Stegna, dnia 09.11.2020 r.

Rada Gminy Stegna

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Stegna na rok 2020 w załączeniu
przedkładam informacje dotyczące przebiegu sezonu letniego na terenie Gminy
Stegna w roku 2020 r. z podziałem na poszczególne dziedziny.
Większość planowanych z początkiem roku działań została zaniechana
w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z panującą pandemią na
terenie kraju.

Wójt
/-/ Ewa Dąbska

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO NA TERENIE GMINY
STEGNA W ROKU 2020

ZAKRES SANITARNO-PORZĄDKOWY
Od 9 marca bieżącego roku zostały zatrudnione 3 osoby na pełen etat przez Urząd
Gminy w Stegnie oraz PUP w Nowym Dworze Gdańskim w ramach prac interwencyjnych.
Od 1 maja bieżącego roku została zatrudniona z środków własnych 1 osoba na umowę zlecenie
przez Urząd Gminy w Stegnie zajmująca się utrzymaniem zieleni w należytym porządku
(pielenie, podlewanie) oraz sprzątaniem terenów komunalnych Gminy Stegna z odpadów.
Koszenie terenów komunalnych Gmina Stegna odbywało się w ramach własnych środków.
W tym roku kalendarzowym nie zostały zabezpieczone środki w budżecie PUP w Nowym
Dworze Gdańskim na organizację Prac Społecznie Użytecznych pozwalających na zatrudnienie
dodatkowych osób w okresie sezonu letniego ze względu na uruchomienie nowych form
pomocy dla mikro przedsiębiorców w ramach ,,Tarczy Antykryzysowej” wprowadzonej
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, powiatowe urzędy
pracy zostały zobligowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do
przeznaczenia wszystkich wolnych środków w ramach Funduszu Pracy oraz środków unijnych
na realizację nowych instrumentów pomocy.
Na terenach przyplażowych zostały zapewnione ogólnodostępne toalety. W Stegnie przy
zejściach na plaże nr 67,68,69 oraz w centrum przy Urzędzie Gminy funkcjonowały stacjonarne
kontenerowe toalety spłukiwane. Dostępna była również toaleta znajdująca się na terenie
targowiska gminnego w Stegnie.
Po podpisaniu umowy z Gminą Stegna firma ,,Cleaner” Zakład Sprzątania Sp. Jawna z siedzibą
w Elblągu ustawiła jedną kabinę sanitarną w miejscowości Rybina – przy Domu Ludowym
oraz jedną kabinę sanitarną na parkingu leśnym w miejscowości Junoszyno od dnia 20.04.2020
r. do dnia 31.08.2020 r. Prócz wymienionych wcześniej lokalizacji, na okres sezonu letniego
przenośne kabiny sanitarne zostały ustawione przy zejściu 88, 90, przy parku w Mikoszewie.
Dzięki porozumieniu z Nadleśnictwem Elbląg, jedna kabina WC została również ustawiona na
terenie parkingu leśnego przy wzgórzu Ks. Albrechta w Mikoszewie. Kabiny WC zostały
również ustawione na okres sezonu letniego w miejscowości Drewnica – przystań oraz
w miejscowości Jantar – park przy stawie.
Na początku bieżącego roku Nadleśnictwo Elbląg zabrało swoje kosze na odpady
zlokalizowane na terenach leśnych oraz zobowiązało Gminę Stegna do usunięcia wszelkiej
infrastruktury posadowionej na terenach Nadleśnictwa Elbląg bez wcześniejszych porozumień,
uzgodnień (ławki, kosze).
Częstotliwość mechanicznego oczyszczania ulic ustalono w następujący sposób:
III, IV, V - 2020 - 1/miesiąc;
VI, VII, VIII - 2020 - 2/miesiąc;
IX, X, XI - 2020 - 1/miesiąc.

W okresie sezonu letniego w miejscowościach nadmorskich w weekendy oprócz tego odbioru
odpadów z koszy w godzinach rannych, obowiązywał dwukrotny dodatkowy wywóz w godz.
12:00-15:00 oraz 18:00-21:00 .

