Raport o stanie
Powiatu Gdańskiego
za 2020 rok.

Pruszcz Gdański, maj 2021 rok.
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Wprowadzenie:
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku
do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3
u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
W odniesieniu do raportu za rok 2020 r. Rada Powiatu Gdańskiego nie skorzystała
z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu
o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.
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I. Podstawowe dane dotyczące powiatu
Powiat gdański – powiat w Polsce, położony w północno-wschodniej części województwa
pomorskiego. Jego siedzibą jest miasto Pruszcz Gdański

Powiat gdański zajmuje powierzchnię 794 km², z czego ponad 67% areału zajmują użytki rolne,
a 17,5% lasy.
Powiat jest bardzo zróżnicowany pod względem warunków naturalnych. Wyraźnie zaznacza
się podział powiatu na tzw. część wyżynną (zachodnią), ze wzgórzami morenowymi, jeziorami
oraz głębokimi korytami rzecznymi; oraz nizinną, obejmującą równinne Żuławy Gdańskie
z intensywną produkcją rolną.
Powiat gdański liczy 118 489 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1%
mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 47,2%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 37,9 lat i jest niższy od średniego wieku mieszkańców województwa
pomorskiego oraz niższy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba
mieszkańców powiatu gdańskiego w 2050 roku wyniesie 168 877, z czego 86 067
to kobiety, a 82 810 mężczyźni. 29,0% mieszkańców powiatu gdańskiego jest stanu wolnego,
59,4% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,8% to wdowy/wdowcy.
Powiat gdański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 709. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu 6,04 na 1000 mieszkańców powiatu gdańskiego.
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Gminy Powiatu Gdańskiego:
Herb

Gmina

Typ

Powierzchnia
(km²)

Pruszcz Gdański

miejska

16,47

Gmina Pruszcz
Gdański

wiejska

142,56

Juszkowo

Gmina Kolbudy

wiejska

82,8

Kolbudy

Gmina Trąbki
Wielkie

wiejska

162,62

Trąbki
Wielkie

Gmina Pszczółki

wiejska

49,84

Pszczółki

Gmina Cedry
Wielkie

wiejska

124,28

Cedry
Wielkie

Gmina Przywidz

wiejska

129,62

Przywidz

Gmina Suchy Dąb

wiejska

84,98

Suchy Dąb

Siedziba
Pruszcz
Gdański

Powiat Gdański:
Nazwa

Informacje

Prezydium Rady Powiatu:
Bogdan Dombrowski – Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Bąk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Andrzej Pastuszek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zarząd Powiatu:
Władze ( rada, zarząd) Stefan Skonieczny – Starosta, Przewodniczący Zarządu
Siedziba władz,
Marian Cichon – Wicestarosta
jednostki
Barbara Biedrzycka – Członek Zarządu
organizacyjne
Jarosław Karnath - Członek Zarządu
Michał Trembacz – Członek Zarządu
Rada Powiatu Gdańskiego – stan na dzień 31-12-2020 r.
1. Adamowicz Izabela
2. Bąk Dorota
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3. Biedrzycka Barbara
4. Biernacka Marzena
5. Błońska Natalia
6. Burzymska Anna
7. Cichon Marian
8. Czaiński Dariusz
9. Dombrowski Bogdan
10. Gwizdała Joanna
11. Juchniewicz Jarosław
12. Karnath Jarosław
13. Kempa Tomasz
14. Lech Ireneusz
15. Ołowski Piotr
16. Pastuszek Andrzej
17. Rzaniecki Zygmunt
18. Skonieczny Stefan
19. Sroka Józef
20. Szefer Dominik – do dnia 20.08.2020 r. ( rezygnacja
z funkcji radnego powiatu )
Helena Szymańska – od dnia 30.10.2020 r.
21. Trembacz Michał
22. Wittner Marcin
23. Wróbel Dariusz
Siedziba: ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Okres, którego
dotyczy raport
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
31.12.2019 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.
Ludność powiatu: 118 489 osób, w tym 60 304 kobiet

Powierzchnia

Powierzchnia powiatu gdańskiego wynosi 79 375 ha
( 794 km2 - 4,3% obszaru całego województwa ).

Czy w porównaniu do
roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
doszło do zmiany
granic powiatu. Jeżeli
tak wskazać zakres
zmian.

W 2020 roku granice powiatu nie zmieniły się.

Podział
administracyjny

Powiat gdański dzieli się na 8 gmin w tym gmina miejska - miasto
Pruszcz Gdański i 7 gmin wiejskich zgodnie z tabelą:
Powierzchnia
Ilość
nazwa
(ha)
obrębów
Pruszcz Gdański (m)
1 647
22
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Cedry Wielkie
Kolbudy
Pruszcz Gdański
Przywidz
Pszczółki
Suchy Dąb
Trąbki Wielkie

12 427
8 266
14 380
12 934
5 012
8 451
16 258
79 375

13
12
20
17
7
8
19
118

III. Finanse powiatu
Podstawą gospodarki finansowej powiatu jest uchwała budżetu oraz Wieloletnia prognoza
finansowa powiatu.
Budżet powiatu (wykonanie) na koniec 2018, 2019 i 2020 roku.
1. Dochody
Wykonanie
Źródła dochodów powiatu

1. Dochody własne powiatu
w tym :

- udział powiatu we wpływach
z podatku dochodowego od
osób fizycznych

- udział powiatu we wpływach
z podatku dochodowego od
osób prawnych

- opłaty komunikacyjne

- opłaty za usługi geodezyjne

- dochody z majątku

- inne dochody własne powiatu

2018 rok

2019 rok

2020 rok

49.915.210,54

56.702.484,11

65.194.686,46

33.852.505,00

38.548.501,00

38.449.708,00

1.630.257,12

2.298.658,98

2.252.430,67

3.733.134,08

4.103.391,34

3.393.699,00

1.428.450,67

1.543.097,68

1.866.896,04

928.819,37

942.932,31

910.305,22

8.342.044,30

9.265.902,80

18.321.647,53
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2. Subwencja ogólna

21.153.966,00

22.576.691,00

31.979.718,00

18.717.318,00

20.016.457,00

25.175.111,00

2.325.608,00

2.385.006,00

3.070.946,00

111.040,00

175.228,00

70.328,00

-

-

3.663.333,00

9.950.515,37

11.029.689,80

12.374.774,36

4.925.921,34

5.380.155,69

6.211.046,33

2.861.520,21

3.343.847,11

3.947.033,64

- dotacje celowe z budżetu
państwa na finansowanie
zadań własnych powiatu

2.163.073,82

2.305.687,00

2.216.694,39

4. Dotacje celowe oraz pomoc
finansowa od innych jednostek
samorządu terytorialnego na
zadania wspólne realizowane
przez powiat w drodze umów
lub porozumień między j.s.t.

4.146.631,61

2.313.146,41

3.034.246,09

w tym :

- subwencja oświatowa
- subwencja równoważąca
- uzupełnienie subwencji
ogólnej, środki na
uzupełnienie dochodów
powiatu
- uzupełnienie subwencji
ogólnej, środki na inwestycje
na drogach publicznych
powiatowych
3. Dotacje celowe z budżetu
państwa
ogółem
w tym :
- dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań
straży i inspekcji

- dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej
wykonywane przez powiat
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5. Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez
powiat na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej

12.810,00

69.735,00

129.700,66

6. Pozostałe dotacje

83.000,00

1.341.665,00

1.717.802,00

6.995.670,28

5.961.757,97

6.649.765,71

Dochody powiatu ogółem

92.257.803,80

99.995.169,29

121.080.693,28

dochody bieżące

81.735.117,66

92.599.102,29

101.583.809,67

dochody majątkowe

10.522.686,14

7.396.067,00

7. Dotacje celowe i środki na
finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych
z udziałem środków unijnych i
innych źródeł zagranicznych

19.496.883,61

2. Wydatki
Wykonanie
Rodzaj wydatków

Wydatki bieżące

2018 rok

2019 rok

2020 rok

64.203.977,44

72.832.656,14

83.499.625,44

w tym:
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• wydatki na programy finansowane
z udziałem środków unijnych
Wydatki majątkowe

770.902,78

2.271.396,32

3.112.082,35

22.369.614,73

19.404.231,32

23.267.523,46

7.742.768,45

6.861.968,64

3.030.650,99

86.573.592,17

92.236.887,46

106.767.148,90

w tym :
• wydatki na programy finansowane
z udziałem środków unijnych

Wydatki budżetu ogółem :

Szczegółowe dane na temat realizacji wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności
o źródłach dochodów za 2020 rok przedstawiono zostały w sprawozdaniu opisowym
z wykonania budżetu.
3. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych :
- rok 2018 - 5.520.000 zł, w tym krótkoterminowe 2.460.000 zł,
- rok 2019 - 3.060.000 zł, w tym krótkoterminowe 1.460.000 zł,
- rok 2020 - 1.600.000 zł, w tym krótkoterminowe 900.000 zł,
Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku.
Kredyty pozostałe do spłaty zaciągnięte są w :
Bank Pekao SA 200.000 zł, oprocentowanie WIBOR 3M + marża 0,7
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.460.000 zł, oprocentowanie WIBOR 3M + marża 0,63
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4. Koszty obsługi długu :
- rok 2018 - 2.644.329 zł, w tym odsetki 184.329 zł,
- rok 2019 – 1.575.174 zł, w tym odsetki 115.174 zł,
- rok 2020 - 1.501.642 zł, w tym odsetki 41.642 zł,
5. Nadwyżka operacyjna :
- rok 2018 - 14.471.140 zł (netto)
- rok 2019 - 17.306.446 zł (netto)
- rok 2020 – 16.624.184 zł (netto)

