z dnia 18 lutego 

2016 r. Do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisanych jest 35 obiektów z terenu Gminy 

Stegna  w tym układ ruralistyczny wsi Żuławki i Drewnica. Wojewódzka ewidencja zabytków 

obejmuje 297 obiektów oraz 40 stanowisk archeologicznych. Gmina posiada również Gminną 

Ewidencję Zabytków, znajduje się w niej 377 obiektów nieruchomych, oraz 40 stanowisk 

archeologicznych.  

 

Zabytki nieruchome na terenie gminy Stegna  

Charakterystycznym elementem krajobrazu Żuław jest budownictwo mieszkalne. 

Przeważają domy drewniane i murowane z okresu od XIX do I ćw. XX wieku. Na przestrzeni 

lat spora część zabudowy uległa zniszczeniu, inna dla poprawienia warunków bytowych została 

przebudowana, ocieplona i otynkowana, co w wielu przypadkach wpłynęło niekorzystnie            

na krajobraz żuławski. 

Budownictwo drewniane 

Na terenie Gminy Stegna zachowała się bardzo duża ilość budynków drewnianych 

wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Budynki powstałe 

na terenie gminy są charakterystyczne dla osadnictwa menonickiego. Są to przeważnie obiekty 

jednokondygnacyjne z użytkowym poddaszem, wykonane często w konstrukcji ryglowej, 

czasem oszalowaną pionowo deskami. W fundamentach zazwyczaj używano kamieni polnych, 

cegły i betonu. Najpopularniejszym rodzajem konstrukcji była konstrukcja zrębowa, w węgłach 

następowało łączenie na jaskółczy ogon. Często stosowano dekoracje zakrywające naroża, 

tworzące pionowe pasy na wzór pilastrów lub lizen. Oczepy bywały bogato profilowane,                

a wystające końcówki belek stropowych zaciosywano w ćwierćwałki lub ozdobnie profilowano. 

Szczyty budynków najczęściej stawiano w konstrukcji ryglowej, którą oszalowano pionowo 

http://www.turystyka-stegna.pl/
http://www.stegna.pl/
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deskami i dekorowano laubzekinem. Najpopularniejsze formy dekoracji od zewnątrz laubzekin, 

płaskorzeźba lub wycięcia, np. w postaci kotary, draperii czy festonu, zdobiono też ganki, 

tarasy, werandy i podcienie. Dachy były przeważnie dwuspadowe wysokie tak, aby była 

możliwość zamieszkania na poddaszu. Najpopularniejszą metodą krycia była trzcina                         

i dachówka. Po II wojnie światowej, zaczęto kryć eternitem bądź blachodachówką. Spotkać 

można również dachy naczółkowe oraz w nielicznych wypadkach dachy mansardowe                       

i o ryglowych szczytach. Większe domy posiadają ryglową facjatę, która daje dodatkową 

przestrzeń mieszkalną. Niektóre facjaty mogą być pozostałością po rozebranych podcieniach.    

W  celu wzbogacenia efektu wizualnego stosowano kontrasty kolorystyczne, żywymi kolorami 

pokrywano przestrzeń wokół otworów okiennych (głównie okiennice), wyróżniając je od reszty 

budynku. Najstarsze budynki drewniane na terenie gminy pochodzą z końca XVIII wieku                  

i znajdują się w miejscowości Żuławki. Najcenniejszym przykładem tego typu zabudowy jest 

budynek o numerze 32/33 z 1797 r. z dużym podcieniem. 

Budownictwo murowane 

Na terenie Gminy Stegna jak i na całych Żuławach, budownictwo murowane zostało 

rozpowszechnione pod koniec XIX wieku. Najprostsze domy mieszkalne są niewielkich 

rozmiarów, zbudowane na planie prostokąta, piętrowe z użytkowym poddaszem. Niekiedy 

dekoracyjnie oddzielone zostały te dwie kondygnacje, poprzez zastosowanie gzymsu 

kostkowego, krzyżowego, bądź gzymsu innego typu. W przeważającej ilości posiadały dach 

dwuspadowy. Zdarzało się, że posiadały dekoracje charakterystyczne dla domów drewnianych, 

czyli laubzekinem. Bogatsze domy posiadały wysuniętą część wejściową. Często pojawiały się 

dekoracje naczółkowe nad oknami. Dziś część obiektów jest otynkowana, co niekorzystnie 

wpływa na wygląd otoczenia, jak i oczywiście samego zabytku. Do wyróżniających się 

ceglanych budynków należą także pastorówki oraz dawne plebanie i pełniące nadal tę funkcję 

(np. w Drewnicy). Cegła była również materiałem budowlanym wykorzystywanym do budowy 

budynków gospodarczych. 

Zagrody 

Charakterystycznym elementem krajobrazu Żuław są zagrody holenderskie. Na terenie 

Gminy Stegna zachowały się w całości zagrody oraz niekompletne np. tylko domy podcieniowe. 

Taki typ zagrody cechuje się tym, że budynek mieszkalny, obora i stodoła były ze sobą 

połączone. Badacz zabytków osadnictwa holenderskiego O. Kloeppel sformułował trzy 

zasadnicze typy zagród: 

 wzdłużną (langhof), w której wszystkie budynki ustawione były w jednej linii; 

 kątową (winkelhof), w której do budynku obory prostopadle przylega z jednej 

strony stodoła; 

 krzyżową (kreuzhof), kiedy to do obory z dwóch stron przylegają dwie stodoły. 

Najlepszym przykładem tego typu gospodarstwa jest zagroda wpisana do rejestru zabytków        

w Stegnie na ulicy Cisowej 6. Obiekt wybudowany w 1801 r. wzdłużnie, czyli wszystkie 

budynki są ustawione wzdłuż jednej linii, obora i stodoła wyżej. W całości wykonany z drewna 
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w konstrukcji ryglowej. Obiekty gospodarcze oszalowane. Założenie przykryte wysokim 

dachem dwuspadowym, krytym strzechą w bardzo dobrym stanie. 

Domy podcieniowe 

Na terenie Gminy Stegna w miejscowości Żuławki zachowały się domy podcieniowe, 

które są  najlepszym przykładem tego stylu budownictwa. Na szczególną uwagę zasługują 

najstarsze domy mieszkalne w miejscowości Żuławki takie jak np. budynek o adresie Żuławki 

32/33 z 1779 r. oraz Żuławki 6 z 1825 r. Gmina liczy w przybliżeniu 9 budynków 

podcieniowych. Są to m.in. w miejscowości Przemysław budynek nr 3 (XIX w.) oraz 4 

(XVIII/XIX w.), Rybina dom nr 12 (I ćw. XIX w.), Izbiska budynek o numerze 12 (1778 r.), 

Mikoszewo dwa domy na ulicy Gdańskiej 55 d. 105 (XVIII/XIX w.) i 68 (XIX w.), dom                

w Wiśniówce Gdańskiej o numerze 2 (1890 r.), w Żuławkach domy o numerze 6 (1825 r.) i 75 

(1859 r.). Stan ich zachowania jest zadowalający.  

 

 

 

Wyjątek stanowi dom nr 12 w miejscowości Izbiska. Obiekt powstał 1778 roku i  jest ujęty        

w rejestrze zabytków, a mimo to podcienie z dwóch stron zostały otoczone przeszkloną ścianą. 

Zachowano kolumny, jednak przez ten zabieg nastąpiło znaczące zubożenie formy artystycznej 

zabytku. Dom w Mikoszewie na ulicy Gdańskiej 55 posiada zawalony dach w części 

murowanej. Część podcieniowa jest nienaruszona. Najczęściej domy podcieniowe na Żuławach 

były budowane w konstrukcji murowano – drewnianej. Jedynym murowanym domem 

podcieniowym na trenie gminy jest obiekt w Wiśniówce Gdańskiej, pozostałe przeważnie 

zbudowane są w konstrukcji szkieletowej wypełnioną cegłą. Niektóre domy powstały wyłącznie 

z drewna. 

Układy przestrzenne gminy 

Od XIV do XV wieku kształtowały się układy przestrzenne miejscowości na terenie 

Gminy Stegna. Ukształtowane zostały podstawowe sieci osadnicze. Wtedy też rozpoczął się 

proces melioracyjny. Na okres od XVI do XVIII w. przypada typowe osadnictwo menonickie, 

utrwala się też gospodarka rolna, silnie uzależniona od systemu melioracyjnego. Do czasu 

zakończenia II wojny światowej teren gminy został już ostatecznie obwałowany w okolicy 

ramion ujściowych Wisły. Następowało też osuszanie zalanych przez Niemców terenów. Warte 
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wymienienia są układy ruralistyczne wsi Drewnica (wielodrożny, prawdopodobnie rozwinięty 

z łańcuchówki lub ulicówki) i nieodległej wsi Żuławki (łańcuchówka przywałowa), które są 

wpisane do rejestru zabytków. 

Zabytki hydrotechniczne 

Na terenie Żuław silnie powiązanych z wodą, oczywiste jest występowanie obiektów 

odnoszących się w swym założeniu do akwenów. Człowiek od początków osadnictwa na tym 

terenie musiał radzić sobie z tą potężną siłą natury, ale czerpał z niej również korzyści. Dlatego 

na Żuławach nie trudno znaleźć śluzy, kanały, mosty, wiatraki oraz przepompownie. Często 

można spotkać wały przeciwpowodziowe.  

 

Stacja pomp w Chłodniewie 
 

 

Śluza Gdańska Głowa 
  

Do istotnych urządzeń wodnych do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, umożliwiających 

transport osób i towarów z Nowego Dworu Gdańskiego na Mierzeję Wiślaną należy obrotowy 

most kolejowy w Rybinie. Most został wybudowany przez firmę Stahlwerke Dortmund AG       

w roku 1905. Główna część konstrukcji to 43-metrowe ruchome przęsło z punktem podparcia 

w ustawionym pośrodku rzeki centralnym filarze, w którym mieszczą się łożyska i mechanizm 

napędowy. Most na stałe otwarty jest dla żeglugi. Jedynie w sezonie letnim jest obracany w celu 
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umożliwienia ruchu pociągów wąskotorowych. Kolej wąskotorowa obecnie wykorzystywana 

jest w sezonie letnim do przewozu osób, stanowiąc atrakcję turystyczną. 

 

Most obrotowy kolejowy w Rybinie 

Zabytki archeologiczne 

Ze względu na swoje położenie geograficzne w krajobrazie Gminy Stegna dominują 

nisko położone i płaskie obszary Żuław Wiślanych, bezpośrednio przylegających do prawego 

brzegu Wisły. Pierwotne obniżenie żuławskie uformowane w epoce glacjalnej, wypełnione 

zostało utworami akumulacji Wisły, a w ostatnim etapie również Nogatu i Szkarpawy. Z osadów 

rzecznych delty Wisły, które stanowiły główny budulec Żuław, wykształciły się cenne pod 

względem użytkowym mady próchniczne i mułowe oraz gleby torfowe i murszowe. Trudny      

do zagospodarowania teren Żuław oraz rozległa delta Wisły długo uniemożliwiały rozwój 

stałego osadnictwa. Dopiero wielowiekowe przekształcenia środowiska naturalnego Żuław oraz 

działalność w zakresie regulacji systemu delty Wisły, umożliwiły trwałe zagospodarowanie 

terenu. W ramach programu badań powierzchniowych AZP, przebadano następujące arkusze, 

obejmujące całość obszaru Gminy Stegna - arkusz AZP: 12-47, 12-48, 12-49, 13-48, 13-49, 14-

47, 14-48. W sumie zinwentaryzowano 40 stanowisk z czego 15 stanowisk jest archiwalnych. 

Wszystkie zarejestrowane stanowiska określone zostały chronologicznie dzięki występowaniu 

charakterystycznej ceramiki, narzędzi kamiennych, krzemiennych i przedmiotów 

bursztynowych. Na terenie Gminy Stegna znajdują się dwa stanowiska o szczególnym 

znaczeniu nie tylko dla dziejów regionu, które objęte zostały ochroną konserwatorską poprzez 

wpis do rejestru zabytków: 

  zespół neolitycznych obozowisk sezonowych związanych z eksploatacją i obróbką 

bursztynu w Niedźwiedzicy, nr 67/A/82 i 68/A/82 z dnia 5 maja 1982 roku; 

  neolityczna osada bursztyniarska w miejscowości Wybicko, nr 63/A/82, 64/A/82, 

65/A/82, 66/A/82 z dnia 5 maja 1982 roku. 

6. BEZPIECZEŃSTWO 

6.1. Ochrona przeciwpożarowa 
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Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z elementów bezpieczeństwa publicznego.       

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w gminie czuwa 8 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Na terenie gminy są jednostki ochotniczej straży pożarnej, które znajdują się               

w miejscowościach Stegna, Tujsk, Chełmek-Osada, Jantar, Stegienka, Mikoszewo, Drewnica, 

Bronowo. Jednostki te na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, funkcjonują                 

w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Wszystkie jednostki OSP 

funkcjonujące na terenie Gminy Stegna zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Jednostki OSP – Stegna, Jantar oraz Mikoszewo włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniu na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVI/150/2012 

z dnia 26 stycznia 2012 r. przysługuje: 

 15 zł  – za godzinę udziału w działaniach ratowniczych; 

 5 zł – za godzinę szkolenia organizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim lub gminę. 

Mając na uwadze zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie wysokiego poziomu 

utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP a tym samym poprawę poczucia bezpieczeństwa 

publicznego, corocznie w budżecie gwarantowane są środki finansowe na realizację tego 

zadania. Ochrona przeciwpożarowa choć należy do zdań własnych gminy, to w celu 

zwiększenia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, oprócz finansowania działalności 

bieżącej własnych jednostek OSP, gmina ściśle współpracuje w tym zakresie z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Gmina Stegna w ramach 

posiadanych środków finansowych wspiera zakupy nowego sprzętu na rzecz komendy 

powiatowej. W roku 2019 przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 30 000,00 zł. na zakup 

quada dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jantarze.  

Na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki w kwocie 385 723,07 zł na zakupy                          

i dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stegna. 

 Zakupiono sprzęt i wyposażenie:  

 ubrania ochronne w tym – buty, ubrania i rękawice;  

 zbiornik paliwa dla OSP Chełmek-Osada; 

 ubrania specjalne, kurtki przeciwdeszczowe, kominiarki i baterie do lamp 

drogowych;  

 dokonano zakupu paliwa, części do samochodów strażackich, opłacania 

przeglądów okresowych sprzętu i pojazdów; 

 dokonano remontu remizy w Broniewie;  

 dokonano zakupu zestawu psp-r1 dla OSP Tujsk.  

Pozostałe wydatki to: 

 ekwiwalenty strażackie za udział w zadaniach ratowniczych; 

 umowy cywilnoprawne na obsługę samochodów bojowych; 

 ubezpieczenie; 

 usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne. 
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Nieodpłatnie przekazano samochód pożarniczy GBA Star 266 dla OSP Chełmek-Osada z OSP 

Mikoszewo. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych otrzymano samochód  Volvo s60 dla OSP 

Jantar. 

6.2. Straż Gminna  

W ramach bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego Straż Gminna 

przeprowadziła w 2019 roku szereg interwencji i ukarała mandatami osoby nie stosujące się     

do przestrzegania przepisów w sytuacjach przedstawionych w załączonej tabeli. 

L

p 

 

 

Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Środki 

oddziaływa

nia 

wychowaw

czego 

(art. 41 

k.w.) 

 

Mandat 

 

Wnioski do 

sądu 

Sprawy 

przekazane 

innym 

organom lub 

instytucjom 

 

Razem 

liczba kwota 

1 ustawie Kodeks wykroczeń       

 a) wykroczenia przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu 
 1 100   1 

c) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób  

i mienia 

13 2 300   15 

d) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu  

i porządkowi  

w komunikacji, w tym: 

66 34 3500   100  

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 3     3 

i) wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej 
 1 100   1 

j) wykroczenia przeciwko urządzeniom 

użytku publicznego 
14 32 2400   46 

k) szkodnictwo leśne, polne  

i ogrodowe 
13 18 1550   31 

2 ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach 
10           10 

3 ustawie o ochronie zwierząt 5     5 

4 ustawie o odpadach 6 1 100   7 

5 innych 20     20 

 OGÓŁEM 156 89 8050   245 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli Straż Gminna przeprowadziła w 2019 roku 245 interwencji, 

w tym wystawiła 89 mandatów na kwotę 8 050 zł. Ponadto strażnicy brali także udział w patrolach 

mieszanych z Policją, przeprowadzali akcje prewencyjne oraz zabezpieczali organizowane imprezy 

przez gminę. 
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6.3. Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe oraz Ochrona 

przeciwpowodziowa 

Od roku 2011 funkcjonuje Gminny System Powiadamiania i Alarmowania Ludności 

digitex CZK składający się z 14 punktów alarmowania z zainstalowanymi syrenami 

elektronicznymi. Wymieniony system wspomagany jest poprzez system SMS Central,                  

co pozwala dotrzeć w przypadku zagrożenia do większej ilości mieszkańców. W ramach obrony 

cywilnej dokonano niezbędnych wydatków na utrzymanie w gotowości posiadanego sprzętu. 

Wydatki łącznie na  obronę cywilną w roku 2019 wynoszą  3 954,60 zł i dotyczą: 

 naprawy syreny elektronicznej DSE – 600 w Drewnicy; 

 wykonania przeglądu okresowego stacji bazowej systemu syren elektronicznych 

Digitex; 

 realizacji planu szkolenia obronnego Gminy Stegna; 

 służby ostrzegawczej. 

W celu rozbudowy systemu i dążeniu do możliwości zapewnienia dotarcia do jak największej 

ilości ludności, a także osób czasowo przebywających na terenie gminy, jak również                          

i zwiększenia zasobu sprzętowego do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki OSP, 

gmina przystąpiła do projektu partnerskiego Powiat Gdański - parter wiodący, Gmina Cedry 

Wielkie, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Nowy Staw, Gmina Ostaszewo, Gmina Pruszcz 

Gdański i Gmina Suchy Dąb pn. ”Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę 

specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”. Termin zakończenia realizacji projektu został 

zmieniony na dzień 31 grudzień 2019 roku. Ogółem koszt inwestycji wyniósł: 277 760,03 złoty 

brutto. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: wymiana zbiornika wody, zakup 

kamery termowizyjnej FLIR K2 9, zapory p/powodziowej SUP/P4 40/15, zapory p/powodziowa 

SUP/P4 80/10, zestawu LUCAS, motopompy pływającej. Dokonano aktualizacji systemu 

dyspozytorskiego w Gminie Stegna (Konsola Systemu Łączności), zakupiono trzy syreny 

elektryczne o mocy 600 W  oraz rozbudowano syreny elektroniczne z mocy 900 W na 1200 W 

i  z mocy 600 W na 900 W. 
 

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano zakupów na łączną kwotę 5 949,13 zł. 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Stegna stale monitoruje  zagrożenia 

meteorologiczne i  hydrologiczne. Wysyła powiadomienia  sms do  mieszkańców o możliwych 

zagrożeniach. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego brało udział w posiedzeniach 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w comiesięcznych odprawach 

służbowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. GCZK 

bieżąco tworzy i aktualizuje  plany dotyczące zadań obronnych. Do zadań z zakresu 

bezpieczeństwa realizowanego  przez Wójta Gminy Stegna należy informowanie mieszkańców 

o zagrożeniach za pomocą systemu powiadomień SMS. Ponadto sporządza  mapę 

bezpieczeństwa  Gminy Stegna, obsługuje system monitoringu wizyjnego. Nakłady finansowe 

na poprawę bezpieczeństwa dotyczą remontu MMB w stacji bazowej systemu ostrzegania 

ludności w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzania  
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przeglądów/remontu syren. W celu ochrony przed powodzią sporządzono i realizowano – plan 

operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Stegna. Przedstawiciele GCZK wzięli udział             

w przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na Wiśle. Zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym na bieżąco utrzymywany jest Gminny Magazyn Obrony Cywilnej, Zarządzania 

Kryzysowego i Przeciwpowodziowy, który w miarę posiadanych środków finansowych              

na bieżąco doposażony jest w nowe wyposażenie. 

