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 Szanowni Państwo 

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Sztutowo za rok 2020. 

 Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713). 

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Sztutowo w roku 

2020, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii uchwał Rady Gminy 

Sztutowo i budżetu obywatelskiego ( w naszym przypadku funduszu sołeckiego). 

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Sztutowo. 

W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedze  

o działalności za rok ubiegły i jest podstawa do obiektywnej oceny.  

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Sztutowo do lektury 

dokumentu. 

 

      Wójt Gminy Sztutowo 

            Robert Zieliński  

 

 

 

 

 

 WSTĘP 
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1.1. Położenie i powierzchnia gminy.  

 

Gmina Sztutowo jest gminą wiejską i położona jest we wschodniej części województwa 

pomorskiego. W całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego ”Mierzeja Wiślana” 

oraz w jego otulinie, stanowiącej północny skraj Żuław Wiślanych. Granicę Gminy w dużej 

części wytyczyła sama natura. Od północy stanowi ją Bałtyk, od wschodu Zalew Wiślany, od 

południa rzeka Szkarpawa a od południowego zachodu rzeka Wisła Królewiecka. 

Rysunek. Położenie Gminy Sztutowo na tle województwa pomorskiego. 

 

Źródło: Mapa podziału administracyjnego Województwa Pomorskiego  

 

Administracyjnie Gmina Sztutowo położona jest w powiecie nowodworskim. Od wschodu 

graniczy z gminą Krynica Morska, od zachodu z gminą Stegna, a od południa z gminą 

Nowy Dwór Gdański.  

 

W skład Gminy Sztutowo wchodzi 8 sołectw: 

➢ Grochowo Trzecie,  

➢ Groszkowo,  

1. INFORMACJE OGÓLNE 
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➢ Kąty Rybackie, 

➢  Kobyla Kępa,  

➢ Łaszka,  

➢ Płonina,  

➢ Sztutowo,  

➢ Grochowo Pierwsze.   
 

Obszar Gminy obejmuje 10 749 ha, w tym blisko 48% to wody, 17% - lasy,  

32% - użytki rolne i 3% - grunty pozostałe .  Obszary prawnie chronione zajmują 10 745 

ha tj. 99,96%. Gmina stanowi 16,47% powierzchni powiatu.   

 

 

 

Sztutowo jest Gminą nadmorską, dysponującą portem morskim nad Zalewem 

Wiślanym w Kątach Rybackich, złożonym z części rybackiej i pasażerskiej. Dzięki 

rozbudowanej sieci rzek i kanałów w delcie Wisły, Gmina posiada połączenia wodnymi 

drogami śródlądowymi.  

Gmina Sztutowo położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 7, łączącej Trójmiasto  

z Warszawą. Położenie u nasady Mierzei Wiślanej umożliwia dogodną lokalizację dla 

działalności gospodarczej a zarazem łatwe połączenia transportowe z Trójmiastem, Elblągiem 

oraz z Nowym Dworem Gdańskim. 

 

Powierzchnia gminy w %

Woda Lasy Uzytki rolne Grunty pozostałe
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Rysunek. Sieć komunikacyjna Gminy Sztutowo  

 

 

Sieć komunikacyjną w granicach Gminy Sztutowo tworzą: 

➢ droga wojewódzka nr 501 Przejazdowo - Gdańsk - Mikoszewo - Krynica Morska – 

Nowa Karczma na odcinku 13,5 km, 

➢ drogi powiatowe o łącznej długości 35,096 km, 

➢ drogi gminne o łącznej długości 29,5 km, 

➢ drogi wewnętrzne będące własnością gminy ok. 80 km. 

 

1.2.  Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne. 

Rada Gminy Sztutowo liczy 15 radnych. 

Przewodniczącym Rady Gminy Sztutowo, w kadencji 2018 – 2023, wybrany został Pan Marcin 

Owsiński. Funkcję Wiceprzewodniczącego pełni Pani Krystyna Skrzek.  

Przy Radzie Gminy Sztutowo, w roku 2020 działało 5 stałych komisji.  

1) Komisja Rewizyjna w skład, której wchodzi 4 radnych 

➢ Andrzej Szymański – Przewodniczący 

➢ Marian Łosiński  - Członek 

➢ Anna Zalewska – Członek 

➢ Arkadiusz Walczyk – Członek  

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
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absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie 

kontroli  

2)   Komisja Planowania i Budżetu 

➢ Irena Chlebowska – Przewodnicząca 

➢ Marian Łosiński – Członek 

➢ Krystyna Skrzek – Członek  

➢ Ryszard Krugły – Członek  

Zakres działania Komisji Planowania i Budżetu obejmuje: kreowanie polityki finansowej  

w gminie, kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych gminy, kształtowanie podatków  

i opłat lokalnych oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową.  

3)    Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury 

➢ Katarzyna Drynko – Przewodnicząca 

➢ Piotr Szlendak – Członek 

➢ Arkadiusz Walczyk – Członek 

➢ Zbigniew Zieliński – Członek  

➢ Jan Friszkemut – Członek  

Zakres działania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury obejmuje: edukację 

szkolno – przedszkolną, politykę pomocy społecznej, ochronę dziedzictwa narodowego, 

bezpieczeństwo publiczne, profilaktykę i ochronę zdrowia, promocję gminy.  

4)      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki 

➢ Jerzy Sikora - Przewodniczący 

➢ Aleksandra Hofmann – Członek  

➢ Anna Zalewska – Członek  

Zakres działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki obejmuje: 

gospodarkę  gruntami, łowiectwo i gospodarkę leśna, zaopatrzenie w wodę, ochronę 

środowiska naturalnego, kanalizację sanitarną gospodarkę odpadami komunalnymi, 

gospodarkę  przestrzenna gminy oraz działania z zakresu sportu i turystyki. .  

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

➢ Piotr Szlendak – Przewodniczący 

➢ Aleksandra Hofmann – Członek 

➢ Zbigniew Zieliński – Członek 

➢ Ryszard Krugły – Członek 

➢ Jan Friszkemut – Członek  



RAPORT O STANIE GMINY SZTUTOWO ZA ROK 2020 

 

9 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  

W roku 2019 uchwałą nr IX/96/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. została 

powołana  1 komisja doraźna  w celu zweryfikowania gminnego systemu gospodarki odpadami 

oraz opracowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Sztutowo.  

W skład komisji doraźnej wchodzą radni: 

➢      Krystyna Skrzek – Przewodnicząca 

➢      Aleksandra Hofmann – Wiceprzewodnicząca  

➢      Marian Łosiński – Członek 

➢     Andrzej Szymański – Członek 

➢     Irena Chlebowska – Członek  

Komisja w 2020 roku pracowała nad analiza systemu gospodarki odpadami w Gminie 

Sztutowo oraz dokonała podsumowania i wysunęła wnioski do dalszego procedowania.  

6 października 2020 r. została podjęta Uchwała nr XX/207/2020 Rady Gminy Sztutowo  

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Sztutowo w sprawie opracowania projektu 

Statutu Gminy Sztutowo.  

W skład komisji doraźnej wchodzą radni: 

➢ Jan Fryszkiemutm - członek 

➢ Katarzyna Drynko – członek 

➢ Krystyna Skrzek – członek 

➢ Marcin Owisiński – członek 

➢ Anna Zalewska – członek  

Komisja została powołana w celu opracowania projektu nowego Statutu Gminy Sztutowo.  

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Sztutowo. Mają istotny wpływ na 

politykę gminy i ostateczny kształt uchwał. Na swoich posiedzeniach prowadzą szczegółowe 

dyskusję w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Sztutowo, na podstawie prac 

poszczególnych komisji, podejmowała w 2020 roku niezbędne dla gminy decyzje.  

Gminne jednostki organizacyjne: 

➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie 

➢ Gminna Biblioteka Publiczna w Sztutowie 

➢ Szkoła Podstawowa im. Ofiar Stuthoffu w Sztutowie 
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➢ Przedszkole  w Sztutowie 

1.3.  Sołectwa  

W skład Gminy Sztutowo wchodzi 8 sołectw:  

➢ Sztutowo 

➢ Kąty Rybackie 

➢ Kobyla Kępa 

➢ Łaszka 

➢ Płonina 

➢ Grochowo 

➢ Grochowo Trzecie  

➢ Drochowo Pierwsze. 

 

Rysunek :  Podział gminy Sztutowo na obręby geodezyjne 
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1.4. Ludność dynamika zmian 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Sztutowo, według stanu na dzień 31.12.2020 

na podstawie prowadzonego przez gminę rejestr mieszkańców, kształtował się następująco: 

Tabela: mieszkańcy gminy w poszczególnych miejscowościach gminy Sztutowo 

Lp. Miejscowość Liczba osób zameldowanych na pobyt 
stały i czasowy 

1.  Graniczna 1 

2. Grochowo Drugie 66 

3. Grochowo Pierwsze 128 

4. Grochowo Trzecie 174 

5. Groszkowo 123 

6. Kąty Rybackie 689 

7. Kobyla Kępa  107 

8. Łaszka 354 

9. Płonina 37 

10. Skowronki 21 

11. Sztutowo 1882 

 

Rysunek:  Liczba mieszkańców sołectw gminy Sztutowo w ujęciu graficznym  
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Na terenie gminy Sztutowo w 2020 roku zanotowano 

➢ Urodzenia mieszkańców - 29 

➢ Zgony mieszkańców - 33 

➢ Zarejestrowane małżeństwa w księgach USC w Sztutowie - 23 

➢ Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - 5 par 

➢ Seniorzy 90, 90+ - 22 osoby 

➢ Kobiet – 1797 

➢ Mężczyzn - 1785 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Sztutowo 

kształtowała się następująco: 

➢ liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17)  -  582  

➢ liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64)   - 2178  

➢ liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60/65+)  -  755  

 

 

 

 Wśród mieszkańców Gminy istnieje przewaga kobiet – 1 797 do 1785 mężczyzn. 

Utrzymuje się tendencja wzrostowa udziału kobiet w strukturze ludności, w roku 2020 wskaźnik 

kobiet przypadających na 100 mężczyzn wyniósł 101 kobiety.  

Współczynnik obciążenia demograficznego dla Gminy Sztutowo oscyluje na 

korzystnym poziomie, gdzie liczba ludności w wieku produkcyjnym przewyższa ludność  

w wieku nieprodukcyjnym.  

 

17%

62%

21%

Liczba ludności Gminy Sztutowo
w podziale na 

Przedprodukcyjnym

Produkcyjnym

Poprodukcyjnym
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1.5. Gospodarstwa rolne  

 Na terenie Gminy Sztutowo funkcjonuje 214 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 

około 7012,9355 ha.  W gospodarstwach rolnych prowadzi się uprawy zbóż, buraków 

cukrowych, rzepaku. Obserwuje się rezygnację rolników z hodowli krów mlecznych na rzecz 

chowu bydła opasowego lub całkowitej rezygnacji z hodowli oraz przechodzenie z gospodarki 

produkcyjno -  hodowlanej na produkcyjną.  

W Gminie Sztutowo struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: 

➢ gospodarstwa rolne do 1 ha      - 41 

➢ gospodarstwa rolne powyżej 1 ha – 173  
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Tabela: zestawienie tabelaryczne klasyfikacji gruntów w Gminie Sztutowo  

Lp. Rodzaj  
użytków  

Klasa użytku  Powierzchnia w ha 

1. B Tereny mieszkaniowe 81,1010 

2. Bi Tereny zabudowane inne 53,3336 

3. Ba Tereny przemysłowe 1,8876 

4. Bp Tereny zurbanizowane niezabudowane lub 
 w trakcie zabudowy 

 
9,8882 

5. Br Grunty rolne zabudowane 73,7374 

6. Bz Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 5,7611 

7. dr Tereny komunikacyjne -drogi 179,9469 

8. Ls Lasy i grunty leśne 1828,0263 

9. Lzr Grunty zadrzewione i zakrzaczone na 
użytkach rolnych 

 
8,6966 

10. Ł Łąki trwałe 303,2225 

11. N Nieużytki 220,5377 

12. PS Pastwiska trwałe 109,9115 

13. R Grunty orne 3008,2526 

14. S Sady 14,0810 

15. Tr Tereny różne 93,9770 

16. W Grunty pod rowami 156,8024 

17. Wp Wody śródlądowe płynące 174,2993 

18. Wm Wody morskie wewnętrzne 4822,6371 

19. Ws Wody śródlądowe stojące 2,6704 

20. Wsr Grunty pod stawami 3,6377 
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Zestawienie graficzne klasyfikacji gruntów w Gminie Sztutowo 

 

Powierzchnia w ha

Grunty budowlane Grunty pod drogami Grunty rolne Lasy i grunty leśne Wody
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1.6.  Podmioty gospodarcze 

Według danych dla obszaru Gminy Sztutowo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) w 2020 roku zarejestrowano 439 podmiotów gospodarczych. W 2020 

roku dokonano 30 nowych wpisów.  

Tabela: Liczba  podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje. 

Sekcja Nazwa Ilość wpisów 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 27 

C Przetwórstwo przemysłowe 34 

E Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami 

1 

F Budownictwo  59 

G Handel hurtowy  i  detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych 

46 

H Transport i gospodarka magazynowa 14 

I Działalność  związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

192 

J Informacja i komunikacja 8 

K Działalność  finansowa i ubezpieczenia 3 

L Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

3 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 17 

N Działalność w zakresie usług administrowania 
 i działalność wspierająca 

3 

P Edukacja 3 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją 

3 

S Pozostała działalność usługowa 10 

 Ogółem  439 
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Rysunek: liczba wpisów do CEIDG według sekcji działalności gospodarczej. 

 

 

Na podstawie powyższych danych zauważyć można, że na obszarze gminy Sztutowo 

w rankingu sekcji PKD przeważa Sekcja I tj. działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi,  następnie sekcja F – budownictwo, sekcja G – handel hurtowy 

i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz sekcja C – przetwórstwo przemysłowe. 

Na terenie Gminy Sztutowo prowadzony jest rejestr działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

W rejestrze  figuruje sześć podmiotów prowadzących taką działalność i są nimi: 

1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. 

ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. 

ul. Kanałowa 2 82-100 Nowy Dwór Gdański 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAN-EKO” Stanisław Drzewiecki 

ul. Zalewowa 6/9, 82-120 Krynica Morska 

3. Wywóz nieczystości Usługi Transportowe Andrzej Piotr Seremak 

ul. Gdańska 19A, 82-103 Stegna 

4. SUEZ PÓŁNOC Sp. z.o.o, ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk 

5. KOMA OLSZTYN Sp. z o. o., ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn   
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2.1. Wykonanie budżetu Gminy Sztutowo. 

Budżet  gminy na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/142/2019  Rady  Gminy 

Sztutowo w dniu 19 grudnia 2019 r.  w następujących wysokościach: 

1.dochody w kwocie18.839.716,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 16.468.169,00 i 

dochody  majątkowe  w wysokości 2.371.547,00 zł 

2. wydatki w kwocie 19.073.792,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 16.410.882,00 zł 

 i wydatki majątkowe w wysokości  2.662.910,00zł 

3.   deficyt w wysokości 234.076,00 zł, który  zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi  

z nadwyżki budżetowej z lat  ubiegłych. 

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 8 uchwałami Rady 

Gminy  oraz 19 zarządzeniami Wójta Gminy Sztutowo.  

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:  

 

 

 

 

 

2. INFORMACJE FINANSOWE 
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W trakcie roku na zmianę planu znaczący wpływ miały dotacje i środki pochodzące : 
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Przewidywane dochody własne Gminy  Sztutowo zostały  ustalone na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez 

Radę Gminy w formie uchwał. 

Proporcjonalnie do zaplanowanych  dochodów opracowano plan wydatków obejmujący 

najważniejsze potrzeby bieżące  funkcjonowania administracji  samorządowej i jednostek 

gminnych oraz  wydatki remontowe i inwestycyjne  z zakresu infrastruktury  technicznej i 

społecznej gminy. 

Ogółem dochody budżetowe  wykonane zostały  w 99,56% przy czym dochody bieżące 

wykonane  101,32 % a dochody  majątkowe  wykonanie  na 31.12.2020  r.   to 91,36 % 

 

  

Dochody bieżące  zostały zrealizowane w kwocie 18.422.788,17 zł a majątkowe w wysokości  

3.550.902,87 

Łącznie wykonane dochody  Gminy  Sztutowo  na dzień 31.12.2020 wynoszą 

21.973.691,04 

Nadwyżka/deficyt   

a) 2.308.305,64  nadwyżka za 2020 rok 

b) 1.950.113,76 nadwyżka  niewykorzystana  z lat  ubiegłych 

   4.258.419,40  razem  nadwyżka  

Poziomy dochodów osiągnięte w 2020 r. 

dochody bieżące dochody majatkowe
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Stan środków na rachunku  budżetu Gminy  Sztutowo na 31.12.2020 r. wyniósł  4.411.430,68 

w tym subwencja oświatowa  przekazana przez Ministerstwo  Finansów w miesiącu  grudniu 

2020  na  styczeń 2021 roku  w kwocie 233.078,00. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy 

Sztutowo obrazuje stabilną sytuację finansową gminy.  

Pełne „Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020” – wykonanie dochodów zostało 

opublikowane  na stronie internetowej  Urzędu Gminy Sztutowo jako Zarządzenie Wójta Gminy 

Sztutowo nr 18/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/569249/zarzadzenie_nr_1820

21  

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.  

Wydatki budżetu  gminy Sztutowo na dzień 31.12.2020 roku zostały zrealizowane w  88,25 % 

Na plan 22.284.202,27 wykonano 19.665.385,40 w tym na : 

-wydatki bieżące  na plan    18.380.822,27 wykonano 17.418.319,28 

-wydatki majątkowe na plan 3.903.380,00  wykonano  2.247.066,12 

       Realizacja  wydatków  bieżących  przebiegała  prawidłowo. Wykonanie planu  w wysokości 

94,76 % wskazuje  na właściwe gospodarowanie środkami  tj. w sposób gospodarny   

i racjonalny, a  zadania  były  realizowane  zgodnie  z planem. 