17.531.140 zł (brutto),
19.766.446 zł (brutto),
18.084.184 zł (brutto),

6. Podstawowe wskaźniki budżetowe :
1) udział nadwyżki operacyjnej i dochodów za sprzedaży majątku w dochodach ogółem
WB1=

No + Sm
Do

No – nadwyżka operacyjna
Sm – sprzedaż majątku

Do – dochody ogółem

2018 rok

17.531.140 + 28.257
92.257.803

= 0,190

2019 rok

19.766.446 + 3.800
99.995.169

= 0,198

2020 rok

18.084.184 + 55.457
121.080.693

= 0,149

Wskaźnik (+) tzn. że powiat wypracowuje nadwyżkę operacyjną i to z roku na rok w
zwiększonej wielkości, a osiągnięte dochody ze sprzedaży w całości przekazano na
nadwyżkę operacyjną
2) wskaźnik samofinansowania
WB2=

No + Dm
Wm

No – nadwyżka operacyjna
Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

2018 rok

17.531.140 + 10.522.686
22.369.614

= 1,25

2019 rok

19.766.446 + 7.396.067
19.404.231

= 1,40

2020 rok

18.084.184 + 19.496.884
23.267.523

= 1,62
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Wartość wskaźnika wskazuje stopień w jakim powiat finansuje inwestycje środkami
własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im większa jest relacja, tym mniejsze
ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami. W naszym
przypadku wskaźnik jest prawidłowy i można zaobserwować cykliczny jego wzrost
w stosunku do lat poprzednich, oznacza to że powiat ma dobrą płynność i kondycję
finansową.
3) udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem
WB3=