6.4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gminy. Uchwalenie przez Gminę Stegnę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt. „Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Stegna na 2019 rok” obejmuje: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie; 

 odławianie bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

Gmina Stegna w 2019 r. podpisała umowę z Fundacją „ANIMALSI” z siedzibą w Gdańsku, 

której powierzyła zadania związane z ochroną zwierząt. Umowa na usługi weterynaryjne została 

podpisana z Mariuszem Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Mariusz 

Majewski Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą w Stegnie. Koszt realizacji programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 roku wyniósł 20,9 

tyś zł. Opieką objęto 36 zwierząt. 

7. TRANSPORT I DROGI 

Długość dróg rowerowych to ok. 14,8 km szlaków turystycznych rozpoczynających się                     

od miejscowości Mikoszewo do granicy Gminy Stegna z Gminą Sztutowo. Szeroka na 3 metry 

trasa wraz z poboczem spełniła oczekiwania zarówno mieszkańców jak i Turystów.                       

W przyszłości trasa zostanie włączona do strategicznego projektu Województwa Pomorskiego, 

jakim są „Pomorskie Trasy Rowerowe R10 tzw. Szlak Wokół Bałtyku (Okrężny Hanzeatycki) 

i Wiślana Trasa Rowerowa R9 tzw. Szlak Bursztynowy”, co oznacza włączenie                                  

w międzynarodowy system tras rowerowych. Zamontowano wzdłuż trasy rowerowej tablice 

edukacyjne, ustawiono kosze na śmieci, rogatki leśne, oznakowania.  
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Strefy płatnego parkowania w Gminie Stegna obejmują 7 parkingów, w miejscowości 

Stegna po jednym parkingu na ul. Kościuszki i Sikorskiego oraz na ul. Lipowej 5 parkingów.   

Infrastruktura drogowa w gminie to drogi publiczne o długości 133,848 km o nawierzchni: 

 twardej asfaltowej    - 29,922 km tj. 22,34%; 

 twardej betonowej    - 58 394 km; 

 twardej kostka    -   6,156 km; 

 nieulepszona brukowcowa   -   0,095 km; 

 nieulepszona tłuczeniowa   -   2,931 km; 

 gruntowa wzmocniona żwirem  -   7,065 km; 

 z gruntu rodzimego    - 30,290 km. 

Na chwilę obecną firma zewnętrza przygotowuje ewidencję dróg wewnętrznych. Odsetek dróg 

gminnych, które podniosły swój standard w danym roku  1,60 %. 

 Poza drogami gminnymi przez gminę przebiegają niżej wymienione drogi publiczne: 

 droga krajowa nr 7    -   7,9 km; 

 droga wojewódzka nr 501   -  14,0 km; 

 droga wojewódzka nr 502   -  10,0 km; 

 drogi powiatowe    -  83,0 km. 

Wykonane inwestycje drogowe w 2019 roku 

W 2019 roku długość utwardzonych ulic i odcinków dróg to 1 683,50 mb, co przełożyło 

się na koszty w wysokości 1 073 952,57 zł. Natomiast remonty nawierzchni ulic i chodników 

wykonano na długości 1 156,5 mb za kwotę 56 286,00 zł. 

Lp. Wyszczególnienie Odcinek Koszty 

łączne 

Koszty 

poniesione 

w 2019 r. 

1. Budowa nowych odcinków dróg w km - -  

2. Długość utwardzonych ulic i odcinków 

dróg w mb 

- -  

2.1. Przebudowa drogi gminnej działka nr 101 

w miejscowości Mikoszewo 

33 mb 21 279,00 zł 21 279,00 zł 

2.2 Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych działka nr 430 i 435 ul. 

Jaśminowa w miejscowości Drewnica 

620 mb 476 695,16 zł 476 695,16 zł 

2.3 Przebudowa drogi gminnej działka nr 181 

ul. Wiśniowa w miejscowości Drewnica” 

389 mb 142 000,00 zł 142 000,00 zł 

2.4 Przebudowa drogi gminnej działka nr 722 

ul. Krótka w miejscowości Stegna” 

161 mb 194 039,50 zł 176 265,00 zł  

2.5 Przebudowa drogi gminnej działka nr 

65/23 w miejscowości Żuławki 

250,50 mb 172 304,41 zł 172 304,41 zł 

2.6 Przebudowa drogi gminnej działka nr 2/1 

w miejscowości Izbiska 

230 mb 88 247,00 zł 85 409,00 zł 

 RAZEM 1 683,5 mb 1 094 565,07 zł 1 073 9 52,57 zł 
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3. Remonty nawierzchni ulic,  

chodników w mb 

   

3.1 Remont drogi gminnej działka nr 944 ul. 

Żuławska w miejscowości Stegna oraz 

drogi gminnej działka nr 101 w 

miejscowości Stegienka  

900 mb 15 000, 00 zł 15 000,000 zł 

3.2 Remont drogi gminnej działka nr 301 w 

miejscowości Popowo 

43,5 mb 13 763,00 zł 13 763,00 zł 

3.3 Modernizacja drogi gminnej działka nr 92 

w miejscowości Niedźwiedzica  

20 mb 3 584,00 zł 3 584,00 zł 

3.4 Modernizacja drogi gminnej działka nr 

19/1 w miejscowości Chełmek  

60 mb 8 800,00 zł 8 800,00 zł 

3.5 Remont drogi gminnej działka nr 12 w 

miejscowości Stegienka  

33 mb 7 759,00 zł 7 759,00 zł 

3.6 Remont drogi gminnej działka nr 186 ul. 

Topolowa w miejscowości Junoszyno 

100 mb 7 380,00 zł 7380,00 zł 

 RAZEM 1 156,5 mb 56 286,00 zł 56 286,00 zł 

 

8. GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 

 Poniżej przedstawiano wykaz lokali, będących własnością Gminy Stegna z podziałem 

na budynki i lokale użytkowe, placówki oświatowe, budynki użytkowane przez OSP, budynki 

dzierżawione i wynajmowane  

8.1. Budynki i lokale użytkowe  

1) 6 lokali użytkowych w Drewnicy, Żuławkach i Rybinie o pow. 976,11 m2  oraz w budynkach 

z mieszkaniami o pow. 596,63 m2: 

 Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne 121) sklep o pow. 48,36 m2, 2 mieszkania o pow. 

145,53 m2; 

 Rybina 63 – 135,80 m2 - Ośrodek Zdrowia, 3 mieszkania o pow. 145,04 m2;  

 Żuławki 39 – 87,40 m2 świetlica, mieszkania prywatne; 

 Ośrodek zdrowia w Drewnicy- 152,90m2;  

 Gabinet Stomatologiczny - 25,88 m2 + pierwsze piętro: 2 mieszkania 98,30 m2     i 86,03 

m2; 

 Żuławki 72 – 525,77 m2 magazynowo - biurowe + lokal mieszkalny o pow. 21,73 m2.         

2) 3 lok. użytkowe w Stegnie o pow. – 405,86 m2: 

 Ośrodek zdrowia     - 142,40 m2; 

 GOPS       - 207,16 m2;  

 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  -   34,70 m2; 

 Pozostałe      -   21,60 m2. 

3) 2 lok. użytkowe w Jantarze o pow. – 453,00 m2: 

 Jantar ul. Gdańska 40     -   32,00 m2; 

 Jantar ul. Gdańska 38     - 421,00 m2. 
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4) 6 lokali w budynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.449,78 m2: 

 PK „MIERZEJA” sp. z o.o.    - 758,80 m2; 

 PARK KRAJOBRAZOWY    - 238,47 m2;  

 CWŻ sp. z o.o.     -   17,20 m2; 

 DIAGNOSTYKA     -  128,10 m2; 

 „PARTNER” Spółdzielnia Socjalna   -  142,81 m2; 

 „Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna  -    84,80 m2; 

 Archiwum Gminne      -    79,60 m2. 
 

5) Urząd Gminy  Stegna   -  674,74 m2: 

 Biura       - 504,00 m2; 

 Biura       -   36,60 m2 ; 

 Gosp. Komunalna     -   31,10 m2; 

 Straż Gminna      -     9,30 m2;      

 Informacja Turystyczna    -   69,14 m2; 

 6) Zarządzanie Kryzysowe    -   24,60 m2. 

6) Budynek przystani w Rybinie:     -   35,59 m2. 
 

7) Budynki Targowiska Gminnego w Stegnie   - 231,11 m2. 
 

Placówki oświatowe – łączna pow. zajmowanego gruntu – 9,0980 ha  

1) Stegna – grunt o pow.  1,5834 ha: 

 Zespół Szkół w Stegnie – dz. 891/1 o pow. 1,1134 ha; 

 Publiczne Przedszkole w Stegnie – dz. 316, 317, 344, 333, 336, 318, 319, 334     

o pow. 0,4700 ha. 

2) Tujsk – grunt o pow. 1,3718 ha: 

 Zespół Szkół w Tujsku – dz. 60/1 o pow. 1,3318 ha, dz. 190 o pow. 0,0400 ha. 

3) Drewnica – grunt o pow. 3,1257 ha: 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – dz. 194/1 o pow. 3,1257 ha. 

4) Mikoszewo – grunt o pow. 2,1088 ha: 

 Szkoła Podstawowa – dz. 155/1 o pow. 2,1088 ha. 

5) Jantar – grunt o pow. 0,9083 ha:  

 Szkoła Podstawowa w Jantarze dz. Nr 2/5 o pow. 0,1463 ha, Nr 2/11 o pow. 

0,7620 ha. 

Gminny Ośrodek Kultury – 3.075,21 m2 w tym 689,65 m2 w budynkach OSP   

1) Stegna     -  433,51 m2; 

2) Rybina     -  463,26 m2 + 63,23 m2 scena letnia; 

3) Tujsk     -  346,60 m2; 

 4) Stobiec     -  149,90 m2; 

5) Nowotna     -    75,00 m2; 

6) Bronowo     -  415,00 m2; 
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7) Dworek     -  197,16 m2; 

8) Żuławki     -    87,40 m2 ; 

9) Izbiska     -  154,50 m2;  

 plus  

10) Jantar     -  175,95 m2 w budynku OSP ( w tym biblioteka); 

11) Jantar – Leśniczówka   -    80,40 m2 w budynku OSP; 

12) Stegienka     -  110,90 m2 w budynku OSP; 

13) Mikoszewo    -  322,40 m2 w budynku OSP; 

           oraz 

świetlica przekazana Radzie Sołeckiej miejscowości Jantar Leśniczówka w budynku OSP             

o  pow. 66,90 m2. 

Biblioteki GOK - 243,63 m2 

1) Jantar ul. Gdańska 27a    -   37,14 m2; 

2) Stegna ul. Lipowa 3   - 206,49 m2. 

3)  

Budynki  OSP  - 2.192,73 m2 w tym do dyspozycji OSP – 915,58 m2 

   

1) OSP Stegna ul. Gdańska 7(budynek – 211,30 m2   - 733,70 m2; 

+ garaże - 165,50 m2 + wiata – 356,90 m2      

OSP Stegna – 286,50 m2 w tym: bud. 21,00 m2 

+ garaże - 165,50 m2 + wiata – 100 m2) 

2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 (OSP Mikoszewo – 169,40 m2) - 511,50 m2; 

3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a (OSP  – 91,18 m2)    - 267,13 m2; 

4) OSP Jantar Leśniczówka (OSP Jantar - 57,90 m2 )    - 205,20m2; 

5) OSP Drewnica       - 154,10 m2; 

6) OSP Stegienka (OSP - 51,60 m2)     - 216,20 m2;                                                                                                                     

7) OSP Bronowo        -   34,40 m2; 

8) OSP Tujsk        -   70,50 m2. 

 

Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 2.078,32 m2   

1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2  - 758,80 m2; 

2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2  - 238,47 m2; 

3) CWŻ sp. z o.o.   Stegna ul. Gdańska 2        -   17,20 m2; 

4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2   - 128,10 m2; 

5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2  - 142,81 m2; 

6) Ośr. Zdrowia Stegna      - 142,40 m2; 

7) Ośr. Zdrowia Rybina      - 135,80 m2; 

8) Ośr. Zdrowia Drewnica      - 152,90 m2; 

9) Gab. Stomatolog. Drewnica      -   25,88 m2; 

10) Sklep Drewnica       -   48,36 m2; 
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11) BRAMONT Żuławki      -   15,00 m2; 

12) Punkt Apteczny ,Jantar                  -   32,00 m2; 

13) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna     -    84,80 m2; 

14) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a    -    53,40 m2; 

15) „U Wołka” (boks handlowy)     -    11,00 m2; 

16) „Złota Rybka” (boks handlowy)     -    11,00 m2; 

17) Handel obwoźny (boks handlowy)    -    22,00 m2; 

18) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.    -    34,70 m2; 

19) Firma Handlowo Usługowa (boks handlowy)   -    11,00 m2; 

20) Bank Spółdzielczy w Stegnie     -    12,70 m2. 

Powierzchnia niezagospodarowana: 1.326,33 m2, t.j.:                                                                                           

1) Drewnica ul Wiślana 25       - 184,33 m2;  

2) Stegna ul. Gdańska 2      - 386,42 m2;  

3) Żuławki 72       - 525,77 m2; 

4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie   - 176,11 m2;  

5) Sklep Stegienka        -   53,70 m2. 

Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych  

 CWŻ 13.664 udziałów po 553 zł      -   7.556.192,00 zł; 

 PK Mierzeja 50.718 udziałów 619,64      - 31.426.901,52 zł; 

 Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł.    -        20.000,00 zł; 

 Pętla Żuławska Sp. z o.o. 20 udziałów 1.000 zł.     -        20.000,00 zł; 

 Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS    -          2.000,00 zł; 

                                                     

Łączna wartość udziałów w podmiotach gospodarczych wynosi:     39.025.093,52 zł. 

8.2. Budynki i lokale mieszkalne 

Na koniec roku 2019 zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące budynki i lokale: 

1) Stegna ul. Gdańska  28   1 –   17,88 m2 + 3 wspólnota mieszkaniowa 

2) Mikoszewo ul. Wczasowa 5    1 –   31,00 m2  

3) Jantar ul. Rybacka 66   1 –   51,60 m2 + 3 wspólnota mieszkaniowa 

4) Drewnica ul. Długa 52   5 – 197,50 m2 + lokal prywatny  –  53,10m2                    

5) Drewnica ul. Wiślana 58   2 – 145,53 m2 + 1 użytkowy – sklep – 48,36m2 

6) Żuławki 72    1 – 121,73 m2 + 1 użytkowy - PHU – 15,00m2 +                 

525,77 - pustostan                

7) Rybina 63      3 – 145,04 m2 + 1 użytk. NZOZ+135,80 m2 +                    

GOK - 463,26 m2     

8) Tujsk 24     5 – 223,96 m2  

9) Świerznica 25     1 –   39,60 m2                                         

10) Dworek 6     2 – 110,83 m2 +  Świetlica  - 197,16m2           

11) Dworek 10    4 – 200,60 m2  + 8 wspólnota mieszkaniowa 

12) Wiśniówka 6    7 – 412,61 m2  

13) Popowo 3     2 –   39,36 m2   (1/2 bliźniaka) 

14) Popowo 6      1 -    50,79 m2   (1/2 bliźniaka) 
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15) Popowo 7      1 -    41,45 m2  

16) Jantar ul. Bursztynowa 4   2 –   50,00 m2   

17) Nowotna 10a    1 –   72,00 m2  (1/2 bliźniaka) 

18) Nowotna 12/1    1 –   61,90 m2  (1/2 bliźniaka) 

19) Nowotna 13/1    1 –   53,50 m2  (1/2 bliźniaka) 

20) Broniewo 6    2 –   58,88 m2  + 6 wspólnota mieszkaniowa 

Na terenie Gminy Stegna znajdują się łącznie 44 lokale mieszkalne o łącznej 

powierzchni użytkowej 2.125,46 m2 . Natomiast na dzień 1 stycznia 2019 roku w zasobie gminy 

znajdowało się 46 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.210,89 m2. Zmiana 

liczby mieszkań związana była ze sprzedażą dwóch lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 

posiadających umowy najmu na czas nieokreślony. Mieszkania sprzedano na łączną kwotę 

9.010,00 zł z zastosowaniem obowiązującej bonifikaty w wysokości 95 %. Średnio jedno 

mieszkanie sprzedano za 4.505,00 zł. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na dzień      

1 stycznia 2019 roku wyniosła 48,60 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

gminy 0,23 m2. W 2019 roku oddano do użytkowania dwa mieszkania, które zostały zakupione                

w 2018 r. Następnie wyremontowane obiekty zostały przeznaczone – jedno pod najem socjalny, 

a drugie jako  mieszkanie komunalne. Wyremontowany został również po zmarłym lokatorze, 

lokal mieszkalny przeznaczony pod najem socjalny. Jedno z mieszkań przeznaczonych pod 

najem socjalny przyznano osobie potrzebującej, na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stegnie, a drugi lokal został przyznany osobie opuszczającej zakład karny               

na pomocy porozumienia zawartego pomiędzy najemcą a Gminą Stegna. Natomiast lokal 

komunalny został przyznany z uwzględnieniem sytuacji życiowej i materialnej osób 

wytypowanych z listy osób oczekujących na przydział lokalu z Gminnego Zasobu 

Mieszkaniowego. Decyzja o wyborze osoby, której przydzielono lokal, została podjęta przez 

Wójta Gminy Stegna w oparciu o opinie przygotowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stegnie i Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Stegna. W 2019 roku Gmina 

Stegna posiadała 2 pustostany (w jednym trwają prace remontowe, zaś drugi wymaga 

kapitalnego remontu). Na początku 2019 roku na mieszkanie z zasobu Gminy Stegna 

oczekiwało 85 osób w trudnej sytuacji, zaś pod koniec 2019 roku liczba ta uległa wzrostowi     

do 93 osób. W roku 2019 nie prowadzono postępowań eksmisyjnych. W dniu 1 stycznia 2019 

roku zaległości w opłatach za mieszkania należące do zasobu Gminy Stegna wynosiły łącznie 

657.286,33 zł (należność główna plus odsetki) a płatności dotyczyły 27 mieszkań. W dniu 31 

grudnia 2019 roku zaległości w opłatach za mieszkania należące do zasobu Gminy Stegna 

wynosiły łącznie 615.900,75 zł (należność główna plus odsetki) a płatności dotyczyły 26 

mieszkań. Mając na uwadze utrzymanie w stałej sprawności technicznej zasobu 

mieszkaniowego Gminy Stegna przeprowadzane są systematyczne prace konserwacyjno-

remontowe. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa 

lokatorom. W związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane są prace zmierzające             

do zabezpieczenia konstrukcji budynków, modernizacji i zabezpieczeń technicznych.  Prace 

remontowe przeprowadzane są w miarę możliwości finansowych Gminy Stegna. 

W 2019 roku dokonano remontu w 6 mieszkaniach. Przedmiotem remontów było: 

 w dwóch mieszkaniach w miejscowości Dworek 10, w mieszkaniu w miejscowości 
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Mikoszewo   przy ul. Wczasowej 5 – dokonano wymiany instalacji elektrycznej; 

 w mieszkaniu położonym w miejscowości Wiśniówka 6 – dokonano częściowej 

wymiany instalacji elektrycznej; 

 w mieszkaniu położonym w miejscowości Dworek 6 – dokonano wymiany pieca 

centralnego ogrzewania;  

 w lokalu mieszkalnym położonym w miejscowości Jantar przy ul. Bursztynowej – 

wykonano kapitalny remont. 

Ponadto dokonano napraw dachów trzech budynków w miejscowościach Dworek 6, Żuławki 

72 i Drewnicy przy ul. Długiej 52. Na dzień 1 stycznia 2019 roku jak również w dniu 31 grudnia 

2019 roku wszystkie mieszkania będące w zasobie Gminy Stegna posiadały toalety. W latach 

ubiegłych głównym źródłem pozyskiwania lokali były zasiedlone mieszkania, przekazane przez 

Agencję Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz zakup 

jednego lokalu i jego adaptacja na dwa niezależne mieszkania. Gmina nie buduje mieszkań 

socjalnych. Lokale mieszkalne podzielone są na trzy kategorie, które dzielimy w zależności       

od standardu, stanu technicznego budynku i lokali oraz ich lokalizacji. Przeważają lokale               

o najniższej kategorii III – 33 lokale, kategorii II – 10 lokali, kategorii I – 3 lokale. Na terenie 

Gminy Stegna budowane są głównie mieszkania z przeznaczeniem sezonowym tak zwane 

apartamenty przede wszystkim w miejscowościach wypoczynkowych takich jak Stegna i Jantar. 