     Zobowiązania budżetu gminy  na  koniec  roku budżetowego  z tytułu  wydatków wyniosły 

738.620,65 zł w całości dotyczą bieżącej działalności  gminy i mają pokrycie  w planie. Żadne 

z powyższych zobowiązań nie jest  zobowiązaniem  wymagalnym.   

W budżecie  Gminy  Sztutowo wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 

168.905,00 zł . 

W ramach  tych środków  zostały zrealizowane  zadania zgodnie z uchwałami poszczególnych   

wsi. 

Rzeczowe  wykonanie  budżetu na dzień 31.12.2020 r.  w poszczególnych działach 

przedstawia się następująco : 

 

 

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/569249/zarzadzenie_nr_182021
https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/569249/zarzadzenie_nr_182021
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Pełne „Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020” – wykonanie wydatków zostało 

opublikowane  na stronie internetowej  Urzędu Gminy Sztutowo jako Zarządzenie Wójta Gminy 

Sztutowo nr 18/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/569249/zarzadzenie_nr_1820

21  

 

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/569249/zarzadzenie_nr_182021
https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/569249/zarzadzenie_nr_182021
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Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku z dofinansowania  

ze środków zewnętrznych 

1. Przebudowa trzech  ulic przy wsparciu z państwowego funduszu celowego - Funduszu  

           Dróg Samorządowych  

➢ „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wczasowej w Kątach Rybackich”. 

DOFINANSOWANIE: 146 235,00 zł Całkowita wartość zadania wyniosła 296 798,36 

zł i objęła budowę 135 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz  

z kanalizacją deszczową i zjazdami na posesje. Obecnie z uwagi na warunki 

techniczne ulica Wczasowa jest ulicą jednokierunkową. 

 

 

  

 



RAPORT O STANIE GMINY SZTUTOWO ZA ROK 2020 

 

26 

 

➢ „Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie”  

DOFINANSOWANIE: 373 415,00 zł Całkowita wartość zadania wyniosła 761 559,76 

zł i objęła budowę 256 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz 

 z kanalizacją deszczową, zjazdami na posesje i oświetleniem ulicznym. 
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➢ „Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich” 

DOFINANSOWANIE: 56 729,00 zł Całkowita wartość zadania wyniosła 113 459,54 zł 

i objęła budowę 82 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z 

kanalizacją deszczową i zjazdami na posesje. 

 

 

 

 

1. W ramach 2 projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” wyposażona została Szkoła 

Podstawowa w Sztutowie w nowy sprzęt komputerowy – 20 tabletów oraz 24 laptopy 

z oprogramowaniem dedykowanym dla edukacji. Dofinansowanie wyniosło łącznie  

89 980,00 zł, wkład własny Gminy Sztutowo 14.940,68 zł. 
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      3. „Budową drogi gminnej 180021G – ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie” – zadanie  

           dwuletnie 2020 - 2021. Kwota dofinansowania tego zadania z Programu Rozwoju  

           Obszarów Wiejskich 2014-2020 wyniesie ok. 650 000,00 zł, tj. do 63,63% kosztów 

           kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt inwestycji to 1 021 760,00 zł.  
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      4. "Modernizacja (przebudowa) drogi na dz. nr 8 w Grochowie Pierwszym, obręb  

           Groszkowo". Koszt inwestycji – 175 000 zł, dofinansowanie 91 980 zł ze środków  

           budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów  

           rolnych. 
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       5. Refundacja kosztów remontu Nowej Kuchni Obozowej w kwocie 20.000 zł (za 2019 r.) 

          ze środków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku  
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2.3 Realizacja funduszu sołeckiego  

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Plan   wydatki na 

31.12.2020 

1 Sztutowo  41.767,00 39.516,22 

  zakup paliwa  do kosiarki  Stadion  697,34 

  dokumentacja  na  ul. Wąską   4.467,00 

  zakup  tablicy  z regulaminem  korzystania  z siłowni  670,35 

  zakup i montaż  siłowni Street  workut  15.386,48 

  zakup  stojaków  na  rowery i ławek parkowych  7.512,48 

  zakup dystrybutorów  na  woreczki i woreczków na psie  

odchody 

 1.553,49 

  dostawa żywołapki  i sterylizacja  kotki  238,00 

  organizacja  warsztatów  muzycznych- Sztutowskie  

zaduszki muzyczne 

 2.000,00 

  renowacja trybun  stadion Obozowa  2.998,61 

  organizacja  Dnia  seniora  Sztutowo  1.500,00 

  organizacja Dnia  Dziecka , zakup sprzętu  sportowego  2.492,47 

2 Kąty 

Rybackie 

 37.883,00 37.386,95 

  zakup montaż  siłowni, zestaw na plac  zabaw  27.000,00 

  zakup woreczków na psie odchody  399,75 

  zakup kwiaty – na rabaty  96,50 

 

 

 zakup gabloty  wolnostojącej z herbem Gminy  Sztutowo  2.435,40 

  zakup farb i narzędzi  odnowienie  placu zabaw  310,44 

  organizacja  Dnia Seniora, ferie zimowe dla dzieci  2.200,93 

  wyposażenie do świetlic artykuł papiernicze, piłki, regały   4.943,93 

3 Kobyla 

Kępa 

remont  świetlicy 12.739,00 11.739,00 

4 Łaszka  23.473,00 22.190,78 

  zakup wykaszarki, dmuchawy  do  liści  i paliwa do koszenia  

boiska 

zakup  i montaż  elementów  placu  zabaw, zakup tui  na 

boisko w Łaszce 

zakup gabloty  wolnostojącej  dla sołectwa  Łaszka 

 2.763,40 

17.225,68 

 

2.201,70 

5 Grochowo 

Trzecie  

 15.788,00 13.128,11 

  zakup paliwa do koszenia boiska 

remont pomieszczeń  świetlicy 

zakup paliwa do  koszenia  boiska 

czyszczenie rowów na terenie  miejscowości Grochowo 

Trzecie 

artykuły na zajęcia  z dziećmi, paczki dla dzieci 

zakup siatki  do piłki nożnej   

remont  ogrodzenia  boiska 

 

 5.000,00 

 

162,00 

 3.000,00 

3.487,11 

479,00 

1.000,00 
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6 Grochowo 

Pierwsze 

 13.699,00 13.370,31 

  modernizacja  drogi rolniczej  dz. Nr 8  Grochowo Pierwsze 

zakup  stołu, ławek, namiotu 

zakup  paczek  dla  dzieci 

zakup materiałów do renowacji ławek stołów, wiaty 

przystankowej 

 8.549,00 

1.059,99 

2.887,16 

874,16 

7 Płonina  9.940,00 9.193,98 

  przebudowa  drogi wewnętrznej dz.28   Płonina 

zakup tablic  kierunkowych 

zakup  grzejników  do świetlicy 

 7.000,00 

1.023,98 

1.170,00 

8 Groszkowo  13.616,00 12.992,58 

  zakup paliwa do kosiarki 

zakup  płyt drogowych  

zakup paczek  dla  dzieci  

zakup  artykułów na zajęcia  do świetlicy 

zakup  dmuchańca - plac zabaw 

 210,66 

5.000,00 

1.943,16 

1868,76 

3.970,00 

  RAZEM   SOŁECTWA 168.905,00 159.517,93 

 

Tablica sołectwa Kąty Rybackie 
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Siłownia zewnętrzna w Kątach Rybackich 
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Siłownia Street  workut w Sztutowie 
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Droga do Grochowa Pierwszego 
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3.1. Prawa własności przysługujące gminie. 

Ogólna powierzchnia gruntów stan  na dzień 31.12.2020 r.                - 185,5886  ha 

w tym: 

➢ Użytki rolne     -    14,0152 ha 

➢ Drogi gminne - 107,5621  ha 

➢ Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane - 26,3206  ha 

➢ Pozostałe grunt i nieużytki - 37,6907 ha 

 

 

 

 

Informacja dotycząca użytkowników wieczystych 2020 rok wg stanu na 30.12.2020r. 

 

Gmina Sztutowo jest właścicielem 1,4277  ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.  

Kąty Rybackie 

 

1. Działka nr 819/3 o pow. 0,0501 ha 

2. Działka 342/16 o pow. 0,0131 ha  

3. Działka 299/3 o pow. 0,0675 ha  

4. Działka 379 o pow. 0,0763 ha  

5. Działka 819/9 o pow. 0,0049 ha  

8%

58%

14%

20%

Ogółem powierzchnia 

Użytki rolne

Drogi gminne

Tereny budowlane zabudowane i
niezabudowane

Pozostałe grunty i nieużytki

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
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6. Działka 300/4 o pow. 0,2720 ha  

7. Działka 819/1 o pow. 0,0501 ha 

Sztutowo 

1. Działka nr 240/11 o pow. 0,1107 ha  

2. Działka nr 761/3 o pow. 0,1326 ha  

3. Działka nr 341/13 o pow. 0,2097 ha  

4. Działka nr 343/1 o pow. 0,1349 ha 

5. Działka nr 230/8 o pow. 0,1574 ha 

6. Działka nr 230/12 o pow. 0,0851 ha  

7. Działka nr 230/15 o pow. 0,0240 ha 

8. Działka nr 240/12 o pow. 0,0120 ha 

9. Działka nr 240/13 o pow. 0,0273 ha 

 

L.p. Miejscowość 
 

Ilość  
użytkowników 
wieczystych 

Pow. 
w  ha 

Osoby  prawne 
Osoby  fizyczne 

1 Kąty   Rybackie 45 0,5340 5 

40 

2 Sztutowo  
7 
 

 
0,8937 

3 

4 

           Ogółem  GMINA 52  1,4277 8 

44 

 

 

Budynki mieszkalne  – ogółem – 9 

Mieszkania stan na dzień 31.12.2020 r. :    

            

1. Obręb Sztutowo                          6 budynków –  15 mieszkań 

2. Obręb Łaszka                              1 budynek      -  1 mieszkanie  

3. Obręb Groszkowo                      2 budynki      -  12 mieszkań 

4. Obręb Kąty Rybackie  - bud. ogólnoużytkowy  - 2 mieszkania  

 

W  okresie od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Gmina Sztutowo nie sprzedała lokali 

mieszkalnych na rzecz ich najemców.  
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WYKAZ   MIESZKAŃ KOMUNALNYCH  GMINY SZTUTOWO 

stan na 2020-12-31 

 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja Obręb  
Geodezyjny  

1. Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej  2 o pow. 
40,06m2  budynek gospodarczy o pow. 23,43m2   

Grochowo 
Drugie   
nr 5  

Sztutowo  

2. lokal mieszkalny nr 2 o pow. 40,40m2 pomieszczenie w 
budynku gospodarczym o pow. 15,45m2  
  

Grochowo 
Drugie  nr 2 

3. lokal mieszkalny nr 6 o pow. 41,52m2 pomieszczenie w 
budynku gospodarczym o pow. 15,45m2  
  

Grochowo 
Drugie  nr 2 

4. Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
36,09m2 _piwnica 19,10m2    

Grochowo 
Trzecie nr 1 

Groszkowo 
 

5. lokal mieszkalny nr 4 o pow. 57,80m2 _piwnica 14,20m2   
  

Grochowo 
Trzecie nr 1 

6. lokal mieszkalny nr 2 o pow. 43,12m2 piwnica 12,00m2 

pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 
11,12m2  
  

Grochowo 
Trzecie nr 8 

7. Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 4 o pow. 
64,10m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 24,50m2  
  

Grochowo 
Trzecie nr 11 

8. Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 1 o pow. 
57,78m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 18,76m2  
  

Grochowo 
Pierwsze nr 2 

Groszkowo  

9. Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
38,94m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 15,68m2 

 
 

-,,- 

10 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/7 o pow. 
50,08m2  
 

-„- 

11 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/4 o pow. 
50,96m2  

 
 

-„- 

12 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/5 o pow. 
17,50m2  

 
 

-„- 

13 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2/6 o pow. 
17,50m2  

 
 

-„- 

14 lokal mieszkalny nr 2 o pow. 46,46m2 pomieszczenie w 
budynku gospodarczym o pow. 22,17m2  
  

Groszkowo nr 
19 

Groszkowo  

15 lokal mieszkalny nr 6 o pow. 43,31m2 pomieszczenie w 
budynku gospodarczym o pow. 23,10m2  
  

-,,- 

16 Budynek mieszkalny dwurodzinny lokal mieszkalny nr 2 
o pow. 39,00m2   
  

Łaszka  nr 49 Łaszka 
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17 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
55,70m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 14,00m2   

Sztutowo      
ul. Kanałowa nr  
2 

Sztutowo 
 

18 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 3 o pow. 
38,00m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 8,50m2  
  

-,,- 

19 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 4 o pow. 
32,00m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 8,00m2  
  

-,,- 

20 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 6 o pow. 
42,00m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 9,00m2  
  

-,,- 

21 Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 9 o pow. 
21,00m2 pomieszczenie w budynku gospodarczym o 
pow. 8,50m2  
  

-,,- 

22 Budynek wielorodzinny  lokal mieszkalny nr 1 o pow. 
65,70 m2,   

Sztutowo 
ul. Muzealna nr 
2 

23 Budynek wielorodzinny  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
56,30 m2,  
  

-,,- 

24 Budynek wielorodzinny  lokal mieszkalny nr 3 o pow. 
90,00 m2, 
  

-,,- 

25 Budynek jednorodzinny mieszkalny o pow. 74,40 m2    Sztutowo 
ul. Muzealna nr 
4 

26 lokal mieszkalny nr 2 o pow. 72,70 m2   Sztutowo 
ul. Kanałowa nr 
7 

27 lokal mieszkalny nr 3 o pow. 54,90 m2     -,,- 

28 lokal mieszkalny o pow. 31,00m2  Sztutowo 
ul. Obozowa nr 
16 

29  lokal mieszkalny nr  4 o pow. 69,7 m2  Kąty Rybackie 
ul. Rybacka nr 
41 

Kąty 
Rybackie  

30 lokal mieszkalny nr 5 o pow.   62,90m2  
  

-,,- 
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WYKAZ BUDYNKÓW  
 

ogólnoużytkowych stanowiących własność  Gminy Sztutowo 31.12.2020 rok  
 
S Z T U T O W O 
 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja nr działki pow. działki  
w ha 

1  Urząd Gminy   ul. Gdańska 55 nr   276/1 0,3677 

2 Remiza strażacka ul. Gdańska 55 -"-  

3 Budynek na stadionie ul. Obozowa 16 nr 2/6 2,0657 

4  Szkoła podstawowa  ul. Szkolna 13 nr  165/11 0,2367  

 nr 167/4 0,1186  

nr 167/5 1,1613 

5 Ośrodek Zdrowia  ul. Kanałowa 7 nr 320/2 0, 3651 

6 Wiata -przystań ul. Kanałowa 7 nr  320/6 0,1298 

7 Przedszkole  ul. Zalewowa 10 j nr 357/17 0,7472  

8  Magazyny 3 szt. ul. Muzealna  7   

 Budynek administracyjny  nr 394/3 2,3205 

 + 4 bud. pozostałe  nr 394/3 1,4372 

 Kuchnia obozowa  nr 404 1,5339 

9 2 lokale   użytkowe ul. Zalewowa (bloki)   

10 Kontener biurowy ul. Gdańska 55 nr 276/1 0,3677 

                                                                                          
 K Ą T Y   R Y B A C K I E 
 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja nr działki pow. działki 
w ha 

1 budynek ogólnoużytkowy ul. Rybacka 41 nr 324/4 0,3532 

2 Budynek - świetlica ul. Rybacka 41 a -"-  

3 Przystań ul. Rybacka  64 a nr 499 0,1162  

            
 Ł A S Z K A  
 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja nr działki pow. działki 
w ha 

1 Remiza strażacka 17a dz. nr 208/1  0,1728 

2 Budynek (sklep+świetlica) 
świetlica 40,11m2 ,  
sklep -  62,21 m2 udz. 239 
m2     

 dz. nr 198/2  
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G R O S Z K O W O         
 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja nr działki pow. działki  
w ha 

1 Kiosk spożywczy 7b dz. nr 73/2   0,0400  

2 Świetlica 7b dz. nr 79/1 0,9005  

3 Świetlica  wiejska 
Grochowo Trzecie   

Nr 1 dz. Nr 38/11 0,0474  

                                                                                                                                                                                            

P Ł O N I N A 
 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja nr działki pow. działki 
w ha 

1 Świetlica wiejska nr 10  dz. nr 17 0,0400  

                               
K O B Y L A  K Ę P A 
 

Lp. Rodzaj budynku Lokalizacja nr działki pow. działki 
w ha 

1 Świetlica wiejska   dz. nr 194 0,0800  

 
 

                                    Gmina Sztutowo jest udziałowcem w: 
 
Centralny Wodociąg Żuławski  Spółka z o. o.  
 

➢ Udziały stan na 31.12.2020 r.  - 6700 
 

➢ Wartość udziałów na 31.12.2020 r.  - 3.705.100,00 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o. o.  
 