No
Do

No – nadwyżka operacyjna
Do – dochody ogółem

2018 rok

17.531.140
92.257.803

= 19,00%

2019 rok

19.766.446
99.995.169

= 19,77%

2020 rok

18.084.184
121.080.693

= 14,94%

Dodatnia wartość wyniku bieżącego określana jako nadwyżka operacyjna wskazuje na
potencjalną zdolność i możliwości powiatu do spłaty zobowiązań oraz finansowania
wydatków o charakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki określa stopień w jakim powiat
mógłby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów. Im większa jest
wartość wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne. W naszym przypadku powiat
może zaciągać nowe zobowiązania.
Przedstawione wskaźniki mają charakter informacyjny i pozwalają ocenić sytuację finansową
powiatu gdańskiego, w tym ocenę możliwości zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań.
Analizując wskaźniki na przestrzeni dwóch lat należy stwierdzić, że sytuacja finansowa
powiatu jest stabilna, nie zauważa się żadnych tendencji mogących mieć negatywny wpływ
na kondycję finansową powiatu.
W niniejszym raporcie przedstawiono ogólne dane dotyczące stanu finansów powiatu.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania uchwały budżetowej, sytuacji majątkowej i źródeł
finansowania powiatu przedstawiono Radzie Powiatu w sprawozdaniu z wykonania budżetu
i sprawozdaniach finansowych w terminach wynikających z przepisów prawa.
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Informacje o stanie mienia komunalnego:
1. Informacja dotycząca gruntów:
Ogółem na dzień 31.12.2020 r. Powiat Gdański jest właścicielem 315,3644 ha gruntów
o wartości księgowej 50.129.962,04 zł z czego 301,9392 ha o wartości 46.180.413,81 zł jest
w bezpośrednim Zarządzie Powiatu, zaś 13.4252 ha o wartości 3.949.548,23 zł jest w trwałym
Zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r. w stanie nieruchomości gruntowych Powiatu Gdańskiego nastąpił następujące zmiany:
do zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego weszły działki położone:
- w gminie Pruszcz Gdański w obrębie Lędowo – działka nr 25/3 o pow. 0,0046 ha o wartości
1.198,30 zł, została nabyta na podstawie aktu notarialnego
- w gminie Pruszcz Gdański w obrębie Lędowo – działka nr 25/7 o pow. 0,0074 ha o wartości
1.618,30 zł, została nabyta na podstawie aktu notarialnego
W zasobach nieruchomości będących własnością Powiatu Gdańskiego jest działka nr 199
o powierzchni 4,9288 ha, o wartości 2.005.836,00 zł położona w Pruszczu Gdańskim, w obrębie
15 będąca w użytkowaniu wieczystym Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.
Łącznie ilość gruntów zwiększyła się w 2020 roku o pow. 0,012 ha
Ogółem wartość gruntów zwiększyła się w 2020 roku o kwotę 2.816,50 zł
Ogółem powierzchnia gruntów po zmianach wynosi: 315,3644 ha
Ogółem wartość gruntów po zmianach wynosi: 50.129.962,04 zł
Dane dotyczące zmian w stanie gruntów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Informacja dotycząca budynków.
Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Gdański jest właścicielem budynków o łącznej powierzchni
40.526,47 m2 i o wartości 64.815.747,10 zł z czego Powiat zarządza bezpośrednio z budynkami
o powierzchni 9.190,96 m2 o wartości 30.327.207,59 zł. W trwałym zarządzie jednostek
powiatowych jest 31.335,51 m2 powierzchni budynków o wartości 34.488.539,51 zł.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w stanie nieruchomości budynkowych Powiatu
Gdańskiego nastąpiły między innymi następujące zmiany:
- wzrosła wartość budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 o kwotę 344.107,59 zł, - z tytułu
modernizacji instalacji wodnej w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25,
w ramach zadania wykonano: roboty budowlane przygotowawcze, instalacje kanalizacji
sanitarnej pod posadzkowej, instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, biały montaż,
instalacje wodociągową oraz roboty budowlane wewnętrzne;
- wzrosła wartość budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 o kwotę 260.106,85 zł, - z tytułu
przebudowy pomieszczeń w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25,
w ramach zadania wykonano: roboty remontowo-budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty
budowlane, podwieszane sufity, nowe posadzki, roboty malarskie i glazurnicze, stolarka
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drzwiowa, montaż urządzeń sanitarnych, wentylacja łazienek, instalacje oświetleniowe,
teleinformatyczne, osprzęt i okablowanie LAN, instalacje SSP, pomiary i osprzęt systemu,
próby i pomiary;
- wzrosła wartość budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu
Gdańskim o kwotę 124.845,00 zł - z tytułu modernizacji podłogi w sali gimnastycznej;
- wzrosła wartość budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu
Gdańskim o kwotę 172.597,26 zł – z tytułu przebudowy budynku mieszkalnego
na pomieszczenia dla administracji;
- wzrosła wartość budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie o kwotę 309.632,92 zł –
w związku z realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Poprawa warunków dydaktycznosocjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie”;
- wzrosła wartość budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie o kwotę 24.959,16 zł –
z tytułu modernizacji instalacji elektrycznej;
Ogółem wartość budynków stanowiących własność Powiatu Gdańskiego wzrosła w okresie
sprawozdawczym o kwotę 1.236.248,78 zł
3. Informacja dotycząca budowli.
Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Gdański jest właścicielem budowli o łącznej wartości
186.520.793,19 zł.
Budowle te stanowią między innymi: ogrodzenia, place, chodniki, osadniki, drogi i pozostałe
budowle. W bezpośrednim zarządzie Powiatu znajdują się budowle o wartości 180.858.826,26
zł, zaś w trwałym zarządzie jednostek są budowle o wartości 5.661.966,93 zł.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w stanie budowli będących w bezpośrednim
zarządzie Powiatu Gdańskiego nastąpiły zmiany w drogach powiatowych (wymiana
nawierzchni drogowych, przebudowa dróg powiatowych, budowa zatok autobusowych,
budowa chodników, ustawienie barier ochronnych).
Zmodernizowano, wybudowano i zaprojektowano między innymi drogi i budowle jak:
- przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim, w zakresie
budowy jezdni, chodników, wjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kablowej sieci
energetycznej, przebudowy energetycznej linii napowietrznej. Zadanie składało się z dwóch
odcinków: początek budowy pierwszego odcinka (dł. 73mb) stanowi skrzyżowanie z ul.
Kopernika, a koniec plac do zawracania w sąsiedztwie ul. Emilii Plater. W skład
projektowanego układu drogowego wchodzi jezdnia, chodnik i wjazdy. Początek budowy
drugiego odcinka (dł. 489mb) stanowi skrzyżowanie z projektowanym odcinkiem ul. Emilii
Plater a koniec skrzyżowania z ul. Broniewskiego (włącznie). W skład układu drogowego
wchodzi jezdnia, wniesione skrzyżowanie, chodnik, wjazdy i krótkie odcinki odtworzonej
ścieżki rowerowej o wartości całkowitej 3.526.892,83 zł;
- droga powiatowa nr 1933G (Egiertowo) – Przywidz, w ramach zadania zaprojektowano
i wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy przedszkolu w msc Przywidz, w ramach
którego wykonano: obsługę geodezyjną, rozbiórkę istniejących nawierzchni a następnie ich
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odtworzenie, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę sieci energetycznej,
odtworzeniu zieleni po robotach ziemnych o wartości 19.680,00 zł;
- droga powiatowa nr 2202G Lublewo – Bielkówko - Straszyn, w ramach zadania
zaprojektowano i wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych w msc Straszyn oraz przy
szkole w Lublewie, w ramach których wykonano prace: obsługę geodezyjną, rozbiórkę
istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów a następnie ich odbudowę, budowę
oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowę sieci energetycznej o wartości 39.360,00 zł;
- droga powiatowa nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn, w zakresie budowy
chodnika/opaski chodnikowej na dł. Ok 600 m w msc Pręgowo, w tym m. in.: budowa chodnika
o szerokości 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem) przylegającego do jezdni o łącznej dł.
Ok. 146 m, budowa opaski chodnikowej z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości
w zakresie od 50 cm do 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem) przylegającej do jezdni
o łącznej dł. Ok. 454m, budowa prefabrykowanych cieków pod chodnikowych,
zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem, montaż oznakowania
specjalnego (radarowych wyświetlaczy prędkości) w msc Pręgowo, o wartości 337.287,56 zł;
- droga powiatowa nr 2204G Czapielsk – Buszkowy – Domachowo, przebudowa drogi
powiatowej w zakresie budowy peronu autobusowego na ul. Kocanki w msc Czapielsk, w tym
m. in.: prace ziemne, rozbiórkowe a następnie budowa odcinka chodnika z betonowej kostki
brukowej oraz krawężnikiem, budowa murku oporowego pod poszerzenie chodnika z miejscu
przestawionej wiaty przystankowej, przeniesienie wiaty przystankowej z montażem, korekta
powierzchni istniejących nawierzchni zatoki autobusowej, oznakowania poziome i pionowe,
budowa przejścia dla pieszych, montaż barier zabezpieczających ruch pieszych,
zagospodarowanie terenów zielonych o wartości 53.662,82 zł;
- droga powiatowa nr 2225 G Skowarcz – Suchy Dąb, w zakresie przebudowy drogi powiatowej
w msc Ostrowite wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni zatoki autobusowej oraz
nawierzchni zjazdów, korytowanie i remont nawierzchni bitumicznej, przebudowa nawierzchni
jezdni zatoki autobusowej, budowę chodnika i cieków pod chodnikowych, wykonanie progów
zwalniających, oznakowanie przejścia dla pieszych w technologii LED, wykonanie sztucznej
wyspy na wjeździe do msc Ostrowite, rozbudowa istniejących zjazdów wraz z wykonaniem
przepustów, wykonanie poboczy, montaż balustrad, wykonanie oznakowani poziomych
i pionowych, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem o wartości
2.916.477,66 zł;
- droga powiatowa nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo, przebudowa drogi
powiatowej na długości 872 m od granicy powiatu gdańskiego do msc Pawłowo (etap1)
w zakresie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej na pełnej szerokości
jezdni oraz skrzyżowania z drogą podrzędną, przebudowa istniejących zjazdów
indywidualnych i publicznych, wymiana barier drogowych, montaż oznakowań pionowych,
profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych, zagospodarowanie terenów
zielonych wraz z humusowaniem o wartości 1.058.007,63 zł;
- droga powiatowa nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki z zakresie zadań: 1.
Przebudowa drogi Powiatowej w zakresie budowy chodnika na dł. 45mb w msc Rębielcz
w ramach którego wykonano: budowę chodnika przylegającego do jezdni o szer. 2,0 , z kostki
betonowej wraz z nowymi obrzeżami i krawężnikami na dł. 45 m, przebudowę zjazdów,
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odmalowanie oznakowania poziomego istniejącego przejścia dla pieszych, zagospodarowanie
terenów zielonych wraz z humusowaniem.
2. Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy szkole w msc
Sobowidz oraz przy placu zabaw w msc Rębielcz, w ramach w których wykonano odbudowę
nawierzchni, odbudowę fragmentów zjazdów, chodników, budowę oświetlenia przejść