Ceny nowo wybudowanych mieszkań przekraczają możliwości finansowe osób oczekujących 

na przydział lokalu gminnego. Natomiast obrót lokali mieszkalnych w pozostałych 

miejscowościach Gminy Stegna jest znikomy. W Gminie Stegna nie został powołany Zarząd 

Budynków Komunalnych, a sprawami związanymi z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi    

i usługowymi zajmują się pracownicy zatrudnieni w Referacie Infrastruktury, Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. W lokalach wchodzących w skład Gminnego Zasobu 

Mieszkaniowego wysokość stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali ustala się       

w zależności od kategorii lokalu mieszkalnego. Za podstawę do ustalenia podstawowych stawek 

czynszu w poszczególnych latach przyjęto wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa pomorskiego z dnia 1 lipca 

roku poprzedzającego okres obowiązywania czynszu. Powyższe zasady zostały zapisane              

w Wieloletnim programie gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stegna na lata 

2020-2024, który został przyjęty Uchwałą nr XI/116/2019  Rady Gminy Stegna z dnia 29 

listopada 2019 r. oraz w nieobowiązującym obecnie Wieloletnim programie gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stegna na lata 2015-2019. Pomocą finansową i materialną 

dla mieszkańców Gminy Stegna zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast 

Gmina udziela pomocy w zakresie przydziału lokali i w miarę możliwości w zakresie 

przeprowadzania prac remontowych lokali. Ponadto Gmina Stegna współpracuje                             

ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, których jest członkiem na różnych płaszczyznach,                    

w szczególności przy wyborze zarządu i administratora a na dalszym etapie przy bieżących 

sprawach wspólnoty oraz pracach konserwacyjnych i remontowych. 
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STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ  31 GRUDNIA 2019 ROKU 

Lp. Obręb 

Teren 

budowlany i 

pod 

zabudową 

BUDYNKI Ulice, 

drogi itp. 

pow. w ha 

Grunty 

rolne 

pow. w ha 

Pozostałe 

grunty 

Pow. ha powierz. 

 w ha 

Mieszka -

niowe 

Gospo -

darcze 
inne 

1. Bronowo 0,4573 1,70 2,20 2 23,4398 6,1946 10,0374 

2. Chełmek 0,4362    6,7179 2,1572  

3. Chorążówka 0,0500    5,7508  0,1200 

4. Drewnica 4,4737 1,82 0,82 2 22,7935 145,1711 3,3992 

5. Dworek 0,5536 0,32 0,32 1 27,4141 2,8239  

6. Niedźwiedzica 0,0968    16,6025 0,4165  

7. Głobica 0,2200    6,7287 0,1949 0,0800 

8. Izbiska 0,0784   1 4,1804 4,1662 7,1100 

9. Jantar 3,8554 1,75 0,25 6 21,8468 9,4266 1,3700 

10. Junoszyno 2,3922    17,1589 5,6703 2,1163 

11. Mikoszewo 3,5714 1 0 4 11,9311 79,1211 8,1758 

12. Przemysław 6,0988    6,2497 2,0336  

13. Rybina 1,4539 3,19 2,19 3 16,6684 2,9977 0,0056 

14. Stegienka 0,0729   1 11,4319 3,1694 0,6491 

15. Stegna 14,5861 0,07 0,07 16 32,9005 7,3428 3,1751 

16. Stobiec 0,1044   1 10,9933 2,1236 9,6057 

17. Świerznica 1,2943 0,45 0,45  11,1183 0,8670 0,3663 

18. Tujsk 1,4673 4 3 3 11,9295 7,0011 1,7885 

19 Żuławki 0,6423 1 2,59 3,18 25,0726 4,6247 3,5497 

Ogółem: 41,9050 15,30 11,89 43,18 290,9287 285,5023 51,5487 

 

Wartość księgowa gruntów                           93.764.868,51 zł 

Wartość księgowa budynków                          19.235.472,29 zł 

9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Od 2011 roku dane z ewidencji gminnej zostały przeniesione do Centralnej Ewidencji                       

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z dniem przeniesienia wpisu, wójt przestał być 

organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. W związku                           

z powyższym wszelkie informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 

są powszechnie dostępne na stronie CEiDG, którą nadzoruje Ministerstwo Rozwoju. W 2019 
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roku przyjęto w Urzędzie Gminy w Stegnie i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 1285 wniosków dotyczących wpisów nowej działalności, zmian 

we wpisie już istniejącym, zawieszeń, wznowień oraz wykreśleń działalności. W porównaniu 

do roku 2018 liczba wniosków uległa niewielkiej zmianie – było ich 1295, zatem w 2019 r. 

liczba wniosków zmalała o 10 sztuk. Przedmiotem działalności przedsiębiorców po kodzie PKD 

niezmiennie pozostały określone poniżej zakresy: 

 wynajem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego 

zakwaterowania;  

 restauracje i inne placówki gastronomiczne;  

 roboty budowlane specjalistyczne;  

 handel detaliczny.  

Dochody uzyskiwane przez Gminę Stegna z tytułu podatków i opłat lokalnych, w których 

znajduje się dochód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej, z podatku                          

od nieruchomości od osób prawnych wynosi 4 090 150,39 zł. Dochód można wyodrębnić                    

z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, który wynosi ogółem 4 373 799,99 zł, z czego 

dochód z prowadzenia ośrodków wczasowych wynosi 2 015 242 zł, natomiast pozostałe 

działalności pozwalają na uzyskanie dochodu w wysokości 297 788 zł.  

 Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2140) Gmina Stegna w 2019 roku wydała: 

 6 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; 

 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym; 

 6 wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób                     

w krajowym transporcie drogowym. 

10. DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI 

10.1.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zezwolenia na sprzedaż alkoholu posiadało 137 podmiotów, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zezwolenia posiadły 124 podmioty. Prawdopodobną 

przyczyną spadku ilości ww. podmiotów było otwarcie 3 marketów.  

Do gminnej komisji wpłynęło 19 nowych wniosków osób nadużywających alkoholu.       

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w 2019 r.  zaplanowano  445 539 zł. (dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu w 2019 r.). Do budżetu Gminy Stegna z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu wpłynęła kwota  w wysokości 450 496,07 zł., natomiast na realizację zadań ujętych    

w GPPiRPA na 2019 r. wydatkowano łącznie wartość 402 477 zł.  

Zrealizowano zadania w następujących zakresach: 

1) działalność komisji; 

2) zlecano sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznych przez biegłych sądowych; 
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3) funkcjonowały punkty konsultacyjno-informacyjne w Stegnie, Izbiskach, Jantarze oraz 

udzielano porad psychologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie; 

4) funkcjonowały placówki wsparcia dziennego: 

- świetlica opiekuńcza w Stegnie;  

- świetlica opiekuńcza w Tujsku; 

- świetlica opiekuńcza  w Bronowie; 

- świetlica opiekuńcza  w Nowotnej; 

5) funkcjonowały ogniska wychowawcze: 

-     w Szkole Podstawowej w Jantarze;  

- w Zespole Szkół w Tujsku; 

- w Szkole Podstawowej  w Mikoszewie;  

- w ZSP w Drewnicy;  

- w ZS w Stegnie; 

6) organizowano imprezy profilaktyczno- integracyjne; 

7) dofinansowano  zajęcia pozalekcyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży; 

8) udzielano rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

9) przeprowadzano kontrole punktów ze sprzedażą alkoholu. 

Poniżej tabela przedstawiająca rodzaj podjętych działań w ramach pracy punktów konsultacyjno 

–informacyjnych 

Rodzaj działania Ilość Uwagi 

Ilość przepracowanych godzin 

przez poszczególnych terapeutów 

1112 – terapeuta uzależnień 

153- psycholog 

Nie ujęto spotkań grupy AA 

Liczba porad, którym została 

udzielona porada 

Od 3 do 10 osób w czasie 

dyżuru 

 

Terapeuta - 382 porad 

Psycholog – 183 porad 

Ilość uczestników spotkań klubu 

AA 

Ok.15 osób na jednym 

spotkaniu 

 

Porady psychologa Ok. 3 razy w miesiącu  

(30 godzin w miesiącu)-  

Ok. 12 osób na dyżurze, 

spotkania z pracownikami 

świetlic profilaktycznych, 

superwizje 

 

W czerwcu  2019 roku został zorganizowany Dzień Dziecka w Drewnicy w formie 

pikniku młodzieżowego. Dzieci zostały przywiezione autobusami ze wszystkich szkół                 

do Drewnicy, co stworzyło okazję do integracji dzieci z terenu całej gminy. W trakcie zabawy 

odbywały się gry i konkursy z nagrodami. W grudniu natomiast odbył się cykl spotkań 

świątecznych z Mikołajem we wszystkich świetlicach wiejskich, w których uczestniczyły 

dzieci, biorące udział w zajęciach świetlic opiekuńczych i ognisk wychowawczych. Dzieci brały 

udział w wielu ciekawych konkurencjach a impreza była wspaniałą okazją do zabawy i bliskich 

kontaktów dzieci z różnych miejscowości Gminy Stegna. W ramach programów profilaktyki 

uzależnień podjęto kilka działań m.in. przeprowadzono program profilaktyki uzależnień 

„Człowiek w drodze” w Szkole Podstawowej w Mikoszewie. Przeprowadzono profilaktyczno-
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edukacyjne zajęcia we wszystkich szkołach nt. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom            

i patologiom społecznych. Przekazano pakiety materiałów profilaktycznych do szkół. 

Natomiast w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia  na zlecenie PARPA przekazano 

sprzedawcom alkoholu – plakaty, naklejki i ulotki. 

10.2.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  w 2019 r. 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona była 

integralnie z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

ze względu na to, iż są one związane treściami merytorycznymi a środki finansowe na realizację 

tych programów pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.                    

We wszystkich szkołach zrealizowano program profilaktyczny - warsztaty przeciwdziałania 

uzależnieniom - uświadamianie dzieci i młodzieży. Realizatorem była firma PROF-ART Anna 

Piasecka z Gdyni. Młodzież z terenu Gminy Stegna wzięła udział w programie profilaktycznym 

„Niećpa 2019” w Gdyni. Częścią programu były stoiska informacyjne min. Komendy Głównej 

Policji. Imprezę zakończył koncert zespołu Ewy Farny. W ramach programu zakupiono również 

materiały informacyjno-profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej 

Kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Materiały zostały przekazane wszystkim placówkom 

szkolnym, które realizowały kampanię. Zakupiono także sprzęt sportowy i słodycze                          

z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów w ramach realizacji powyższych 

programów. Na terenie Gminy Stegna występuje problem dopalaczy. Nauczyciele zwracają 

uwagę na zjawisko szerokiej dostępności oraz niskie koszty zakupu różnych substancji 

odurzających (np. przez Internet). Dlatego bardzo ważna jest edukacja nie tylko młodzieży,     

ale również dzieci, które zaczynają eksperymentować z ww. substancjami w bardzo młodym 

wieku. Rodzice również byli edukowani przede wszystkim jak rozpoznać czy dziecko sięga      

po substancje odurzające, jak właściwie reagować i jakie podejmować działania, żeby pomóc 

dzieciom. Tematyka realizowanych programów profilaktycznych dla młodzieży, szkoleń           

dla nauczycieli  oraz rodziców, dotyczyła przede wszystkim podnoszenia świadomości na temat 

zażywania narkotyków i dopalaczy. Łączny koszt realizacji wymienionych zadań to 11 000 zł., 

który rozliczono  w preliminarzu wydatków poniesionych na zadania realizowane w GPPiRPA  

10.3.  Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem        

na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych 
 

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie objął pomocą 411 rodziny, w których 

przebywały 793 osoby, 292 rodziny objęto pomocą w formie świadczeń, a 119 wyłącznie               

w formie pracy socjalnej.  

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  

Wyszczególnienie  

liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją świad. 

 

liczba rodzin 

ogółem 

liczba osób 

 w 

rodzinach 
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Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań 

własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, 

liczbę oraz źródło finansowania)  

1   

402 

 

292 

 

599 

w tym:  

świadczenie pieniężne  

  

2  

 

263 

 

250 

 

491 

świadczenia niepieniężne  3  160 101 289 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez 

względu na ich rodzaj, formę i liczbę  

4   

0 

 

0 

 

0 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez 

względu na ich rodzaj, formę i liczbę  

5   

402 

 

292 

 

599 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem  6  X 293 584 

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej  7  X 119 194 

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w 2019 r. wyniosła 

309. Z danych przedstawionych w tabelce poniżej wynika, iż dorosłych osób, które korzystają 

z pomocy długotrwale jest 198, pozostałe 111 osób  to dzieci korzystające z posiłków                       

w placówkach. 

Wyszczególnienie do 18 r. życia 19-59 lat 60 lat i więcej Razem 

kobiety 53 78 32 163 

mężczyźni 58 78 10 146 

 

Główne przyczyny udzielania świadczeń  
 

 Rodziny korzystające z pomocy społecznej borykają się jednocześnie z wieloma 

problemami. Wśród nich aż 147 rodzin boryka się z problemem niepełnosprawności, 134               

z problemami wynikającymi z długotrwałej lub ciężkiej choroby, 129 rodzin dotkniętych jest 

bezrobociem. Kolejnym problemem skutkującym koniecznością objęcia pomocą społeczną jest 

bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

– 60 rodzin, bezdomność (pobyt w placówkach) – 20 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa 

– 9 rodzin, ubóstwo – 7 rodzin. Ponadto 3 rodziny otrzymały pomoc z powodu alkoholizmu 

oraz 3 rodziny z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

1 rodzina w związku ze zdarzeniem losowym. 

Powody przyznania pomocy w formie świadczeń 

powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin 
liczba osób  

w rodzinach 

ubóstwo 7 11 

sieroctwo 0 0 

bezdomność  (pobyt w placówkach) 20 21 
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potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
9 37 

bezrobocie 129 340 

niepełnosprawność 147 234 

długotrwała lub ciężka choroba 134 224 

bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 
60 226 

przemoc w rodzinie 0 0 

alkoholizm 3 8 

narkomania 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
3 3 

zdarzenie losowe 1 2 

sytuacja kryzysowa 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia  
 

 Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu 

pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo 

do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych. W 2019 r. w domach pomocy społecznej ogółem z terenu naszej gminy 

przebywało 15 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek udzielania 

schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Koszty 

pomocy w tych formach pokrywane są wyłącznie ze środków własnych gminy. Schronienia 

udziela się w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych oraz innych placówkach                         

o podobnym przeznaczeniu. W 2019 r. na terenie Gminy Stegna z problemem bezdomności 

borykało się 21 rodzin, z których 20 korzystało z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stegnie w postaci schronienia w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych 

AGAPE oraz Stowarzyszeniu św. Faustyny Fides.  

Liczba osób bezdomnych dla których główne miejsce przebywania uznaje się daną gminę 
 

W 2019 r. na terenie Gminy Stegna znajdowała się 1 osoba bezdomna, która nie chciała 

skorzystać z formy wsparcia w postaci schroniska bądź noclegowni. Sytuacja ww. była 

monitorowana przez pracownika socjalnego oraz policję.  

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem 
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W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie objął pomocą 411 rodzin,  

w których przebywały 793 osoby tj. 8% mieszkańców Gminy Stegna. Z danych za 2019 r. 

zebranych przez GOPS w Stegnie wynika, iż 7 rodzin zagrożonych było ubóstwem, w tych 

rodzinach przebywa 11 osób tj. około 0,11% ogółu mieszkańców gminy. 

Bezrobocie 
 

Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym 

Dworze Gd. na 31.12.2019 r. było 304, w tym kobiety - 191, mężczyźni - 113,  osoby 

niepełnosprawne -  6. 

Pomoc społeczna 
 

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc 

wnioskuje. Pomoc społeczna w pierwszej kolejności obejmuje swymi działaniami osoby                 

i rodziny znajdujące się w najsłabszej kondycji materialnej. Prawo do świadczeń pieniężnych     

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym ustawowe kryterium 

dochodowe, które w 2019 r. wynosiło odpowiednio:  

 dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł netto;  

 dla osoby w rodzinie – 528 zł netto. 

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie        

lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej – w szczególności                 

z powodu sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa itp. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może 

być przyznany specjalny zasiłek celowy.  

Świadczenia udzielone osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej  

            Formy pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 
Liczba świadczeń 

Liczba osób 

 w rodzinach 

 Razem 402 X 292 

 Zasiłki stałe - ogółem (dotowane) 124 1234 163 

 Zasiłki okresowe - ogółem 87 333 204 

 Schronienie 20 4471 21 

 Dożywianie 253 9259 423 

 Usługi opiekuńcze- ogółem 27 15 107 29 

 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków  

 powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
1 1 2 
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 Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem 20 X 32 

 Praca socjalna X X 584 

 Odpłatność gminy za pobyt w DPS 15 163 15 

Świadczenia wynikające z polityki społecznej państwa i gminy 
 

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: 

1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;  

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

3) świadczenie rodzicielskie; 

4) zasiłek pielęgnacyjny; 

5) świadczenie pielęgnacyjne; 

6) specjalny zasiłek opiekuńczy; 

7) zasiłek dla opiekuna; 

8) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim                                        

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

Pozostałe świadczenia to: świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, Dobry start, 

stypendia i zasiłki szkolne. Wniosków złożonych w 2019 r na ww. świadczenia było 2841 sztuk.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę złożonych wniosków oraz liczbę osób korzystających                

z poszczególnych świadczeń.  

Ilość złożonych wniosków i liczba osób korzystających ze świadczeń w 2019 r. 

Rodzaj świadczenia 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba osób 

korzystających 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  398 2418 

Zasiłek pielęgnacyjny 113 1016 

Świadczenie pielęgnacyjne 13 300 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 47 72 

Zasiłek dla opiekuna 0 56 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 63 59 

Świadczenie rodzicielskie 25 45 

Jednorazowe świadczenie  

„Za życiem” 
0 0 

Świadczenia rodzinne razem  659 3966 

Fundusz alimentacyjny 126 185 

Świadczenie wychowawcze 500+ 1095 1675 
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10.4. Programy społeczne realizowane przez pomoc społeczną 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 polega na udzieleniu wsparcia 

dysfunkcyjnym rodzinom w postaci asystenta rodziny. Praca asystenta w tych rodzinach polega 

na wsparciu w pokonaniu różnorodnych trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. W 2019 roku wsparciem w formie asystentury rodzinnej objętych było 21 

rodzin, którym pomagał 1 asystent rodziny. Zakres realizowanych zadań w ramach usługi               

ma charakter kompleksowy, odpowiadający identyfikowanym potrzebom rodziny. Misją pracy 

asystenta jest towarzyszenie rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu działań 

zmierzających    do przezwyciężenia trudności i poprawy funkcjonowania systemu rodzinnego. 
 

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie na bieżąco  prowadzi monitoring 

sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą. Zadanie realizowane jest zarówno przez asystenta 

rodziny, jak i wszystkich pracowników socjalnych  Ośrodka. Prowadzona jest bardzo szeroka 

współpraca ze szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami 

zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub bardzo 

niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności informowany jest Sąd 

Rodzinny w Malborku. W 2019 roku zakończyło współpracę z asystentem 10 rodzin                          

z powodu osiągnięcia celów – 7 rodzin; z powodu zaprzestania współpracy z asystentem – 2 

rodziny. W roku sprawozdawczym nie zostało odebrane rodzinie biologicznej żadne dziecko.  

Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny  

w roku 2019: 

1) kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny – możliwość otrzymania dotacji celowej                 

z budżetu państwa; 

2) podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny; 

3) podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną  poprzez udział        

w szkoleniach i innych formach  kształcenia; 

4) zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

5) rozwój poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz utworzenie grupy wsparcia                

dla rodzin; 

„Dobry start” 838 1190 

Stypendia i zasiłki szkolne 123 196 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

79 

 

6) realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku z urodzeniem 

dziecka z ciężką chorobą i niepełnosprawnością. 

Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 

przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można 

zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej 

aktywności i wewnętrznego potencjału, w celu zdobywania nowych umiejętności, polepszenie 

w dalszym ciągu sytuacji dziecka i rodziny, zwiększenie w nich poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego oraz ograniczenie patologii społecznej. 

Działania realizowane przez GOPS w 2019 roku, współfinansowane z Unii Europejskiej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie w 2019 roku kontynuował współpracę 

z Bankiem Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym w realizacji Podprogramu 2018 oraz Podprogramu 2019. Celem współpracy jest 

nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 

Gminy Stegna oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. Formą 

przekazywania artykułów spożywczych jest paczka żywnościowa dla odbiorcy końcowego, tzn. 

minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych 

wydawane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu. W 2019 r. wydano 25 058 kg żywności 

o wartości 227 589,00 zł. GOPS pokrył koszt transportu w wysokości 1850,00 zł. Żywnością 

obdarowane zostały 673 osoby, w tym 335 kobiet i 338 mężczyzn. Żywność wydawana była      

w świetlicy w Bronowie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie. 

Praca socjalna, projekty socjalne 

Pracą socjalną w 2019 r. pracownicy socjalni objęli 293 rodziny (tj. 71,29% 

korzystających z pomocy), w których przebywało 584 osoby. Pomoc udzielana wyłącznie            

w postaci pracy socjalnej dotyczyła 119 rodzin w których przebywało 194 osoby.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Stegna 
 

Analizując poniższe dane stwierdza się, iż liczba rodzin oraz osób w rodzinach korzystających 

z pomocy społecznej systematycznie się zmniejsza. W porównaniu z 2018 r. liczba rodzin 

spadła o 67. 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w latach 

2015-2019 

Rok oceny Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2015 567 1304 

2016 582 1257 

2017 351 1077 

2018 478 1023 
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2019 411 793 

   

 

 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń i pracy socjalnej w latach 2015-2019 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób korzystających ze 

świadczeń na podstawie 

wydanych decyzji. 

739 668 537 488 402 

Liczba przeprowadzonej 

pracy socjalnej 

312 370 359 373 293 

 

Przewidywany jest dalszy spadek korzystających z pomocy społecznej ze świadczeń 

pieniężnych z uwagi na spadek bezrobocia. Jednocześnie prognozuje się wzrost 

zapotrzebowania na świadczenia niepieniężne, w szczególności w postaci usług opiekuńczych, 

teleopieki. Spowodowane to jest starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem możliwości 

pomocy ze strony najbliższych.  

Programu  „Usługi Opiekuńcze Dla Osób Niepełnosprawnych” – Edycja 2019 

W ramach programu zrealizowano  320 godzin, na których realizacje otrzymaliśmy 

2365,00 zł dofinansowania.  

Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023   

W ramach ww. programu pomocą objęto 368 osób, w tym liczba osób korzystających     

z posiłków wyniosła 115. Natomiast decyzją administracyjną przyznano pomoc w formie 

zasiłków celowych na zakup żywności 138 osobom w 131 rodzinach. Pomoc w formie posiłku 

bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego otrzymało 11 dzieci. Dożywianie 

odbywało się na terenie 11 placówek. Na posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności oraz dowóz 

posiłków do szkół w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 

wydatkowano 154 813,58 zł, z czego kwotę 123 850,86 zł stanowiła dotacja, a pozostała część 

to udział środków własnych w programie.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2020 

W 2019 r. wpłynęło do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego 37 Niebieskich 

Kart z tego założonych przez: 

 Policję – 34; 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2; 

 placówkę oświatową – 1. 

W 2019 r. objęto Procedurą Niebieskiej Karty 33 rodziny, z tego w 4 rodzinach dochodziło            

do powtórnych aktów przemocy. Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego 

i Grup Roboczych w 2019 roku wyniosła ogółem 93 osoby. 

Podjęto następujące działania: 

 skierowano 11 wniosków o zastosowanie przymusu leczenia do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

 złożono 3 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 

kodeksu karnego do Prokuratury Rejonowej w Malborku ; 

 wydano 10 skierowań sprawcom przemocy do udziału w spotkaniach Programu 

Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

Działania podejmowane na rzecz poprawy  procedur 

Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane z przemocą            

w rodzinie 

W celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat 

przemocy domowej zostały przygotowane i udostępnione materiały o charakterze 

edukacyjnym i informacyjnym takie jak ulotki, broszury oraz plakaty. Umieszczono informacje 

na stronie internetowej GOPS. Realizowane były również programy profilaktyczne skierowane 

do dzieci i młodzieży w szkołach, obejmujące tematykę przeciwdziałania przemocy                      

w środowisku szkolnym oraz w domu rodzinnym przeprowadzone przez pedagogów. Młodzież 

szkolna z terenu Gminy Stegna brała udział w konkursie ,,Gdy słabość staje się siłą” 

zorganizowanym przez Komendę Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. 

Stowarzyszenie ,,Czarni Przemysław” w ramach zajęć sportowych i językowych dzięki 

wsparciu finansowemu GKRPA w Stegnie prowadziła zajęcia z dziećmi i młodzieżą, mające    

na celu wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu bez alkoholu, komputera                      

oraz przemocy. 

Podniesienie kompetencji pracowników służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Szkolenia zaawansowane II stopnia z zakresu TSR Terapia Skoncentrowana                         

na Rozwiązaniach to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu (rozwiązywaniu 

trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych 

stron. W szkoleniach wziął udział zastępca przewodniczącej Zespołu. 

Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielają informacji i wyjaśnień głównie 
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ofiarom przemocy domowej o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach indywidualnych 

kontaktów z zainteresowanymi, informacji w zakresie przepisów prawnych oraz stosowania 

procedury związanej z przemocą w rodzinie, przekazywali również informacje sprawcom 

przemocy o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie. Poszczególni 

pracownicy socjalni zostają powołani przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego       

na koordynatorów Grup Roboczych rejonów swego działania, w których została założona 

Niebieska Karta. Prowadzą monitoring sytuacji w rodzinie i w środowisku, mający na celu 

sprawdzenie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz monitorowanie ustalonych form 

pomocy. Kampania informacyjna prowadzona przez pracowników socjalnych GOPS, którzy 

są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego „Przemocy – NIE Pomocy TAK”. W 2019 roku 

przeprowadzono 3 lokalne kampanie społeczne trwające po 3 dni podczas dystrybucji 

żywności na terenie Gminy Stegna. Łącznie uczestniczyły 62 osoby. Adresatami były przede 

wszystkim osoby dotknięte przemocą, rodziny mające problemy wychowawcze z dziećmi          

oraz rodziny z zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu. Na terenie Gminy Stegna 

prowadzone jest poradnictwo w punktach konsultacyjnych: 

 punkt konsultacyjny w Stegnie; 

 punkt Konsultacyjny w Izbiskach; 

 punkt Konsultacyjny w Jantarze. 

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na dalsze lata realizacji 

programu 

 kontynuowanie i rozwijanie współpracy między instytucjami, podmiotami, 

głównie z Policją, służbą zdrowia, oświatą, sądem oraz Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 szerzenie świadomości społecznej, głównie psychoedukacja 

rodziców/opiekunów zakresie budowania relacji przemocy; 

 wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej.  

W pieczy zastępczej przebywa aktualnie 9 dzieci.  
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10.5. Fundusz sołecki 

Łączna kwota przyznanych środków z funduszu sołeckiego w 2019 r. wynosiła 

621 805,00 zł. W 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 

617 172,96 zł, stanowiącą 99,26% wszystkich możliwych środków do rozdysponowania.  

Zestawienie poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa 

 w roku 2019 przedstawia poniższa tabela 

Lp. Nazwa Sołectwa Kwota przypadająca Kwota wydana 

1 Bronowo 26 515,00 zł 26 511,54 zł 

2 Chełmek 10 785,00 zł 10 784,48 zł 

3 Chełmek-Osada 20 863,00 zł 20 862,90 zł 

4 Chorążówka 12 386,00 zł 12 382,01 zł 

5 Drewnica 47 096,00 zł 47 095,64 zł 

6 Dworek-Niedźwiedzica 32 638,00 zł 32 636,72 zł 

7 Głobica 11 727,00 zł 11 723,45 zł 

8 Izbiska 13 940,00 zł 13 770,00 zł 

9 Jantar 46 154,00 zł 44 279,70 zł 

10 Jantar-Leśniczówka 19 356,00 zł 19 326,32 zł 

11 Junoszyno 30 612,00 zł 29 844,30 zł 

12 Mikoszewo 44 741,00 zł 44 735,71 zł 

13 Nowotna 24 631,00 zł 24 488,99 zł 

14 Popowo 13 893,00 zł 13 862,75 zł 

15 Przemysław 25 526,00 zł 25 393,02 zł 

16 Rybina 28 870,00 zł 27 803,26 zł 

17 Stegna 47 096,00 zł 47 038,78 zł 

18 Stegienka 15 259,00 zł 15 259,00 zł 

19 Stegienka-Osada 16 530,00 zł 16 525,85 zł 

20 Stobiec 17 755,00 zł 17 748,82 zł 

21 Świerznica 15 636,00 zł 15 478,93 zł 

22 Tujsk 26 750,00 zł 26 725,56 zł 

23 Wiśniówka 19 592,00 zł 19 465,38 zł 

24 Wybicko 16 154,00 zł 16 149,89 zł 

25 Żuławki 37 300,00 zł 37 279,96 zł 
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W ramach środków z funduszu sołeckiego w 2019 r. zrealizowano wiele inwestycji  

i przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy, zgodnych ze strategią gminy  

oraz mających na celu poprawę życia mieszkańców sołectw. W 2019 r. wiele sołectw podjęło 

uchwały o realizacji inwestycji drogowych ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano 

remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie następujących Sołectw: Chełmek, Chełmek-

Osada, Chorążówka, Drewnica, Dworek-Niedźwiedzica, Głobica, Izbiska, Nowotna, Popowo, 

Przemysław, Rybina, Stegienka, Świerznica, Wiśniówka, Wybicko. Podjęte działania w dużym 

stopniu zwiększyły bezpieczeństwo i komfort użytkowania gminnych dróg. Sołectwa 

wydatkowały środki na zakup lamp solarnych (Dworek-Niedźwiedzica, Jantar, Świerznica, 

Żuławki) celem doświetlenia miejscowości i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Doposażono siłownie napowietrzne w nowe urządzenia do ćwiczeń w miejscowościach: 

Chełmek-Osada, Jantar, Stegna. Doposażono również place zabaw o kolejne urządzenia 

zabawowe w miejscowościach: Jantar, Mikoszewo, Stegna, Świerznica, Tujsk, Wybicko. 

Ponadto na boisku zlokalizowanym przy placu zabaw w miejscowości Jantar-Leśniczówka 

zamontowano piłkochwyt, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu 

użytkownikom. Zakupiono również inne elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na 

śmieci, tablice informacyjne, donice) do następujących miejscowości: Dworek, Jantar, Jantar-

Leśniczówka, Junoszyno, Mikoszewo, Przemysław, Stegna, Żuławki. Sołectwa zdecydowały     

o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych (koszenie 

trawy, nasadzenia kwiatów i roślin ozdobnych). Przedsięwzięcia te wpłynęły na poprawę 

wizerunku i estetyki wsi. Wiele sołectw przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na remont 

oraz doposażenie świetlic wiejskich w niezbędne urządzenia i sprzęty m.in. oświetlenie, 

zestawy do gier i zabaw dla dzieci oraz młodzieży, rolety, firanki, maszynę do waty cukrowej, 

artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły przemysłowe (Jantar-Leśniczówka, Jantar, 

Bronowo, Stobiec, Żuławki).  Ze środków z funduszu sołeckich zorganizowano liczne spotkania 

mieszkańców, podczas których miały miejsce m.in. warsztaty i konkursy edukacyjne, ruchowe 

czy kulinarne, jak również gry i zabawy dla najmłodszych uczestników. Zestawienie 

wykonanych zakupów i poniesionych kosztów z funduszu sołeckiego przedstawiono                      

w załączniku nr 5. 

10.6.  Działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności społecznej 

mieszkańców 

Na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców mają wpływ różne działania 

podejmowane przez Gminę Stegna poprzez: 

1) fundusze sołeckie, z których finansowane są wydatki na rzecz każdego sołectwa poprzez 

planowane wydatki:  

 dla sołectw związane są z konkretnymi wydatkami, których wyborem 

zainteresowani są mieszkańcy; 

 organizowanie zebrań wiejskich związanych z planowanymi inwestycjami, 

którymi  zainteresowani są mieszkańcy konkretnej miejscowości; 
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 organizowanie spotkań mieszkańców w sprawie konkretnych działań              

na rzecz danej  społeczności; 

2) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

      i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.       

      Działalność 5 ognisk wychowawczych w szkołach, organizowanie rodzinnych imprez 

      integracyjnych, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży), dofinansowanie zajęć 

      sportowych, dofinansowanie organizacji pozarządowych, organizacja wypoczynku letniego 

      dla dzieci z grup ryzyka, 4 świetlice profilaktyczne, pomoc socjoterapeutyczna oraz 

      wychowawcza, szkolenia: "Przemoc w rodzinie", "Szkolenie mobilne dla sprzedawców 

      i osób podających alkohol". Uczestnicy: ok.600 osób rocznie objętych zadaniem ( dzieci, 

      młodzież i dorośli); 

3) powszechną naukę pływania w 2019 r. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywały się                   

w okresie od  III  do XI. uczniowie szkół podstawowych I - VIII, ok. 400 uczniów; 

4)  sport po 16°° w 2019 r. pd. 16 I. – 31.V. i  15.IX.- 15.XII. W ramach podjętego działania 

upowszechniano kulturę fizyczną i sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnikami 

były dzieci, młodzież i osoby dorosłe, ok. 300 osób; 

5) organizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Stegna 

      w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej, rozgrywki piłki nożnej w 2019 r. 

Uczestnikami były dzieci, młodzież i osoby dorosłe, grające w piłkę nożną, ok. 200 osób, 

objętych zadaniem w okresie od II do XII; 

6) Jantarowe Lato w 2019 r. –  aktywne formy spędzania wolnego czasu – siatkówka plażowa 

Stegna, Jantar. Uczestnikami były dzieci, młodzież i osoby dorosłe, grające w siatkówkę 

plażową i beach soccera, ok. 400 osób objętych zadaniem w okresie od 01.VII do 31.VIII.; 

7) Jantarowy Przełaj w dniu 25.V.2019 r.– biegi przełajowe, plaża i lasy w obrębie 

miejscowości Jantar, uczestnikami byli biegacze z całej Polski i z zagranicy  – 526 osób; 

8) IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w pływaniu w dniu 16.XI.2019 r. Celem wydarzenia 

było promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Uczestnikami byli 

uczniowie rocznika 2005 – 2012 całego powiatu nowodworskiego – 110 osób; 

9)  IV Bieg Niepodległościowy w dniu 06.XI.2019 r. Wydarzenie miało na celu promowanie 

aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, bieg niepodległościowy ulicami Stegny. 

Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z gminy Stegna – 119 osób. 

11. GMINNY  OŚRODEK  KULTURY 

Na terenie Gminy Stegna w 2019 roku funkcjonowało centrum kultury mianowicie 

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie (GOK), które nadzoruje świetlice wiejskie (Żuławki, 

Jantar, Rybina), świetlice opiekuńcze (Bronowo, Nowotna, Stegna, Tujsk) oraz Kino za Rogiem              

w Stegnie.  Budynki w których jest prowadzona działalność kulturalna GOK nie są dostosowane 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  

W 2019 r. zorganizowano 59 wydarzeń kulturalnych.  

1) W styczniu zorganizowano 4 spotkania – kolędowanie, spotkanie noworoczne, WOŚP          

w szkole w Stegnie oraz wspomnienie wigilii Musical.  
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2) W lutym zorganizowano 5 spotkań – wyjazd na lodowisko, bal karnawałowy w Domu 

Ludowym w Rybinie, dodatkowe  seanse w kinie dla dzieci i młodzieży, rozpoczęte  ferie 

szkolne – szeroki wachlarz gier i konkursów, konkurs specjałów karnawałowych, II edycję 

STEGNA MASTER OF COOK.         

3) W marcu zorganizowano 4 spotkania – bal ostatkowy w Domu Ludowym w Rybinie, dzień 

kobiet z prezentacją biżuterii, kosmetyków, spotkanie ze światowej sławy brafitterką, która 

przeprowadziła szkolenie i warsztaty brafittingu, seans filmów przyrodniczych „Mierzeja 

Wiślana” zaprezentowano podwodne filmy flory i fauny Zatoki Gdańskiej i Zalewu 

Wiślanego, wyjazd do Elbląga na VII Przegląd Zespołów Seniorskich 2019 na którym 

Zespół „Fale” ze Stegny  otrzymały wyróżnienie.  

4) W maju zorganizowano 3 spotkania – XII Festiwal  Pieśni Religijnej w Kmiecinie, gdzie 

Zespół „Fale”  zdobył I miejsce, a członkini zespołu Pani Podsiadło, zdobyła II miejsce,      

w Kinie GOK w Stegnie w ramach nocy muzeów odbyły się projekcje z cyklu Muzeum 

Utracone, Przegląd Zespołów Seniorskich w Miłomłynie – Zespół „Fale” zdobył 

wyróżnienie.  

5) W czerwcu zorganizowano 8 spotkań – III Złot Klasycznych Pojazdów w Stegnie                    

w rodzinnej i swojskiej atmosferze „biwaku” rodem z PRL, otwarcie kącika malucha – 

występ piosenki estradowej w wykonaniu dzieci, Stegnieński Spleen – spektakl muzyczny 

wykonany przez dzieci i młodzież , wspomnienie polskiej artystki Kory Jackowskiej, 

koncerty w szkołach Jantar i Stegna występy dzieci z sekcji wokalnej przy GOK, Dzień 

Dziecka w kinie – seans „Pszczółka Maja  Miodowe igrzyska”, musical „Marzenia się 

spełniają”, Disco Piknik Drewnica z okazji rozpoczęcia lata, występ „Fale” Święto mużyki 

na starówce w Elblągu, występ w kościele w Jantarze.  

6) W lipcu i sierpniu zorganizowano 11 wspaniałych imprez – trasa  z kolorami oraz bańkami 

przez cały sezon w różnych miejscowościach gminy, wystawa Kinder  Niespodzianek, 

wystawa ruchomych eksponatów  wykonanych w całości z klocków lego, a także  warsztaty, 

interaktywna wystawa o tematyce ekologicznej, koncerty organowe w kościele w Stegnie 

wykonywane przez różnych wykonawców, piknik militarny w Mikoszewie, dzień  Turysty          

w Jantarze – konkursy, animacje dla dzieci, wieczorem koncerty,  występ zespołu „Fale”               

w kościele w Jantarze, Dzień Stegny  na placu przy ul. Jagiełły – festiwal kolorów i baniek, 

konkursy taneczne, koncert  zespołów Manchester, CLEO, w Zdrowym Ciele Zdrowy Duch 

– Tujsk plac przy świetlicy, zajęcia sportowe w celu szerzenia wiedzy o zdrowiu, zajęcia 

odbywały się w każdą środę  w lipcu i sierpniu.  

7) We wrześniu zorganizowano 3 spotkania – Zespół „Fale”  w Starym Polu podczas Targów  

Ogrodniczych, dożynki gminne Bronowo plac przy świetlicy, imprezę uświetnił Jutuber  

„Kuzyn Zenka”, Zespół „Fale” wystąpił na  dożynkach  w Sztutowie.  

8) W październiku zorganizowano 3 spotkania – Dzień Seniora wyjazd do Gdańska                     

na występy artystów, Jesienne nostalgie, sala widowiskowa GOK – koncert wspomnień        

o polskich muzykach którzy odeszli. Noc Grozy -  noc horrorów w ostatni dzień 
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października. Wyświetlone zostały trzy seanse „Suspiria”, „Zakon św. Agaty”, 

„Przebudzenie dusz”. 