➢ Udziały stan na 31.12.2020 r. - 16368 
 

➢ Wartość udziałów na 31.12.2020 r. - 10.142.267,52 
 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   WYDZIERŻAWIONYCH   OD   SKARBU   PAŃSTWA   
PRZEZ   GMINĘ   SZTUTOWO 

 

Lp. Podmiot Działka Nr pow. miejsce położenia 
  

Od dnia Do dnia 

1. Plaże w Sztutowie  
i Kątach Rybackich   

Sztutowo i Katy Rybackie 15.04.2013 31.12.2022 

2 Teren przy porcie  
w Kątach Rybackich  
  

Kąty Rybackie 28.05.2019 31.12.2021 
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3.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego  
 
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Sztutowo sprzedała następujące 

nieruchomości: 

➢ działka nr 239 obręb Sztutowo pow. 0,2005  ha 

➢ działka nr 790/3 obręb Kąty Rybackie  pow. 0,1130 ha 

Razem: 0,3135 ha 
 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Sztutowo nabyła następujące grunty: 

➢ 105/5 obręb Sztutowo o pow. 0,0021 ha; pod ulicę Wąską w Sztutowie 

➢ 105/6 obręb Sztutowo o pow. 0,0016 ha; pod ulicę Wąską w Sztutowie 

➢ 7/10 obręb Sztutowo o pow. 0,0007 ha; pod ulicę M. Konopnickiej  

➢ 7/12 obręb Sztutowo o pow. 0,0013 ha; pod ulicę M. Konopnickiej  

Razem: 0,0057 ha  

 

 

3.3.  Dochody z tytułu wykonywania praw własności  
 

1. Sprzedaż gruntów rolnych – 0 zł 

2. Dzierżawy gruntów rolnych – 6.570,56 zł 

3. Sprzedaż nieruchomości – 542.608,00 zł 

4. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – 53.954,88 zł 

5. Czynsze dzierżawne – 217.857,12 zł 

6. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność – 133.753,67 zł 

7. Wpływy z najmu czynszu mieszkaniowego – 93.012,76 zł  
  

                              Razem: 1.047.756,99 zł                                                                     
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4.1.  Strategia Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014 – 2020. 

 Najważniejszym dokumentem programowym w gminie Sztutowo jest Strategia 

Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014 – 2020. Strategia ma charakter nadrzędny względem 

innych dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne ramy w rozwoju gminy.  

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014 – 2020 rozpoczęła się  

z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Sztutowo uchwały nr XXXVIII/375/2014 w dniu 27 

października 2014 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Sztutowo. W ten sposób 

otworzono prawne ramy wdrożenia strategii.  

Wyznaczona wizja i misja Gminy Sztutowo w roku 2020 otrzymała brzmienie: 

WIZJA GMINY SZTUTOWO 
 

GMINA SZTUTOWO W 2020 ROKU TO ATRAKCYJNY KURORT NADMORSKI 

ROZPOZNAWALNY W KRAJU I ZAGRANICĄ INTENSYWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ 

GOSPODARCZO I WYKORZYSTUJĄCY SWOJE WALORY NATURALNE Z BOGATĄ 

CAŁOROCZNĄ INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ I REKREACYJNĄ ZAPEWNIAJĄCY 

WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

MISJA GMINY SZTUTOWO 
 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WYKORZYSTANIE 

POTENCJAŁU POŁOŻENIA GMINY SZTUTOWO NA MIERZEI WIŚLANEJ,  

STWARZANIE DOBRYCH WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ 

ORAZ PRZYCIĄGANIE NOWYCH INWESTYCJI,  BUDOWANIE WIZERUNKU I 

PROMOCJA ATUTÓW TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH DZIĘKI EFEKTYWNEMU 

WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH  W LATACH 2014-2020 

 

Sukces wdrożenia strategii rozwoju zależy w największym stopniu od poziomu 

identyfikacji lokalnych interesariuszy z zapisami dokumentu, który wyznacza plan działania  

w kierunku podnoszenia konkurencyjności gminy Sztutowo na najbliższe lata.  

Wraz z końcem 2020 roku upłynął okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy 

Sztutowo na lata 2014 - 2020”. W związku z tym 22 grudnia 2020 r. Rada Gminy Sztutowo 

podjęła Uchwałę Nr XXIII/241/2020 określająca tryb i harmonogram opracowania projektu 

„Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021 – 2030”.  

4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
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Sposób opracowania nowej strategii rozwoju gminy unormowany został w uchwalonej 

w dniu 15 lipca 2020 r.  ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania 

rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego  

i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku. 

Ustawa wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo 

swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych dokumentów 

stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE. Ustawa 

wyznaczyła również zupełnie nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, 

wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych  

i gospodarczych. 

Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi  

w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów, 

a także umożliwieniu komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach 

zarządzania, w szczególności na obszarach strategicznej interwencji (OSI), przy czym poza 

uwzględnieniem wojewódzkich OSI, gmina może proponować OSI kluczowe dla rozwoju 

gminy wraz z zakresem planowanych działań. 

Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań podejmowanych dla ich 

osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto strategia określać będzie wynikające  

z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje  

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą 

punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie 

dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. 

 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

       Sztutowo.  

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę -przestrzenną gminy 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
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Gmina Sztutowo Uchwałą Nr XXII/144/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy wprowadziła zmiany do istniejącego studium z roku 1997.    

W roku 2019 dokonano oceny aktualności Studium. W wyniku analizy stwierdzono, że 

dokument jest bardzo mocno nieaktualny. W związku z tym podjęto działania w celu 

opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W tym celu Rada Gminy Sztutowo w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę nr 

XII/126/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.  5 marca 2020 r. Wójt Gminy Sztutowo 

podpisał umowę z wykonawca na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko oraz ekofizjografią Gminy Sztutowo z terminem wykonania do 31 października 

2021 r.  

4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W 2020 roku  miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte były obszary 

jak na rysunku. 
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W 2020 roku w gminie Sztutowo obowiązywały niżej wymienione plany: 

 

 

W 2020 roku nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  natomiast 

wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy.  

W 2020 roku na podstawie obowiązujących planów wydano: 

➢ 13 postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziału nieruchomości 

➢ 13 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 
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➢ 109 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

➢ 27 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

➢ 3 zaświadczeń zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

W 2020 roku powstało 37 nowych punktów adresowych oraz nadano nazwy nowym ulicom 

takim jak:  

➢ Ul. Dębowa w Sztutowie 

➢ Ul. Ogrodowa w Sztutowie 

➢ Ul. Wierzbowa w Kątach Rybackich 

➢ Ul. Zatokowa w Kątach Rybackich  

4.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020 

Na terenie gminy Sztutowo zlokalizowanych jest 227 zabytków nieruchomych wpisanych do 

Gminnej Ewidencji Zabytków z czego w miejscowości : 

➢ Grochowo Drugie – 2  

➢ Grochowo Pierwsze – 2 

➢ Groszkowo – 4 

➢ Kąty Rybackie – 49 

➢ Kobyla Kępa – 1 

➢ Łaszka – 37 

➢ Płonina – 3 

➢ Sztutowo – 129 

Cztery obiekty położone na terenie gminy Sztutowo wpisane są do „Rejestru zabytków 

województwa pomorskiego” są to: 

 

Nr 
rejestru 

Dawny 
numer 
rejestru 

Data wpisu Obiekt Adres 

1361 

 

 

 

 

 

214/92 

 

 

 

 

 

1992-02-19 

 

 

 

 

 

Zespół obozu koncentracyjnego 
Stutthof wraz z zabudowaniami; 
układem drożnym; układem zieleni i 
pozostałościami urządzeń 
obozowych (część SS: wartownia; 
komendantura; garaże; budynek 
gospodarczy; barak administracyjny 
-kantyna; barak administracyjny - 
Rapportabteillung; psiarnia, willa 

Sztutowo 
ul. Muzealna 
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komendanta obozu; bunkry ziemne 
w skarpie płd.; budynek 
ogrodnictwa i ogrodzenie;  
Stary Obóz -blok kobiecy; blok VIII i 
VIII a, 
komora gazowa, krematorium, 
fundamenty nieistniejących 
baraków, ogrodzenie z wieżami 
strażniczymi i bramami; Nowy 
Obóz : 21 bloków -pomników w 
miejscach niezachowanych 
baraków; tereny 
fabryczne z 3 halami d. Niemieckich 
Zakładów Zbrojeniowych; Nowa 
Kuchnia - obiekt gospodarczy; stos 
ciałopalny) wraz z terenem obozu 

 

 

 

1372  235/92 1992-10-27 Szkoła z budynkiem gospodarczym Sztutowo 
ul. Szkolna 13 

1373  231/92 1992-11-18 Dom z budynkiem gospodarczym Sztutowo 
ul. Gdańska 31 

1551  471/95 1995-07-03  Most drogowy zwodzony na rz. 
Wiśle Królewieckiej w 
ciągu drogi nr 09171 

Sztutowo 
ul. Gdańska 
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Na terenie gminy Sztutowo  zostało zdefiniowanych 5 stanowisk archeologicznych.  

Lp. Lokalizacja Nr 
ark. 
AZP 

Nr stan. 
na 
arkuszu 

Nr 
stan. 
w 
miejsc 

Chronologia Charakter 
stanowiska 

Nr 
Reje- 
stru 

Uwagi 

1. 
 
 

Kąty 
Rybackie 

12-
49 

1 1 epoka 
kamienia 
(neolit) 

znalezisko 
luźne 

 Siekierka 

2 2  okres 
rzymski 

znalezisko 
luźne 

 moneta 
Aureliana 
(270-275 r. 
n.e.) 

7 3  epoka 
kamienia 
(neolit) 

znalezisko 
luźne 

  

2. 
 
 

 Kąty 
Rybackie - 
Skowronki 

12- 
50 

1 4  epoka 
kamienia 
(neolit) 

   

2 5  epoka 
kamienia 
(neolit) 

   

5 6  epoka 
kamienia 
(neolit) 
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3. 
 
 

Sztutowo 12- 
49 

3 1  epoka 
kamienia 
(neolit) 

osada   Strefa 
ochrony 
archeologiczn
ej A-OW dla 
stanowiska 
archeologiczn
ego 

4 2  Epoka 
kamienia 
(neolit) 

ślad 
osadniczy 

  

6 3  WŚ 
 
NOW. 

ślad 
osadniczy 
ślad 
osadniczy 

  

4. Kobyla 
Kępa 

12- 
49 

8 1 XIII w.  znalezisko 
luźne 

 wrak statku 
rzecznego 

5. Łaszka 13- 
49 

2 1  XVIII w.    

 

 

Uchwałą nr XXX/303/2017 Rady Gminy Sztutowo 10 listopada 2017 przyjęto Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020. Celem programu jest określenie 

zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w gminie.  

W programie przeanalizowano dokumenty strategiczne dotyczące zarówno województwa 

pomorskiego, jak i Gminy Sztutowo w zakresie ochrony zabytków. Analiza zasobów 

kulturowych gminy pozwala wyznaczyć kierunki działań w obszarach zachowania dziedzictwa 

kulturowego.  

Gmina Sztutowo w 2020 roku wydatkowała kwotę 49.187,70 zł  na ochronę zabytków tzn: 

➢ remont zjazdu  do Muzeum Stutthof 9.304,95 zł 

➢ zabezpieczenie byłej kuchni obozowej przed dalszą destrukcją – III -etap 39.882,75 zł 
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4.5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

       i kanalizacyjnych. 

 Wodociąg 

Uchwałą nr XXXV/347/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 marca 2018 r. został 

przyjęty Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych dla Gminy 

Sztutowo na lata 2018 -2021.  

Zmiana tego planu nastąpiła Uchwałą nr XII/127/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 

listopada 2019 r.  

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych jest podstawą działalności 

inwestycyjnej Spółki Centralny Wodociąg Żuławski na terenie gminy Sztutowo oraz elementem 

kształtowania taryf. Obejmuje on przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji 

przez CWŻ w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych.  
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Przedmiotowy plan, opracowany zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i odprowadzania ścieków, wyznacza kierunki działań inwestycyjnych Spółki Centralny 

Wodociąg Żuławski obsługującą teren gminy Sztutowo. Przewiduje on zadania z zakresu 

uzbrojenia terenów wiejskich, wynikających z kierunków rozwoju gminy określonych w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz 

mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowania ich do standardów unijnych.  

Działania ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i zrealizowane  

w roku 2020  

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyla Kępa etap I na kwotę 190.000 zł. 

Kanalizacja 

Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr XII/238/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. została przyjęty 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Sztutowo na lata 

2021 – 2023.  

4.6. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo został przyjęty Uchwałą nr 

XX/179/2016  Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 czerwca 2016 roku.  

Plan został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii 

finalnej (co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej),  

a także poprawę jakości powietrza.  Podstawą opracowania Planu była inwentaryzacja emisji 

gazów cieplarnianych z terenu gminy, oparta na jej bilansie energetycznym.  

Zatem celem strategicznym na rok 2020 było ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 

ok. 8% w stosunku do roku bazowego 2014 r.  

Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych 

działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Do kluczowych zadań należy 

zaliczyć: 

➢ kompleksowa termomodernizacje budynków mieszkalnych, 

➢ zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na terenie Gminy 

poprzez remonty i modernizacje istniejących urządzeń sieciowych, 
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➢ modernizację techmologii  służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie 

instalacji ekologicznych, 

➢ propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej ( w szczególności 

instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła,  wykorzystanie biomasy), 

➢ modernizację oświetlenia ulicznego, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii, 

➢ budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu rowerowego, 

➢ właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej, 

➢ podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz 

podniesienie efektywności energetycznej, a także stosowanie technologii 

wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

Obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztutowo zostały zmodernizowane w 

ekologiczne źródła ciepła: 

➢ Urząd Gminy w Sztutowie – piec olejowy 

➢ Szkoła Podstawowa w Sztutowie – pelet, panele słoneczne, olej 

➢ Przedszkole w Sztutowie – piec olejowy, pompa ciepła 

➢ Ośrodek Zdrowia w Sztutowie – pelet 

➢ Biblioteka w Katach Rybackich – pelet 

➢ Świetlica w Katach Rybackich – pelet 

➢ Ośrodek Zdrowia w Kątach Rybackich - pelet 

W roku 2019 Gmina Sztutowo prosiła swoich mieszkańców o podanie danych dotyczących 

sposobu ogrzewania mieszkań.  

W ankiecie wzięło udział  447 gospodarstw domowych z terenu całej gminy. 

Powyższe dane przestawiają się następująco: 
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Lp.  Miejscowość Ilość gosp. 
domowych 

Sposób ogrzewania 

Eko- 
groszek 

węgiel Biomasa 
 

Elektry- 
czne 

Gaz 
 

Olej 
Pompy  
ciepła 

1.  Groszkowo 17 2 10 5    1 

2. Grochowo Trzecie  9  9      

3. Grochowo 
Drugie 

11  10 1     

4. Grochowo Pierwsze 21  9 10 2    

5. Płonina 3 1 2      

6. Łaszka 32 3 19 5 
 

2 1   2 

7. Kobyla Kępa 26 7 9 8 1   1 

8.  Skowronki 5  4 1     

9.  Kąty Rybackie  108 24 44 19 3 3 13 2 

10.  Sztutowo 215 49 95 25 4 7 30 5 

 Ogółem  447 86 211 74 12 11 43 10 
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4.7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023  

         wraz z perspektywą na lata 2024 – 2026. 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020 – 2023 przyjęty został 

Uchwałą nr XVI/170/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 maja 2020 r.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023 wraz z perspektywą na 

lata 2024-2026 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na 

terenie gminy.  

Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu 

doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,  

a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego 

ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie  

w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 

powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.  

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie 

stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu 

do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz 

strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający 

listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy do roku 2026 

Na terenie Gminy Sztutowo występują następujące formy ochrony przyrody: 

➢ Obszar Natura 2000, 

➢ Park Krajobrazowy, 

➢ Rezerwat, 

➢ Obszar Chronionego krajobrazu 

➢ Pomnik przyrody – buk  
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Obszary Natura 200014 

Nazwa obszaru: Zalew Wiślany  

Kod obszaru:PLB280010 

Powierzchnia: 32 223,86 ha 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)  

Obszar obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego (śr. głębokość 2,3 m, maksym 

4,6 m), o wodzie słonawej, odciętego od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 14. Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków  

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, co najmniej 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Mapa NATURA 2000 – DYREKTYWA PTASIA 
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Nazwa obszaru: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana  

Kod obszaru: PLH280007 

Powierzchnia: 40 862,31 ha 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 

Siedliskowa) 

Ostoja obejmuje polską część płytkiego (2,3 m średnio) zalewu przymorskiego, o słonawej 

wodzie, wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz wąski pas depresyjnych 

najczęściej terenów lądowych, przylegających od strony południowej do Zalewu, będących  

w przeszłości częścią jego wód. W skład ostoi wchodzi również półwyspowy fragment Mierzei 

Wiślanej od miejscowości Kąty Rybackie do granicy państwa. Stwierdzono występowanie 18 

rodzajów siedlisk i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Rejon Zalewu 

Wiślanego jest ważny dla ochrony minoga rzecznego Lampetra fluviatilis i parposza Alosa 

fallax. Regularnie pojawia się tu również foka szara Halichoerus grypus. Obszar jest też ważną 

ostoją ptasią IBA E13. 

Mapa NATURA 2000 – DYREKTYWA SIEDLISKOWA 
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Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”  

Powołano na mocy Uchwały Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 

26.04.1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu 

chronionego na terenie województwa elbląskiego. Obszar ten objęto ochroną prawną w celu 

zachowania unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych  

i krajobrazowych. Park obejmuje wschodni fragment Mierzei Wiślanej z ciągami wydm 

porośniętych nadmorskim borem sosnowym, miejscami kwaśnym borem mieszanym,  

a w zagłębieniach międzywydmowych, oprócz torfowisk przejściowych, nierzadkie są płaty 

brzeziny bagiennej. Park położony jest na terenie 2 gmin -Krynica Morska i Sztutowo  

w powiecie Nowy Dwór Gdański. Powierzchnia Parku wynosi 4 410 ha, natomiast 

powierzchnia otuliny, zabezpieczającej go przed wpływem szkodliwych czynników stanowi  

22 703 ha. 

Mapa PARK KRAJOBRAZOWY „MIERZEJA WIŚLANA” WRAZ Z  OTULINA 
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Rezerwat Kąty Rybackie jest rezerwatem faunistycznym, o powierzchni 102,54 ha. Został on 

powołany 2 listopada 1957 roku w celu zachowania miejsc lęgowych kormorana i czapli siwej. 