W ramach wymiany na nowe zostało zakupionych 10 ławek.
W ramach przetargu nieograniczanego za utrzymanie porządku i czystości na terenie plaż
Gminy Stegna, odpowiadała firma ,,CLEAN CITY” z siedzibą w Chojnicach.
Na okres sezonu letniego z terenu plaż usunięte zostały pojemniki na odpady, tzw. kratownice.
Kratownice wrócą na plażę na okres jesienno-zimowy. Liczba koszy w okresie letnim
kształtowała się podobnie jak w roku ubiegłym - 191 sztuk. Część koszy została przystosowana
do segregacji odpadów na frakcję szkło oraz plastik. W okresie sezonu letniego w ramach
umowy, odbywał się dodatkowy dyżur pracownika odpowiedzialnego za opróżnianie
przepełnionych koszy na głównych plażach w miejscowościach Stegna, Jantar, Mikoszewo.
Firma ,,CLEAN CITY” odpowiadała również w trakcie sezonu letniego za utrzymanie terenów
przyplażowych (promenady w Stegnie i Jantarze, oraz dojścia do zejść 88 i 90 w Mikoszewie).
Dwukrotny dodatkowy wywóz odpadów z koszy ulicznych w godz. 13:00-15:00 oraz
18:00-20:00 od 04 lipca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. w :
- Jantarze ul. Rybacka, ul. Morska + Promenada.
- Stegnie ul. Lipowa + łącznik do ul. Morskiej, ul. Gdańska + PKS, ul. Morska + Promenada,
ul. Kościuszki.
Rozmieszczenie koszy w pozostałych miejscowościach:
Miejscowość
Mikoszewo

ilość koszy

42 5- park, do zejścia 90, do zejścia 88

Żuławki

9 4 – park, 3 parking

Dworek (Stróża)

2

Drewnica

uwagi

12 10 park, 1 przystań, 1 przystanek

Przemysław

2

Izbiska

1

Dworek/Niedźwiedzica

6

Bronowo

1 świetlica

Broniewo

1 PKS

Stegienka Osada

2 1- przystanek, 1- pl. zabaw

Wiśniówka

1 PKS

Wybicko

2 1- przystanek, 1- pl. zabaw

Książęce Żuławy

2 1 PKS. 1 w głębi miejscowości

Jantar
Jantar Leśniczówka

65 8 - park, 2 – boisko
3 1-plac zabaw

14 2 plac zabaw, 3 parking leśny

Junoszyno
Stegienka

2 1- PKS, 1-plac zabaw

Chełmek Osada

3 1- PKS, 1-plac zabaw, 1 -boisko

Stegna

111

Popowo

2 PKS

Rybina

6 3- przystań, 1 park, 2 PKS

Tujsk

5 2 - plac zabaw, 1 – przy cmentarzu, 2 PKS
Razem

290

Wyłoniono również Wykonawcę usługi bronowania oraz usługi mechanicznego przesiewania
plaż. Bronowanie plaż było wykonywane przez firmę „Usługi Rolnicze, Budowalne,
Transportowe” Adam Kalinowski z siedzibą w Drewnicy. Pierwszy pozimowy cykl
bronowania plaż na całej długości (ok. 11,5 km) został przeprowadzony. Drugi cykl
bronowania został przeprowadzony tylko na odcinkach plaż przeznaczonych do przesiewania
zależnie od warunków atmosferycznych.
Mechaniczne przesiewnie plaż jak w zeszłym roku prowadziło Przedsiębiorstwo Komunalne
„Mierzeja”. Odbyło się 5 cykli przesiewania w następujących terminach:
a)
b)
c)
d)
e)

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.
25.06.2020 r. – 29.06.2020 r.
13.07.2020 r. – 15.07.2020 r.
27.07.2020 r. – 30.07.2020 r.
08.08.2020 r. – 11.08.2020 r.

W poszczególnych miejscowościach mechanicznie przesiane zostały odcinki plaż o łącznej
długości około 3700 mb.
Sporządziła : Ewa Suchewicz - Kierownik ref. Gospodarki odpadami i ochrony środowiska
STRAŻ GMINNA
Straż Gminna w Stegnie w sezonie 2020 roku w miesiącach lipiec i sierpień przeprowadziła
140 kontroli posesji, 186 kontroli obiektów handlowych oraz 262 innych kontroli w tym
dotyczącym przestrzegania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Łącznie dokonano 86 interwencji z czego 38 zakończyło się nałożeniem grzywny w postaci
mandatu karnego na łączną kwotę 4050 zł. a w 48 przypadkach zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego zgodnie z treścią art. 41 KW. Skierowano 1 wniosek do Sądu
Rejonowego w Malborku.
W miesiącu lipcu i sierpniu pracowało tylko dwóch etatowych funkcjonariuszy Straży
Gminnej. Z powodu pandemii odwołano wszystkie imprezy plenerowe oraz koncerty.
Funkcjonariusze Straży Gminnej pełnili służbę przez wszystkie dni tygodnia w godzinach
8.00-16.00 oraz 10.00-18.00.
Interwencje
Kontrole
Posesje