9) W listopadzie zorganizowano 4 spotkania – IV bieg niepodległościowy – międzyszkolny            

w Stegnie, Dzień Niepodległości w Mikoszewie, występ zespołu „Fale” na uroczystości 

upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości, spektakl komediowy Mężczyzna  

idealny     w sali widowiskowej GOK, Andrzejki sala widowiskowa GOK  zabawa taneczna 

z zespołem dwa plus dwa.  

10) W grudniu zorganizowano 5 spotkań – Jarmark Świąteczny plac przed GOK w Stegnie, 

przedświąteczne spotkania, stoiska z rękodziełem i ozdobami świątecznymi, odpalono 

iluminacje Świąteczne     na placu, Szczodry Wieczór sala widowiskowa GOK – koncert      

z okazji premiery płyty „Szczodry Wieczór Najpiękniejsze Polskie Kolędy, które 

odśpiewali uczestnicy zajęć muzycznych GOK w Stegnie, III Edycja Międzyszkolnej, 

świątecznej spartakiady o przechodni puchar mistrzów -  sala widowiskowa w GOK, 

reprezentanci szkół Gminy Stegna po raz trzeci walczyli o puchar mistrzów, zwyciężyła 

szkoła w Tujsku, „Pomorski stół Bożonarodzeniowy” Stare Pole – zespół „Fale” 

reprezentował GOK w Stegnie na corocznym przeglądzie zespołów  seniorskich, Sylwester  

sala widowiskowa w GOK – impreza zorganizowana pod hasłem Gali Hollywood, 

wręczono statuetkę oscarową za najlepszą kreację, do tańca grał zespół New Smile. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie działają następujące koła zainteresowań: 

1) ZUMBA – dla dorosłych (wtorek i czwartek) świetlica w Rybinie. Od września na Sali 

widowiskowej GOK w Stegnie;  

2) Koło ceramiczne – w Stegnie (czwartek) oraz w Jantarze (piątek);   

3) Zespół Wokalny FALE (wtorek). Zespół bierze udział w lokalnych i ogólnopolskich, 

konkursach i przeglądach zespołów muzycznych oraz promuje Gminę Stegna; 

4) zajęcia muzyczne – piosenka estradowa (4-6 lat), musical (7 lat+) – wtorek, Rybina/od  

września sala widowiskowa GOK w Stegnie – Kraina Otwartej Sztuki zespół „ Kapela  

Stegna”;  

5) fitness – świetlica Jantarowa Przystań (wtorek i czwartek);  

6) fitness – sala widowiskowa GOK w Stegnie (poniedziałek , środa);  

7) Video Reportaż – kino Stegna (budynek GOK w Stegnie) –  czwartek  – ze względu na pracę 

instruktora zajęcia zostały zawieszone z dniem 30 czerwca, planowane jest wznowienie 

zajęć w roku 2020; 

8) zajęcia HIP –HOP – sala widowiskowa GOK w Stegnie (środa). 

Ponadto GOK użycza pomieszczeń na spotkania, warsztaty, szkolenia itp. Szacowana łączna 

ilość uczestników wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie               

to 5 000 osób. Ze względu na otwarty charakter imprez oraz ruch rotacyjny, a także 

organizowane wydarzenia w sezonie letnim na świeżym powietrzu, podajemy szacunkową ilość 

mieszkańców i mieszkanek biorących udział w wydarzeniach. Szacowana wysokość 

poniesionych kosztów z tytułu zorganizowania wydarzeń kulturalnych wynosi 392 933,95 zł. 

Przy GOK w Stegnie funkcjonuje kino Stegna, należące do ogólnopolskiej sieci Kina                        
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za Rogiem.  W 2019 roku  wyświetlono 216 seansów filmowych, w których uczestniczyło 2895 

widzów. Ponadto w świetlicach zorganizowano zajęcia dodatkowe w postaci wspólnego 

śpiewania kolęd, Dnia Babci i Dziadka, wyjazdu na lodowisko, zabawy karnawałowej, Dnia 

Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Święta 

Niepodległości, Andrzejek, Mikołajek, spotkania wigilijnego, a także wycieczek rowerowych     

i pieszych oraz ognisk. 

Biblioteki 

Na terenie Gminy Stegna w 2019 r. funkcjonowało 5 bibliotek. Nie zamknięto i nie 

utworzono innych  fili. Do potrzeb osób niepełnosprawnych w 2019 r. nie dostosowano  innych 

bibliotek  niż te, które już takie udogodnienia posiadają. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 

r. wynosił  44 944 woluminów, zaś na koniec roku  41 607 woluminów (w ciągu roku 

wykreślono z inwentarza i przeprowadzono przez ubytki 4 500 woluminów, jako zniszczone        

i zaczytane). W przeliczeniu na 1 mieszkańca w dniu 1 stycznia 2019 r. łączna liczba 

woluminów wynosiła  4,60 natomiast 31 grudnia 2019 r. 4,27. W 2019 r. biblioteka w Stegnie 

zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD, z czego wypożyczonych zostało tylko 10 szt. 

Zbiory audiowizualne w 2019 r. nie zostały wzbogacone. Na początku roku tj. w dniu 

31.01.2019 r. zarejestrowano 304 osoby, natomiast na koniec roku liczba czytelniczek                       

i czytelników wzrosła do 1375 osób. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 

13 203 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 16 686 woluminów. W 2019 r. wzbogacono 

zbiory bibliotek o 1163 woluminów. Poszczególne biblioteki zatrudniały 6  pracowników.           

W ciągu roku struktura zatrudnienia uległa zmianie. W poszczególnych bibliotekach 

użytkowano 18 komputerów, które posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Biblioteki nie zapewniały czytelnikom dostępu do katalogów on-line i nie było zdalnego 

(internetowego) składania zamówień. W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały 62 

wydarzenia m. in. wieczory  wokalno-poetyckie np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień 

Niepodległości itp., spotkania autorskie,  wystawy, wyjazdy do teatrów, Narodowe Czytanie, 

lekcje biblioteczne i spotkanie z książką, mające na celu promocję czytelnictwa.                              

W wydarzeniach tych wzięło udział około 974 mieszkańców Gminy Stegna.  Biblioteki poniosły 

w związku z tymi wydarzeniami koszty w kwocie 1971,07 zł.  

Wydarzenia kulturalne zorganizowane przez biblioteki: 
 

 5 wyjazdów do teatrów – uczestniczyło 250 osób; 

 5 spotkań autorskich – uczestniczyło 225 osób; 

 Narodowe Czytanie – uczestniczyło 38 osób.  

W 2019 r. roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina Stegna wydała 

kwotę w wysokości 290 000 zł, natomiast Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie otrzymała 

dotacje ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa w wysokości 12 000 zł. 

12. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
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12.1.  Inwestycje przygotowane do realizacji 

1) złożony wniosek o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej 

przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy                 

w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” 

realizowanych na terenach wiejskich - Budowa ciągu pieszego wraz z utworzeniem miejsca 

na ognisko jako kontynuacja przedsięwzięcia budowy placu sportowo-rekreacyjnego              

w miejscowości Dworek; 

2) złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „STOP WYKLUCZENIU – 

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działania 6.2 Usługi Społeczne, Osi 

Priorytetowej 6 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych; 

3) wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy”; 

4) wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach „ZDALNA SZKOŁA” – wniosek o sfinansowanie zakupu 20 szt. 

laptopów; 

5) wniosek w trakcie przygotowania w „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                      

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 – „Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości 

Jantar”; 

6) wniosek złożony w  2019 r.  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 

ulicy Zielonej w Drewnicy; 

7) wniosek złożony w  2019 r.  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 

ulicy Brzegowej w Mikoszewie; 

8) przebudowy dróg na terenie Gminy Stegna; 

9) w grudniu 2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami na przebudowę dróg gminnych; 

Roboty związane z przebudową dróg gminnych zostaną rozpoczęte na początku następnego 

roku. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północnej i ul. Ogrodowej w Stegnie 

oraz rozpoczęta zostanie przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach. Inwestycja 

przewiduje: prace rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni typu 

pieszo-jezdnej, budowa odwodnienia jezdni sieci kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej 

organizacji ruchu. Na tę inwestycję Gmina Stegna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych, które wynosi 50% kosztów. Druga część zostanie pokryta z budżetu gminy. 

 Koszt ogółem  – 2 155 191,87 zł; 

 dofinansowanie  – 1 030 680,00 zł;  

 wkład własny   – 1 124 511,87 zł. 
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12.2. Inwestycje realizowane w 2019 roku 

Na początku 2019 roku oddano do użytku pięć przystani kajakowych, których budowę 

realizowano w drugiej połowie 2018 roku. W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – 

Kajakiem przez Żuławy” powstały dwie przystanie „rozbudowane” w Rybinie i Drewnicy, które 

zostały wyposażone w pomosty pływające z ruchomym trapem i miejscem wodowania kajaków 

(slip). Ponadto powstała mała infrastruktura: wiaty drewniane, stojaki na kajaki, toaleta 

sanitarna, palenisko z ławkami i stołami, ciągi komunikacyjne. Do stanic doprowadzono media, 

obiekty są monitorowane. W Stobcu, Tujsku i Chełmku-Osadzie zamontowano pomosty 

pływające z ruchomym trapem, schody, tablice informacyjne i stojak na rowery.  

 Koszt ogółem   – 988 067,07 zł; 

 dofinansowanie  – 883 881,00 zł; 

 wkład własny   – 148 210,07 zł. 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa 

przyrodniczego. 

 
Przystań kajakowa w Rybinie 

 

Wiata i stojak na kajaki w Drewnicy 
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Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

W 2019 w całości zakończono prace budowlane kompleksowej modernizacji                        

w budynkach użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej. W ramach prowadzonych prac 

zmodernizowano obiekty: 

 Świetlica w Bronowie; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie; 

 Budynek Urząd Gminy w Stegnie; 

 Zespół Szkół w Tujsku; 

 Dom Kultury i NZOZ w Rybinie; 

 GOSP i NZOZ w Stegnie. 

Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu pozostał jeszcze                                   

do  zrealizowania budynek NZOZ w Drewnicy. 

Dzięki prowadzonej inwestycji zainstalowano pionowe wymienniki ciepła                          

do pozyskiwania energii cieplnej bezpośrednio z ziemi. Wymieniono kotły na pompy ciepła, 

wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono ściany, dachy i stropy w budynkach 

podpiwniczonych. Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do zmniejszenie strat ciepła, 

wzrostu energooszczędności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i emisji pyłów. Działanie 

realizowano na podstawie audytów energetycznych i projektów opracowanych indywidualnie 

do potrzeb każdego z obiektów. 

Inwestycje realizowano w ramach dwóch osobnych projektów pn. Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna oraz 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna 

służących świadczeniu opieki zdrowotnej.  

 Koszt ogółem –   9 177 094,54 zł; 

 dofinansowanie –   6 302 836,32 zł; 

 wkład własny –  2 874 258,22 zł. 

Na realizację projektów otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 10.1 

Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 
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Świetlica wiejska w Bronowie 

 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie 

 

 

Zespół Szkół w Tujsku 
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Urząd Gminy w Stegnie 

 

Rewitalizacja kaplicy w Żuławkach 

Operacja pn. Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki          

– etap I. Przeprowadzono rewitalizację kaplicy grobowej w Żuławkach. Prace            

renowacyjno-konserwatorskie prowadzono wewnątrz i na zewnątrz budynku kaplicy. 

Przeprowadzono rewitalizację terenu, zabezpieczono pozostałości nagrobków i murów                

po byłym kościele ewangelickim.  

 Koszt ogółem –  303 631,89 zł; 

 dofinansowanie – 181 607,00 zł; 

 wkład własny –   122 024,89 zł. 

Środki na realizację dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

w zakresie operacji typu „Ochrona zabytków i typu tradycyjnego”. 
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Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy  

Przebudowano odcinek o długości 1,2 km – na drodze gminnej w miejscowości Tujsk wzdłuż 

pól uprawnych do wału przeciwpowodziowego, trasę oznakowano. W ramach zadania 

zbudowano miejsce postojowe w Jantarze. Drogę wykonano z ażurowych płyt betonowych 

rowerowych typu YOMB. Pozostały odcinek trasy o długości ok. 2,9 km zostanie 

przebudowany w 2020 roku. Trasa przebiega od początku wału przeciwpowodziowego                 

w pobliżu mostu drogowego przez rzekę Togę aż do granicy z Gminą Nowy Dwór Gdański.      

W ramach przedsięwzięcia powstanie łącznie ok. 18 km tras rowerowych (w tym odcinek bez 

inwestycyjny Jantar-Rybina). Trasa zostanie w całości oznakowana. 

 Koszty ogółem –   2 257 096,75 zł; 

 Dofinansowanie –   1 918 511,54 zł; 

 Wkład własny –      338 585,21 zł. 
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Projekt wspófinansowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa 

przyrodniczego. 

 
Miejsce postojowe  w Jantarze 

Budowa zejścia na plażę nr 80 w Jantarze 

Przed sezonem letnim ukończona została inwestycja pn. Budowa zejścia na plażę nr 80 w 

miejscowości Jantar. W ramach zadania powstał ciąg pieszo – jezdny wykonany z desek 

kompozytowych i żywicy syntetycznej, sieć wodociągowo-kanalizacyjna, oświetlenie i mała 

architektura.  

Wartość robót: 1 223 850, 00 zł 

Zadanie w całości finansowano ze środków własnych gminy.  

   

Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Stegnie 
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Rozpoczęte zostały prace budowlane dotyczące modernizacji boiska sportowego                 

i budowy budynku zaplecza socjalnego. Zakres objętych prac obejmuje: nawodnienie boiska, 

budowę ujęcia wody poprzez wykonanie studni wierconej, rozebranie istniejącego budynku, 

budowę nowego budynku zaplecza sportowego w technologii drewnianej wraz z instalacją 

wyposażenia budynku, wykonanie studzienek ściekowych i kanalizacyjnych z przepompownią 

wód deszczowych, studni rewizyjnej, sieci wodociągowych, montaż wodomierzy 

skrzydełkowych, zbiornik na ścieki oraz montaż skrzynek rozsączających. Planowane 

zakończenie – maj 2020 r. 

Wartość robót : 998 270,00 zł.  

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.  

 

 
 

Edukacja przedszkolna w Mikoszewie 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Mikoszewie powstanie przedszkole dla dzieci 

w wieku 3-6 lat, które swoją działalność rozpocznie we wrześniu 2020 r. W ramach 

przedsięwzięcia została wykonana adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby 

przedszkola wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz został wykonany plac 
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zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Prace remontowo-budowlane rozpoczęły się 

w październiku 2019 r. i trwały do końca roku. Przedszkole funkcjonować będzie od września 

2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30. Rekrutacja rozpocznie się w marcu 

2020 r. i będzie trwała do końca lipca 2020 r. Wszelkie szczegóły prowadzonej rekrutacji 

dostępne będą na początku przyszłego roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Mikoszewie oraz w lokalnych mediach. 

Wydatki poniesione w 2019 r.: 

 Koszt ogółem –  397 225,90 zł;  

 dofinansowanie –   389 225,90 zł; 

 wkład własny –      8 000,00 zł. 

Wydatki w ramach projektu łącznie: 

 Koszt ogółem –  1 268 467,18 zł; 

 dofinansowanie –   1 078 197,10 zł; 

 wkład własny –     190 270,08 zł. 

 

Elementy  zakupionego wyposażenia 
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Sala przedszkolna z wyposażeniem 

 
Plac zabaw przed budynkiem szkoły 

13. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI 

ZAGRANICZNYMI 

13.1.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 Gmina Stegna podejmuje współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze – 

udostepnienie lokalu na prowadzenie działalności w formie warsztatów dla osób 

niepełnosprawnych w Jantarze; 

 Spółdzielnia Socjalna „PARTNER” w Stegnie – udostępnienie lokalu                     

na prowadzenie działalności w Stegnie; 

 Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS w Stegnie – udostępnienie lokalu                        

na prowadzenie działalności; 

 jako statutowy  członek, Gmina Stegna działa aktywnie w Związku Gmin 

Pomorskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszeniu Żuławy, Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Jantarowe  Wybrzeże”, Obszarze Metropolitarnym 

Gdańsk – Gdynia-Sopot, Lokalnej Grupie Rybackiej „Brać Mierzei Żuławskiej”                       

i w Lokalnej Grupie Działania. 

Współpraca pomiędzy Gminą Stegna a podmiotami w sferze realizacji zadań publicznych, 

odbywała się w szczególności w formach: 

 zlecania organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 udziału w miarę możliwości organizacji i podmiotów w działaniach 

programowych samorządu; 

 publikowanie na stronach internetowych gminy ważnych dla podmiotów 

informacji. 
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Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wsparcia wykonania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.  

Konkursy na finansowanie lub dofinansowanie zadań były realizowane przez jednostki 

merytoryczne Urzędu Gminy Stegna odpowiedzialne za realizację zadań priorytetowych, tj.: 

 Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Samodzielne stanowisko ds. promocji, turystyki i sportu. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania         

i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. ( Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Stegna    

z dnia 7 stycznia 2019 r.).  Na realizację ww. zadania zaplanowano w 2019 r. kwotę 48 000 zł. 

Wnioski złożyły  2 organizacje pozarządowe. W wyniku konkursu  dofinansowanie uzyskały: 

1) Stowarzyszenie Czarni Przemysław   

W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie osiągnęło poniższe rezultaty: 

 zorganizowanie jednego obozu piłkarskiego w Bytowie; 

 zorganizowanie 21 meczy ligowych na własnym boisku; 

 zorganizowanie wyjazdów na 23 mecze ligowe; 

 zorganizowanie 12 sparingów na własnym boisku; 

 udział w 12 turniejach piłki nożnej; 

 przygotowanie regularnych treningów dla dzieci, młodzieży i seniorów w pięciu 

grupach dla około 100 osób z terenów wiejskich gminy Stegna oraz 

zorganizowanie rozgrywek międzyklubowych; 

 kontynuacja zadań z lat ubiegłych; 

 stworzenie nowej, najmłodszej grupy treningowej, aktywnie trenują 24 osoby – 

wyjście naprzeciw lokalnym oczekiwaniom; 

 rozwój, poprzez regularne treningi, ogólnej sprawności fizycznej która otwiera 

dziecku drogę do każdego sportu na jaki zdecyduje się w późniejszych etapach 

swojego życia, utrzymanie kondycji fizycznej w dorosłości – grupy seniorskie; 

 osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzyszkolnym, 

których nie można osiągnąć wyłącznie na lekcjach wychowania fizycznego 

(wysokie miejsce szkoły w pozaszkolnych zawodach); 

  utrzymanie boiska sportowego w miejscowości Przemysław;  

 wykupienie ubezpieczenia dla wszystkich sportowców Czarni Przemysław z 

terenu Gminy Stegna. 

Koszt realizacji zadania: 55.278,87 zł  w tym 32.000,00 zł z przekazanej dotacji. 

2)  Uczniowski Klub Sportowy „MORZE"  

W ramach przyznanej dotacji UKS osiągnął poniższe rezultaty: 

 grupa około 70 zawodników uczestniczyła w zajęciach sportowych; 

 organizacja regularnych treningów 2-3 razy w tygodniu; 
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 udział w Żuławskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Nowym Dworze Gdańskim; 

 udział młodzieży w rozgrywkach ligowych oraz systemowych. 

Koszt realizacji zadania: 20.652,06 zł  w tym 16.000,00 zł z przekazanej dotacji. 

Realizacja zadań publicznych w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć 

profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna w ramach realizacji 

zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2019 r. 

Konkurs na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia psychicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom ( Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stegna  z dnia 6 marca 2019 r.).               

Na realizację ww. zadania zaplanowano w 2019 r. kwotę 10.000,00 zł, na jeden program można 

było pozyskać 2.000,00 zł. Wnioski złożyły  4 organizacje pozarządowe.  

W wyniku konkursy  dofinansowanie uzyskały: 

1) Stowarzyszenie „Czarni Przemysław”  na program pn. „Lets play football” 

Poprzez działania podjęte w projekcie uświadamiano dzieciom niebezpieczeństwa jakie niesie 

za sobą spożywanie alkoholu, a poprzez sport udało się jak najbardziej odciągnąć ich                     

od środowiska, które może negatywnie wpływać na ich postawy społeczne.  