dla pieszych, budowę sieci energetycznej, wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas
budowy o wartości 95.427,41zł;
- droga powiatowa nr 2215G Rekcin – Juszkowo – Pruszcz Gdański, w zakresie 3 etapów: 1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G na dł. 259m w msc Borzęcin, w tym m. in.: rozebranie
istniejącej nawierzchni z żelbetonowych płyt wielootworowych typu YOMB w sposób nie
powodujący ich uszkodzenia z przeznaczeniem do ponownego ułożenia, prace ziemne,
korytowanie i prace konstrukcyjne a następnie ułożenie z rozbiórki płyt żelbetonowych typu
YOMB, uzupełniając ubytki nowymi, regulacja istniejących obudów zaworów i hydrantów,
zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem; 2. Zaprojektowanie i wykonanie
doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu
Gdańskim, w ramach którego wykonano: obsługę geodezyjną inwestycji, rozbiórkę
istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, a następnie ich odbudowę, budowę
oświetlenia przejścia dla pieszych, przebudowa sieci energetycznej; 3. Wykonanie analizy
zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2215G w msc Juszkowo; o wartości 276.137,55zł;
- droga powiatowa nr 2216G Rekcin – Wojanowo – Rusocin, w zakresie budowy chodnika
w msc Wojanowo o dł. 89 m.b., w tym m. in.: budowa chodnika o szer. 153 cm wraz
krawężnikiem i obrzeżem przylegającego do jezdni o dł. 89 m, przebudowa istniejących
zjazdów indywidualnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów
zielonych wraz z humusowaniem o wartości 84.515,13 zł;
- droga powiatowa nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo, przebudowa drogi powiatowej
w zakresie budowy chodnika w msc Rusocin o dł. ok 251 mb, przebudowa istniejących zjazdów
indywidualnych, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem, montaż
oznakowania specjalnego w msc Rusocin i Żukczyn (radarowe wyświetlacze prędkości)
o wartości 167.271,94 zł;
- droga powiatowa nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w zakresie przebudowy przepustu
drogowego w ciągu drogi powiatowej w msc Lędowo o wartości 35.529,62 zł;
- droga powiatowa nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb, w ramach zadania zaprojektowano
i wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy moście w centrum Suchego Dębu, w
zakresie którego wykonano: obsługę geodezyjną, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni jezdni,
chodników i zjazdów, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę sieci
energetycznej o wartości 19.680,00 zł;
- droga powiatowa nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny – (Tczew) w zakresie montażu
oznakowania specjalnego w msc Koźliny (radarowych wyświetlaczy prędkości) o wartości
15.683,98 zł;
- droga powiatowa nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, w zakresie zadania
zaprojektowano i wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy terenie rekreacyjnym
i sklepie w msc Miłocin w ramach zadania wykonano: obsługę geodezyjną. Rozbiórkę
a następnie odbudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów budowę oświetlenia przejść
dla pieszych, przebudowę sieci energetycznej o wartości 19.680,00 zł;
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- droga powiatowa nr 2237G Wiślinka – Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc Bogatka
- etap III, w ramach zadania wykonano m. in.: budowę chodnika wraz z krawężnikami
i obrzeżem o dł. ok. 392 m., przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
budowę cieków pod chodnikowych, budowa barier zabezpieczających ruch pieszych,
profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych, oczyszczanie istniejących
przepustów drogowych, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem
o wartości 230.356,68 zł;
- droga powiatowa nr 2238G Wiślinka – Trzcinisko – Błotnik w zakresie budowy chodnika
w msc Wiślinka – etap I, w ramach zadania wykonano m. in.: budowę chodnika wraz
z krawężnikiem i obrzeżem o dł. 153 m., przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych
i publicznych, budowa przepustów pod zjazdami, budowę cieków pod chodnikowych,
profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych, umocnienie wlotów i wylotów
przepustowych, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem o wartości
193.590,91 zł;
- droga powiatowa nr 2239G Błotnik – Kiezmark – Leszkowy w zakresie remontu istniejącej
nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości 1270 m, utwardzenie poboczy,
przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie oznakowania
poziomego, montaż dodatkowego oznakowania pionowego, montaż przepustów pod zjazdami
wraz z umocnieniem wlotów i wylotów, profilowanie istniejących i nowych rowów
przydrożnych, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem o wartości
2.053.663,44 zł;
- na podstawie porozumienia nr IN.031.27.2019 z dnia 16.12.2019r. między Powiatem
Gdańskim a Gminą Przywidz przekazano Powiatowi Gdańskiemu drogę powiatową nr 2206G
Trzepowo-Kierzkowo-Pawłowo w msc Piekło Górne o wartości 62.198,72 zł;
- na podstawie porozumienia nr IN.031.4.2020 z dnia 08.07.2020r. między Powiatem
Gdańskim a Gminą Przywidz przekazano Powiatowi Gdańskiemu drogę powiatową nr 2200G
Roztoka-Jodłowno w/m Marszewska Góra o wartości 500.000,00 zł;
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w stanie budowli będących w zarządzie Jednostek
Powiatu Gdańskiego nastąpiły niżej przedstawione zmiany:
1) W Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie o kwotę 39.940,00 zł zwiększenie wartości drogo wewnętrznej z tytułu utwardzenia 135m2 drogi
przeciwpożarowej;
2) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wzrosła
wartość budowli o kwotę 39.255,40 zł z tytułu wykonania ogrodzenia przy ul. Wojska
Polskiego;
3) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wzrosła
wartość budowli o kwotę 24.882,90 zł z tytułu wykonania przebudowy układu
komunikacyjnego pomiędzy budynkami szkoły;
4) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wzrosła
wartość budowli o kwotę 348.975,00 zł z tytułu wykonania przebudowy układu
komunikacyjnego pomiędzy budynkami szkoły;
W pozostałych jednostkach nie nastąpił wzrost wartości budowli.
Zwiększenie wartości budowli w 2020 r. nastąpiło łącznie o kwotę: 12.158.157,18 zł
Dane dotyczące zmian w stanie budowli zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
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4. Informacja dotycząca środków transportu
Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Gdański jest właścicielem osiemnastu pojazdów
samochodowych w tym dwóch przyczep typu Rydwan.
Łączna wartość środków transportu wynosi 1.231.936,18 zł, w tym trzynaście pojazdów
to samochody osobowe, jeden pojazd to samochód ciężarowy, dwa ciągniki oraz dwie
przyczepy typu Rydwan.
W bezpośrednim zarządzie Powiatu znajduje się osiem samochodów osobowych, jeden
samochód ciężarowy, dwie przyczepy typu Rydwan o łącznej wartości 744.449,80 zł, zaś
w trwałym zarządzie jednostek Powiatu znajduje się pięć pojazdów osobowych i dwa ciągniki
o wartości 487.486,38 zł.
Dane dotyczące stanu oraz zmian w środkach transportu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
informacji.
5. Informacja dotycząca sprzętu stanowiącego pomoce dydaktyczne.
Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Gdański posiada 13.455 sztuk sprzętu określonego jako pomoc
dydaktyczna. Wartość tego sprzętu wynosi 3.925.190,97 zł. Sprzęt ten znajduje się
w jednostkach organizacyjnych Powiatu, tj. w Zespole Szkół Ogrodniczych
i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w ilości
3.923.099,97 zł. W bezpośrednim Zarządzie Powiatu jest pomoc dydaktyczna w ilości 1 sztuka
o wartości 2.091,00 zł. Stan pomocy dydaktycznych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r. zwiększył się łącznie o 52 sztuki, a jego wartość zwiększyła się o kwotę 231.665,77 zł.
Zwiększenie wartości wynika z zakupu nowych pomocy dydaktycznych dla jednostek
organizacyjnych Powiatu.
Dane dotyczące stanu sprzętu stanowiącego pomoce dydaktyczne zawiera załącznik nr 1
do niniejszej informacji.
6. Informacje dotyczące pozostałego sprzętu i urządzeń technicznych.
Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Gdański jest właścicielem pozostałego sprzętu i urządzeń
technicznych środki podstawowe (konto 011) tj. zestawy komputerowe, kserokopiarki, faksów,
kotłów gazowych, klimatyzatorów, wind i innego sprzętu o łącznej wartości 8.484.337,01 zł;
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zakupione zostało między innymi sprzęt m.in.:
komputery, monitory, drukarki, czytniki kart, skanery, serwery bazodanowe, klimatyzatory
o łącznej wartości 335.879,21 zł;
W bezpośrednim zarządzie Powiatu znajduje się sprzęt o wartości 4.331.536,03 zł, zaś
w trwałym zarządzie jednostek Powiatu znajduje się sprzęt o wartości 4.152.800,98 zł.
Ponadto Powiat jest właścicielem pozostałego sprzętu i wyposażenia o mniejszej wartości
pozostałego sprzętu trwałego (konto 013) na kwotę: 7.318.915,66 zł;
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W bezpośrednim zarządzie Powiatu wartość pozostałego sprzętu trwałego wynosi 2.557.831,55
zł; w zarządzie jednostek organizacyjnych wartość pozostałego sprzętu trwałego wynosi
4.761.084,11 zł;
W okresie od 01.01.2020r, do 31.12.2020r. zakupiono sprzęt o łącznej wartości 641.856.37 zł;
7. Wartość mienia Powiatu ogółem.
Na dzień 31.12.2020r. na podstawie danych wynikających z załącznika 1 do niniejszej
informacji, Powiat jest właścicielem majątku o ogólnej wartości 322.426.882,15 zł w tym
w bezpośrednim zarządzie Powiatu wartość Powiatu wynosi 265.002.356,04 zł, w zarządzie
jednostek organizacyjnych wartość majątku wynosi 57.424.526,11 zł;
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wartość majątku wzrosła ogółem o kwotę
14.479.212,82 zł;
8. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
Powiat Gdański posiada własność praw majątkowych oraz prawo użytkowania wieczystego
działek o numerach: 22/11 o pow. 251m2, 22/9 o pow. 28 m2, 22/12 o pow. 40m2, 22/10 o pow.
100 m2 położonych w Kolbudach o wartości 7.500,00 zł, działki nr 94/13 i nr 96/20 w gminie
Trąbki Wielkie oraz budynek szkoły w Warczu, budynek starej szkoły w Warczu, ogrodzenie
pawilony szkoły, ogrodzenie terenu szkoły i kocioł grzewczy o łącznej wartości 108.739,06 zł.
Wydział Bezpieczeństwa i zarządzenia Kryzysowego użytkuje sprzęt OC przekazany
do eksploatacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdański o wartości łącznej 59.334,78 zł.
Wydział komunikacji Powiatu Gdańskiego użytkuje sprzęt PWPW o wartości łącznej
150.269,47 zł, i MSW o wartości łącznej 43.159,48 zł.
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru użytkuje sprzęt z Głównego Urzędu Geodezji
i Katastru z Warszawy o wartości Łącznej 10.829,23 zł.
Powiat Gdański nie posiada żadnych innych praw takich jak: udziały w spółkach, akcji,
długoterminowych papierów wartościowych, ani innych własności o ograniczonych prawach
rzeczowych, wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania
posiadania.
9. Dane o dochodach uzyskiwanych z mienia stanowiącego własność Powiatu.
Dochody Powiatu Gdańskiego uzyskiwane z mienia stanowiącego własność Powiatu wyniosły
905.436,57 zł, w tym z tytułu uzyskanych odszkodowań uzyskano kwotę 2.660,92 zł.
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Dochody Powiatu uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 roku