- 86
- 588
- 140

Ob. handlowe - 186
Inne
- 262
Legitymowano - 91
MKK
- 38/4050
Pouczenia
- 48
Wnioski do Sądu - 1
Sporządził – Sylwester Rutkowski - Komendant Straży Gminnej w Stegnie
WPŁYWY Z OPŁATY

MIEJSCOWEJ I TARGOWEJ

1. MIEJSCOWA
ROK
STEGNA
JANTAR
MIKOSZEWO
JUNOSZYNO
WPŁ.
INDYW.
Razem:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

55 977
56 463
17 787
1 641

55 390
49 106
11 966
2 038

47 795
50 841
18 798
1 744
524

55 780
44 156
21 266
2 463
6 095

74 173
45 839
17 732
1 485
3 409

70 655
73 586
15 478
1 449

102 806
82 315
15 219
2 053

78 040,30
53 750,00
9 412,50
2 164,50
2 400,50

2020

131 868

119 818

119 402

129 760

143 629

161 168

202 393

145 767,80

ROK

2013

2014

2015

2016

KWOTA ZŁ

92 240

63 490

92 456

137 270

2. TARGOWA
2017

2018

2019

243 215

267 358

296 752

2020
253 215

Sporządziła – Renata Staroń - Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
SPORT i WYDARZENIA
Z uwagi na pandemię COVID-19 w miesiącu marcu podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich
wydarzeń promocyjnych i sportowych na terenie gminy Stegna. W miesiącu czerwcu po
złagodzeniu niektórych obostrzeń sanitarnych podjęto decyzję o organizacji zawodów
z cyklu „Jantarowe lato” w ramach, których odbyło się 6 turniejów plażowej piłki siatkowej,
w których udział wzięło ponad 200 osób. Wszystkie zawody rozgrywane były bez podziału
wiekowego i miały charakter otwarty. Koszt zatrudnienia instruktora i zakupu nagród wyniósł
ok. 6.000,00 zł.
Z uwagi na pandemię, szkoły z terenu powiatu nowodworskiego podjęły decyzję
o nieuczestniczeniu w tym roku w żadnych zawodach sportowych. W związku z powyższym
zaplanowane przez nas na jesień i zimę zawody sportowe zostały odwołane.
PLAŻE
W roku bieżącym miejsca pod działalność sezonową na plażach i bulwarach w Stegnie
Jantarze i Mikoszewie były wydzierżawione zgodnie z obowiązującymi umowami dzierżawy.
W związku z epidemią COVID-19 nie udało się wydzierżawić miejsc pod płatne reklamy.
Koszt badań wody na kąpieliskach Gminy Stegna w roku 2020 wyniósł 4 941,60 zł. z czego
Gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej do kwoty 2.400,00 zł.

W sezonie letnim na całej długości plaż oraz przy prawie każdym zejściu na plażę ustawiliśmy
znaki informacyjne o zachowaniu dystansu społecznego z uwagi na panującą pandemię.
Kąpieliska były otwarte zgonie z
w następujących terminach:

obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Stegna

1. Stegna I- Lipowa 100 mb od 1 lipca do 31 sierpnia .
2. Stegna II - Morska 200 mb od 22 czerwca do 2 września
3. Jantar 200 mb od 22 czerwca do 2 września
4. Mikoszewo 100 mb od 22 czerwca do 31 sierpnia.
Nadmieniam, że w bieżącym sezonie na terenie kąpielisk Gminy Stegna nikt nie utonął, co
świadczy o dobrej pracy Ratowników WOPR oraz o dobrej współpracy pomiędzy UG
a WOPR.
Z uwagi na pandemię w sezonie prowadzona była tylko informacja turystyczna w Stegnie, która
działała od pon. do pt. w godz. 9-20 a w Sob. Nd. i Św. w godz. 12-18. Do informacji
w Stegnie zatrudniliśmy 1 pracownika w ramach środków gminnych.
Podsumowanie:
Sezon letni 2020 mimo panującej pandemii przebiegł bez większych problemów
organizacyjnych, a niezbędna dokumentacja i wszystkie pozwolenia załatwiane były
w terminie. Bezpieczeństwo jak i sama organizacja kąpielisk nie budziła żadnych zastrzeżeń
czego dowodem było brak utonięć na kąpieliskach.
Sporządził – Rafał Tokarski - Inspektor ds. promocji, turystyki i sportu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie oraz Kina Za Rogiem Stegna
w sezonie letnim 2020 r.
Lp.