W ramach programu: 

 zorganizowano cykl spotkań z nauczycielem języka angielskiego, na którym 

poruszano również problem alkoholowy; 

 zorganizowano treningi piłkarskie (2 razy w tygodniu); 

 aktywizowano do dalszych spotkań sportowych. 

Osiągnięto: 

 uwrażliwienie na problemy alkoholowe; 

 rozwinięcie umiejętności piłkarskich i sportowych; 

 podniesienie samooceny uczestników zajęć; 

 zwiększenie motywacji do nauki języków; 

 przekazanie podstawowych zasad moralnych. 

Koszt realizacji programu 2.396,00  zł, w tym 1.974,12 zł z przekazanej dotacji. 

2) Uczniowski Klub Sportowy „Morze” ze Stegny na program pn. „Sport uwalnia 

pozytywne reakcje”   

Zorganizowano: 

 turniej rekreacyjno-sportowy; 

 cykliczne zajęcia rekreacyjne na stadionie w różnych kategoriach wiekowych; 

 warsztaty na temat uzależnień; 

 cykliczne zajęcia rekreacyjne na plaży w różnych kategoriach wiekowych. 

Poprzez zajęcia zrealizowano następujące cele: 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

101 

 

 propagowanie profilaktyki uzależnień poprzez promowanie postaw sportowych; 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego zdrowia; 

 rozwijanie zasad poszanowania drugiego człowieka i krzewienie zasady Fair 

Play; 

 uczenie planowania czasu wolnego. 

Koszt realizacji programu 2.850,00 zł, w tym 2.000,00 zł. z przekazanej dotacji. 

3) Stowarzyszenie „OSP” z Drewnicy na program pn. „ Planszomania” 

 Zorganizowano: 

 spotkania i rozmowy nt. profilaktyki alkoholowej; 

 zawody w gry planszowe; 

 ognisko z turniejem szachowym; 

 poczęstunek dla uczestników zajęć; 

 działania promowały Gminę Stegna. 

Poprzez zajęcia zrealizowano następujące cele: 

 zwiększenie wrażliwości na problemy alkoholowe; 

 wzmocnienie mocnych stron uczestników spotkań; 

 wzmocnienie zasad i postaw moralnych. 

Koszt realizacji programu 2.151,00 zł, w tym 1.746,00 zł z przekazanej dotacji. 

Stowarzyszenie Kulturalni ze Stegny na program „W zdrowym ciele, zdrowy duch”  

Zorganizowano: 

 zajęcia profilaktyczno-edukacyjne; 

 zajęcia rekreacyjno-sportowe. 

Poprzez zajęcia zrealizowano następujące cele: 

 promowano zdrowy tryb życia; 

 poznanie różnych form aktywności ruchowych i zasad bezpieczeństwa; 

 rozwój pozytywnych postaw społecznych; 

 nauka zdrowej rywalizacji; 

 rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową; 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności  za zdrowie i bezpieczeństwo swoje             

i kolegów; 

 rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i słabości; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Koszt realizacji programu 2.750,00 zł, w tym  1.842,19 zł  z przekazanej dotacji. 

Współpraca pozafinansowa 

Gmina Stegna wspierała działania sektora pozarządowego w innych formach, w szczególności 

poprzez:  
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 promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej  

www.stegna.pl; 

 współorganizację szkoleń dot. pozyskiwania środków pozabudżetowych; 

 udzielanie wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych (doradztwo, 

pomoc w przygotowaniu wniosku itp.); 

 prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania 

publiczne, aktualizację formularzy danych organizacji pozarządowych; 

 działalność informacyjną w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń 

i publikacji dla organizacji pozarządowych; 

 wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych organizacjom pożytku publicznego. 

Mierniki oceny realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Stegna                                       

z organizacjami pozarządowymi 

Miernikami, o których mowa w ust. 3 wobec organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów   wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie są w szczególności informacje dot.: 

1) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z Gminą realizacji 

zadań publicznych – 4; 

2) wysokości środków finansowych zaangażowanych na realizacje programu: 86.077,93 zł; 

3) wysokości wykorzystanych środków – 55.562,31 zł; 

4) wysokości wkładu własnego organizacji w realizację zadań publicznych 30.515,62 zł 

(wkład finansowy); 

5) liczby zadań zrealizowanych w ramach programu – 2; 

6) informacji o beneficjentach zrealizowanych zadań - znaczną część beneficjentów stanowią 

dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe - mieszkańcy Gminy Stegna; 

7) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 2; 

8) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych – 6. 

Gmina Stegna współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz grup społecznych – wspierając 

realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe  wniosły wkład własny w realizację 

poszczególnych zadań z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społeczeństwa. 

13.2.  Współpraca z podmiotami zagranicznymi 

Gmina współpracuje z następującymi podmiotami zagranicznymi: 

 Gmina Palafols w Hiszpanii – partnerstwo miast Europa dla obywateli – w zakresie 

wymiany turystycznej między mieszkańcami obu gmin; 

 Miasto Yantarny obwód Kaliningrad – współpraca przy organizacji Mistrzostw 

Świata w  Poławianiu Bursztynu. 

14. PODSUMOWANIE 
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Raport został opracowany w celu dokonania oceny sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy 

Stegna. Przedstawia także zmiany jakie zachodzą w życiu jej mieszkańców. Odpowiada na 

pytania o zakres realizacji poszczególnych inwestycji, zrealizowanych zadań. Wszelkie 

podejmowane decyzje mające wpływ na rozwój gminy, polepszenie warunków życia 

mieszkańców gminy zostaną poddane ocenie przez nich samych. Niestety nie wszystkie 

założenia i cele zostały zrealizowane ze względu na czynniki zewnętrzne, niezależne od gminy. 

Samorząd gminy pozyskuje środki zewnętrzne, w celu realizacji założeń i inwestycji, dysponuje 

budżetem w sposób zrównoważony, tak aby poprzez swoje aktywne działania wspomóc 

społeczność naszej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

Struktura  dochodów Gminy Stegna 

 Grupa dochodów Plan na 

31.XII.2019r 

Wykonanie na 

31.XII.2019r 

% 

wykonania 
1 2 3 4 5 

1. Dochody własne w tym: 

- podatek dochodowy od osób 

  Fizycznych- (§0010) 

-podatek dochodowy od osób 

 prawnych- (§0020) 

- podatek rolny – (§0320) 

- rekompensaty utraconych dochodów  w 

podatkach – (§2680) 

- podatek od nieruchomości- (§0310) 

- podatek leśny-(§0330) 

- podatek od środków 

  transportowych – (§0340) 

- podatki od spadków i darowizn –(§0360) 

- wpływy z karty podatkowej  

  od działalności gospodarczej- (§0350) 

- podatek od czynności  

  cywilno-prawnych- (§0500) 

- wpływy z innych lokalnych opłat 

  pobieranych przez jst  ( opłata za odpady 

komunalne, opłata adiacencka ,  opłata 

23.297.971,00 

 

6.449.046,00 

       

       87.187,00 

2.000.000,00 

 

44.931,00 

8.317.428,00 

71.205,00 

  

133.773,00 

 

53.309,00 

  

 53.239,00 

 

480.000,00 

 

 

  

24.195.753,44 

 

6.510.005,00 

         

155.600,79 

2.034.821,18 

 

44.931,00 

8.463.950,38 

71.785,00 

        

147.039,48 

 

59.127,00 

 

82.431,76 

 

766.779,65 

 

 

 

103,85 

 

100,95  

  

178,47 

101,74 

 

100,00  

101,76 

100,81 

 

109,92 

 

110,91 

  

154,83 

 

159,75 
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parkingowa, opłata planistyczna i 

rozgraniczająca (§0490),  

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem oraz 

zwrotów z lat ubiegłych– (§0940) 

- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410) 

- wpływy z opłat za zezwolenie  

   na sprzedaż alkoholu –(§0480) 

- wpływy z usług – promocja, turystyka,  

Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe 

(§0830)  
- wpływy z opłaty targowej – (§0430) 

- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440) 

- wpływy z różnych dochodów (przepadek 

wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd 

Gminy i jednostki  

budżetowe  - (§ 0970) 

- wpływy z różnych opłat (za ślub w 

plenerze, opłata za żłobek, za pas 

drogowy) (§0690)  

- odsetki  podatkowe – opłata 

prolongacyjna- (§0910) 

- odsetki od środków na 

  rachunku bankowym, pozostałe odsetki  

(§0920) 

- dochody z majątku gminy  

-(dzierżawy §0750) 

-(użytkowanie wieczyste,§0550) 

 -(sprzedaż wieczystego użytkowania,  

   § 0770) 

-przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego (§0760 ) 

- sprzedaży składników majątku 

( § 0870) 

- mandaty   (§0570) 

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów (§0950) 

- dochody od udostępnienia danych os. i 

zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych 

(§2360) 

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej (§0960) 

- odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobranych w nadmiernej wysokości 

(§ 0900 ) 

  

2.087.504,00 

 

 

 

      31.009,00 

      30.000,00 

 

420.000,00 

                 

 

     135.874,00 

296.000,00 

170.000,00 

 

 

 

27.582,00 

 

 

169.690,00 

 

 44.966,00 

 

 

         9.000,00 

 

846.044,00 

130.000,00 

 

     599.485,00 

           

  886,00     

        

              0,00 

      35.779,00 

 

     309.160,00 

           

      

 41.230,00 

          

                0,00 

  

 

         

         4.040,00 

 

  

 2.035.000,22 

  

 

 

       38.403,68 

       33.170,42 

 

450.496,07 

 

 

 142.817,46 

297.757,42 

206.586,68        

 

 

 

17.231,24 

  

 

  202.123,41 

 

67.882,82 

 

  

 116.359,27 

 

966.060,96 

 110.601,47 

 

     496.686,76 

   

     12.080,40     

       

           904,40 

      16.956,60 

      

    381.603,52 

 

   

   30.629,42 

      

       2.033,00      

 

       

                                

1.386,33 

  

 

 97,48 

 

                   

           

123,85                   

      110,57          

 

     107,26 

 

 

105,11 

100,59 

     121,52 

 

  

 

62,47 

 

 

119,11 

 

 150,96 

 

 

1.292,88 

  

114,19 

       85,08 

              

       82,85 

          

 1.363,48               

          

          0,00                    

       47,39 

             

123,43 

 

               

 74,29 

 

         0,00 

  

          

                

34,32            
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- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów 

własnych lub środków obrotowych na 

wydzielonym rachunku (§2400) 

 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

( § 0460  

- wpłata środków finansowych z   

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień  (§ 0640) 

  

- opłata za licencje taxi ( § 0590) 

 

- Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego (§ 0660) 

 

- wpłaty środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie wydatków 

, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego (§2990) 

 

- wpłata środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasły z upływem roku 

budżetowego (§6680) 

- wpływy z opłat za zarząd oraz 

ustanowienie  służebności   (§0470) 

        

 

        0,00         

            

 

      22.000,00 

 

    

       9.171,00   

 

        0,00 

  

       

  51.800,00 

 

  

 

 

95.920,00 

 

 

 

 

       40.713,00 

 

                0,00 

 

            

            83,85 

      

          

          372,71 

  

  

       26.782,54 

        

            200,00 

     

    

   57.279,00 

 

  

 

       

 95.919,91 

 

 

 

 

       40.713,00 

 

      11.161,64 

                                 

                   

0,00 

           

                  

1,69 

 

                

     292,04 

                   

         0,00 

 

        

     110,58 

 

 

                        

       

100,00 

 

 

 

       

100,00 

 

          0,00 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa  

w tym na: 

- realizację zadań  bieżących z zakresu      

administracji rządowej §  2010 

- realizację zadań bieżących              

gminy § 2030 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na pomoc w wychowywaniu 

dzieci  - ( 2060) 

15.264.506,46 
 

   

  5.669.069,46 

 

 1.739.907,00 

 

 

  7.855.530,00 

15.074.644,42 

 

 

5.602.090,91 

 

  1.646.246,08 

 

 

 7.826.307,43  

98,76 

 

 

99,82  

 

        94,62 

 

                      

99,63 

3. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich §2007 

 

393.199,76 

 

192.222,88 
 

48,89 

4. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich §2057 

 

0,00 

 

9.390,06  
 

0,00 

5. Dotacje celowe w ramach programów  

Finansowanych z udziałem środków  

Europejskich  § 6258 

 

228.607,00 

 

124.863,47 
 

54,62 

6. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich §6257 

 

  2.819.130,61  

 

1.872.436,48   

 

66,41 
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7. Dotacje celowe w ramach programów fin. 

z udziałem środków europejskich   

§ 6259 

 

0,00 

 

39.934,24 

 

0,00 

8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego 

(§2310) 

 

 900,00 

  

  

 

900,00 

  

 

 

100,00 

9. Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do SFP na 

realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do SFP.(§2460) 

 

 

4.600,00 

 

 

4.600,00 

 

 

100,0  

10. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na 
realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin(związków 

gmin)- (§6330) 

 

 

49.515,00 

 

 

49.515,00 

 

 

100,00 

11. Dotacje celowe- otrzymane z 

samorządów województw )- na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego –  (§6630) 

 

80.590,00  

 

80.590,00 

 

100,00 

12. Środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych- na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych- 

(§ 6350) 

 

 

1.136.288,00 

 

 

1.136.288,00 

 

 

100,00 

 Ogółem dotacje 19.977.336,83 18.585.384,55 93,03  

13. Subwencja ogólna w tym : 

- część oświatowa 

- część wyrównawcza  

- część równoważąca 

9.845.823,00 

8.231.954,00 

1.584.909,00 

28.960,00 

9.845.823,00 

8.231.954,00 

1.584.909,00 

       28.960,00 

100 

100 

 100 

           100 

 Razem  ( 1-13) 53.121.130,83 52.626.960,99 99,06 
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                                                                                                                                                          Załącznik Nr 2 

 

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Lp. Nazwa zadania 

Klasyfikacja budżetowa 
Plan po 

zmianach 
Wydatki ogółem 

Finansowane ze 

środków innych 

niż własne rozdział paragraf 

1 Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów – do CWŻ w NDG 01010 6010 97.500,00 47.005,00 - 

2 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w 

obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435  
01042 6050 380.590,00 377.789,42  80 590,00 

3 Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej / Morskiej 60016 6050 20.000,00 19.557,00 - 

4 
Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – Modernizacja drogi dojazdowej do 

działek 58/1, 58/2, 583/ 
60016 6050 11.350,00 11.350,00 - 

5 
Fundusz Sołecki Chorążówka  - Zakup płyt drogowych do remontu 

drogi gminnej w Chorążówce 
60016 6050 11.500,00 11.500,00 - 

6 
Fundusz Sołecki Drewnica – Remont drogi gminnej ul. Jaśminowej w 

Drewnicy 
60016 6050 43.589,00 43.588,74 - 

7 Fundusz Sołecki Głobica – Remont drogi gminnej 60016 6050 10.727,00 10.727,00 - 

8 Fundusz Sołecki Izbiska – Zakup płyt Yombo na drogę gminną nr 2/1 60016 6050 12.540,00 12.470,00 - 

9 Fundusz Solecki Nowotna – Remont części drogi osiedlowej 60016 6050 20.000,00 19.862,04 - 

10 
Fundusz Sołecki Popowo – Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 

oraz droga przed blokiem nr 8 
60016 6050 13.793,00 13.763,00 - 

11 
Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup płyt drogowych na drogę w m. 

Przemysław 
60016 6050 6.000,00 5.868,33 - 

12 Fundusz Sołecki Rybina – Zakup płyt drogowych 60016 6050 8.000,00 7.998,00 - 

13 
Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup płyt yombo i położenie ich na 

drodze nr 12 
60016 6050 7.759,00 7.759,00 - 

14 Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup płyt typu yombo działka nr 11 60016 6050 7.000,00 6.966,00 - 
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15 
Fundusz Sołecki Wiśniówka – Modernizacja drogi gminnej na terenie 

sołectwa o nr 218 
60016 6050 15.833,00 15.798,60 - 

16 Modernizacja drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze 60016 6050 40.713,00 40.713,00 - 

17 Przebudowa drogi do osiedla Nowotna działka nr 218/13 60016 6050 20.000,00 19.654,17 - 

18 
Przebudowa drogi działka nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w 

Żuławkach 
60016 6050 99.448,00 99.445,48 - 

19 Przebudowa drogi gminnej działka nr 101 w Mikoszewie 60016 6050 21.279,00 21.279,00 - 

20 Przebudowa drogi gminnej działka nr 2/1 w Izbiskach 60016 6050 72.939,00 72.939,00 - 

21 Przebudowa drogi gminnej działka nr 104 w miejscowości Wybicko 60016 6050 10.954,00 10.954,00 - 

22 Przebudowa drogi gminnej działka nr 24, 26, 30 w Żuławkach 60016 6050 3.661,00 3.661,00 - 

23 Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie  60016 6050 176.265,00 176.265,00 - 

24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Drewnicy  60016 6050 142.000,00 142.000,00 - 

25 
Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z 

odwodnieniem 
60016 6050 358.659,00 --- - 

26 Przebudowa drogi w Świerznicy działka nr 11 60016 6050 2.706,00 2.666,00 - 

27 Przebudowa dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie 60016 6050 109.119,00 --- - 

28 Przebudowa odcinka ul. Długiej w miejscowości Drewnica 60016 6050 1.353,00 --- - 

29 Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie  60016 6050 346.952,00 1.500,00 - 

30 Przebudowa ul. Jaśminowej w Drewnicy 60016 6050 55.317,00 55.317,00 - 

31 Przebudowa ul. Topolowej w Junoszynie 60016 6050 35.000,00 11.439,00 - 

32 Przebudowa ul. Zielonej w Drewnicy 60016 6050 20.000,00 19.557,00 - 

33 Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie  60016 6050 338.262,00 1.500,00 - 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

110 

 

34 Przebudowa ul. Północnej w Stegnie  60016 6050 96.415,00 1.000,00 - 

35 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych  

63095 6300 114.250,00 --- - 

36 Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Jantar 63095 6050 1.242.750,00 1.242.590,00 - 

37 Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna 63095 6050 100.000,00 --- - 

38 
Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy 

Dwór Gdański 
63095 6057 483.838,00 483.837,01 487.112,07 

39 
Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy 

Dwór Gdański 
63095 6059 359.021,00 359.020,49 - 

40 Fundusz Solecki Tujsk – Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 70005 6050 6.000,00 5.999,51 - 

41 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Gminy Stegna 
70005 6050 233.173,00 161.340,31 - 

42 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Gminy Stegna 
70005 6057 1.636.418,43 1.519.613,16 584.668,09 

43 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Gminy Stegna 
70005 6059 546.827,00 546.826,75 - 

44 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej 
70005 6050 151.342,00 49.647,23 - 

45 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej 
70005 6057 1.275.437,62 1.269.537,20 958.887,60 

46 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej 
70005 6059 302.509,81 263.975,96 - 

47 Koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły w Jantarze 70005 6050 20.000,00 --- - 

48 Wykup gruntów pod drogi 70005 6050 100.000,00 63.180,00 - 

49 Zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK 75023 6050 15.610,00 15.608,70 - 

50 Zakup plotera 75023 6060 4.859,00 4.858,50 - 

51 Zakup serwera 75023 6060 16.728,00 16.728,00 - 

52 Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie 75075 6060 7.500,00 7.500,00 - 
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53 Zakup balonu pneumatycznego reklamowo - promocyjnego 75075 6060 6.446,00 6.445,20 - 

54 Zakup bramy pneumatycznej promocyjno - reklamowej 75075 6060 8.524,00 8.523,90 - 

55 Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – Zakup namiotu 75095 6060 4.500,00 4.500,00 - 

56 Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup namiotu 75095 6060 4.583,00 4.582,98 - 

57 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
75410 6170 70.000,00 69.994,18 - 