Rodzaj dochodów

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Najem i dzierżawa składników majątkowych
Powiatu,
Służebność przejazdu
Wieczyste użytkowanie gruntu
Użytkowanie gruntu
Sprzedaż składników majątkowych
Sprzedaż płodów rolnych
Trwały zarząd DPS Zaskoczyn
wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Razem dochody z majątku

Wykonanie za 2020 rok

566.640,80 zł
5.984,54 zł
240.000,00 zł
56.456,91 zł
11.403,40 zł
22.290,00 zł
-

902.775,65 zł

Odszkodowania:
- wypłata zwrotu PZU AUTO
- za uszkodzenie bariery w ciągu drogi w msc

476,54 zł
1.003,68 zł

Żukczyn
- za uszkodzenie lampy na parkingu

799,50 zł

- za uszkodzone mienie Powiatu Gdańskiego

381,20 zł

Razem dochody z odszkodowań
Ogółem dochody

•

2.660,92 zł
905.436,57 zł

Powiat nie uzyskał żadnych dochodów z tytułu innych praw majątkowych oraz
z wykonywania posiadania.

10. Koszt Powiatu za rok 2020 – wartość brutto:
Budynek Powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16
1.
2.
3.
4.

Centralne ogrzewanie – 250.998,55 zł
Woda – 8.628,98 zł
Ścieki – 13.444,29 zł
Energia elektryczna – 209.709,51 zł
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5. Zakup paliwa – 28.355,33 zł
6. Wywóz nieczystości – 47.031,84 zł
7. Ochrona budynku – 738,00 zł
8. Konserwacja systemów oddymiania – 22.878,00 zł
9. Konserwacja węzła C.O. – 4.497,00 zł
10. Serwis klimatyzacji – 18.450,00 zł
11. Serwis instalacji fotowoltaicznej – 8.733,00 zł
12. Monitorowanie pracy sygnalizacji centrali p.poż. – 5.018,40 zł
13. Wycena pojazdów – 4.610,00 zł
14. Koszty obsługi wysyłki pocztowej – 338.531,30 zł
15. Koszt zakupu materiałów biurowych i tonerów – 149.932,85 zł
16. Koszty zakupu środków czystości – 20.181,97 zł
17. Ubezpieczenie mienia – 80.713,00 zł
18. Ubezpieczenie samochodów – 18.416,00 zł
19. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 405,00 zł
20. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 1.107,00 zł
21. Coroczny przegląd budynku – 1.230,00
22. Przegląd masztu – 1.300,00 zł
23. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa – 615,00 zł
24. Deratyzacja w budynku – 2.029,00 zł
RAZEM: 1.237.554,02 zł
25. Dotacja na Gdański Urząd Pracy – 1.378.974,00 zł
Budynek Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25
1. Gaz – 47.851,79 zł
2. Woda – 3.713,98 zł
3. Ścieki – 5.821,69 zł
4. Energia elektryczna – 32.873,97 zł
5. Wywóz nieczystości – 13.909,32 zł
6. Konserwacja dźwigu osobowego – 3.265,00 zł
7. Dozór UDT – 1.000,00 zł
8. Konserwacja systemów oddymiania – 4.428,00 zł
9. Konserwacja kotłowni – 4.587,90 zł
10. Przegląd przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych – 738,00 zł
11. Coroczny przegląd budynku – 676,50 zł
RAZEM: 118.866,15 zł
Budynek Powiatu przy ul. Raciborskiego 2A
1. Gaz – 32.981,01 zł
2. Woda – 3.367,74 zł
3. Ścieki – 5.226,99 zł
4. Energia elektryczna – 1.437,84 zł
5. Wywóz nieczystości – 7.200,00 zł
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6. Ochrona budynku – 738,00 zł
7. Konserwacja dźwigu osobowego – 4.354,00 zł
8. Resurs urządzenia – 1.156,82 zł
9. Dozór UDT – 758,59 zł
10. Konserwacja systemów oddymiania – 7.380,00 zł
11. Konserwacja kotłowni – 8.118,00 zł
12. Serwis klimatyzacji – 3.936,00 zł
13. Serwis central wentylacyjnych – 6.469,80 zł
14. Przegląd przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych – 738,00 zł
15. Coroczny przegląd budynku – 676,50 zł
16. Przegląd masztu – 1.300,00 zł
17. Naprawa lampy – 799,50 zł
RAZEM: 86.638,79 zł
Ogółem: 1.443.058,96 zł
Nakłady inwestycyjne i umowy w roku 2020 – wartość brutto:
Budynek Powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16
1. Zakup wraz z montażem 8 szt. rolet „Gracja” – 1.771,20 zł
2. Zakup samochodu Skoda Fabia – 58.500,00 zł
3. Zakup samochodu Skoda SuperB - 153.381,00 zł
4. Zakup części do naprawy samochodu Renault Kangoo - 4.785,35 zł
5. Zakup opon zimowych – 2.800,00 zł
6. Wykonanie ochronnej powłoki ceramicznej na samochód – 4.920,00 zł
7. Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych – 27.060,00 zł
8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego
– „przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 i na realizację zadania
remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16” – 61.746,00 zł
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa murów oporowych” – 22.140,00 zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje zadania inwestycyjnego:
„Budowa archiwum zakładowego” – 61.008,00 zł
11. Wykonanie naprawy instalacji wodnej ciepłej i zimnej wody – 2.460,00 zł
12. Remont instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej - 150.209,00 zł
13. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Remont instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej”
– 1.107,00 zł
14. Sporządzenie projektu geodezyjnego podziału działki – 3.321,00 zł
15. Sporządzenie 3 operatów szacunkowych określających wartość pawilonów handlowych
posadowionych na działce Powiatu Gdańskiego – 1.950,00 zł
16. Montaż barierki ze stali nierdzewnej przy wejściu do wydz. Komunikacji – 3.198,00 zł
RAZEM: 560.356,55 zł
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Budynek powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25
1. Zakup wraz z montażem 12 szt rolet „Gracja” – 2.452,62 zł
2. „Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy
ul. Grunwaldzkiej 25 oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu przy
ul. Grunwaldzkiej 25” – 682.421,76 zł
3. Nadzór inwestorski nad realizacja zadania: „Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji
w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 oraz przebudowa pomieszczeń
w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25” – 14.760,00 zł
4. Zakup i montaż klimatyzatorów – 30.750,00 zł
5. Zakup wraz z montażem 15 szt. rolet „Starlet” – 2.421,87 zł
RAZEM: 732.806,25 zł
Budynek powiatu przy ul. Raciborskiego 2A
1. Montaż dwóch rekuperatorów – 9.214,91 zł
2. Demontaż i magazynowanie regałów przesuwnych z archiwum – 4.489,50 zł
3. Roboty budowlane i elektryczne celem wydzielenia pomieszczeń do wykonywania badań
na
Covid-19 – 6.992,85 zł
4. Wykonanie: połączenia rury spustowej z dachu z rura spustową z tarasu oraz dodatkowych
kompletów kratek wentylacyjnych w kotłowni – 2.741,67 zł
5. Czyszczenie i inspekcja TV kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczaniem – 8.253,06 zł
RAZEM: 31.691,99 zł
Ilość poczty przychodzącej do punktu podawczego w latach:
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0
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28
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143

3.010

2

77

2

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH, GRUNTU I REKLAM ZA ROK 2020
(dochody)
BUDYNEK ul. Wojska Polskiego 16 - razem

441.872,49

zł

W tym: stan zadłużenia jednego z najemców na dzień 26.05.2021r. – 151.317,98 zł
Budynek ul. Grunwaldzka 25 - razem

170.040,30 zł.

Dzierżawa gruntu będącego własnością Powiatu Gdańskiego - razem

26.642,04 zł
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Reklamy umiejscowione na budynkach będących własnością
Powiatu Gdańskiego - razem
7.679,62 zł
Ogółem:

646.234,45 zł
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020 r.
INFORMACJA
O WYKONANIU
uchwały ZREALIZOWANA

DATA

NR UCHWAŁY

PRZEDMIOT UCHWAŁY

1.

7.02.2020

XIX/148/2020

2.

7.02.2020

XIX/149/2020

3.

7.02.2020

XIX/150/2020

4.

28.02.2020

XX/151/2020

5.

28.02.2020

XX/152/2020

6.

31.03.2020

XXI/153/2020

7.

31.03.2020

XXI/154/2020

8.

31.03.2020

XXI/155/2020

9.

29.04.2020

XXII/156/2020

10.

29.04.2020

XXII/157/2020

11.

29.04.2020

XXII/158/2020

w sprawie zmiany
budżetowej na 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańsk
w sprawie wyrażenia zgody
na powierzenie Gminie Przywidz
realizacji zadania pod nazwą
,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2200G Roztoki – Jodłowno’’
w ramach zadania pod nazwą
,,Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej na terenie aglomeracji
Przywidz’’ i udzielenie Gminie
Przywidz dotacji celowej
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie od
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa prawa własności
niezabudowanej nieruchomości
gruntowej
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego
w sprawie określenia zadań
Powiatu Gdańskiego z zakresu
rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które przeznacza
się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie przekazania środków
finansowych na nagrody dla
Policjantów Komendy Powiatowej
Policji w Pruszczu Gdańskim
w sprawie przyjęcia do realizacji
„Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na lata
2020-2021”

Lp.

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI
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12.

29.04.2020

XXII/159/2020

13.

29.04.2020

XXII/160/2020

14.

29.04.2020

XXII/161/2020

15.

29.04.2020

XXII/162/2020

16.

22.05.2020

XXIII/163/2020

17.

22.05.2020

XXIII/164/2020

18.

24.06.2020

XXIV/165/2020

19.

24.06.2020

XXIV/166/2020

w sprawie zasad udzielania ulg
dotyczących należności
pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowania przypadających
za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
w sprawie wyrażenia zgody
na zakup przez Powiat Gdański
nieruchomości gruntowej zajętej
pod ciąg pieszo-rowerowy Szlak
Mennonitów
w
miejscowości
Lędowo
w sprawie wyrażenia zgody
na zakup przez Powiat Gdański
nieruchomości gruntowych zajętych
pod pas drogowy drogi powiatowej
nr 2236G w miejscowości Bogatka
w sprawie przystąpienia Powiatu
Gdańskiego do realizacji zadania
pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2248G Trutnowy –
Wocławy
w msc. Stanisławowo”
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 - operacja „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”,
poddziałanie „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim za rok 2019.
w sprawie wotum zaufania
Zarządowi Powiatu Gdańskiego.
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Gdańskiego za 2019 rok

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

NIE
ZREALIZOWANA

NIE
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA
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20.

24.06.2020

XXIV/167/2020

21.

24.06.2020

XXV/168/2020

22.

24.06.2020

XXV/169/2020

23.

24.06.2020

XXV/170/2020

24.

24.06.2020

XXV/171/2020

25.

24.06.2020

XXV/172/2020

26.

24.06.2020

XXV/173/2020

w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego
za 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego
w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Powiatu
Gdańskiego do partnerstwa
z Gminą Miejską Pruszcz Gdański
w celu wspólnego aplikowania
o środki z Funduszy norweskich
i Funduszy EOG 2014-2021
w sprawie realizacji projektu
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego
aktywni zawodowo – etap III”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach RPO
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 5.
Zatrudnienie,
Działanie
5.2.
Aktywizacja
zawodowa
osób
bez
pracy,
pozostających
Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja
osób pozostających bez pracy –
mechanizm ZIT.
w sprawie realizacji projektu
„Wsparcie to podstawa – rozwój
usług społecznych w powiecie
gdańskim” współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach RPO
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 6.
Integracja, Działanie 6.2. Usługi
społeczne, Poddziałanie 6.2.1.
Rozwój usług społecznych –
mechanizm ZIT
w sprawie realizacji projektu
„Przyszłość bez barier” - aktywna
integracja w powiecie gdańskim”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach RPO
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 6.