Mapa REZERWAT  KĄTY  RYBACKIE 

 

 

Obszar Chronionego  Krajobrazu  Rzek  Szkarpawy  i  Tugi  obejmuje  tereny  chronione 

ze względu na wyróżniający się krajobraz dolin rzecznych delty Wisły, charakteryzujące się 

specyficznymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi równiny aluwialnej, wartościowe ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz 

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, łączących dolinę rzeki Wisły z obszarem Żuław 

Wiślanych,  doliną  rzeki  Nogat  i  otoczeniem  Zalewu  Wiślanego.  Celem  ochrony  jest 

zachowanie w stanie niezmienionym ekosystemów brzegowych obszaru międzywala dolin 

rzecznych  Szkarpawy  i  Tugi  oraz  ich  specyfiki  krajobrazowej  charakterystycznej  dla  

terenu Żuław  Wiślanych  wraz  z  historycznymi  obiektami  techniki  i  kultury  oraz  walorami 

rekreacyjnymi. 
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Mapa OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU RZEKI SZKATRPAWY I TUGI 

 

 

Pomniki przyrody 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, na 

terenie Gminy Sztutowo, zlokalizowany jest jeden pomnik przyrody -Buk pospolity (Fagus 

silvatica L.) o wysokości 10 m i obwodzie 3,20 m. Położony jest w lesie zarządzanym przez 

Nadleśnictwo Elbląg. 
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4.8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2021 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2024 

przyjęta została Uchwałą Nr XXXII/323/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2017 r.  

Ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców,  

w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych. 

Zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz 

instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona 

zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym.  

W kontekście rozpoznawanych na terenie gminy Sztutowo problemów społecznych misją 

Strategii jest:  

Gmina Sztutowo gminą zabezpieczająca potrzeby mieszkańców i dającą szansę 

wszystkim zrównoważonego rozwoju społecznego z wykorzystaniem aktywnej polityki 

społecznej.  

Tak sformułowana misja powinna być osiągnięta w obszarach poprzez cele strategiczne: 

Obszar I Polityka Senioralna 

➢ Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

Obszar II Szczęśliwa rodzina 

➢ Wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu. 

Obszar III Zdrowie, ekologia, sport, turystyka, transport, promocja 

➢ Wspieranie rozwoju Gminy w obszarze zdrowego, ekologicznego trybu życia i 

spędzania wolnego czasu mieszkańców i turystów. 

Obszar IV Dzieci, młodzież, edukacja 

➢ Wspieranie rozwoju i edukacji mieszkańców Gminy Sztutowo 

Obszar V Aktywizacja społeczności lokalnej 

➢ Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej mieszkańców Gminy Sztutowo. 

Obszar VI Kultura 

➢ Wspieranie rozwoju w obszarze kultury. 
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Rodziny dysfunkcyjne, w których wychowują się dzieci, mogą otrzymać wsparcie od gminy  

w postaci asystenta rodziny. Na terenie gminy Sztutowo z pomocy asystenta  rodziny 

korzystają 4 rodziny, w której jest 9 dzieci. Diagnozowanie rodzin odbywa się podczas wywiadu 

środowiskowego, ustalenia planu pomocy, monitorowania rodzin przez pracowników 

socjalnych. Prowadzono procedury Niebieskiej Karty pomagając wyjść rodzinom z trudnych i 

skomplikowanych sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej czy też emocjonalnej. Zespół 

Interdyscyplinarny w Sztutowie prowadzi 14 procedur Niebieskiej Karty. 

Osoby uzależnione od alkoholu kierowane były na Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych lub do terapeutów uzależnień. Osoby te mogli uzyskać pomoc oraz wsparcie  

w następujących placówkach: 

1. Placówki Odwykowe: 

- Centrum Pomocy w Rodzinie oraz poradnia dla osób uzależnionych Nowy Dwór Gd. ul. 

Warszawska 28A; 

- Oddziały Odwykowe w Prabutach ul. Kuracyjna 30, w Gdańsku Srebrzysko ul. Srebrniki 17,    

w  Elblągu  ul. Komeńskiego 35 oraz w Smażynie 9 k. Wejherowa; 

- Dzienny Oddział leczenia odwykowego w Elblągu  ul. Żeromskiego 22, w Gdańsku ul. 

Zakopiańska 37; 

2. Punkt Konsultacyjny w Kątach Rybackich  ul. Rybacka 41A; 

3. Punkt Konsultacyjny „ARKA” –Telefon Zaufania w Nowym Dworze Gd.  ul. 3 Maja 6; 

4. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gd. ul. Henryka 

Sienkiewicza 17. 

 W 2020 roku w punkcie konsultacyjnym  w Kątach Rybackich przeprowadzono  128 

konsultacji terapeutycznych w tym: 

- 57 konsultacje dla osób uzależnionych i sprawców przemocy; 

- 62 konsultacji dla osób współuzależnionych; 

- 6   konsultacji z młodzieżą. 

Z Gminy Sztutowo do ośrodka terapii uzależnień i współuzależnieni w Nowym Dworze 

Gdańskim  uczęszczało 12 osób. 
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Podejmowano również działania zapewniające bezpieczeństwo socjalne, poprzez udzielanie 

różnych form pomocy finansowej i rzeczowej, realizowano programy rządowe zapobiegające 

problemom niedożywienia.  

4.9. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok  

przyjęto Uchwałą nr  XIII/138/2019  Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2019 r.  

 Program opracowano w oparciu o lokalną diagnozę problemów – sporządzoną na 

podstawie informacji uzyskanych m.in. z placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.  

 Na realizacje zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.320 zł 

natomiast wydatkowania 183.283 zł.  

Celem  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, używania innych substancji 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy  i świadomości mieszkańców Gminy. 

Prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost wiedzy uczniów szkoły znajdującej się 

na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień.  

Problem alkoholowy nadal jest ukrywany przez ludzi żyjących w otoczeniu osoby 

nadużywającej alkoholu. Ujawnia się w sytuacji kiedy zachodzi konflikt z prawem (przemoc 

domowa, wypadki spowodowane przez pijanych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie 

dzieci w stosunku do rówieśników, kłopoty dzieci w szkole). Wnioski o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego najczęściej wpływają z Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej, 

głównie wskutek  przeprowadzonych interwencji domowych, wywołanych przez pijanego 

domownika.  

W  2020 roku do GKRPA w Sztutowie  wpłynęły 4 wnioski, o zastosowaniu 

zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wystąpiono  

o przeprowadzenie badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu - środek ten zastosowano wobec 3 osób. Złożono 3 wnioski do Sądu Rodzinnego 

w Malborku  o wszczęcie postępowania wg zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. Podejmowano również czynności wobec osób zgłoszonych o nadużywanie 

alkoholu z lat ubiegłych. 
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Rada Gminy Sztutowo Uchwałą nr XXVI/267/2021 z dnia 31.03.2021 przyjęła bez uwag 

sprawozdanie Wójta gminy z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z rok 2020.  

4.10. Program przeciwdziałania narkomanii. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty  Uchwałą nr  

XIII/138/2019  Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2019 r.  

 Gmina prowadzi działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdyż 

przyczyny i mechanizmy sięgania po substancje psychoaktywne są takie same. Podejmowane 

są działania mające na celu podnoszenie poczucia własnej wartości, nabywania 

mechanizmów asertywności, budowania właściwych relacji w grupie, zdrowego stylu życia itp. 

Głównie w celu zapobiegania lub opóźniania inicjacji sięgnięcia po papierosy jak i środki 

psychoaktywne.  

W Punkt Konsultacyjnym w Kątach Rybackich  ul. Rybacka 41A w ramach Gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii przyjmuje specjalista terapii uzależnień. Również w 

Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gd. ul. Henryka 

Sienkiewicza 17 prowadzone są terapie przez specjalistów z zakresu uzależnień.  

Rada Gminy Sztutowo Uchwałą nr XXVI/267/2021 z dnia 31.03.2021 przyjęła bez uwag 

sprawozdanie Wójta gminy z realizacji  zadań gminnego programu profilaktyki , rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  i przemocy w rodzinie za 2020 r. 

4.11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Program współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. został przyjęty Uchwałą 

Nr XI/118/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 października 2019 r. 

 Program ten został opracowany metodą partnerską we współpracy  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Sztutowo. 

Celem współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 był wzrost 

aktywności społeczności lokalnych.  

Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami odbywała się na zasadach: 

➢ pomocniczości, 

➢ suwerenności stron,  
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➢ partnerstwa,  

➢ efektywności,  

➢ uczciwej konkurencji,  

➢  jawności. 

Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami odbywała się głównie w formie: 

➢ zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków  

 budżetu Gminy Sztutowo na zasadach określonych w ustawie, 

➢ wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, 

➢ konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

➢ współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności 

z funduszy Unii Europejskiej, 

➢ udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych, 

➢ popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach 

internetowych Gminy Sztutowo. 

Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami w roku 2020 obejmowała zadania w zakresie: 

➢ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

➢ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

➢ turystyki i kulturoznawstwa, 

➢ działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu 

grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Sztutowo. 

W 2020 r. Wójt Gminy Sztutowo udzielił następujących dotacji: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 
przekazanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzysta- 
nej dotacji 

1 Towarzystwo 
Sportowe Mierzei 
Wiślanej w Sztutowie 

Rozwój sportu w Gminie 
Sztutowo poprzez kompleksowe 
działania szkoleniowe, 
organizację oraz udział w 
imprezach sportowych i 
sportowo- rekreacyjnych 

21.000 zł  17.718,52 zł 

2 Stowarzyszenie GD Zdalne warsztaty dziedzictwa 
architektonicznego. 

540 zł 540 zł 

3 Fundacja Strefa 
Mocy 
 

Wsparcie społeczności lokalnej 
Gminy Sztutowo poprzez 
organizację programu 
grantowego. Edycja 2020 

2.000 zł  
 

2.000 zł 

 Razem  23.540 zł 20.258,52 
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W sferze turystyka i kultura rozstrzygnięto i przyznano dotację na rzecz Stowarzyszenia 

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo na zadanie „Popularyzacja aktywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking w Krainie 

Kormoranów”. Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia  

w organizacji wydarzeń, LOT Gminy Sztutowo nie przystąpił do podpisania umowy o ww. 

dotację.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy 

Sztutowo ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe cechuje 

kreatywność oraz szeroka realizacja swoich statutowych działań. 
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5.1 Szczegółowy wykaz uchwał. 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2020 r.  przez Radę Gminy Sztutowo 

Lp. Numer 
Uchwały 

Data 
podjęcia 

Tytuł 

1. XIV/144/2020 20.01.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 
stawki tej opłaty 

2. XIV/145/2020 20.01.2020 W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
Gminy Sztutowo 

3. XIV/146/2020 20.01.2020 W sprawie: trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Sztutowie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 

4. XIV/147/2020 20.01.2020 W sprawie powołania Rady Seniorów Gminy 
Sztutowo oraz nadania jej statutu. 

5. XIV/148/2020 20.02.2020 W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Sztutowo na 2020 rok 

6. XV/149/2020 16.04.2020 W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 
2020 roku" 

7. XV/150/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 
położonej w Grochowie Pierwszym  

8. XV/151/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 
położonej w Sztutowie 

9. XV/152/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 
położonej w Sztutowie 

10. XV/153/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części działki nr 332/7 położonej w 
Sztutowie 

11. XV/154/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 
położonej w Sztutowie 

12. XV/155/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 
357/38 o pow. 1.2539 ha położonej w Sztutowie 

13. XV/156/2020 16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 354/2 o pow. 
0,5287 ha położonej w Sztutowie 

14. XV/157/2020  16.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie 

15. XV/158/2020 16.04.2020 W sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Sztutowo w 2020 roku.  

5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY SZTUTOWO 
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16. XV/159/2020 16.04.2020 W sprawie określenia sezonu kąpielowego na 
terenie Gminy Sztutowo w 2020 roku.  

17. XV/160/2020 16.04.2020 W sprawie przekazania do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu projektu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

18. XV/161/2020 16.04.2020 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 
drodze publicznej na terenie Gminy Sztutowo, 
ustalenia opłat za postój w tej strefie, opłaty 
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. 

19. XV/162/2020 16.04.2020 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Nowodworskiemu 

20. XV/163/2020 16.04.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 
2020 rok 

21. XV/164/2020 16.04.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sztutowo na lata 2020 - 2023 

22. XVI/165/2020 14.05.2020 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 
Sztutowo na rok 2020  

23. XVI/166/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez 
Gminę Sztutowo środków finansowych do 
Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.  
w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy 
Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. 
w Nowym dworze Gdańskim. 

24. XVI/167/2020 14.05.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2019 r.   

25. XVI/168/2020 14.05.2020 W sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2019 rok 

26. XVI/169/2020 14.05.2020 W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z 
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za 2019 rok. 

27. XVI/170/2020 14.05.2020 W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023 wraz z 
perspektywą na lata 2024-2026 

28. XVI/171/2020 14.05.2020 W sprawie przyjęcia Programu założeń do Planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Sztutowo 

29. XVI/172/2020 14.05.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2019 rok.  

30. XVI/173/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej działki nr 
198/1 położonej w Łaszce 

31. XVI/174/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 
położonej w Łaszce 
 

32. XVI/175/2020 14.05.2020 Zmiana uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 
rok 
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33. XVI/176/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 357/37 o pow. 0,0073 ha 
obręb Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim.  

34. XVI/177/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 357/38 o pow. 0,0663 ha 
obręb Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 

35. XVI/178/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 421/13 o pow. 0,0190 ha 
obręb Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 

36. XVI/179/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 357/40 o pow. 0,7446 ha 
obręb Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 

37. XVI/180/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 357/30 o pow. 0,0558 ha 
obręb Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 

38. XVI/181/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 357/6 o pow. 0,0674 ha 
obręb Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 
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39. XVI/182/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 192 o pow. 0,048 ha obręb 
Kąty Rybackie dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00048165/8 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 

40. XVI/183/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 134 o pow. 0,0058 ha obręb 
Łaszka dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GD2M/0004376/4 Sądu Rejonowego w Malborku 
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Nowym dworze Gdańskim. 

41. XVII/184/2020 28.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części 
nieruchomości gruntowej nr 316/8 położonej w 
Sztutowie 

42. XVII/185/2020 28.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części 
nieruchomości gruntowej nr 198/1 położonej w 
Łaszce 

43. XVII/186/2020 28.05.2020 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Nowodworskiemu  

44. XVII/187/2020 28.05.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 
2020 rok 

45. XVII/188/2020 28.05.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej 
Gminy Sztutowo na lata 2020-2023 

46. XVII/189/2020 28.05.2020 W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

47. XVII/190/2020 28.05.2020 W sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 
gminnych 

48. XVIII/191/2020 29.06.2020 W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 
Gminy Sztutowo 

49. XVIII/192/2020 29.06.2020 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Sztutowo za 2019 rok. 

50. XVIII/193/2020 29.06.2020 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.  

51. XVIII/194/2020 29.06.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 8/14 o pow. 0,0700 ha obręb 
Sztutowo dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00000343/2 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym dworze Gdańskim. 
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52. XVIII/195/2020 29.06.2020 W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Sztutowo 

53. XIX/196/2020 28.07.2020 W sprawie nadania nazwy dla mostu na terenie 
Gminy Sztutowo 

54. XIX/197/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody nas zawarcie 
porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Stegna przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic 
aglomeracji Stegna 

55. XIX/198/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat  nieruchomości gruntowej nr 382/102  
położonej w Sztutowie 

56. XIX/199/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat  nieruchomości gruntowej nr 759  
położonej w Sztutowie 

57. XIX/200/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 341/15  
położonej w Sztutowie 

58.  XIX/201/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 25/8  
położonej w Grochowie Pierwszym 

59. XIX/202/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 25/4  
położonej w Grochowie Pierwszym 

60. XIX/203/2020 28.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat  nieruchomości gruntowej nr 207  
położonej w Kątach Rybackich 

61. XIX/204/2020 28.07.2020 W sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi 
Nowodworskiemu 

62. XIX/205/2020 28.07.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 
2020 rok 

63. XIX/206/2020 28.07.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sztutowo na lata 2020 - 2023 

64. XX/207/2020 06.10.2020 W sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy 
Sztutowo do sprawy opracowania projektu nowego 
Statutu Gminy Sztutowo 

65. XX/208/2020 06.10.2020 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Sztutowo 

66. XX/209/2020 06.10.2020 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Sztutowo 

67. XX/210/2020 06.10.2020 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty 
Rybackie 

68. XX/211/2020 06.10.2020 W sprawie wysokości, zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy 
Sztutowo 

69. XX/212/2020 06.10.2020 W  sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego należnego od 
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 
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70. XX/213/2020 06.10.2020 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

71. XX/214/2020 06.10.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 
2020 rok.  

72. XX/215/2020 06.10.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sztutowo na lata 2020 - 2023 

73. XX/216/2020 06.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat  nieruchomości gruntowej nr 72/1  
położonej w Groszkowie 

74. XX/217/2020 06.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 491  
położonej w Kątach Rybackich 

75. XX/218/2020 06.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 491  
położonej w Kątach Rybackich 

76. XX/219/2020 06.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 769/2  
położonej w Kątach Rybackich 

77. XX/220/2020 06.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 467 o pow. 0,1300 ha obręb 
Kąty Rybackie dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/0006371/1 Sądu Rejonowego w 
Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim. 

78. XXI/221/2020 05.11.2020 Zmieniająca Uchwałę Nr XX/213/2020 Rady Gminy 
Sztutowo w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

79. XXI/222/2020 05.11.2020 Zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sztutowo Nr 
XX/212/2020 z dnia 6 października 2020 r. w 
sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego należnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

80. XXI/223/2020 05.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat pomieszczenia gospodarczego o pow. 
33m2   położonego w Sztutowie ul. Zalewowa 10D 

81. XXI/224/2020 05.11.2020 W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo 

82. XXI/225/2020 05.11.2020 W sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 
 

83. XXI/226/2020 05.11.2020 W sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. 
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84. XXI/227/2020 05.11.2020 W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

85. XXI/228/2020 05.11.2020 W sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Stegnie 

86. XXI/229/2020 05.11.2020 Zmiana uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2020 
rok 

87. XXI/230/2020 05.11.2020 W sprawie przyjęcia regulaminu współpracy Gminy 
Sztutowo z organizacjami pozarządowymi o których 
mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.  