58 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

75412 6230 30.000,00 30.000,00 - 

59 Bezpieczne Żuławy 75495 6050 12.768,00 12.767,40 - 

60 Bezpieczne Żuławy 75495 6057 112.149,00 111.737,19 107.816,17 

61 Bezpieczne Żuławy 75495 6059 19.925,00 19.924,97 - 

62 Zakup oprogramowania 80101 6050 29.022,00 28.835,23 - 

63 
Przystosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oddziału przedszkolnego 

w ZS w Tujsku 
80103 6050 59.553,00 58.000,00 - 

64 Zakup pieca konwekcyjno – parowego  80148 6060 14.384,00 14.383,46 - 

65 Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy 80195 6050 144.999,00 86.300,00 - 

66 Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie 80195 6050 145.000,00 86.300,00 - 

67 Urządzenie placu zabaw - Bronowo 85154 6060 6.000,00 5.815,44 - 

68 Urządzenie siłowni zewnętrznej Chełmek - Osada 85154 6060 3.690,00 3.690,00 - 

69 Edukacja przedszkolna w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna 85395 6057 299.115,00 299.114,54 274.000,00 

70 Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup lamp solarnych 90015 6060 1.500,00 1.500,00 - 

71 Modernizacja oświetlenia ulicznego 90015 6050 96.666,00 96.665,70 - 

72 Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Zakup lampy solarnej 90015 6060 12.716,00 12.715,11 - 
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73 Fundusz Sołecki Żuławki – Lampy solarne 90015 6060 21.601,00 21.600,03 - 

74 Fundusz Sołecki Junoszyno – Doposażenie placu zabaw 90095 6050 14.133,00 14.132,70 - 

75 Fundusz Sołecki Przemysław – Utworzenie placu zabaw 90095 6050 16.688,00 16.687,70 - 

76 
Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku przy Domu 

Ludowym 
90095 6050 7.833,00 7.833,00 - 

77 
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – Zakup kontenera, wykonanie płyty 

betonowej pod kontenery 
90095 6050 14.630,00 14.629,95 - 

78 Fundusz Sołecki Świerznica – Plac zabaw 90095 6050 4.636,00 4.514,10 - 

79 Wiata na przystanku 90095 6050 10.258,00 --- - 

80 Zagospodarowanie terenu działki nr 45/28 i 100/55 90095 6050 36.861,00 36.861,00 - 

81 Fundusz Sołecki Jantar – Zakup wiaty autobusowej 90095 6060 6.846,00 5.320,00 - 

82 Fundusz Sołecki Wybicko – Wyposażenie placu zabaw 90095 6060 5.816,00 5.815,44 - 

83 Zakup iluminacji świątecznych 90095 6060 7.540,00 7.540,00 - 

84 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do 

sektora finansów publicznych 

92109 6220 196.641,00 196.640,70 - 

85 Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki 92120 6580 35.914,00 17.488,11 - 

86 Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki 92120 6588 181.607,00 175.079,14 - 

87 Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki 92120 6589 104.805,00 100.072,75 - 

88 
Fundusz Sołecki Jantar – Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy 

wiejskiej 
92195 6050 4.000,00 4.000,00 - 

89 
Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – Modernizacja świetlicy 

wiejskiej 
92195 6050 16,00 --- - 

90 
Fundusz Sołecki Mikoszewo – CAL modernizacja ogrodzenia, 

zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie 
92195 6050 22.710,00 22.709,91 - 

91 Fundusz Sołecki Nowotna – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 92195 6050 2.331,00 2.331,00 - 

92 
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Nowotna 
92195 6050 1.319,00 1.319,00 - 
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93 Fundusz Sołecki Bronowo – Doposażenie świetlicy wiejskiej 92195 6060 5.286,00 5.285,46 - 

94 
Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Utworzenie placu zabaw, 

placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dworek 
92695 6050 7.682,00 7.682,00 - 

95 
Fundusz Sołecki Stegna – Zagospodarowanie terenu siłowni 

zewnętrznej działki 199/4 
92695 6050 19.556,00 19.556,00 - 

96 
Fundusz Sołecki Stegna – Zagospodarowanie terenu siłowni 

zewnętrznej działki 199/4 
92695 6060 14.084,00 14.083,50 - 

97 
Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego 

na bazie placu zabaw w Tujsku  
92695 6050 2.911,00 2.909,21 - 

98 
Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego 

na bazie placu zabaw w Tujsku  
92695 6060 12.294,00 12.293,85 - 

99 
Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku 

zaplecza sportowego 
92695 6050 1.022.119,00 1.017.170,00 - 

100 Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego 92695 6060 13.555,00 13.554,20 - 

101 Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Piłkochwyty 92695 6060 4.687,00 4.686,89 - 

 

 

OGÓŁEM :           12.113.385,86 10.015.745,54    
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  Załącznik Nr 3 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019   

Wyszczególnienie 

 
2019 WYKONANIE % 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Harmonogram wydatków na obsługę długu 
235 000,00  178 700,40  76,04  300 000,00  420 000,00  530 000,00  450 000,00  400 000,00  350 000,00  350 000,00  300 000,00  250 000,00  170 000,00  80 000,00  40 000,00  10 000,00  

Wynik budżetu 
-5 918 130,25  -2 026 983,15  34,25  -8 439 224,95  200 000,00  135 541,00  1 776 466,00  1 288 191,00  1 235 085,00  1 235 089,00  979 665,00  979 665,00  979 665,00  979,00  172 561,00  172 553,00  

Przychody budżetu 
8 635 540,25  8 832 840,07  102,28  10 207 332,95  1 277 104,00  1 596 983,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 
2 284 216,00  2 284 216,07  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

w tym na pokrycie deficytu budżetu 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 
6 351 324,25  6 548 624,00  103,11  2 136 288,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

w tym na pokrycie deficytu budżetu 
5 918 130,25  1 257 324,73  21,25  368 180,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 
0,00  0,00  0,00  8 071 044,00  1 277 104,00  1 596 983,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

w tym na pokrycie deficytu budżetu 
0,00  0,00  0,00  8 071 044,00  2 457 075,00  252 697,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

w tym na pokrycie deficytu budżetu 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Rozchody budżetu 
2 717 410,00  2 717 410,00  100,00  1 768 108,00  1 477 104,00  1 732 524,00  1 776 466,00  1 288 191,00  1 235 085,00  1 235 089,00  979 665,00  979 665,00  979 665,00  979 669,00  172 561,00  172 553,00  

Harmonogram spłat rat kredytów (zaciągniętych i planowanych 
do zaciągnięcia) 2 717 410,00  2 717 410,00  100,00  1 768 108,00  1 477 104,00  1 732 524,00  1 776 466,00  1 288 191,00  1 235 085,00  1 235 089,00  979 665,00  979 665,00  979 665,00  979 669,00  172 561,00  172 553,00  

Kwota długu 
3 831 214,00  3 831 214,00  100,00  10 134 150,00  9 934 150,00 9 798 609,00 8 022 143,00 6 733 952,00 5 498 867,00 4 263 778,00 3 284 113,00 2 304 448,00 1 324 783,00 345 114,00 172 553,00 0,00 

Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi 1 240 041,00  #ADR! #ADR! 962 053,32 3 425 000,00 3 700 000,00 4 450 000,00 3 500 000,00 4 390 455,00 4 877 338,00 6 318 658,00 7 806 218,00 9 341 405,00 10 925 647,00 11 000 000,00 11 802 018,00 

Wskaźnik spłaty zobowiązań 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o 

którym mowa w art..243 ust.1  ustawy(po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany rok 

0,00% x x 6,15% 5,56% 5,56% 6,33% 4,81% 3,15% 3,09% 2,42% 2,26% 2,05% 1,83% 0,37% 0,31% 

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o 

którym mowa w art.243 ust.1  ustawy, ustalona dla danego roku 
(wskaźnik jednoroczny) 

12,59% x x 4,04% 11,27% 12,26% 13,93% 11,11% 9,41% 10,17% 12,51% 14,78% 16,94% 19,03% 19,03% 20,02% 

0,00 x x 6,12% 11,50% 12,17% 14,64% 11,40% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 

stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art..243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony o 

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( 
wskaźnik ustalony w oparcio średną arytmetyczna z poprzednich 

lat) 

0,00% x x 19,53% 15,55% 7,84% 9,84% 12,77% 12,74% 9,57% 10,27% 11,52% 12,02% 12,69% 13,42% 14,55% 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 

stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art..243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w 

oparciu o wykonanie   roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średną arytmetyczna z 

poprzednich lat) 

0,00 x x 22,12% 18,14% 10,43% 9,84% 12,77% 12,74% 10,70% 10,27% 11,52% 12,02% 12,69% 13,42% 14,55% 

Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań 

określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniuzobowiązań 

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , 

obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 

rok budżetowy 

TAK x x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań 

określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , 
obliczonego w oparciu owykonanie roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

TAK x x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 
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Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,  w tym 

na: 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 776 466,00  1 288 191,00  1 235 085,00  1 235 089,00  979 665,00  979 665,00  979 665,00  979 669,00  172 561,00  172 553,00  

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 776 466,00  1 288 191,00  1 235 085,00  1 235 089,00  979 665,00  979 665,00  979 665,00  979 669,00  172 561,00  172 553,00  
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Załącznik Nr 4  

Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków UE 

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 

2015-2021 

Wartość zadania: 2 469 080,50 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 519 392 zł. - umowa 

o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% wydatków 

kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych 

i wkładu własnego. 

2. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa 

R-9  Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2021 

Wartość zadania: 1 751 148,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 080 071,21 zł. 

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% 

wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków 

niekwalifikowalnych i wkładu własnego 

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna 

służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2020 

Wartość zadania: 2 501 817,97 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 548 485,56 zł 

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 64,94% 

wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków 

niekwalifikowalnych i wkładu własnego. 
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                   Załącznik Nr 5 

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2019 rok 

Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięcia  Plan  
 Wykonanie 

wydatków  

1 Bronowo 

Organizacja spotkań integracyjnych, promocja 

Gminy 

ZAIKS - wynagrodzenie autorskie                 115,00                     114,72     

Zakupiono materiały na nagrody za udział w konkursach podczas Festynu Rodzinnego 

15.08.2019 
                500,00                     499,98     

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkania Dnia 

Seniora 16.11.2019 
             1 000,00                  1 000,00     

Oprawa podczas spotkania Dnia Seniora 16.11.2019 oraz animacje podczas Mikołajek 

14.12.2019 w Sołectwie Bronowo 
             1 035,00                  1 035,00     

Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń placu 
zabaw 

Zakupiono panele ogrodzeniowe, obejmy, śruby i nakrętki do naprawy ogrodzenia na 

placu zabaw w Bronowie 
                294,00                     293,85     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 

Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do wykaszania terenów zielonych w Sołectwie Bronowo                 627,00                     626,99     

Wykonano naprawę kosiarki spalinowej                  173,00                     173,00     

Wykoszenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie (boisko i część placu zabaw)              1 200,00                  1 200,00     

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 

Zakupiono materiały budowlane do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej                  706,00                     705,40     

Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej - położenie płytek na korytarzu 1 

piętra i klatki schodowej 
             6 500,00                  6 500,00     

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 

Zakupiono środki czystości i artykuły przemysłowe do bieżącego utrzymania świetlicy 

wiejskiej 
                733,00                     732,33     

Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej                 432,00                     432,00     

Doposażenie świetlicy wiejskiej 

Zakupiono stoły składane 200x100 15 sztuk, wózek do przewożenia stołów + usługa 

transportowa oraz szafę chłodniczą 2-drzwiową z półkami i prowadnicami, oprawy LED 5 
sztuk 

             6 843,00                  6 842,71     

                665,00                     664,20     

             5 286,00                  5 285,46     

Razem Bronowo   26 515,00 26 511,54 

2 Chełmek 

Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w 

miejscowości Chełmek - kontynuacja 
Wykonano remont drogi gminnej działka nr 19/1 w miejscowości Chełmek              8 800,00                  8 800,00     

Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców 

Zakupiono artykuły jako nagrody na Festyn Sołecki 21.09.2019 i na spotkanie 
Mikołajkowe 08.12.2019 

                600,00                     600,00     

Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania na Festynie Sołeckim 21.09.2019                 400,00                     399,94     

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 

Zakupiono ziemię, korę sosnową, krzewy iglaste oraz paliwo i żyłkę tnącą do wykoszenia 

gminnych terenów zielonych 
                885,00                     884,54     

Wykonano przegląd kosy spalinowej                 100,00                     100,00     
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Razem Chełmek              10 785,00                 10 784,48     

3 
Chełmek - 

Osada 

Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup 
materiałów do koszenia 

Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego                 200,00                     200,00     

Zakup Polisy OC na kajaki  Wykupiono polisę OC z tytułu posiadania i wypożyczania kajaków                 550,00                     550,00     

Zakup materiałów i sprzętu do renowacji placu 

zabaw oraz przeglądu placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej 

Zakupiono materiały do konserwacji elementów placu zabaw                  699,00                     699,00     

Wykonanie przeglądu rocznego placu rekreacyjnego składającego się z placu zabaw i 
siłowni napowietrznej 

                406,00                     405,90     

Spotkanie integracyjne mieszkańców 

Usługa animatora podczas Festynu Rodzinnego 31.08.2019                 893,00                     893,00     

Wynajem 2 sztuk urządzeń rekreacyjnych - dmuchańców na Festyn dla mieszkańców 

Sołectwa 31.08.2019 
             1 107,00                  1 107,00     

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: ławka + stepper, prostownik + drabinka              5 658,00                  5 658,00     

Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 

58/2, 58/3 

Wykonano modernizację drogi gminnej dz.nr 58/9 w Chełmku-Osadzie na odcinku 27 

m.b. 
           11 350,00                 11 350,00     

Razem Chełmek Osada              20 863,00                 20 862,90     

4 Chorążówka 

Imprezy okolicznościowe dla dzieci 

Zakupiono artykuły na nagrody na spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców 

Sołectwa 14.12.2019 
                200,00                     196,25     

Zakupiono materiały dekoracyjne, kubki, artykuły papiernicze, spożywcze i 
jednorazowego użytku do organizacji spotkania kulturalno - integracyjnego mieszkańców 

Sołectwa 14.12.2019 

                686,00                     685,76     

Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych 

do remontu drogi gminnej we wsi Chorążówka - 
kontynuacja remontu drogi gminnej 

Zakupiono staro użyteczne płyty żelbetowe drogowe, pełne             11 500,00                 11 500,00     

Razem Chorążówka              12 386,00                 12 382,01     

5 Drewnica 

Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w 

Drewnicy - kontynuacja 

Zakupiono płyty drogowe 300x150x15  94 sztuki na remont drogi gminnej ulicy 

Jaśminowej w Drewnicy 
           43 589,00                 43 588,74     

Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd 

techniczny 
Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Estetyzacja sołectwa Zakupiono rośliny ozdobne do nasadzenia na terenie sołectwa "Zielona Wyspa"              3 101,00                  3 101,00     

Razem Drewnica              47 096,00                 47 095,64     

6 
Dworek - 

Niedźwiedzica 

Zakup lampy solarnej do postawienia w 

miejscowości Niedźwiedziówka 

Zakupiono lampę hybrydową LED, latarnię hybrydową LED o wysokości 7,5 m z dwiema 

oprawami LED 20W 
           12 716,00                 12 715,11     

Modernizacja drogi Modernizacja drogi gminnej działka nr 92 w Niedźwiedzicy               3 584,00                  3 584,00     

Zakup tablicy informacyjnej Zakupiono tablicę informacyjną 120x80 na nogach metalowych              1 500,00                  1 500,00     

Przegląd i eksploatacja sprzętu zakupionego w 

ramach FS 

Zakupiono drewnochron do konserwacji urządzeń placu rekreacyjno - sportowego w 
Dworku 

                131,00                     131,00     

Wykonano przegląd siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 369,00                     369,00     

Utrzymanie terenów zielonych Zakupiono paliwo do wykaszania terenów zielonych                 300,00                     300,00     

Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych 

mieszkańców Sołectwa 
Zakupiono artykuły wykorzystane do wykonania wieńca dożynkowego                 200,00                     200,00     

Zakupiono meble drewniane do altany, 6 ławek parkowych z oparciem i kosz betonowy 

na śmieci 
             6 156,00                  6 155,61     
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Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-

sportowego w miejscowości Dworek - 
kontynuacja 

Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej o łącznej powierzchni 48m2 na dz. nr. 38/3 w 

Dworku 
             7 682,00                  7 682,00     

Razem Dworek - Niedźwiedzica              32 638,00                 32 636,72     

7 Głobica 

Remont drogi gminnej 
Wykonano remont drogi gminnej dz. nr 39 w Głobicy masą mineralno-asfaltową o 

długości ok. 30 m.b. 
           10 727,00                 10 727,00     

Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców 

sołectwa 

Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania mieszkańców 

Sołectwa 21.09.2019 
                332,00                     332,00     

Zakupiono artykuły jednorazowego użytku, węgiel drzewny do wykorzystania podczas 

spotkania mieszkańców Sołectwa 21.09.2019 
                668,00                     664,45     

Razem Głobica              11 727,00                 11 723,45     

8 Izbiska 

Utrzymanie terenów zielonych (koszenie 

trawników) 
Wykonano koszenie obejścia świetlicy w Izbiskach w dniach 10 i 31.07.2019                 500,00                     400,00     

Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 400,00                     400,00     

Opłata za media w świetlicy Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej                 500,00                     500,00     

Zakup płyt jumbo na drogę gminną nr 2/1 

(kontynuacja) 
Zakupiono płyty betonowe Yombo 290 sztuk            12 540,00                 12 470,00     

Razem Izbiska              13 940,00                 13 770,00     

9 Jantar 

Utrzymanie terenów zielonych (koszenie 

trawników) 

Zakupiono kwiaty rabatowe i korę sosnową na klomby                 200,00                     198,00     

Wykonano prace pielęgnacyjne na terenie Sołectwa i boiska w Jantarze - koszenie, 
plewienie, przycinka, podlewanie 

             3 400,00                  3 400,00     

Zakup namiotu 

Zakupiono namiot ekspresowy kolor granatowy bez nadruku                 631,00                     549,00     

Zakupiono namiot ekspresowy granatowy i wykonano nadruk "Sołectwo Jantar"               1 369,00                  1 369,00     

Doposażenie świetlicy 
Zakupiono stół do ping-ponga HERTZ dywan 200x400 "uliczki CARS" jako doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
             1 500,00                  1 393,00     

Zakup wiaty autobusowej Dostawa i montaż wiaty przystankowej autobusowej typu EOS              6 846,00                  5 320,00     

Zakup stołów, ław gastronomicznych, grille 
Zakupiono zestaw stalowo-drewniany stół + 2 ławki 175 cm 4 sztuki oraz grill węglowy 

duży ruszt  
             2 000,00                  1 848,00     

Zakup lamp solarnych Zakupiono trzy lampy solarne LED z czujnikiem ruchu              1 500,00                  1 500,00     

Działalność kulturalna 

Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-
integracyjnego mieszkańców Sołectwa Jantar 01.02.2019 oraz puchary na Turniej 

plażowej piłki nożnej 21.07.2019 

                350,00                     350,00     

Przeprowadzenie animacji podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców 
Sołectwa Jantar 01.02.2019 połączonego z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci 

                450,00                     450,00     

Zakup koszy na śmieci Zakupiono kosze betonowe 70l. - 10 sztuk              5 590,00                  5 590,00     

Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy 

wiejskiej Jantarowa Przystań 
Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Świetlicy Wiejskiej w Jantarze              4 000,00                  4 000,00     

Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja 

Zakupiono elementy wymienne do naprawy zjazdu linowego - siedzisko z łańcuszkiem, 

siatkę polipropylenową i linkę stalową, urządzenie siłowni zewnętrznej - wioślarz 
wolnostojący oraz materiały budowlane 

             4 357,00                  4 352,60     

Wykonano przegląd placów zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     
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Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej - rower + słup + jeździec oraz 
urządzenie placu zabaw: zestaw zabawowy Lokomotywa 

           13 555,00                 13 554,20     

Razem Jantar               46 154,00                 44 279,70     

10 
Jantar 

Leśniczówka 

Piłkochwyt (zakup, montaż, ewentualnie 

dokumentacja) 