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
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27.

24.06.2020

XXV/174/2020

28.

24.06.2020

XXV/175/2020

29.

28.08.2020

XXVI/176/2020

30.

28.08.2020

XXVI/177/2020

31.

28.08.2020

XXVI/178/2020

32.

28.08.2020

XXVI/179/2020

33.

28.08.2020

XXVI/180/2020

34.

28.08.2020

XXVI/181/2020

35.

28.08.2020

XXVI/182/2020

Integracja, Działanie 6.1. Aktywna
Integracja, Poddziałanie 6.1.1
Aktywizacja społeczno - zawodowa
– mechanizm ZIT
w sprawie podpisania porozumienia
z Gminą Pszczółki dotyczącego
wspólnej realizacji zadania
w zakresie kultury pod nazwą
„Święto Miodu Pszczółkowskiego”
w sprawie wyrażenia zgody
na
dofinansowanie
programu
polityki zdrowotnej o nazwie
„Regionalny program Polityki
Zdrowotnej – szczepienia przeciw
pneumokokom dla osób 65+
z grupy ryzyka”
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego
w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie od Polskich
Kolei Państwowych S.A. prawa
użytkowania wieczystego
do niezabudowanej nieruchomości
gruntowej stanowiącej pas drogowy
drogi powiatowej
nr 2212G
w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej ul. Juliusza
Słowackiego w Pruszczu Gdańskim
(droga powiatowa nr 2243G)
w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę na czas
określony w trybie
bezprzetargowym gruntu
w Pruszczu Gdańskim, przy ul.
Wojska Polskiego 16
w sprawie zamiaru przekształcenia
Centrum Kształcenia Zawodowego
wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego
w Rusocinie poprzez likwidację
internatu
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Cedry Wielkie
z przeznaczeniem na wsparcie
realizacji zadania inwestycyjnego

W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
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36.

28.08.2020

37.

25.09.2020

38.

25.09.2020

39.

25.09.2020

40.

25.09.2020

41.

25.09.2020

42.

25.09.2020

43.

25.09.2020

44.

25.09.2020

45.

25.09.2020

46.

30.10.2020

47.

30.10.2020

polegającego na wykonaniu
ogrodzenia boisk sportowych przy
Centrum Kultury Rybackiej
w Cedrach Małych
XXVI/183/2020 w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego
na lata 2020 – 2024
XXVII/184/2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
XXVII/185/2020 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego
XXVII/186/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
XXVII/187/2020 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie planu wydatków
środków finansowych PFRON
na realizację zadań powiatowych
w 2020 roku
XXVII/188/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii
rozwoju elektromobilności Powiatu
Gdańskiego na lata 2020-2040”
XXVII/189/2020 w sprawie przyjęcia „Programu
Opieki nad Zabytkami Powiatu
Gdańskiego na lata 2020-2023”
XXVII/190/2020 w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Rady Powiatu
Gdańskiego do Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu
Gdańskiego
XXVII/191/2020 w sprawie wyrażenia zgody
na wykup niezabudowanej
nieruchomości gruntowej od
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na potrzeby budowy placówki
opiekuńczo – wychowawczej
na terenie Powiatu Gdańskiego
XXVII/192/2020 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Miejskiej
Pruszcz Gdański
XXVIII/193/2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
XXVIII/194/2020 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego

OBOWIĄZUJĄCA do
2024 roku

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI
W TRAKCIE
REALIZACJI
OBOWIĄZUJĄCA

W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA
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48.

30.10.2020

49.

30.10.2020

50.

30.10.2020

51.

30.10.2020

52.

30.10.2020

53.

30.10.2020

54.

30.10.2020

55.

27.11.2020

56.

27.11.2020

57.

27.11.2020

XXVIII/195/2020 w sprawie ustalenia wydatków
budżetu powiatu, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020
XXVIII/196/2020 w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Gdańskiego
XXVIII/197/2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa
Pomorskiego z przeznaczeniem
na przebudowę skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 227
z drogami powiatowymi nr 2230G
i 2248G
XXVIII/198/2020 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wyrażenia zgody
na wykup niezabudowanej
nieruchomości gruntowej od
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na potrzeby budowy placówki
opiekuńczo – wychowawczej
na terenie Powiatu Gdańskiego
XXVIII/199/2020 w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę na czas
określony w trybie
bezprzetargowym gruntu
w Pruszczu Gdańskim, przy ul.
Wojska Polskiego 16
XXVIII/200/2020 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
powiatu gdańskiego
XXVIII/201/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie pracownika Wydziału
Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim
XXIX/202/2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
XXIX/203/2020 w sprawie podniesienia wysokości
wynagrodzeń dla rodzin
zastępczych zawodowych i
prowadzących rodzinne domy
dziecka
XXIX/204/2020 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie planu wydatków
środków finansowych PFRON
na realizację zadań powiatowych
w 2020 roku

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA
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58.

27.11.2020

XXIX/205/2020

59.

27.11.2020

XXIX/206/2020

60.

27.11.2020

XXIX/207/2020

61.

27.11.2020

XXIX/208/2020

62.

27.11.2020

XXIX/209/2020

63.

27.11.2020

XXIX/210/2020

64.

22.12.2020

XXX/211/2020

65.

22.12.2020

XXX/212/2020

66.

22.12.2020

XXXI/213/2020

67.

22.12.2020

XXXI/214/2020

68.

22.12.2020

XXXI/215/2020

69.

22.12.2020

XXXI/216/2020

w sprawie przyjęcia do realizacji
„Powiatowego programu rozwoju
pieczy zastępczej na lata 2021 –
2023”
w sprawie udzielenia Gminie Cedry
Wielkie pomocy finansowej
na
dofinansowanie
projektu
rozbudowy Remizy Strażackiej
dla OSP Cedry Wielkie
w sprawie Programu Współpracy
na 2021 rok Powiatu Gdańskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku
publicznego
i wolontariacie
w sprawie przystąpienia Powiatu
Gdańskiego do realizacji programu
współpracy międzynarodowej
„Erasmus +”
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia składów
osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Gdańskiego VI kadencji
w latach 2018-2023
w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie pracownika Wydziału
Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim
w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego
uchwała budżetowa na rok 2021
Powiatu Gdańskiego.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu
Gdańskiego
w sprawie ustalenia wydatków
budżetu powiatu, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020
w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

W TRAKCIE
REALIZACJI
ZMIANA NA INNĄ

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA
ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI
ZREALIZOWANA
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70.

22.12.2020

XXXI/217/2020

71.

22.12.2020

XXXI/218/2020

72.

22.12.2020

XXXI/219/2020

73.

22.12.2020

XXXI/220/2020

74.

22.12.2020

XXXI/221/2020

75.

22.12.2020

XXXI/222/2020

76.

22.12.2020

XXXI/223/2020

w sprawie zmiany uchwały
w sprawie planu wydatków
środków finansowych PFRON
na realizację zadań powiatowych
w 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie pojazdów z dróg
i
przechowywanie
pojazdów
usuniętych na parkingu strzeżonym
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Gminie
Miejskiej
Pruszcz Gdański z przeznaczeniem
na wsparcie realizacji projektu pn.:
„Dni
Pruszcza
Gdańskiego”
realizowanego przez Centrum
Kultury i Sportu w Pruszczu
Gdańskim
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Gminie
Miejskiej
Pruszcz Gdański z przeznaczeniem
na wsparcie realizacji projektu pn.:
„Faktoria Kultury” realizowanego
przez Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
w sprawie zasad udzielania dotacji
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane
przy
zabytku
wpisanym
do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków znajdującym
się na terenie administracyjnym
powiatu gdańskiego
w sprawie udzielenie pomocy
finansowej
Gminie
Miejskiej
Pruszcz Gdański z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn.:
,,Rozbudowa budynku Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu Gdańskim, przy
ul. Wojska Polskiego 34”
w sprawie przekazania wniosku
według właściwości

ZREALIZOWANA

ZREALIZOWANA

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA
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V. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2020 r.
ale obejmujące swym zakresem 2020 r.
Lp.

DATA

NR UCHWAŁY

PRZEDMIOT UCHWAŁY

w sprawie uchwalenia Powiatowego
programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
26.10.2015
XIII/87/2015
2.
porozumień z Gminami: Kolbudy, Cedry
Wielkie, Przywidz, Trąbki Wielkie,
Pszczółki oraz Suchy Dąb w sprawie
wspólnej realizacji zadania z zakresu
administracji rządowej polegającego
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
na obszarze powiatu gdańskiego.
28.11.2016 XXIX/184/2016 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju
3.
Powiatu Gdańskiego do roku 2020+.
19.12.2016 XXX/201/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
4.
przystąpienie Powiatu Gdańskiego
do partnerstwa z Gminą Pszczółki, Gminą
Pruszcz Gdański, Gminą Trąbki Wielkie
oraz z Gminą Miejską Pruszcz Gdański
w celu wspólnego aplikowania o środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014 – 2020,
w ramach mechanizmu ZIT, oraz realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzłów
integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo
i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”.
19.12.2017 XLV/282/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji
5.
„Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2018 - 2020”.
19.12.2017 XLV/283/2017 w sprawie określenia szczegółowych
6.
warunków umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenie
terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
14.11.2018 LVIII/345/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
7.
porozumienia z Gminą Pruszcz Gdański
w sprawie wspólnej realizacji zadania
z zakresu administracji rządowej
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na obszarze powiatu gdańskiego
8. 12.04.2018 XLIX/294/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz
niepodatkowych należności budżetowych
1.