88. XXI/231/2020 05.11.2020 W sprawie odmowy  stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu Wójta Gminy Sztutowo 

89. XII/232/2020 30.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 188 m2  
stanowiącej część  działki  nr 311/3 położonej w 
Sztutowie 

90. XII/233/2020 30.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 16 m2  
stanowiącej część  działki  nr 311/3 położonej w 
Sztutowie 

91. XII/234/2020 30.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 162 m2  
stanowiącej część  działki  nr 311/3 położonej w 
Sztutowie 

92. XII/235/2020 30.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 92 m2  
stanowiącej część  działki  nr 311/3 położonej w 
Sztutowie 

93. XII/236/2020 30.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 42,9 m2  
stanowiącej część  działki  nr 311/3 położonej w 
Sztutowie 

94. XII/237/2020 30.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze ewidencyjnym 797 o pow. 0,1186 ha obręb 
Kąty Rybackie dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GD2M/00048165/8 Sądu Rejonowego 
w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim. 

95. XII/238/2020 30.11.2020 W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla  
Gminy Sztutowo na lata 2021-2023 

96. XII/239/2020 30.11.2020 W sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. 
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97. XII/240/2020 30.11.2020 W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

98. XXIII/241/2020 22.12.2020 W sprawie określenia trybu i harmonogramu 
opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Sztutowo na lata 2021 – 2030” w tym trybu jej 
konsultacji 

99. XXIII/242/2020 22.12.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sztutowo 
na lata 2017-2020 za lata 2017-2018 

100 XXIII/243/2020 22.12.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sztutowo 
na lata 2017-2020 za lata 2019-2020 

101 XXIII/244/2020 22.12.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 
2020 rok 

102 XXIII/245/2020 22.12.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sztutowo na lata 2020 - 2023 

103 XXIII/246/2020 22.12.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Sztutowo 

104 XXIII/247/2020 22.12.2020 W sprawie rozpatrzenia petycji 

105 XXIII/248/2020 22.12.2020 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sztutowo 

106 XXIII/249/2020 22.12.2020 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 
do realizacji w 2021 roku.  

107 XXIII/250/2020 22.12.2020 W sprawie Udzielenia Pomocy Finansowej 
Powiatowi Nowodworskiemu 

108 XXIII/251/2020 22.12.2020 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sztutowo na lata 2021- 2021 

109 XXIII/252/2020 22.12.2020 W sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.  

 

5.2 Omówienie realizacji uchwał 

W 2020 r. Rada Gminy Sztutowo obradowała ogółem na 10 sesjach podczas których 

podjęto ogółem 109 uchwał.  

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Sztutowo uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia , przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie 

zgodności z prawem Wojewoda Pomorski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Gdańsku.  

Liczba podjętych w 2020 r. uchwał  dotyczących sfery ogólnobudżetowej wynosiła 25, w 

tym m.in. zmiany budżetu Gminy Sztutowo na 2020 r. , zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej, zasad i wysokości udzielonych dotacji, zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

na rok 2019 , udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 , 

uchwalenia budżetu na 2021 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata.  
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W 2020 r. podjęto 3 uchwały  z zakresu nadawania nazw ulic , dotyczyły one nadania 

nazw ulicom: Dębowa i Ogrodowa w Sztutowie oraz Wierzbowa i Zatokowa w Kątach 

Rybackich. Nadano również imię dla mostu zwodzonego w Sztutowie – „Most czterech 

pancernych” 

W tabeli podjętych uchwał w 2020 r. znajdziemy  39 dotyczących gospodarki 

nieruchomościami i mieniem komunalnym w tym: 

➢ 11 uchwał dotyczących służebności przesyłu  

➢ 25 uchwał w sprawie dzierżawy nieruchomości 

➢ 3 uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  

W roku 2020 do Rady Gminy Sztutowo wpłynęła jedna petycja dotycząca wycofania projektu 

uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Sztutowo. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji, 

w której uznała petycje za niezasadną.  

W 2020 r. Rada Gminy Sztutowo podejmowała również uchwały z grupy tzw. strategicznych 

było ich aż 13  są to m.in.: 

➢ W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 

2020-2023 wraz z perspektywą na lata 2024-2026 

➢ W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Sztutowo na lata 2017-2020 za lata 2017-2018 

➢ W sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji 

w 2021 roku. 

➢ W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Sztutowo na lata 2017-2020 za lata 2017-2018 

➢ W sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 

Gminy Sztutowo na lata 2021 – 2030” w tym trybu jej konsultacji 

➢ W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 

2020-2023 wraz z perspektywą na lata 2024-2026 

➢ W sprawie przyjęcia Programu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo. 

Rada Gminy Sztutowo w 2020 roku podejmowała również 7 uchwał dotyczących gospodarki 

odpadami komunalnymi.  
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5.3 Prace komisji doraźnej  powołanej w celu zweryfikowania gminnego systemu 

gospodarki odpadami oraz opracowania nowych zasad gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo. 

Uchwałą nr IX/96/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20.08.2019 r. została powołana 

doraźna Komisja Rady Gminy do spraw opracowania nowych zasad gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo. Do zadań Komisji tej należy opracowanie 

propozycji nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo 

wraz z projektami uchwał przy uwzględnieniu zapotrzebowania społeczeństwa na usługi 

odbioru odpadów komunalnych, ich transportu i zagospodarowania oraz możliwości 

finansowych gminy.  Komisja zakończy swoją działalność z chwila przedłożenia Radzie Gminy 

Sztutowo sprawozdania ze swojej pracy wraz z projektami uchwał, lecz nie później niż do dnia 

30 czerwca 2021 r.  

Komisja ta dokonała analizy kosztów i dochodów systemu gospodarki odpadami według 

stanu za rok 2019.  
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ANALIZA KOSZTÓW I DOCHODÓW 
SYSTEMU  GOSPODARKI ODPADAMI 

Dane pozyskane od pracowników Urzędu Gminy Sztutowo za 2019 rok 

 

Lp.                       Rodzaj  wydatku 
 

                Kwota 

1.  Koszty obsługi PSZOK 18.264,47 

x     w tym: koszt odbioru odpadów   -     10.032,47  

x                   ryczałt za obsługę             -       8.232,00  

2. Ryczałt KOMA /wywóz odpadów /                   690.850,44 

3. Koszty administracji                   119.241,71 

x     w tym : wynagrodzenia             -         88.197,24  

x                   pozostałe                       -         31.044,47  

x OGÓŁEM  KOSZTY SYSTEMU 828.356,62 

 

Objaśnienia:  

Koszty administracji:  

- wynagrodzenia to płace pracowników obsługi systemu gospodarki odpadami plus pochodne 

od płac  ponoszone przez pracodawcę  

- pozostałe to koszt szkoleń pracowników, delegacje, aktualizacje oprogramowania, zakup 

toneru do drukarek, zakup papieru i innych materiałów biurowych plus opłaty pocztowe/ 

wysyłka  korespondencji.  

DOCHODY  SYSTEMU   Z  OPŁAT  ZA  ODPADY KOMUNALNE ZA 2019 R    

 -            734.383,97 

 

WYNIK  SYSTEMU ZA 2019 R.   STRATA (NIEDOBÓR) -        93.972,65 

 

ANALIZA 
KOSZTÓW  I  DOCHODÓW  WŁĄCZENIA  DO  SYSTEMU  WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI  DOTYCHCZAS  WYŁĄCZONYCH  Z  SYSTEMU 
 

KOSZTY : 

 ODPADY  WG FRAKCJI     - 119.897,15 

 50% RYZYKO NIE DOSZCOWANIA ILIŚCI ODPADÓW -   59.948,58 

 KOSZTY POZOSTAE ODBIORU    -   59.873,75    

       ------------------------------------------------- 

   OGÓŁEM                            239.719,48 
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OBJAŚNIENIA : 

- Odpady wg frakcji to koszt odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

wyłączonych z systemu zgodnie ze sprawozdaniami składanymi przez przedsiębiorstwa  

komunalne za 2019 r. (tabela nr 2) 

- 50% ryzyko, chcąc uniknąć niedoszacowania kosztów włączenia do systemu  

wszystkich  nieruchomości podwyższono o 50% koszty odebrania odpadów komunalnych od 

podmiotów wyłączonych z systemu 

- Koszty pozostałe odbioru wyliczone zostały w następujący sposób 

  Koszty ryczałtu KOMA       -     690.850,44 

  Minus wartość odebranych odpadów wg frakcji /tabela nr3/      -       434.745,52 

       ----------------------------------------- 

                          256.104,92  

 Koszt pozostały za 1 tonę odpadu = 197,34 

256.104,92  :  1297,780 / ilość odebranych odpadów przez KOMA (tabela nr 3) 

 303,404 /ilość odebranych odpadów w tonach (tabela nr 2) x 197,34 = 59.873,75   

DOCHODY : 

 WG ZUŻYCIA  WODY    - 278.593,20 

 WG  ILOŚCI POJEMNIKÓW    -    72.874,14 

       ------------------------------------- 

    OGÓŁEM                  351.467,34 

OBJAŚNIENIA : 

Wg zużycia wody to dochody wyliczone od podmiotów wyłączonych z systemu według 

rocznego zużycia wody pomnożone przez obowiązującą stawkę opłaty (5,70 zł) 

 Sztutowo    17.750 m3 x 5,70  =        101.175,00 

 Kąty Rybackie  31.126 m3 x 5,70  =         177.418,20 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 RAZEM  48.876 m3 x 5,70   =   278.593,20    
 
Wg ilości pojemników to dochody wyliczone od podmiotów wyłączonych z systemu  

rozliczających się od ilości wykorzystanych pojemników (są to np. bary,  sklepy). 

Sztutowo  - 51.805,02 

Katy Rybackie   - 21.069,12 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAZEM    72.874,14 
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ROZLICZENIE SYSTEMU PO WŁĄCZEMNIU WSZYSTKICH POMIOTÓW Z TERENU 

GMINY SZTUTOWO DO  SYSTEMU  GOSPODARKI  OPADAMI  KOMUNALNYMI 

 

DOCHODY ŁĄCZNIE : 

  DOCHODY SYSTEMU ZA 2019 R.   - 734.383,97 

  DOCHODY Z WŁĄCZENIA DO SYSTEMU  - 351.467,34 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 

  R A Z EM      -          1.085.851,31 

  KOSZTY ŁĄCZNIE  : 

  KOSZTY  SYSTEMU ZA 2019 R.   - 828.356,62 

  KOSZTY WŁĄCZENIA  DO SYSTEMU  - 239.719,48   

   -------------------------------------------------------------------------------------- 

  R A Z E M     -          1.068.076,10       

 

WYNIK SYSTEMU PO WŁĄCZENIU WSZYSTKICH DO SYSTEMU 

  ZYSK      -     17.775,21 

         ============== 

KOŃCOWE  WNIOSKI 

KOMISJI SPECJALNEJ DO WYPRACOWANIA STRATEGII GOSPADARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

1. Po przeprowadzeniu analizy systemu  wnioskujemy o włączenie wszystkich nieruchomości  

    z terenu  gminy od Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi . 

2. Zlecenie analizy opłacalności utworzenie gminnego zakładu gospodarki komunalnej . 

3. Zakup i modernizacja koszy do segregacji na plażach, a w następnej kolejności na ulicach. 
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 ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW  
W SYSTEMIE GODPODARKI ODPADAMI W GMINIE SZTUTOWO ZA 2019 R. 

 WG POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI     
                                                                                                       Tabela nr 1  

Lp. NAZWA FRAKCJI PSZOK KOMA RAZEM CENA  WARTOŚĆ  

                  

1. PAPIER 1,740 21,460 23,200 1,00 23,20  

2. SZKŁO 0,640 82,720 83,360 32,40 2700,86  

3. TWORZYWA  SZTUCZNE 0,300 105,660 105,960 32,40 3433,10  

4. NIESEGREGOWANE 0,00 727,360 727,360 448,20 326002,75  

5. POPIÓŁ 0,00 224,280 224,280 346,42 77695,08  

6. BIO 19,440 94,880 114,320 113,40 12963,89  

7. WIELKOGABARYTY 8,880 34,980 43,860 388,80 17052,77  

8. URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE 2,160 6,380 8,540 32,40 276,70  

9. LEKI     0,00 0,060 0,060 5940,00 356,40  

10. OPONY 6,160 0,000 6,160 194,40 1197,50  

11. FARBY     0,080 0,000 0,080 3024,00 241,92  

12. GRUZ     21,880 0,000 21,880 129,60 2835,65  

13 PAPA ODPADOWA    0,440 0,000 0,440 787,82 346,64  

X OGÓŁEM 61,720 1297,780 1359,500 X 445126,45 

 

 
 

    

 ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW  
Z NIERUCHOMOŚCI WYŁĄCZONYCH Z SYSTEMU W GMINIE SZTUTOWO 

ZA 2019 R. WG POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI 
      

                                Tabela nr 2  

Lp. NAZWA FRAKCJI ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ  

             
 

1. PAPIER 2,040 1,00 2,04  

2. SZKŁO 8,834 32,40 286,22  

3. TWORZYWA  SZTUCZNE 1,157 32,40 37,49  

4. NIESEGREGOWANE 246,322 448,20 110401,52  

5. POPIÓŁ 5,283 346,42 1830,14  

6. BIO 0,000 113,40 0,00  

7. WIELKOGABARYTY 7,289 388,80 2833,96  

8. URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE 0,200 32,40 6,48  

9. LEKI     0,000 5940,00 0,00  

10. OPONY 0,000 194,40 0,00  

11. FARBY     0,000 3024,00 0,00  

12. GRUZ     31,799 129,60 4121,15  

13 PAPA ODPADOWA     0,480 787,82 378,15  

X OGÓŁEM 303,404 X 
    

  119897,15  
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ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW PRZEZ KOMA WG 

POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI 

Tabela 3 

 

 

Lp. NAZWA  FRAKCJI ILOŚĆ CENA  WARTOŚĆ  
               

1. PAPIER 21,460 1,00 21,46  

2. SZKŁO 82,720 32,40 2680,13  

3. TWORZYWA  SZTUCZNE 105,660 32,40 3423,38  

4. NIESEGREGOWANE 727,360 448,20 326002,75  

5. POPIÓŁ 224,280 346,42 77695,08  

6. BIO 94,880 113,40 10759,39  

7. WIELKOGABARYTY 34,980 388,80 13600,22  

8. URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE 6,380 32,40 206,71  

9. LEKI     0,060 5940,00 356,40  

10. OPONY 0,000 194,40 0,00  

11. FARBY     0,000 3024,00 0,00  

12. GRUZ     0,000 129,60 0,00  

13 PAPA ODPADOWA    0,000 787,82 0,00 
 

X OGÓŁEM 1297,780 X 434745,52 

 

 
 

 
 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW 

        PRZEZ  PSZOK  WG  POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI   
 

                                                                                                 Tabela nr 4 

Lp. NAZWA  FRAKCJI ILOŚĆ  CENA  WARTOŚĆ  
               

1. PAPIER 1,740 1,00 1,74  

2. SZKŁO 0,640 32,40 20,74  

3. TWORZYWA  SZTUCZNE 0,300 32,40 9,72  

4. NIESEGREGOWANE 0,00 448,20 0,00  

5. POPIÓŁ 0,00 346,42 0,00  

6. BIO 19,440 113,40 2204,50  

7. WIELKOGABARYTY 8,880 388,80 3452,54  

8. URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE 2,160 32,40 69,98  

9. LEKI     0,00 5940,00 0  

10. OPONY 6,160 194,40 1197,50  

11. FARBY     0,080 3024,00 241,92  

12. GRUZ     21,880 129,60 2835,65  

13 PAPA ODPADOWA    0,440 787,82 346,64  

X OGÓŁEM 61,720 X 10380,93 
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6.1. Stowarzyszenia JST 

Gmina Sztutowo jest udziałowcem w niżej wymienionych spółkach oraz członkiem niżej 

wymienionych stowarzyszeń i związków : 

➢ Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o., ul. Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór 

Gdański – na dzień 31.12.2019 r. Gmina Sztutowo posiadała 6528 udziałów na kwotę 

3.609.984 zł 

➢ Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o., ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna – na 

dzień 31.12.2019 r. Gmina Sztutowo posiadała 16368 udziałów na kwotę 

10.142.267,52 zł 

➢ Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 

82-110 Sztutowo 

➢ Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg 

➢ Stowarzyszenie Obszar Metropolitarny Gdańsk – Gdynia – Sopot,  ul. Długi Targ 39/40,     

80–830 Gdańsk 

➢ Stowarzyszenie Żuławy, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

➢ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Plac Wolności 22, 

82-100 Nowy Dwór Gdański  

➢ Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy 

Dwór Gdański 

➢ Związek Gmin  Pomorskich, ul. Okopowa 21/27, 80-810  Gdańsk 

➢ Związek Gmin Wiejskich RP, ul. Kantaka 4, 61-812 Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

6. WSPÓŁPRACA I INNYMI PODMIOTAMI 
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7.1 Infrastruktura techniczna. 

Sieć komunikacyjną w granicach Gminy Sztutowo tworzą: 

➢ droga wojewódzka nr 501 Przejazdowo - Gdańsk - Mikoszewo - Krynica 

Morska – Nowa Karczma na odcinku 13,5 km, 

➢ drogi powiatowe o łącznej długości 35,096 km, 

➢ drogi gminne o łącznej długości 29,5 km, 

➢ drogi wewnętrzne będące własnością gminy ok. 80 km 

Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę przez Centralny Wodociąg Żuławski  Spółka  

z o.o. ,która wspólnie z gmina w 2020 r. wykonała inwestycje pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej Katy Rybackie – Kobyla Kępa etap I.” o długości 770 m . 

Gospodarka ściekowa na terenie gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne „Mierzeja” 

Spółka z o.o. z siedzibą w Stegnie.  

Oświetleniem drogowym na terenie gminy Sztutowo na mocy umowy zajmuje się Energa 

Oświetlenie z siedziba w Sopocie.  