Data imprezy

Nazwa

Miejsce

Opis działania
Jak co roku zaprosiliśmy na jedyną , niepowtarzalną
Wystawę figurek Kinder Niespodzianek.
Tym razem do uwielbianych przez wszystkich
"kinderek" dołączyli bohaterowie Marvela oraz Star
Wars.
Wystawa czynna była codziennie w godzinach 10.00 18.00
Na wystawie można było zobaczyć ruchome eksponaty
wykonane w całości z klocków lego .
Poprzez zabawę , budowanie i naukę za pomocą
uwielbianych przez dzieci klocków LEGO każdy mógł
zostać konstruktorem.
Wystawa czynna była codziennie w godzinach 10.00 18.00
Po raz pierwszy w naszej gminie, można było zobaczyć
jedyną w Polsce, niezwykłą wystawę w całości
składającą się prac Tomasza Ołdziejewskiego - jednego
z bohaterów programu dokumentalnego "Złoto
Bałtyku" telewizji HISTORY.
Na ekspozycji można było zobaczyć:
największą , wykonaną z bursztynu replikę statku
Titanic wpisaną do księgi rekordów świata Guinnessa ,
rekwizyty pochodzące z planu zdjęciowego serialu
dokumentalnego, a także wiele innych
niepowtarzalnych "bursztynowych dzieł" autorstwa
pana Tomasza.

1.

29 czerwiec – 28
sierpnia

Wystawa
Kinder

sala
widowiskowa
GOK w Stegnie

2.

29 czerwca – 16
sierpnia

Wystawa Lego

świetlica w
Jantarze

3.

29 czerwca – 31
sierpnia

Wystawa
bursztynu
Tomasza
Ołdziejewskiego

scena GOK w
Stegnie

4.

1 lipca – 15
września

Wystawa
pojazdów służb
mundurowych

plac vis a vis
GOK

Przez cały sezon letni można było podziwiać bogatą
kolekcję pojazdów służb mundurowych należącą do
Muzeum Służb Mundurowych.
GOK w Stegnie patronował i wspierał inicjatywę.

Stegna,
Mikoszewo ,
Jantar

Zaprosiliśmy na czwartkowe pokazy filmowe w ramach
kina plenerowego.
Można było przyjechać samochodem lub skorzystać z
zapewnionych krzeseł.
W ramach pokazów wyświetlane były dwa seanse : dla
najmłodszych i dla dorosłych

sala CAL
Mikoszewo

Łowcy. B jest jednym z najbardziej oryginalnych i
barwnych kabaretów w Polsce. Laureaci największych
festiwali kabaretowych (PAKA, MULATKA, RYJEK,
LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY).
Wielokrotni gospodarze i goście telewizyjnych
programów kabaretowych w TVP i Polsacie.
GOK w Stegnie patronował oraz wspierał występ
znanych i lubianych kabareciarzy w Mikoszewie.
Ponad godzinny program, bardzo przypadł do gustu
publiczności.

5.

6.

9 lipca – 13
sierpnia

31 lipca

Kino Plenerowe

Kabaret
Łowcy.B

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID -19 w
I półroczu 2020 r. odwołane zostały następujące wydarzenia:
7.

5-7.06 (pt.-nd.)

plac przy ul.Jagiełły w Stegnie

IV ZLOT KLASYCZNYCH
POJAZDÓW

8.

12.06.2020 g. 17.00

sala widowiskowa GOK w Stegnie

9.
10.
11.

24-26.07 (pt.-nd.)
14.08.2020
lipiec - sierpień

Mikoszewo, plac przy promie
Jantar, plac przy ul. Morskiej
Koncerty Organowe

Zakończenie roku kulturalnego
realizacja projektu „Z rybą w
roli głównej”
PIKNIK MILITARNY
Dzień Turysty
Stegna, Niedźwiedzica

KINO ZA ROGIEM STEGNA
Z powodu ogłoszonej pandemii niewyświetlone zostały seanse planowane na sezon letni.
W związku z powyższym zmuszeni byliśmy do odwołania wszystkich seansów.
W sezonie letnim istniała możliwość wynajmu sali wraz seansem na wyłączność. Nie było
zainteresowania tą opcją, sala nie została wynajmowana, w związku z tym nie wyświetlono
żadnego seansu.
Sporządził – Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