26.06.2015

VIII/58/2015

INFORMACJA
O WYKONANIU
OBOWIĄZUJĄCA

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku
ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
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28.05.2018

LI/311/2018

10. 27.08.2018

LV/326/2018

9.

11.

5.12.2018

II/16/2018

12.

1.02.2019

V/34/2019

13.

1.02.2019

V/35/2019

14.

29.03.2019

VI/40/2019

15.

28.08.2019

XII/69/2019

16.

28.08.2019

XII/70/2019

stanowiących dochody budżetu Powiatu
Gdańskiego instrumentem płatniczym
w sprawie wyrażenia zgody
na wprowadzanie danych dotyczących
należności pieniężnych jednostki
samorządu terytorialnego do Rejestru
Należności Publicznoprawnych
w sprawie zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilno prawny przysługujących
Powiatowi Gdańskiemu lub jego
jednostkom podległym
w sprawie wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie przystąpienia do realizacji
przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju
elektromobilności Powiatu Gdańskiego
na lata 2020-2040” ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego „GEPARD II –
transport niskoemisyjny Część 2) Strategia
rozwoju elektromobilności”
w sprawie realizacji „Programu profilaktyki
cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu
Gdańskiego” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5
Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie
na rynku pracy
w sprawie realizacji projektu „Mieszkańcy
Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo –
etap II” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5.
Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy – mechanizm
ZIT
w sprawie przyjęcia lokalnego programu
wspierania uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych pobierających naukę
na terenie Powiatu Gdańskiego.
w sprawie regulaminu przyznawania
stypendiów Starosty Gdańskiego za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów

obowiązująca
OBOWIĄZUJĄCA

OBOWIĄZUJĄCA

OBOWIĄZUJĄCA
W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI
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17.

29.11.2019

XV/89/2019

18.

20.12.2019

XVII/140/2019

19.

20.12.2019

XVII/142/2019

20.

20.12.2019

XVII/143/2019

21.

20.12.2019

XVII/144/2019

szkół ponadpodstawowych, którzy
pobierają naukę na terenie Powiatu
Gdańskiego.
w sprawie Programu Współpracy na 2020
rok Powiatu Gdańskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
w sprawie udzielenia Gminie Cedry
Wielkie pomocy finansowej na remont
i rozbudowę Remizy Strażackiej
w miejscowości Cedry Wielkie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański
z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pn.: „Rozbudowa Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska
Polskiego 34 wraz
z zagospodarowaniem otoczenia”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański
z przeznaczeniem na wsparcie realizacji
projektu pn. „Faktoria Kultury”
realizowanego przez Centrum Kultury
i Sportu w Pruszczu Gdańskim
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Suchy Dąb z przeznaczeniem
na wsparcie realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza
socjalnego na boisku w Osicach”

ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku

OBOWIĄZUJĄCA

ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku

ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku

ZREALIZOWANA
zakończona w 2020
roku
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VI. Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały o kierunkach działania Zarządu
Powiatu tj. dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju
Powiatu Gdańskiego.
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Program rozwoju Powiatu Gdańskiego do roku 2020+
Program Rozwoju Powiatu Gdańskiego do roku 2020 + został
przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Gdańskiego Nr XXIX/
184/2016 z dnia 28 listopada 2016

Podstawowe założenia

Głównym zadaniem dokumentu jest stworzenie spójnego
i synergicznego powiatu wspólnie z gminami powiatu
gdańskiego.

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

Powyższe cele były realizowane np. poprzez: przebudowę dróg
powiatowych, budowę szlaków rowerowych, rozwój
infrastruktury szkolnictwa oraz podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego w Powiecie Gdańskim

- rozbudowa budynku Podstawowej Szkoły Specjalnej w Warczu
- rozwój infrastruktury Szkolnictwa (ZSOiO w Pruszczu
Najważniejsze działania
Gdańskim oraz ZSR CKP w Rusocinie)
podejmowane w roku
- podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie
2020.
gdańskim (ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZSR w CKP
w Rusocinie)
VII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii
dotyczących tych zadań.
Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2020 r. Jeżeli nie,
wskazać czy

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

NIE DOTYCZY
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w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia
do realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2020 r.

Jednostki /komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Punkty nieodpłatnej
pomocy
prawnej(adresy).
Jednostka
niepubliczna
realizująca zadanie.

Powiat gdański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej.
W 2020 roku w powiecie gdańskim utworzono łącznie
5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. W punktach świadczona była również
nieodpłatna mediacja.
Powiat, na mocy podpisanego Porozumienia z Radą Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Gdańsku oraz Okręgową Radą Adwokacką
w Gdańsku, zawarł umowy z adwokatem i radcą prawnym
na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego. Pozostałe trzy punkty prowadzone były przez
organizację pozarządową, która została wybrana w drodze otwartego
konkursu ofert.
Powiat realizował zadanie samodzielnie oraz we współpracy
z Gminami, na terenie których zlokalizowano punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dzięki
czemu dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego na obszarze powiatu
był łatwiejszy i wygodniejszy.
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW
w 2020 roku
Punkt 1 – Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja
(trzy lokale) prowadzony przez adwokatów
Gminy
w
Kolbudach,
1) Kolbudy,
budynek
Urzędu
przy ul. Staromłyńskiej 1;
2) Pszczółki, budynek Urzędu Gminy w Pszczółkach,
przy ul. Pomorskiej 18;
3) Przywidz, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu,
przy ul. Gdańskiej 15.
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Punkt 2– Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja
(jeden lokal) prowadzony przez radców prawnych
Pruszcz Gdański, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16 (wejście od strony ul. Niepodległości).
Punkt 3 – Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja
(jeden lokal) prowadzony przez organizację pozarządową
Pruszcz Gdański, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16 (wejście od strony ul. Niepodległości).
Punkt 4 - Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja
(trzy lokale) prowadzony przez organizację pozarządową
1) Cedry Wielkie, budynek Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich,
przy ul. M. Płażyńskiego 16;
2) Suchy Dąb, budynek Urzędu Gminny w Suchym Dębie,
przy ul. Gdańskiej 17;
3) Trąbki
Wielkie,
budynek
Szkoły
Podstawowej
przy ul. Sportowej19.
Punkt 5 – Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja
(trzy lokale) prowadzony przez organizację pozarządową
1) Straszyn, budynek Mediateki w Straszynie przy ul. Dworcowej
6A;
2) Przywidz, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu;
3) Cedry Wielkie, budynek Urzędu Gminy Cedry Wielkie
przy ul. M. Płażyńskiego 16.
Funkcjonowanie i finansowanie

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.
liczba udzielonych
porad, Kto może
korzystać z porad,
wydatki poniesione
na pomoc prawną,
źródło finansowania,

System darmowej pomocy prawnej w 2020 roku działał w oparciu
o następujące akty prawne:
1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej,
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługiwało każdej osobie fizycznej - zwanej dalej
„osobą uprawnioną” - która nie była w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.
Z pomocy mogły korzystać również osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu
ostatniego roku.
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Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego była zobowiązana
do złożenia pisemnego oświadczenia, o braku możliwości poniesienia
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo musiała
złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego
roku.
W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
od 16 marca 2020 roku zadanie to realizowane było w sposób
zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom oraz wykonawcom usług.
Zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w tym czasie było szczególnie
potrzebne.
W związku z przeciwdziałaniem zakażeniom związanym z wirusem, w
2020 roku punkty poradnictwa funkcjonowały w trybie stacjonarnym
oraz zdalnym poprzez zapewnienie dostępu do usług za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość.
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2, od dnia 16 maja 2020 r. zniosła obowiązek składania oświadczeń
o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto ustawa rozszerzyła zakres pomocy o sprawy dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej, a także poszerzyła katalog osób
uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady, w ramach systemu
nieodpłatnego poradnictwa prawnego, o osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywało się według zgłoszeń,
po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty na wskazany
numer do rejestracji telefonicznej.
Wszystkie punkty były czynne od poniedziałku do piątku przez
4 godziny dziennie, a lokale, w których usytuowane były punkty były
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą
uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym,
administracyjnym,
sądowym
lub
sądowoadministracyjnym lub
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2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt
1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
6) od 16 maja 2020 r. sprawy związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności
porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2) nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy
poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediator wspiera strony
w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest
dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba
profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest
niezależna, bezstronna i neutralna. Mediacja może być prowadzona
w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich
i w innych kwestiach spornych. Nieodpłatna mediacja obejmuje również:
• poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz
korzyściach z tego wynikających
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•