Gmina Sztutowo podjęła szereg działań mających na celu poprawę standardu oświetlenia 

ulicznego. Na mocy umowy współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym Energa 

Oświetlenie z siedzibą w Sopocie zrealizowano budowa oświetlenia przy ulicy: 

➢ Chabrowej,  

➢ Makowej,  

➢ Przemysłowej,  

➢ Sztutowska Kępa,  

➢ Leśny Zakątek,  

➢ Wąskiej,  

➢ Bałtyckiej w Sztutowie  

➢ oraz ulicy Kwiatowej w Kątach Rybackich.  

W trakcie opracowania są jeszcze dokumentacje na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego 

 z wykonaniem w 2021 r.   

Łącznie wybudowano w ramach umowy z Energa - Oświetlenie w 2020 r. sieć oświetleniową 

uliczną obejmującą 74 lampy na dedykowanych słupach oświetleniowych. 

7. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
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W 2020 roku wykonano szereg remontów i ulepszeń na obiektach komunalnych takich jak; 

➢ remont przyłącza wody do świetlicy w Płonina 

➢ remont budynku świetlicy w Kobylej Kępie 

➢ doposażenie siłowni zewnętrznej w Kątach Rybackich  

➢ prace zabezpieczające dach obiektu magazynowego przy ul. Muzealnej 7 w Sztutowie 

➢ wybudowanie trzech przepustów w drogach ul. Makowa i ul. Ogrodowa w Sztutowie 

➢ doposażenie obiektu siłowni plenerowej przy szkole w Sztutowie 

➢ remont i konserwacja elementów dachu na budynkach użyteczności publicznej w 

Sztutowie i Kątach Rybackich  

➢ doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Łaszce 

➢ postawienie wiaty przystankowej w Grochowie Pierwszym 

➢ modernizacja instalacji grzewczej w budynku przychodni lekarskiej w Sztutowie oraz 

remont pomieszczeń 

➢ remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Sztutowie 

➢ remont instalacji elektrycznej i wymiana urządzeń oświetleniowych w budynkach i na 

terenach komunalnych   

➢ doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich 

 

Przepust uliczny ul. Makowa w Sztutowie 
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7.2 Remonty i budowa dróg gminnych. 

Stan dróg lokalnych ma niewątpliwie ważny wpływ na rozwój obszaru, dlatego Gmina 

Sztutowo stara się przeznaczyć możliwie duże środki na remont dróg gminnych. 

W 2020 roku dokonano remont i budowy niżej wymienionych dróg: 

➢ Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wczasowej w Kątach Rybackich.  

➢ Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie 

➢ Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich 

➢ Remont odcinka ul. Akacjowej w Kątach Rybackich  

➢ Remont drogi do miejscowości Groszkowo Osada 

➢ Remont drogi powiatowej nr 2316G Łaszka – Płonina (współfinansowanie Gminy 

Sztutowo) 

➢ Budowa ul. Marii Konopnickiej w Sztutowie. 

➢ Przebudowa chodnika na ul. Krótkiej w Sztutowie. 

➢ Budowa drogi do Grochowa Pierwszego (tzw. wierzbówka) 

➢ Remont nawierzchni drogi ul Muzealnej w Sztutowie 

➢ Remont cząstkowy nawierzchni z płyt Jomb drogi w Kobylej Kępie 

➢ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości  Płonina 

➢ Remont dróg po szkodach bobrowych w Kobylej Kępie, ul. Sztutowska Kępa i 

Grochowie Pierwszym 

 

Wykonano również dokumentację na przebudowę dróg: 

➢ Przebudowa drogi powiatowej łączącej miejscowości Płonina -Groszkowo 

(współfinansowanie Gminy Sztutowo) 

➢ Remont ul. Wąskiej w Sztutowie 

➢ Przebudowa dróg gminnych  ul. Kormoranów, ul. Wczasowej , ul. Jaśkowej Polany oraz 

ul. Leśnej w Sztutowie (etap planistyczny rozpoczęty w 2020 r. a zakończony będzie w 

2021r.) 

Przez cały rok 2020 pracownicy gospodarczy wykonywali bieżące prace na jezdniach oraz 

poboczach dróg gminnych- koszenie poboczy, usuwano ubytki, instalowano znaki drogowe  

i tabliczki z nazwami ulic oraz wykonywania drobne naprawy infrastruktury drogowej.  
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Droga powiatowa Łaszka - Płonina 
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Droga powiatowa Łaszka - Płonina 

Na terenie Gminy Sztutowo w miejscowości Sztutowo Powiat Nowodworski na drodze 

do morza ul. Morskiej zrealizował  zadanie – budowa miejsc postojowych. Udział Gminy 

Sztutowo w tym przedsięwzięciu wynosił 160.000 zł.  
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7.3. Edukacja  

➢ Szkoła Podstawowa w Sztutowie  

W roku 2020 w szkole w Sztutowie uczyło się średnio 300 uczniów (obecnie w 17 

oddziałach). Najmniejsza klasa miała 10 uczniów, największa 23. 

Szkoła działała w oparciu o zatwierdzone przez Wójta Gminy i zaopiniowane przez 

Pomorskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe arkusze organizacyjne na rok szkolny 

2019/2020 oraz 2020/2021. W arkuszach organizacyjnych szkoły zapewniono zajęcia 

wynikające z ramowych planów nauczania, w tym zajęcia rozwijające uzdolnienia (przede 

wszystkim z obowiązkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły)  oraz zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne (zgodnie z rozporządzeniem o 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej). Zapewniono także funkcjonowanie świetlicy oraz 

biblioteki szkolnej.  

Średnio w roku szkolnym zatwierdzonych jest 805 godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych                                                      

i wychowawczych tygodniowo. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

posiadających wymagane prawem kwalifikacje oraz zgodnie z założeniami podstawy 

programowej w zakresie zalecanych treści, metod  i form realizacji. 

Zatrudniano od 35 do 33 nauczycieli, w tym specjalistów: 

➢ psychologa,  
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➢ pedagoga,  

➢ logopedów,  

➢ nauczycieli rewalidacji.  

W skład kadry pedagogicznej wchodzą osoby sprawujące stanowiska kierownicze: dyrektor i 

wicedyrektor. W placówce obecnie nie powołano kierownika świetlicy.  

Charakterystyka nauczycieli ze względu na stopień awansu wygląda następująco:  

➢ 22 dyplomowanych,  

➢ 10 mianowanych  

➢ oraz 1 nauczyciel kontraktowy.  

W wakacje 2020 roku dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego oraz 

dwóch stopień nauczyciela mianowanego.                            

 We wrześniu przeszła na emeryturę doświadczona nauczycielka z 40-letnim stażem pracy w 

naszej placówce. 

Pracowników niepedagogicznych jest 18. Główny księgowy (3/4 etatu), specjalista do spraw 

płac i kadr obsługują także Przedszkole w Sztutowie. Szkoła zatrudnia sekretarza, 3 osoby w 

kuchni, 6 woźnych i 2 konserwatorów, 2 opiekunki dowozów szkolnych i przedszkolnych 

(niepełne etaty) oraz asystenta dziecka niepełnosprawnego ruchowo. 

 W roku 2020 udało się uzyskać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy                      

do zatrudnienia dwóch pracowników obsługi (woźne). Z powodu pandemii pracodawca skrócił 

okres zatrudnienia dla dwóch osób z 10 do 8 miesięcy. 

Budżet placówki zamknął się w kwocie 4 772 508,45 zł. Subwencja oświatowa dla 

Gminy Sztutowo wyniosła 3 036 266,00zł., z tego zadania szkolne stanowią 94%. Dotacja 

celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały wyniosła 33 585,83 

zł. Subwencja i dotacja pokryły 61% wydatków.  Dzięki wdrożonym przedsięwzięciom 

uzyskano zwiększenie subwencji w zakresie pomocy dydaktycznych  do kwoty 18 799,58.  

Od marca 2020 szkoła funkcjonowała poza systemem stacjonarnym. Nauczyciele 

prowadzili lekcje w czasie rzeczywistym. W edukacji zdalnej pracowali z wykorzystaniem 

narzędzi tj, platforma e-learingowa  Moodle, licencja edukacyjna Office 365, Google G-siuts, 

zarejestrowane konto Click Metting.  

Pedagodzy wdrażali następujące formy pracy: nagrywanie lekcji z wykorzystaniem Acitv 

Prezenter, nagrywanie głosu za pomocą rejestratorów głosu on- line, przygotowanie 

prezentacji, min. w programie Genially, nagrywanie filmów, słuchowisk z nagraniami lektur/ 
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tekstów dla młodszych dzieci, opracowywanie interaktywnych quizów, gier edukacyjnych oraz 

ankiet z wykorzystaniem formularza Forms, wykorzystanie e- podręczników i materiałów 

publikowanych na różnych portalach edukacyjnych polecanych przez MEiN.  W czasie 

edukacji zdalnej zapewniono także wypożyczanie książek, lektur szkolnych, kolejnych części 

podręczników oraz ćwiczeń. Umożliwiono rodzicom odbiór materiałów drukowanych ze szkoły 

w sytuacji wykluczenia cyfrowego. Uruchomiono system konsultacji psychologiczno- 

pedagogicznych dla wszystkich potrzebujących. Prowadzi się analizę trudności uczniów w 

edukacji zdalnej oraz frekwencji wprowadzając modyfikację obowiązujących procedur. Od 

samego początku uruchomiono także system konsultacji,    w szczególności z wychowawcami 

klas. 

 Od listopada 2020 w szkole edukację zdalną realizują uczniowie zagrożeni 

wykluczeniem z edukacji. Jest ich ogółem do 25 osób. Kolejnym 26 rodzicom wypożyczono 

sprzęt do edukacji zdalnej do domu. Wszystkim chętnym dzieciom umożliwiono udział we 

wsparciu psychologicznym organizowanym także w trybie stacjonarnym. Dzieciom 

niepełnosprawnym umożliwiono udział w zajęciach indywidualnych na terenie placówki. 

Stacjonarne funkcjonowanie placówki ograniczono do działań koniecznych: ukończono  

i wdrożono kolejne prace remontowe, uporządkowano piwnice szkoły i teren zielony (m.in. 

wykonano renowację placu zabaw), wdrożono wewnętrzne procedury dotyczące 

funkcjonowania w reżimie sanitarnym: m.in. opracowano i zalaminowano  konieczne 

instrukcje, wykonano dezynfekcję całej szkoły, ustalono grafiki ozonowania sal lekcyjnych itp. 

W 2020 roku 11 uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy naukowe i sportowe 

uzyskało Nagrodę Wójta Gminy Sztutowo. Byli to:  

➢ Julia Obara,  

➢ Zofia Banach,  

➢ Zuzanna Banach,  

➢ Małgorzata Grudkowska,  

➢ Paulina Parzątka-Lipińska, 

➢  Martyna Kowalik,  

➢ Tymoteusz Jackowski,  

➢ Zuzanna Suska,  

➢ Maria Jackowska,  

➢ Paulina Owsińska,  

➢ Zofia Czubińska.  
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Miniony rok obfitował w liczne i różnorodne przedsięwzięcia, był bardzo pracowity  

i innowacyjny. Nauczyciele wdrożyli aż 7 różnych innowacji pedagogicznych. Rozpoczęliśmy 

realizację zajęć z robotyki, kontynuowaliśmy zajęcia z kodowania, wdrożyliśmy zajęcia z bum 

bum rurkami. Dzieci uczestniczyły w innowacji  z zakresu popularyzacji lekkoatletyki pod 

nazwą „Królowa jest tylko jedna”, promocji czytelnictwa poprzez „Lekturki spod chmurki”, 

zajęciach z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej „Ratujemy i uczymy ratować” 

Szkoła podejmuje liczne działania w celu pozyskania darowizn na cele edukacyjne. W 

ubiegłym roku dzięki tym działaniom udało się zrealizować m.in. następujące zakupy: 

➢ Pomoce dydaktyczne – szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, pomoce z 

informatyki, lektury  na maraton czytelniczy i dodatkowe książki dla dzieci do biblioteki 

szkolnej. 

➢ Wyposażenie korytarza I-III w zabawki interaktywne. 

➢ Zgłoszenie szkoły do programu Szkolna Skarbonka (927,40 zł.) 

➢ Zakup przez Gminę Sztutowo 12 laptopów oraz 10 tabletów w ramach pomocy 

rządowej w okresie edukacji zdalnej. 

➢ Zakup przez szkołę 20 robotów do nauki robotyki (10 dla mniej zaawansowanych i 10 

dla zaawansowanych)  oraz współpracujących z nimi tabletów w celu stworzenia 

szkolnej pracowni robotyki. 
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W  roku szkolnym 2020 zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

➢ Montaż 7 ekranów wirtualnej gazetki na holach szkoły. 

➢ Wykończenie wykonania siłowni zewnętrznej typu „małpi gaj”: położenie obrzeży, 

włókniny, kostki brukowej przed placem zabaw. 

➢ Montaż i uruchomienie systemu monitoringu CCTV w technologii IP przy wykorzystaniu 

istniejącego okablowania miedzianego i światłowodowego.  

➢ Remont pokoju woźnych. 

➢ Remont sali do techniki. 

➢ Remont podjazdu dla niepełnosprawnych.  

➢ Montaż lampy halogenowej zewnętrznej celem oświetlenia palcu zabaw.  

➢ Profesjonalne czyszczenie i konserwacja wykładzin w salach przedmiotowych. 

➢ Wyrównanie terenu wokół szkoły poprzez nawiezienie i rozplantowanie ziemi i obsianie 

jej trawą 

 Rok 2020 zdominowały wydarzenia rozpoczęte w marcu, czyli przejście placówki na 

edukację zdalną,   od 18 maja częściowy powrót dzieci, od września funkcjonowanie w ścisłym 

rygorze sanitarnym i od listopada ponownie praca w systemie zdalnym. Szkoła funkcjonowała 

inaczej, ale zrealizowała wszystkie zadania statutowe. 

➢ Przedszkole w Sztutowie.  

Placówka zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym, piętrowym otoczonym dużym 

ogrodem  wyposażonym w przeplotnie, huśtawki, piaskownice oraz estetyczne i bezpieczne 

elementy  drewniane służące do zabaw dzieci na świeżym powietrzu. Organem prowadzącym 

jest Wójt Gminy Sztutowo.  

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 

6.30 – 16.30, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym, 

zapewniając opiekę dzieciom w godzinach pracy rodziców.  Wychowankowie przedszkola to 

dzieci w wieku 3 do 6 lat.  

W przedszkolu jest pięć oddziałów, które funkcjonują w oparciu o ramowy rozkład dnia. 

Realizujemy zadania poprzez prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie 

ustalonym przez organ prowadzący.  

W roku szkolnym 2019/20 procesem nauczania, wychowania i opieki objętych było 113 

wychowanków  w tym: 

➢ 29 – 6- latków 

➢ 25 – 5- latków 
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➢ 25 – 4- latków 

➢ 34 – 3 –latków 

Rok szkolny 2020/21 

➢ 27 – 6- latków 

➢ 28 – 5- latków 

➢ 28 – 4- latków 

➢ 24 – 3 –latków 

  W  przedszkolu  kładzie się nacisk na opiekę sprawowaną nad dziećmi. Opieka ta jest 

stała i bezpośrednia, a metody i sposoby oddziaływań dostosowane są do wieku dziecka, jego 

możliwości rozwojowych i potrzeb. Poza tym dzieci mają zapewnione pełne poczucie 

bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Przedszkole stosuje w 

swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż oraz współpracuje z  poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb i 

zgody rodziców konsultację i pomoc. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedą i 

psychologiem. 

Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju  

z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także 

zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią. Liczne 

wyjścia i wycieczki  cieszą się ogromnym powodzeniem i zawsze budzą radość i wiele emocji. 

Przedszkole organizuje uroczystości dla lokalnego środowiska i imprezy okolicznościowe, 

spotkania z udziałem rodziców, najbliższych oraz zaproszonych gości.  

  Przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do 

dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane działania wspomagają m.in. edukację teatralną, 

prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem edukacji jest 

poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz 

uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. 

Z dniem 16.03.2020r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoły, 

przedszkola oraz żłobki zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19. W związku z 

powyższym przedszkole  w celu realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego rozpoczęło zdalne nauczanie we wszystkich pięciu grupach. W dniach 16-24 

marca 2020 r. działania prowadzono z własnej inicjatywy, a od 25 marca 2020 r. zgodnie z 

wytycznymi MEN, zdalna realizacja zadań edukacyjnych przedszkola stała się obowiązkiem. 

Nauczyciele z grup I-V nawiązali współpracę, w ramach której przygotowywano  

i przekazywano rodzicom materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu.  
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Rada pedagogiczna realizowała swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia , 

wychowania i opieki również w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola 

wywołanego pandemią. Nauczycielki miały stały kontakt telefoniczny lub e-mailowy  z 

dyrektorem i na bieżąco omawiane były sprawy związane ze zdalnym nauczaniem oraz 

realizacja zadań podstawy programowej. W czasie zdalnego nauczania nauczycielki 

uczestniczyły w  szkoleniach i konferencjach online. 

Zadania realizowane w zakresie współpracy z rodzicami można uznać za cykliczne w każdym 

roku szkolnym.  

Formy efektywnej współpracy w przedszkolu: 

➢ Pierwsze kontakty podczas składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.  

➢ Spotkania adaptacyjne- dni otwarte, 

➢ Zebrania ogólne i grupowe, 

➢ Spotkania integracyjne, 

➢ Zajęcia otwarte, 

➢ Przedszkolne uroczystości i świętowania. 