Zakupiono i zamontowano piłkochwyt 1 komplet na działce nr 353/2 w Jantarze-

Leśniczówce 
             4 687,00                  4 686,89     

Malowanie świetlicy (zewnętrzne ściany) 
Zakupiono materiały budowlane do pomalowania ścian zewnątrz budynku Świetlicy 
Wiejskiej 

             2 000,00                  1 987,39     

Kontynuacja wyposażenia altany (stół, ławki, 

grill, kosz) 
Zakupiono komplet mebli ogrodowych - stół i 2 ławki jako wyposażenie altany              3 000,00                  3 000,00     

Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk 
sołectwa + koszty transportu 

Zakupiono namiot 3x6m Clasic oraz 2-lampowy zestaw oświetleniowy              4 500,00                  4 500,00     

Konserwacja placu zabaw 

Zakupiono artykuły do konserwacji urządzeń placu zabaw                 107,00                     107,00     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej                 500,00                     500,00     

Spotkania kulturalno-integracyjne 

Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas festynu Mieszkańców 
Sołectwa 27.07.2019 

                750,00                     750,00     

Zakupiono artykuły spożywcze, węgiel drzewny i artykuły jednorazowego użytku na 

festyn Mieszkańców Sołectwa 27.07.2019 
             1 150,00                  1 149,90     

Kontynuacja - modernizacja świetlicy 

Zakupiono materiały budowlane do modernizacji świetlicy wiejskiej               1 040,00                  1 039,24     

Wykonano modernizację wewnątrz świetlicy wiejskiej              1 200,00                  1 200,00     

                   16,00                           -       

Razem Jantar Leśniczówka              19 356,00                 19 326,32     

11 Junoszyno 

Poprawa wizerunku wsi Zakupiono paliwo do sprzętów koszących                 550,00                     550,00     

Przegląd, remont placu zabaw i siłowni 

napowietrznej 

Zakupiono element wymienny do naprawy zjazdu linowego - hamulec                 308,00                     307,50     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace 

naprawcze zjazdu linowego  
             1 506,00                  1 505,90     

Spotkania kulturalno-integracyjne 

ZAIKS - wynagrodzenie autorskie                 271,00                     270,60     

Oprawa muzyczna podczas festynu rodzinnego 20.07.2019 i 17.08.2019              1 422,00                  1 421,98     

Wykonano autorskie przedstawienie artystyczne podczas Festynu Rodzinnego 20.07.2019              1 250,00                     500,00     

Kontynuacja - doposażenie placu zabaw 

Zakupiono podest wraz z zestawem kotew oraz pomost rurowy jako urządzenie placu 

zabaw oraz 7 ławek i 4 kosze betonowe na śmieci na plac zabaw 
           11 172,00                 11 155,62     

Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy z grą edukacyjną typu memory Kółko-
krzyżyk, huśtawka Bocianie gniazdo 

           14 133,00                 14 132,70     

Razem Junoszyno              30 612,00                 29 844,30     

12 Mikoszewo Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa Zakupiono donice okrągłe 50x50 2 sztuki                 324,00                     324,00     
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Wykonano usługi koszenia, porządkowania terenu wokół Centrum Aktywności Lokalnej i 
Parku w Mikoszewie; wykonanie nasadzeń na terenie przy przystanku autobusowym w 

Mikoszewie, plewienie chwastów 

           10 226,00                 10 226,00     

Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, 

konserwacja i modernizacja małej architektury 

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace 

naprawcze urządzeń placu zabaw i siłowni napowietrznej 
             3 481,00                  3 480,90     

Promocja - oznakowanie szlaku historycznego 

Zakupiono płytki typu kamień do wykorzystania podczas renowacji pomnika 

poświęconego upamiętnieniu Przekopu Wisły 
                 84,00                       79,20     

Renowacja i odnowienie pomnika poświęconego upamiętnieniu Przekopu Wisły oraz 

wykonanie tabliczki na pomnik  
             4 916,00                  4 916,00     

Spotkanie kulturalne mieszkańców - warsztaty, 
spotkania kulturalne 

ZAIKS - wynagrodzenie autorskie                 113,00                     112,91     

Wykonano oprawę muzyczną podczas festynu mieszkańców Sołectwa Mikoszewo 
02.05.2019 

                818,00                     818,00     

Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas warsztatów świątecznych 

06-07.12.2019 
                100,00                     100,00     

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas festynu 
mieszkańców 01-03.05.2019, artykuły dekoracyjne, papiernicze i spożywcze do 

organizacji Święta Niepodległości 11.11.2019 oraz artykuły do organizacji warsztatów 

świątecznych 06-07.12.2019 

             1 969,00                  1 968,79     

CAL - modernizacja ogrodzenia, 
zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie 

Opracowanie projektu ogrodzenia przy budynku ul. Gdańska 66 i zjazdu z drogi 

wojewódzkiej na działkę gminną nr 89 w Mikoszewie, zakup bramy, furtki, płyt 

betonowych i materiałów budowlanych  

           22 710,00                 22 709,91     

Razem Mikoszewo              44 741,00                 44 735,71     

13 Nowotna 

Remont część drogi osiedlowej - zakup 

materiałów wraz z usługą naprawy 

Zakupiono płyty drogowe pełne 300x150x15  44 sztuki na remont drogi osiedlowej dz. nr 

218/13 
           20 000,00                 19 862,04     

Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy 

bieżące, materiały ogrodzenie itp. 

Zakupiono drewnochron i pędzle do prac naprawczych elementów placu zabaw                  94,00                       94,00     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Przegląd sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju Zakupiono paliwo, olej, smar, żyłkę tnącą do kosiarki                 500,00                     497,02     

Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców 

Zakupiono artykuły do organizacji spotkania Dzień Dziecka 02.06.2019 oraz na spotkanie 

"Mikołajki" 05.12.2019 
                400,00                     399,03     

Usługi animacyjne podczas Dnia Dziecka 02.06.2019 oraz podczas Mikołajek 05.12.2019                 900,00                     900,00     

Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy 

Wiejskiej 
Zakupiono garaż z blachy ocynkowanej 6x5m               2 331,00                  2 331,00     

Razem Nowotna              24 631,00                 24 488,99     

14 Popowo 

Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo Zakupiono drewnochron do odnowienia przystanku i tablicy informacyjnej                 100,00                       99,75     

Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 

302/7  
Wykonano remont drogi gminnej dz. nr 301 w Popowie            13 793,00                 13 763,00     

Razem Popowo              13 893,00                 13 862,75     

15 Przemysław 

Utworzenie placu zabaw - kontynuacja 

Zakupiono trzy ławki na plac zabaw                 913,00                     913,00     

Zakupiono polbruk, obrzeża trawnikowe, agrowłókninę oraz cement, wykonano chodnik 
(ciąg pieszy) na placu zabaw dz.nr 65 w Przemysławiu; lampę solarną LED, latarnię 

solarną uliczną o wysokości 6 m - oprawa LED 20W 

           16 688,00                 16 687,70     

Zakupiono żyłkę, olej, paliwo do kosiarek                  625,00                     624,99     
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Przegląd kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, 
żyłki i innych materiałów eksploatacyjnych 

Wykonano przegląd 2 kos spalinowych po rocznej eksploatacji                 300,00                     300,00     

Przegląd i konserwacja sprzętu placu zabaw 

Zakupiono materiały budowlane - impregnat, farba, papier ścierny i pędzle do prac 

konserwacyjnych na placu zabaw 
                594,00                     593,10     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Zakup płyt drogowych na drogę w miejscowości 

Przemysław 

Zakupiono płyty drogowe 300x150x15  13 sztuk na modernizację drogi gminnej (dz. nr 

127, 128, 129) 
             6 000,00                  5 868,33     

Razem Przemysław              25 526,00                 25 393,02     

16 Rybina 

Spotkania kulturalno-integracyjne 

Zakupiono artykuły szkolne, zabawki jako nagrody wykorzystane podczas Festynu 

Rodzinnego 07.08.2019 oraz na spotkanie choinkowe 08.12.2019 
                900,00                     900,00     

Zakupiono artykuły spożywcze i  jednorazowego użytku na spotkanie choinkowe 
08.12.2019 

                487,00                     486,71     

Wykonano animacje podczas Festynu Rodzinnego 17.08.2019 oraz podczas spotkania 

choinkowego w sołectwie Rybina 08.12.2019 
             1 500,00                  1 500,00     

Utrzymanie terenów zielonych 

Zakupiono paliwo, akumulator, żyłkę tnącą, olej do mieszanki, części zamienne do 
traktorka i kosiarki  

             1 089,00                  1 088,50     

Wykonano naprawę kosy spalinowej i kosiarki - traktorka              1 111,00                  1 110,00     

Wykonano wielokrotne wykoszenie terenu placu zabaw i kąpieliska w Rybinie wraz z 

usunięciem trawy 
             3 500,00                  3 500,00     

Zakup luster drogowych i słupków do montażu                1 000,00                           -       

Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej 

Zakupiono cement i geowłókninę do montażu słupków do piłki siatkowej, piasek do 
wykonania stref bezpieczeństwa wokół urządzeń placu zabaw  oraz materiały do 

odnowienia elementów placu zabaw 

             1 545,00                  1 482,45     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace 

naprawcze urządzenia placu zabaw - huśtawki podwójnej 
             1 255,00                  1 254,60     

Zagospodarowanie placu zabaw 
Zakupiono linię pola do gry w siatkówkę, siatkę do piłki i piłkę siatkową jako 

doposażenie boiska na placu zabaw 
                650,00                     650,00     

Zagospodarowanie Parku 
Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej o łącznej powierzchni 40m2 na dz. nr. 223/7 i 
224/2 

             7 833,00                  7 833,00     

Zakup płyt drogowych Zakupiono płyty betonowe Yombo 186 sztuk              8 000,00                  7 998,00     

Razem Rybina              28 870,00                 27 803,26     

17 Stegna 

Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej 

działki 199/4  

Zakup elementów małej architektury na działce nr 199/4 (ławka + prostownik pleców, 

ławka na profilach stalowych 3 sztuki, kosz betonowy 4 sztuki) 
             8 377,00                  8 376,30     

Wykonano chodnik z kostki brukowej i ścieżkę żwirową na działce nr 199/4 w Stegnie            19 556,00                 19 556,00     

Dostawa i montaż elementów małej architektury na działce nr 199/4 (stół betonowy do 

gry w piłkarzyki, stół betonowy do gry w szachy) 
           14 084,00                 14 083,50     

Przegląd siłowni zewnętrznej Wykonanie przeglądu rocznego siłowni napowietrznej                  369,00                     369,00     

Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców 
Sołectwa Stegna  

Zakupiono nagrody i medale dla uczestników Turnieju o Puchar Sołtysa w Ping-Ponga 
06.12.2019 

             1 470,00                  1 416,44     

Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i artykuły jednorazowego użytku do 

wykorzystania podczas Festynu Rodzinnego mieszkańców Sołectwa 28.06.2019 oraz 
Turnieju o puchar sołtysa w Ping-Ponga 06.12.2019 

             1 087,00                  1 085,04     
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Wynajem dmuchańców na Festyn dla Mieszkańców Sołectwa 01.06.2019 oraz na Festyn 
Rodzinny 28.06.2019 

             2 153,00                  2 152,50     

Razem Stegna              47 096,00                 47 038,78     

18 Stegienka 

Zakup jumb i położenie ich na drodze dz. nr 12 Wykonano remont drogi gminnej dz. nr 12 w Stegience              7 759,00                  7 759,00     

Przegląd i naprawa placu zabaw 

Zakupiono materiały do naprawy i konserwacji                  131,00                     131,00     

Wykonanie przeglądu rocznego placu zabaw                  369,00                     369,00     

Brama garażowa do budynku gminnego Zakupiono bramę segmentową przemysłową z przekładnicą łańcuchową              7 000,00                  7 000,00     

Razem Stegienka              15 259,00                 15 259,00     

19 
Stegienka - 

Osada 

Utrzymanie terenów zielonych Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie                 300,00                     300,00     

Plac zabaw - przegląd, naprawa i konserwacja 
Wykonano naprawy urządzeń placu zabaw oraz przegląd placu zabaw i siłowni 
napowietrznej - coroczna kontrola 

             1 600,00                  1 595,90     

Zakup kontenera, wykonanie płyty betonowej pod 

kontenery 

Zakupiono kontener biurowy IW-TOM oraz materiały budowlane do wykonania wylewki 

betonowej pod kontener 
           14 630,00                 14 629,95     

Razem Stegienka Osada              16 530,00                 16 525,85     

20 Stobiec 

Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. 
Sołectwa Stobiec 

Zakupiono kwiaty, krzewy, rośliny ozdobne i materiały do estetyzacji Sołectwa              1 250,00                  1 250,00     

Wykonano 5-krotne koszenie i plewienie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w 
Stobcu 

             1 500,00                  1 500,00     

Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy 
wiejskiej 

Zakupiono maszynę do waty cukrowej, warnik do napojów,  grill i meble ogrodowe, 

zestaw oświetleniowy ze statywem, artykuły gospodarstwa domowego i przemysłowego, 

rolety, lampę ogrodową i firanki jako doposażenie świetlicy wiejskiej 

           13 305,00                 13 299,30     

Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa 

Zakupiono artykuły papiernicze jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkania 

mieszkańców Sołectwa 23.11.2019 
                374,00                     373,92     

Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania integracyjnego 

mieszkańców Sołectwa 23.11.2019 
             1 326,00                  1 325,60     

Razem Stobiec              17 755,00                 17 748,82     

21 Świerznica 

Zakup, transport płyt typu Jombo dz.nr 11 Zakupiono 162 sztuki płyt betonowych Jombo              7 000,00                  6 966,00     

Plac rekreacyjno-sportowy  
Wykonano i zamontowano karuzelę tarczową trójramienną na placu rekreacyjno-

sportowym dz. nr 92/9 
             4 636,00                  4 514,10     

Montaż lamp solarnych Zamontowano dwie lampy solarne w sołectwie Świerznica              1 500,00                  1 500,00     

Zakup kosy spalinowej, paliwa, materiałów do 
kosy spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja 

placu zabaw 

Zakupiono kosę spalinową, olej do mieszanki, żyłkę, rękawice, ochronniki słuchu oraz 

paliwo do kosy 
             1 094,00                  1 093,20     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Spotkania kulturalne 
Zakupiono artykuły spożywcze i materiały do przygotowania poczęstunku podczas 

Festynu Rodzinnego 23.06.2019 i Mikołajek 13.12.2019 
             1 000,00                     999,73     

Razem Świerznica              15 636,00                 15 478,93     

22 Tujsk 

Spotkania kulturalno-integracyjne Usługi animacyjne podczas Dożynek Sołeckich 15.09.2019                 500,00                     500,00     

Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka 

sołectwa 
Zakupiono paliwo i olej do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie                 200,00                     200,00     

Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na 
bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja 

Zakupiono tablicę edukacyjną składającą się z gry kółko-krzyżyk i tablicy do rysowania 
oraz lampy LED solarne uliczne 3 sztuki 

             2 682,00                  2 682,00     
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Zakupiono materiały budowlane i palisadę do utworzenia terenu rekreacyjno-sportowego 

na bazie placu zabaw  
             2 911,00                  2 909,21     

Wykonano i zamontowano zestaw zabawowy: wieża 90, pomost stały, podest 90, ślizg z 

laminatu - 2 szt., schodki z pochwytem, trap wejściowy, ścianka wspinaczkowa 
           12 294,00                 12 293,85     

Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich 

przegląd 
Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 400,00                     400,00     

Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 
Zakupiono materiały do wykonania izolacji fundamentów oraz ocieplenia ścian zewnątrz 

budynku gminnego 
             6 000,00                  5 999,51     

Zakup namiotu z wyposażeniem 
Zakupiono namiot handlowy 450 x 300 cm czerwony oraz zestaw piknikowy ogrodowy 

200 cm 
             1 400,00                  1 388,00     

Zakup mikrofonu Zakupiono mikrofon do zestawu bezprzewodowego                 200,00                     190,00     

Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-

ruchowych 
Zakupiono kreatywną chustę animacyjną do malowania                  163,00                     162,99     

Razem Tujsk              26 750,00                 26 725,56     

23 Wiśniówka 

Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa 

dz. o nr 218 

Zakupiono płyty drogowe 300x150x15  10 sztuk oraz płyty ażurowe zbrojone 

1,00x0,75x,12m na modernizację drogi gminnej dz. nr 218 
           15 833,00                 15 798,60     

Zakup namiotu Zakupiono namiot ekspres 3x4,5m 3 ściany zielony z nadrukiem na owiewce                 800,00                     729,00     

Utrzymanie terenów zielonych 

Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie                 100,00                     100,00     

Wykonano usługę polegającą na uporządkowaniu działki nr 208/45 w Wiśniówce poprzez 

wyrównanie terenu gruntu 
                900,00                     900,00     

Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych 

Mieszkańców Sołectwa 

Zakupiono artykuły przeznaczone na nagrody  do wykorzystania podczas Mikołajek 

07.12.2019 
                711,00                     707,91     

Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły do organizacji i jednorazowego użytku oraz 

środki czystości na Festyn Mieszkańców Sołectwa 07.09.2019 i na Mikołajki 07.12.2019 
                731,00                     729,87     

Usługa animatora podczas Spotkania Mikołajkowego 07.12.2019                 517,00                     500,00     

Razem Wybicko              19 592,00                 19 465,38     

24 Wybicko 

Przegląd i konserwacja placu zabaw 

Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń placu zabaw                 248,00                     248,00     

Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola                 406,00                     405,90     

Utrzymanie terenów zielonych, materiały 

eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy 

Wykonano koszenia terenu placu zabaw i boiska w miejscowości Wybicko              1 600,00                  1 600,00     

Zakupiono olej, żyłkę tnącą, paliwo do kosy spalinowej oraz chwastox - środek 

chwastobójczy 
                420,00                     419,01     

Wykonano przegląd kosy spalinowej                  80,00                       80,00     

Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja 

Zakupiono kosz betonowy 70l. - 1 sztuka, piasek 21 ton pod urządzenia placu zabaw              1 584,00                  1 581,54     

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 105/32 w miejscowości Wybicko              5 816,00                  5 815,44     

Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy 

przystanku autobusowym, naprawa chodnika przy 
przystanku 

Wykonano remont zatoczki autobusowej kruszywem + utwardzenie w Wybicku              6 000,00                  6 000,00     

Razem Wybicko              16 154,00                 16 149,89     
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25 Żuławki 

Lampy solarne 
Wykonano montaż 3 sztuk lamp solarnych ulicznych w miejscowości Książęce Żuławy - 

dz.nr 109/2 obręb Żuławki 
           21 601,00                 21 600,03     

Przegląd placu 

Zakupiono drewnochron do konserwacji urządzeń placu zabaw                 131,00                     119,20     

Wykonano przegląd placu zabaw - coroczna kontrola                 369,00                     369,00     

Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu 

sołeckiego wraz z paliwem 

Zakupiono paliwo i część zamienne do sprzętów koszących - wykaszanie gminnych 

terenów zielonych w Sołectwie 
             1 910,00                  1 910,00     

Wykonano przegląd i wymianę zużytych części w traktorku, kosie i kosiarce spalinowej              1 090,00                  1 090,00     

Namiot z ławkami 

Zakupiono meble ogrodowe z oparciem 2 komplety               1 417,00                  1 417,00     

Zakupiono namiot Mitkotent Premium 3x6m z 3 ścianami, z nadrukiem: Sołectwo 
Żuławki Książęce Żuławy 

             4 583,00                  4 582,98     

Tablica promocyjna Wykonano tablicę promocyjną              1 499,00                  1 499,00     

Zakup doposażenia do świetlicy Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego jako doposażenie świetlicy w Żuławkach              1 000,00                     999,99     

Promocja sołectwa i imprezy integracyjne 

ZAIKS - wynagrodzenie autorskie                 123,00                     123,00     

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkania 

mieszkańców Sołectwa Żuławki 
             1 000,00                     999,76     

Oprawa muzyczna podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa 

Żuławki oraz wykonanie przedstawienia "Koperek i Kminek w Betlejem" 14.12.2019 
             2 577,00                  2 570,00     

Razem Żuławki              37 300,00                 37 279,96     

    SUMA :             621 805,00               617 172,96     
 



 

 

 

 

 