➢ Organizowanie dni tematycznych, 

➢ Kąciki i tablice informacyjne dla rodziców, strona internetowa przedszkola, 

➢ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna , spotkanie ze specjalistami, 

➢ Prezentowanie twórczości dzieci, organizowanie konkursów wewnątrz 

przedszkolnych, udział w konkursach organizowanych dla dzieci i ich rodziców, 

➢ Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, proekologicznych, społecznych, 

➢ Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i dzieci, 

W celu poprawy warunków do realizacji zadań statutowych w ramach środków 

finansowych budżetu gminy przeprowadzono remonty i naprawy: 

➢ wymalowano salę zajęć Krasnali i dwie łazienki, 

➢ odmalowano i naprawiono sprzęt ogrodowy, 

➢  zakupiono do sal  przedszkolnych stoliki i krzesła, rolety, radiootwarzacze, instrumenty 

muzyczne,  

➢ zakupiono sprzęt kuchenny -  krajalnicę   

➢ zaopatrzono przedszkole i pracowników w środki do dezynfekcji w związku z COVID19. 

7.4.Polityka społeczna. 

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie na dzień 

31.12.2021 r. - 9 pracowników: kierownik, główny księgowy, asystent rodziny, 2 pracowników 
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socjalnych, pomoc administracyjna,  inspektor ds. świadczeń rodzinnych, inspektor ds. 

świadczeń, opiekun w ośrodku pomocy społecznej. W związku z odejściem na emeryturę 

dotychczasowego kierownika GOPS, od 01.09.2020 r. funkcję tę pełni Joanna Milewicz 

(wcześniej specjalista pracy socjalnej w GOPS Sztutowo). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje zadania poprzez: 

➢ ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 Świadczenia rodzinne to forma wsparcia społecznego dla rodzin, finansowana  

z budżetu państwa i realizowana na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczenia rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) 

 W 2020 roku  Kierownik GOPS w Sztutowie ustalił i zrealizował następujące 

świadczenia rodzinne: 

• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego -  liczba świadczeń: 2645; 

• świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 

           zasiłek opiekuńczy): -   liczba świadczeń: 1405; 

• świadczenie rodzicielskie: - liczba świadczeń: 136; 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: -  liczba świadczeń: 27. 

W Gminie Sztutowo w 2020 r. 216 rodzin skorzystało ze wsparcia  na podstawie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych w związku z czym wydano 219 decyzji. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie  realizuje również ustawę z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1297), w ramach której wypłacono 8 zasiłków dla opiekunów. 

➢ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 

 Dnia 01.04.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) tzw. „Rodzina 500 plus”, która 

określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 01.07.2019 r. 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 

18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
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 W 2020 roku ze świadczenia wychowawczego w Gminie Sztutowo skorzystało 366 

rodzin w związku z czym zrealizowano 6760 świadczeń wychowawczych na kwotę:  

3. 358. 510,10 zł. 

➢ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ 

 Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.) tzw.„300+”. Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o 

których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w wysokości 300 zł raz w roku, w związku z 

rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. 

 W 2020 roku  ze świadczenia „Dobry start” w Gminie Sztutowo skorzystało 277 rodzin, 

w związku z czym zrealizowano 401 świadczeń na kwotę: 119 850,00 zł. 

➢ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie wykonuje również zadania  

w zakresie wspierania osób uprawnionych do alimentów określonych w ustawie z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 

ze zm.) jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowanej w formie 

dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tych zadań  na podstawie upoważnienia Wójta 

Gminy Sztutowo Kierownik GOPS w Sztutowie realizuje świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.   

 W okresie roku 2020 przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób 

uprawnionych. Liczba rodzin korzystających z ww. formy świadczenia w wymienionym okresie 

wyniosła 8. W sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 13 

decyzji. Łączna suma wypłaconych świadczeń wyniosła 43 250,00 zł, liczba świadczeń: 101.      

➢ POMOC SPOŁECZNA 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje zadania określone ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.). W 2020 

roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 546 946,59 zł. 

 W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1107 zadanie dotowane w 40% z budżetu państwa), 

udzielono wsparcia 82 osobom, w tym 40 dzieci i uczniów skorzystało z pomocy w formie 

posiłków w placówkach oświatowych. 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie w 2020 r. pokrywał pełny koszt 

pobytu w DPS w Bielawkach dla 1 osoby z terenu Gminy Sztutowo oraz częściową odpłatność 

za pobyt 4 osób w DPS „MORS” w Stegnie i 1 osoby starszej w DPS „Niezapominajka” w 

Elblągu. Łączny koszt jaki GOPS w Sztutowie poniósł w 2020 r. za pobyt w DPS ww. osób to 

138 187,15 zł. 

 W 2020 r. GOPS w Sztutowie kontynuował realizację Teleopieki Domowej, jest to 

bezpłatna usługa (dla beneficjenta) dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy  

w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. W 2020 r. usługą Teleopieki objętych było 7 osób, 

łączny koszt zadania wyniósł 4 283,20 zł. 

 W 2020 r. przy współudziale GOPS w Sztutowie 13 dzieci z terenu naszej Gminy wzięło 

udział w kolonii letniej dla dzieci z terenów wiejskich w miejscowości Zakopane, organizowanej 

przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

 Zespół Interdyscyplinarny Gminy Sztutowo regularnie powołuje grupy robocze, na 

których specjaliści spotykają się w celu monitorowania i oceny planów pomocy rodzinom, które 

objęte są procedurą Niebieskiej Karty. W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny prowadził 

procedurę 15 Niebieskich Kart: w tym 7 wszczętych w 2020 r. a 8 w latach ubiegłych. 

➢ ASYSTENT RODZINY  

 Zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dnia 9 

czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sztutowie w 2020 r. zatrudniał asystenta rodziny. Praca asystenta skoncentrowana jest 

głównie na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin. Celem pracy asystenta 

jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej. Oczekiwanym 

efektem pracy asystenta jest przywrócenie prawidłowych funkcji rodziny, aby zapobiec 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Do odbiorców usług asystenta rodziny zostały 

włączone także kobiety w ciąży, ich rodziny oraz rodziny z dzieckiem posiadające 

zaświadczenie o zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej 

chorobie zagrażającej jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu, reguluje to ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 

listopada 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1329). W roku 2020 asystenturą objętych zostały  

4 rodziny  w tym 9 dzieci. 

➢ USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 Od miesiąca lutego 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje 

zadanie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób / rodzin. Uchwałą Rady 
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Gminy Sztutowo Nr XIII/135/2019 z dnia 19.12.2019 r. określono szczegółowe warunki 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania. W okresie od lutego do grudnia 2020 r. z usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, świadczonych przez opiekunkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sztutowie, skorzystało 5 osób. Zgodnie z powyższą uchwałą były to usługi częściowo 

zwolnione z opłat. Suma kosztów poniesionych zgodnie na ww. zadanie wyniosła 11 611 zł (z 

czego 7 250 zł to udział środków własnych gminy, 4 360,50 zł to koszty, które ponieśli odbiorcy 

usług opiekuńczych). 

➢ OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

 Kolejnym programem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sztutowie w roku 2020 był program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020. Program był 

skierowany do osób, które sprawują stałą, osobistą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością 

w stopniu znacznym, rezygnują z udziału w życiu społecznym, często zaniedbując swoje 

zdrowie. "Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów  

w codziennych obowiązkach lub zapewnić czasowe zastępstwo. W gminie Sztutowo w 2020 

r. z programu skorzystała 1 osoba. Koszt programu w roku 2020 r. wyniósł 4 150 zł (z czego 

środki pozyskane z dotacji to 3 320 zł, 830 zł to środki własne gminy). 

➢ PROGRAM  OPIEKA 75"+ 

 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizował Program 

"Opieka 75+". Celem programu było poprawienie dostępności do usług opiekuńczych dla osób 

które ukończyły 75 rok życia oraz u których dochód nie przekroczył 250% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy. Z programu w roku 2020 skorzystała 1 

osoba. Koszt programu wyniósł 1 343 zł (z czego 671,50 zł to środki pozyskane z dotacji, 

671,50 zł to środki własne). 

➢ W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, gdzie pełni funkcję 

organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym.  Problemem w realizacji powyższego 

zadania jest brak odpowiednio przystosowanego zaplecza magazynowego. 

Jednym z głównych problemów z którymi boryka się GOPS w Sztutowie jest 

pozyskanie wykwalifikowanego pracownika na stanowisko pracownik socjalny,  

z wykształceniem zgodnym z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Jak pokazuje rzeczywistość, określone w ustawie wymagania dotyczące  zatrudnienia nie są 
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adekwatne do odpowiedzialności za pracę na powierzonym stanowisku oraz wynagrodzenia 

pracowników socjalnych. Co prawda w miesiącach  wrzesień - październik 2020 r. pracę w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie pracę podjęło 2 pracowników socjalnych, 

jednak w dalszym ciągu GOPS dysponuje wolnym wakatem na stanowisko pracownik socjalny 

(aby móc spełnić warunki ustawowe co do zatrudnienia pracowników socjalnych w  Gminie 

Sztutowo). 

Drugim ważnym problemem, z którym boryka się GOPS są złe warunki lokalowe - min.  

brak odpowiedniego pomieszczenia pozwalającego na przeprowadzenie dyskretnej i 

niekrępującej rozmowy z klientem. Baza lokalowa ( 3 pomieszczenia biurowe GOPS) 

uniemożliwiają na przyjęcie interesanta  w ww. sposób. 

Kolejnym i niezmiernie ważnym problemem, z którym borykał się GOPS w 2020 r. i 

boryka się aktualnie, są bariery architektoniczne tj. brak podjazdu dla wózków dla osób z 

niepełnosprawnością lub matek z wózkami dziecięcymi. Tym samym Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sztutowie nie spełnia warunków dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Pandemią SARS-CoV-2 wpłynęła również na pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sztutowie. Utrudniony kontakt osobisty z klientami w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się choroby COVID-19 spowodował, że ośrodek pracował w inny niż powszechnie znany 

sposób i charakter funkcjonowania tego typu instytucji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

klientów oraz konieczność zachowania ciągłości pracy GOPS należało wprowadzić szereg 

rozwiązań, które pozwoliły na prawidłową  realizację zadań ośrodka, co niejednokrotnie 

spotkało się z niechęcią i negatywnym odbiorem ze strony Klientów ośrodka. 

7.5. Kultura  

➢ Biblioteka Publiczna w Sztutowie  

Rok 2020 z uwagi na pandemię był trudnym rokiem również dla biblioteki. Epidemia 

postawiła wyzwania  z jakimi nigdy wcześniej nie musieliśmy się mierzyć. Mimo trudności 

czytelnicy znaleźli czas na spotkania w bibliotekach, spotkania z książką. W tych trudnych 

czasach mogliśmy się przekonać jak ważna jest biblioteka, a książka stanowi doskonałe 

antidotum na problemy.  

Do tej pory zakupiono 884 książki za 20.000 zł, do wydania pozostało  jeszcze 10.769 zł 

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych”. 

Realizując misję upowszechniania czytelnictwa w mijającym roku biblioteka organizowała:  
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•  ferie zimowe dla dzieci z książką. Był to czas wypełniony grami, zabawami  

i konkursami wokół wybranego bohatera literackiego. W Sztutowie były to postaci z 

„Krainy lodu”, a w Kątach Rybackich „Słodziaki”, 

• spotkania literackie: promocja książki dr. Tomasza Glinieckiego i dr. Marcina 

Owsińskiego „Stutthof 8/9 maja 1945 r. Historia i pamięć”, gościłyśmy redakcję 

Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”, Narodowe 

Czytanie, którego lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 

Kontynuując temat edukacji seniorów biblioteka zorganizowała szkolenie komputerowe oraz 

projekt „Warsztaty stylu 60+”, który dofinansowano w ramach Funduszu AKUMULATOR 

SPOŁECZNY – ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego 

Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Biblioteka również przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie gdańskim”, którego 

adresatem będą dzieci. Realizacja nastąpi w 2021 r. 

➢ Świetlica w Sztutowie 

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej świetlica w Sztutowie zrealizowała w 2020 roku niżej 

wymienione działania: 

• Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne Koła Emerytów i Rencistów – udział, obsługa, 

przygotowanie dekoracji. 

• Mini Jasełka, połączone z Dniem Babci i Dziadka – wizyta w DPS '"Mors'' Stegna, 

występ, życzenia, upominki, wspólne śpiewanie kolęd. 

• WOŚP – stoisko artystyczne, wykonywanie kotylionów, wianków i ozdób 

karnawałowych, biżuteria koralikowa, przygotowanie rekwizytów na loterię fantową.  

• Ferie zimowe – Wesoło, Twórczo i Radośnie (Dzień Bezpieczeństwa, Gdzie ta Zima?, 

Zimowe impresje – las w słoiku, warsztaty florystyczne, Gałganki – szmacianki, 

Biżuteria koralikowa, Wielka gra planszowa, W lodowej krainie, Zaplątani – pajęczyna). 

• Dzień bez plastiku – rozdajemy torby ekologiczne. 

• Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie prezentów, nasze twórcze dzieła, życzenia. 

• Spotkanie na skraju lasu – przyrodnicza ścieżka edukacyjna z pracownikami Parku 

Krajobrazowego ''Mierzeja Wiślana”. 

• Mała akcja ekologiczna – zbieramy porzucone śmieci w lesie. 

• Gdańsk – Oliwa – udział w uroczystościach upamiętniających Marsz Śmierci w 75 

rocznicę (msza święta, opłatek, agapa, wspólne śpiewanie kolęd, Park Oliwski – 

spacerek, zwiedzanie). 
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• Akcja Pomagamy – Gdańsk – Sopot – szyjemy 500 rybek dla pensjonariuszy DPS 

Sopot. 

• Wiosenne warsztaty twórcze – zajęcia integracyjne. 

• Bukiet róż dla Hospicjum – podarunek od dzieci z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia 

Kobiet, praca ręcznie wykonana. 

• Wakacje w Świetlicy – blok zajęć dla dzieci (Konkursy, Gry i wesołe zabawy, Kolorowe 

balony, 3,2,1,...start, Warsztaty kreatywne Coś z niczego, Motylem jestem, Gipsowe 

cuda, Mam talent, Pada deszcz, W krainie leśnych duszków, Owocowy raj, Kwiecista 

łąka, Kolory lata, Uśmiechnij się, Piłka zmyłka – wkręceni). 

• Akcja ekologiczna – sprzątamy wydmę pod czujnym okiem Pana Janka. 
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• Wakacyjny Festyn Caritas – stoisko, loteria fantowa, wystawa malarstwa. 

• VII Dzień Osadnika – włączyliśmy swój udział, scenki historyczne. 

 

 

• Bałtycka Odyseja – akcja sprzątania plaż, nasza mała ekipa też dołączyła. 

 

• Wkręć się na pomaganie – zbieramy nakrętki, akcja trwa. 



RAPORT O STANIE GMINY SZTUTOWO ZA ROK 2020 

 

107 

 

 

 

• Dbamy o zdrowie swoje i innych – szyjemy maseczki – nasza akcja trwa. 

 



RAPORT O STANIE GMINY SZTUTOWO ZA ROK 2020 

 

108 

• Zbiórka dla Schroniska Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks – udział 

w akcji. 

• Szlachetna Paczka – wolontariat, przygotowanie upominków dla darczyńców. 

Działania świetlicy można śledzić na stronie Facebook – Świetlica w Sztutowie. 

➢ Świetlica w Kątach Rybackich 

W  roku 2020 w  świetlicy w Kątach Rybackich organizowane były zabawy na placu zabaw  

z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego. Odbyły się pogadanki na temat zapobiegania 

zakażeniom. Prowadzone były zajęcia plastyczne, edukacyjne, kulinarne.  

Wspólnie z Radą Sołecką pomogliśmy w odnowieniu placu zabaw.  
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Organizowane były turnieje (bilard, ping-pong, piłkarzyki).  

 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach szkutniczych w Muzeum Zalewu Wiślanego. Nasze 

najmłodsze pociechy spędzały czas w kąciku malucha. Udzielana była również pomoc w 

odrabianiu lekcji i nauce. Utrwalane  były również zasady bezpiecznego poruszania się. 

➢ Świetlica w Grochowie Trzecim  

W świetlicy w Grochowie Trzecim mimo trudnych warunków związanych z epidemią udało się 

zrealizować działania: 

• Warsztaty plastyczne: farby, kredki, bibuła, wycinanki, kreda. 

• Zajęcia kreatywne: origami, papierowa wiklina, makrama-sploty, kwiaty kanzashi, 

szydełko bez tajemnic, kartki na walentynki, pisanka decoupage, bransoletka z muliny, 

dekoracje z patyczków po lodach, zakładki do książki: emotka i kredka, szyjemy 

ręcznie maseczki ochronne, doniczka oklejona kaszą, pudełeczko na cukierki itp. -

„Bezpieczne ferie zimowe” – pogadanka oraz konkurs plastyczny. 

• Wspólne robienie laurek na Dzień Babci i Dziadka. 

• „Igraszki”, czyli zajęcia sportowe: zumba, układy taneczne, podglądamy i uczymy się 

tańców, taniec z miotłą, na gazecie, przechodzenie pod linką, zabawa w koc itp. 

• Zabawa choinkowa- wspólny taniec, zabawa, konkursy, poczęstunek. 
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• Gry zespołowe i maraton gier planszowych- zdrowe współzawodnictwo. 

• Słuchanie muzyki i wspólne śpiewanie m. in. program Karaoke. 

• Studio makijażu. 

• Zajęcia „Roztańczone stopy”- taniec indywidualny i w parach, nauka kroków 

tanecznych. 

• Wspólne dyskusje, rozmowy indywidualne, pogadanki profilaktyczne. 

• Fryzury na różne sposoby- koki. 

• Udział w spotkaniu „Dzień bezpiecznego Internetu”. 

• Wspólne malowanie ławek i stołu ogrodowego. 

• Pomoc w odrabianiu lekcji. 

7.6. Turystyka sport i rekreacja 

Rok 2020 z powodu obostrzeń pandemicznych był dla sportu niezwykle trudny  

i nieprzewidywalny. Zaplanowane imprezy były w większości odwoływane lub zastępowane 

innymi, skromniejszymi. Na terenie gminy Sztutowo prężnie działa „Towarzystwo Sportowe 

Mierzei Wiślanej” . W Towarzystwie tym działają trzy sekcje: piłki nożnej trawiastej pod nazwą 

Bałtyk, futsalu pod nazwą Hemako i beach soccera, również pod nazwą Hemako. 

➢ FUTSAL – HEMAKO  

Rok rozpoczęła jak zwykle w hali od dokończenia II rundy Żuławskiej Halowej Lidze Piłki 

Nożnej. Hemako okazało się po raz kolejny najlepszą halową drużyną w powiecie. Najlepszym 

i najskuteczniejszym zawodnikiem ligi został Patryk Ziarko, który wyprzedził kolegę z drużyny, 

Patryka Kiełczyńskiego. Na uzupełnienie zdobyczy trzeba jeszcze dołożyć zwycięstwo zespołu 

w klasyfikacji Fair Play. Warto wspomnieć także o wygranym turnieju Przodkowo Cup, który 

zmienił nazwę z Pomorski Futbol Cup, ale w dalszym ciągu jest jednym z najmocniej 

obsadzonych turniejów w województwie. Wygrana w tym turnieju to dla  ekipy duże 

osiągnięcie. Indywidualnie Paweł Friszkemut został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. 

Swoją dominację w powiecie Hemako udowodniło wygrywając finał Mistrzostw Miasta i Gminy 

Nowy Dwór Gdański. W tym turnieju zebrali najcenniejsze trofea, mistrzostwo i puchar Fair 

Play oraz wyróżnienia indywidualne w kategoriach: najlepszy strzelec - Łukasz Pietroń, 

najlepszy zawodnik - Patryk Ziarko i najlepszy bramkarz – Maciej Ranoszek. 

➢ PIŁKA TRAWIASTA - BAŁTYK  

Restrykcje w związku z pandemią najbardziej odbiły się na rozgrywkach na trawie. Drużyna 

seniorów nie zdążyła rozpocząć meczy ligowych, a dzieci po przerwanych zajęciach halowych 

nie mogły podjąć treningów „na świeżym powietrzu”. Rozgrywki i treningi w rundzie wiosennej 
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zostały odwołane w całości. W praktyce dopiero po 19 maja można było podjąć jakiekolwiek 

okrojone zajęcia sportowe. Nie udało się wznowić szkolenia dzieci z różnych względów, ale 

przede wszystkim ze względy na panującą jeszcze nieprzerwanie pandemię. Piłka trawiasta 

wróciła do łask dopiero w sierpniu. Seniorzy wznowili zajęcia i rozpoczęli rozgrywki rundy 

jesiennej klasy „B” sezonu 2020/21. Nie udało się zebrać dzieci do gry w rozgrywkach 

ligowych, do których były zgłoszone. Zarząd był zmuszony do wycofania drużyny z rocznika 

2009/10 z ligi. Odbudowano jedną wspólną grupę dla dzieci pod nowym szkoleniowcem. Ze 

względów osobistych pracę z dziećmi zakończyli Tadeusz Grabowski (rocznik 2009/10) i Karol 

Seremak (rocznik 2011/12). Obowiązki trenera wspólnej grupy wszystkich roczników zarząd 

powierzył wychowankowi klubu, Kacprowi Skwarcowi. Z czasem, możliwie szybko, klub chce 

wrócić do prowadzenia co najmniej dwóch grup szkoleniowych dzieci. Seniorzy po rundzie 

jesiennej zajmują 9 miejsce. Mamy nadzieję, że wiosna będzie bardziej łaskawa i 

optymistyczna dla drużyny Bałtyku. Treningi odbywają się regularnie na Orliku. 

➢ BEACH SOCCER – HEMAKO 

 W związku z pandemią, Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, przygotowała propozycję 

przeprowadzenia rozgrywek w ograniczonym zakresie. Jako eliminacje do Mistrzostw Polski 

przyjęto Puchar Polski. Osiem najlepszych drużyn pucharu stworzyło dwie grupy Mistrzostw 

Polski. Młodzieżowcy w tym sezonie rozgrywali tylko jeden mistrzowski turniej. Wszystkie 

zawody rozegrano na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Rok 2020 drużyna  rozpoczęła od udziału w 

zimowym halowym turnieju w Gliwicach - Winter Milenium Beach Soccer Cup 2020. Był to 

turniej w mocnej międzynarodowej obsadzie. Drużyna zajęła w tym turnieju piąte miejsce. Były 

to ostatnie zawody przed przerwą wymuszoną przez obostrzenia w związku z ogłoszoną 

pandemią. Pierwszym turniejem był Puchar Polski, który rozegrany został w dniach 10-12 lipca 

na plaży w Gdańsku Brzeźnie.  W tym turnieju drużyna  zajęła siódme miejsce. Na tych 

zawodach tytuł najlepszej drużyny zdobyła młodzieżówka Hemako. 

Drużyna brała udział w turnieju Chodecz Beach Soccer Cup 2020. Turniej ten drużyna 

wygrała a Pawłowi Friszkemutowi  przypadł  tytuł najlepszego strzelca.  

W sezonie kadra narodowa beach soccera nie podjęła przygotowań do sezonu, którego w 

rozgrywkach międzynarodowych praktycznie nie było. 

W roku 2020 Towarzystwo otrzymało wsparcie w postaci dotacji z Gminy Sztutowo w 

wysokości 22.000 złotych i Powiatu Nowodworskiego w wysokości 3.000 zł.  
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Inne działania promocyjne  

➢ Rok 2020  tradycyjnie został przywitany pod chmurką na stadionie w Sztutowie. Było 

ognisko z kiełbaskami, toast noworoczny grzańcem Sołtysa, zabawa taneczna i pokaz 

sztucznych ogni. 

➢ W kwietniu Fundacja Przez Mierzeję, Urząd Gminy w Sztutowie, Urząd Miasta Krynica 

Morska oraz Szkoły Podstawowe z Krynicy Morskiej i Sztutowa zorganizowały konkurs 

"Rodzina dla Ziemi", który polegał na stworzeniu projektu o tematyce ekologicznej. 

Efektem konkursu były pomysłowe i różnorodne prace. Uroczyste wręczenie nagród 

odbyło się w czerwcu na przystani w Kątach Rybackich.  

➢ Od marca do maja trwała akcja szycia maseczek. Uszyto ich około 1670 dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i wsparciu finansowemu sponsorów. 

➢ W czerwcu wystartowała akcja "Wkręć się w pomaganie" polegająca na zbieraniu 

nakrętek do nakrętkowego serca, które stoi przed Urzędem Gminy. Nakrętki zbieramy 

dla dwóch potrzebujących chłopców z naszej gminy.  

➢ 29 czerwca odbył się inny niż zazwyczaj, kameralny Dzień Rybaka. Uczczono go mszą 

świętą, rejsem po Zalewie Wiślanym oraz tradycyjnym święceniem łodzi rybackich. 

Oprócz kutrów poświęcono również nowy wóz strażacki, który trafił do jednostki OSP w 

Sztutowie. A tradycyjne warsztaty powroźnicze w Muzeum Zalewu Wiślanego zostały 

poprowadzone wirtualnie - nagranie jest dostępne na playliście Youtube na kanale 

Gminy Sztutowo.  

➢ Na początku sierpnia na plaży w Kątach Rybackich odbyły się Mistrzostwa Polski w 

Ratownictwie Morskim organizowane przez Fundację Ratownictwa i Sportów Wodnych 

Rescuehouse i Gminę Sztutowo. W mistrzostwach wystartowało łącznie 70 ratowników 

i ratowniczek w konkurencjach takich jak bieg-pływanie-bieg, wyścigi na deskach 

ratowniczych, wyścigi łodzi BL, akcje z psem ratowniczym i flagi plażowe.  

➢ 30 sierpnia skromnie świętowaliśmy Dożynki Gminne uroczystą mszą świętą w 

parafialnym kościele w Sztutowie. Starym zwyczajem na ręce księdza proboszcza 

złożono dary symbolizujące tegoroczne plony. Tradycyjnie też poświęcono piękny 

wieniec dożynkowy wykonany wspólnie przez gospodynie z różnych sołectw.  

➢ W tym roku udało się też przeprowadzić procedurę nadania nazwy dla zabytkowego 

mostu zwodzonego w Sztutowie - 28 lipca Rada Gminy podjęła uchwałę i od tego 

momentu most na Wiśle Królewieckiej oficjalnie jest „Mostem Czterech Pancernych”. 

Dzięki zaangażowaniu Marcina Wolskiego przy moście są już tabliczki z nazwą. To 

niewątpliwie atrakcja turystyczna, którą będziemy promować w kolejnych latach.  
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➢ Od 17 do 23 sierpnia 2020 r. artyści z różnych zakątków Polski spotkali się w Sztutowie 

na II Plenerze Malarsko-Fotograficznym „Inspiracje – Mierzeja”, aby tworzyć dzieła 

inspirowane pięknem Mierzei Wiślanej - powstało ponad 70 prac, które od 22.08. do 

30.09. można było oglądać na wystawie w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach 

Rybackich. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński, który 

objął plener honorowym patronatem oraz Robert Domżał – dyrektor Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku, które było współorganizatorem wydarzenia. 

Komisarzem pleneru oraz głównym organizatorem była pani Barbara Adamczak ze 

Sztutowa - Związek Artystów Plastyków.  
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➢ W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i akcesoriów dla kotów, 

podopiecznych Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS.  

➢ Dzięki hojności naszych mieszkańców zebraliśmy kilkadziesiąt paczek karmy oraz 

mnóstwo ciepłych koców, które zostały przekazane na ręce przedstawicieli 

Stowarzyszenia.  

➢ W ostatnim miesiącu roku, by umilić czas naszym gminnym pociechom, 

zorganizowaliśmy konkurs plastyczny "Bombka bożonarodzeniowa".  

➢   Wiele wydarzeń w tym roku przeniosło się do internetu, także TV Żuławy we    

   współpracy z Marcinem Owsińskim rozpoczęła publikację cyklu filmów "Sztutowo  

   Gmina z historią". Zachęcamy do oglądania na kanale Youtube. 

7.7. Gospodarka odpadami. 

W roku 2020 Gmina Sztutowo osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu.  

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych nadal zajmuje się wyłoniony w 2017r. 

w postępowaniu przetargowym wykonawca - firma KOMA Sp. z o.o.  

System obejmuje następujące rodzaje nieruchomości: 

➢ nieruchomości zamieszkałe- wykorzystywane na cele mieszkaniowe, 
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➢ nieruchomości mieszane- wykorzystywane w części do celów mieszkaniowych a w 

części do celów użytkowych, 

➢ nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowe – nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne obiekty wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe.  

Na terenie gminy obowiązuje selektywny sposób zbierania i odbioru odpadów komunalnych. 

Odpady  segregujemy na poszczególne frakcje: 

➢ tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale (worek żółty), 

➢ makulatura (worek niebieski), 

➢ szkło (worek zielony), 

➢ odpady kuchenne (mały worek brązowy wrzucany do odpadów zmieszanych), 

➢ bioodpady (duży worek brązowy), 

➢ odpady zmieszane (pojemnik). 

Wiosną każdego roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych u źródła, 

czyli z nieruchomości mieszkańców. Podczas tegorocznej zbiórki, która odbyła się w maju, 

odebranych zostało ponad 6 ton zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz 39 

ton odpadów wielkogabarytowych. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami mają możliwość oddawania odpadów do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK znajduje się w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 . 

Przyjmowane są w nim takie odpady jak: 

• papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości; 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

• przeterminowane leki; 

• chemikalia; 

• zużyte baterie i akumulatory; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowane są tylko kompletne urządzenia tzn.  

   takie z których nie zdemontowano żadnych elementów; 

• odpady budowlano – rozbiórkowe w postaci czystego gruzu; 

• zużyte opony; 

• odpady zielone. 
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7.8. Inne działania prowadzone w Gminie Sztutowo w roku 2020. 

➢ W 2020 roku odbyło się uroczyste przywitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie. 20 lutego na placu przy Urzędzie Gminy zebrali 

się mieszkańcy , by zobaczyć powitalną kolumnę Ochotniczych Straży z całego powiatu 

składającą się z 15 zastępów, eskortującą nowy wóz strażacki. Wśród zebranych byli Wójt, 

Radni Gminy Sztutowo, przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz Powiatowych OSP. 

 

 

➢ Azbest 

W roku 2020 Gmina Sztutowo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie usuwania wyrobów 

azbestowych, które było realizowane w 2019 i 2020 r. - bezpiecznie unieszkodliwiono 4,34 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.992,00 zł. Wysokość 

dofinansowania wyniosła 1.394,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych). Gmina Sztutowo od 

2009 r. realizuje zadanie pn. „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo”. 

Według szacunków inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy na dzień 

3.12.2020 r. pozostało 636 926 kg wyrobów zawierających azbest (termin ich usunięcia to 

2032 r.). W ciągu ostatnich 11 lat usunięto w sumie 1 286 872 kg. Bieżąca inwentaryzacja 

prowadzona jest na podstawie zgłoszeń i wniosków właścicieli nieruchomości, na których 

zlokalizowane są wyroby zawierające azbest i uzupełniana na stronie BAZA AZBESTOWA: 

www.bazaazbestowa.gov.pl (prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości  

i Technologii). Baza daje możliwość stałego monitorowania ilości wyrobów azbestowych na 

terenie gminy.  
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➢ Cmentarz 

W 2020 roku z inicjatywy Wójta Roberta Zielińskiego rozpoczęto aktywne poszukiwania 

terenów z przeznaczeniem na lokalizację cmentarza komunalnego. Zagadnienia związane z 

poszukiwaniem właściwej lokalizacji cmentarza były omawiane zarówno podczas spotkania 

informacyjnego z mieszkańcami, które obyło się w luty br. oraz podczas zebrań wiejskich, jak 

i podczas rozmów Wójta Gminy z mieszkańcami. Propozycji lokalizacji było kilka tj. rozbudowa 

istniejącego cmentarza w Sztutowie, teren przy ulicy Obozowej, teren w pobliżu boiska Orlik 

w Sztutowie. Niestety żadna z lokalizacji nie okazała się właściwa. Na potrzeby badania 

możliwości obszarów, które mogą być wykorzystane na budowę cmentarza komunalnego 

wskazano również południową część Gminy Sztutowo. Z uwagi na potencjalne zagrożenie 

powodziowe, po wstępnej analizie terenu, uznano iż nie będzie to właściwe rozwiązanie.  

Na wniosek Wójta rozpoczęto rozmowy z Nadleśnictwem Elbląg, w zakresie możliwości 

przejęcia ok. 2,5 ha części działki nr 181/4 w Sztutowie (teren leśny, strona lewa przy 

wyjeździe ze Sztutowa w kierunku Kątów Rybackich). Docelowo cmentarz utworzony zostałby 

na 1 ha, pozostała cześć tworzyłaby bufor kompleksu leśnego. Zamiarem Gminy Sztutowo jest 

realizacja celu publicznego, jakim jest budowa cmentarza na terenie wykluczającym 

negatywne oddziaływanie na najbliższe otoczenie. Bez wątpienia również ważną kwestią w 

sprawie jest dbałość o równowagę w środowisku naturalnym. 

Gmina Sztutowo deklaruje iż dołoży wszelkich starań aby dążyć do pełnej równowagi w 

przyrodzie. Obecnie w sprawie toczy się postepowanie podziałowe, mające na celu 

administracyjne wydzielenie wspomnianej działki. Rady Gminy Sztutowo wyraziła zgodę na 

zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Sztutowo, tak aby 

przedmiotowy obszar był przeznaczony pod cmentarz komunalny. W ślad za prognozą tych 

działań, planuje się wystąpić do Nadleśnictwa Elbląg o zgodę na sprzedaż na rzecz Gminy 

Sztutowo 2,5 ha gruntu leśnego. Szacuje się, iż w przypadku oczekiwanego biegu zdarzeń - 

budowa cmentarza mogłaby rozpocząć się na przełomie lat 2022-2024. 
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Planowana lokalizacja cmentarza komunalnego 
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Planowane miejsce pod cmentarz wraz ze strefa sanitarną 
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Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Sztutowo za rok 

2020. Mam nadzieje, że opracowany dokument w przyjazny sposób  przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej wspólnego miejsca na świecie, które razem 

tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.   

Jak widać rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na okoliczności pandemiczne z 

którymi musieliśmy się zmagać po raz pierwszy. Nigdy w naszej historii nie było takich 

warunków i takich sytuacji.  

Mimo wszystko udało nam się zrealizować bardzo dużo zadań.  2020 rok był kolejnym 

rokiem w którym udało nam się poprawić stan bardzo wielu dróg. Gmina nie tylko przeznacza 

coraz większą pule środków na budowę dróg , ale również partycypuje w ich budowę (drogi 

powiatowe) i angażuje się w pozyskiwaniu środków na remont z funduszy zewnętrznych. 

Ponadto podejmuje monity w sprawie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich 

usytuowanych na naszym terenie.  

W 2020 roku wykonaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 

zachętę dla mieszkańców do włączenia się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Z funduszu tego zagospodarowywane są miejsca , które wcześniej były 

zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu powstaje 

infrastruktura zachęcająca do odpoczynku oraz ćwiczeń na świeżym powietrzu.  

W tak trudnym czasie udało nam się zorganizować kilka imprez plenerowych. Imprezy 

te  odbywały się w reżymie sanitarnym .  

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Sztutowo, a w szczególności radnym  

i sołtysom, za pomyślną współpracę, wsparcie, informację, pomysły  i napływające wnioski, z 

których cześć została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację.  

           Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu 

życia mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włączenie 

się do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, czy organizacje działające na 

naszym terenie.  

 Wyzwania gminy Sztutowo są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej gminy.  

8. PODSUMOWANIE  
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 Na terenie Gminy Sztutowo dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do 

odwiedzania strony internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy w Sztutowie 

www.sztutowo.pl oraz śledzenia naszego profilu na facebooku.  Z każda informacją staramy 

się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci internetowej oraz tablice ogłoszeń w 

naszych sołectwach i urzędzie.  

http://www.sztutowo.pl/