•
•

przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji, który osoba inicjująca mediację
wystosuje do drugiej strony sporu
przygotowanie
projektu
wniosku
o
przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

W 2020 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdujących się na terenie
powiatu gdańskiego udzielono łącznie 1 055 porad prawnych, z czego
408 było udzielone przez organizację pozarządową.
Zadanie jest finansowane z budżetu państwa z części będącej
w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.
Podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota bazowa, którą co roku
ustala w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości. W 2020 roku
kwota bazowa wynosiła 5 500 zł.
Na realizację tego zadania powiat gdański otrzymał dotację celową
w wysokości 330 000 zł, z czego wykorzystano 323.261,71 zł.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób, które świadczyły
pomoc prawną na terenie powiatu, z którymi powiat zawarł umowy oraz
na
utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których świadczone były
usługi.
Rzeczywiste potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
weryfikowane i zaspokajane były na bieżąco, a niewykorzystaną kwotę
dotacji zwrócono do budżetu państwa.
VIII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów
i strategii dotyczących tych zadań.
Nazwa zadania
Edukacja.
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
Opis zagadnień związanych z edukacją zawarty jest
danego dokumentu oraz
w „Strategii Rozwoju Problemów Społecznych Powiatu
jego podstawowe
Gdańskiego na lata 2014-2021”
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
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charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

Jednostki organizacyjne
oświatowe powiatu z
podziałem na typy oraz
wyodrębnieniem szkół i
innych placówek
oświatowych/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Szkoły i placówki
niepubliczne. Liczba
dzieci w poszczególnych
jednostkach. Obsługa
finansowa, zamówień
publicznych i prawna
prowadzona przez
starostwo.

Placówki publiczne, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Gdański:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu.
2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Rusocinie, w skład którego wchodzi:
- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Rusocinie,
- Technikum Nr 2 w Rusocinie.
3. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
w Pruszczu Gdańskim, w skład kutego wchodzi:
- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Pruszczu
Gdańskim,
- Technikum Nr 1 w Pruszczu Gdańskim,
- Szkoła Policealna dla dorosłych Nr 1 w Pruszczu
Gdańskim,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Pruszczu Gdańskim,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu
Gdańskim.
Placówki niepubliczne zarejestrowane przez Powiat Gdański:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Pruszczu Gdańskim (82 wychowanków i 23 dzieci
objętych WWR),
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Trąbkach Wielkich (16 wychowanków i 12 dzieci
objętych WWR),
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance (39
dzieci objętych WWR).
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (19 dzieci objętych WWR).
5. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim (82 dzieci
objętych WWR).
6. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS
w Kowalach (17 dzieci objętych WWR).
7. Policealna Szkoła Medyczna Nr 1 „Remedium”
(stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim (11 słuchaczy).
8. Policealna Szkoła Medyczna Nr 1 „Remedium” (zaoczna)
w Pruszczu Gdańskim (35 słuchaczy).
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9.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2020 r.

Policealna Szkoła Medyczna Nr 2 „Remedium”
w Pruszczu Gdańskim (72 słuchaczy).
10. Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży ORDA
w Pruszczu Gdańskim (4 wychowanków).
11. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy
Błeńskiej w Kowalach (51 uczniów).
12. Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im.
Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim (31 uczniów).
Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez Powiat
Gdański:
Uczniowie LO - przystąpiło 26 uczniów, zdało 17.
Uczniowie Technikum - przystąpiło 73 uczniów, zdało 39.
Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia:
- SPS w Warczu – 50.927,06 zł na ucznia rocznie,
- ZSRCKP - 17.280,13 zł na ucznia rocznie,
- ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – 10.100,06 zł na ucznia
rocznie.
Subwencja oświatowa pokrywa wydatki bieżące szkół
odpowiednio w wysokości:
ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – w 73,50 %,
ZSRCKP w Rusocinie, - w 56,88 %,
SPS w Warczu – w 67,57 %.
Wysokość dotacji na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Pruszczu Gdańskim – 4.665,82 zł miesięcznie
na wychowanka oraz 412,56 zł miesięcznie na dziecko
na WWR.
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Trąbkach Wielkich 4.665,82 zł miesięcznie
na wychowanka oraz 412,56 zł miesięcznie na dziecko
na WWR.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance –
412,56 zł miesięcznie na dziecko na WWR.
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 1 w Pruszczu Gdańskim - 412,56 zł miesięcznie
na dziecko na WWR.
5. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim - 412,56 zł
miesięcznie na dziecko na WWR.
6. Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1
(stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim – 580,52 zł miesięcznie
na słuchacza.
7. Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (zaoczna)
w Pruszczu Gdańskim – 487,21 zł miesięcznie na słuchacza.
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8. Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu
Gdańskim – 678,75 zł miesięcznie na słuchacza.
9. Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży ORDA
w Pruszczu Gdańskim - 4.665,82 zł miesięcznie
na wychowanka.
10. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy
Błeńskiej w Kowalach – 555,97 zł miesięcznie na ucznia.
11. Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św.
Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim - 555,97 zł miesięcznie
na ucznia.
12. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS
w Kowalach - 412,56 zł miesięcznie na dziecko na WWR.

Zakres rzeczowy
inwestycji realizowanych
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym, w tym
finansowane ze środków
zewnętrznych

W roku szkolnym 2019 /2020 r. zatrudnionych było 201
nauczycieli co daje w przeliczeniu na pełne etaty 179,89 etatu.
Inwestycje w placówkach oświatowych w powiecie gdańskim
w 2020 r.:
1.Modernizacja instalacji elektrycznej wraz
z oświetleniem ( sala 2 ) ZSR CKP w Rusocinie
na kwotę 24.959,08 zł.
2. Poprawa warunków dydaktyczno- socjalnych w warsztatach
ZSR CKP w Rusocinie na kwotę 309.632,92 zł.
3. Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w ZSOiO
w Pruszczu Gdańskim na kwotę 124.845,00 zł.
4. „Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia
dla administracji” w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim na kwotę
172.597,26 zł.
5. „Wykonanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego”
w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim na kwotę 39.255,40 zł.
6. „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu”
Roboty budowlane - 1.325.447,20 zł, nadzór - 39.593,71 zł.

Nazwa zadania
Promocja i ochrona zdrowia.
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia Nie opracowano
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
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nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie wraz
z liczbą
pacjentów/udzielonych
świadczeń

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r. wydatki ogółem
poniesione na realizację
zadania,

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym, w tym
finansowane ze środków
zewnętrznych

Wydział Spraw Społecznych realizuje projekt „Szlachetne
Zdrowie w Powiecie Gdańskim”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
5. Zatrudnienie, Działanie 5.4 Zdrowie na rynku pracy,
Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy.
Projekt kierowany jest do 152 osób zamieszkujących w woj.
pomorskim i zatrudnionych w Powiecie Gdańskim z siedzibą
w Pruszczu Gdańskim. Działania projektu zaplanowano
na podstawie analizy opartej o badanie ankietowe
z pracownikami. Projekt przyczyni się do eliminowania
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. stres,
wypalenie zawodowe, organizacja czasu pracy, siedząca praca
i związane z nim zagrożenia) przez następujące działania:
• Pogłębione badanie czynników ryzyka
• Profilaktyka – badania przesiewowe, wizyty lekarskie,
zajęcia na basenie, zajęcia w centrach sportowych,
rehabilitacja, wizyty u dietetyka oraz zakup ergonomicznego
wyposażenia biura,
• Utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,
• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Kwota projektu: 1 443 096,05 zł, w tym dofinansowanie
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego:
1 226 631,64 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki związane
z realizacją projektu w wysokości 533 042,49 zł.

Nie dotyczy

Strona 44 z 77

Nazwa zadania

Pomoc społeczna
Kierunki polityki społecznej dla Powiatu Gdańskiego zostały
wskazane w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Gdańskiego na lata 2014 – 2021” przyjętej Uchwałą
Czy dla zadania została
Nr XLIV/286/ 2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29
opracowana polityka/
sierpnia 2014 roku. Wyznaczając kierunki rozwoju powiatu,
strategia/program.
założono wizję rozwoju społecznego, w której w roku 2021
Jeżeli tak, wskazać
„Powiat Gdański będzie obszarem o dużej atrakcyjności
nazwę/datę/tryb przyjęcia społecznej i aktywności obywatelskiej, bezpiecznym miejscem
danego dokumentu oraz
zamieszkania, pracy i edukacji, z zintegrowanym i sprawnym
jego podstawowe
systemem wsparcia dla mieszkańców”.
założenia i stan realizacji Dokument zawiera siedem obszarów dla których wskazano cele
na koniec 2020 r. Jeżeli
strategiczne i określone działania:
nie, wskazać czy w
- „Wysoki poziom edukacji”, „Nowoczesny rynek pracy”,
„Bezpieczny powiat”, „Rozwój lokalnego systemu wspierania
innym dokumencie
powiatu o takim
dziecka
i
rodziny”,
„Zdrowe
społeczeństwo”,
„Satysfakcjonującą jakość życia osób niepełnosprawnych
charakterze są
odniesienia do realizacji i seniorów”, „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” .
zadania z danego obszaru Wyznaczone w strategii zadania są realizowane na bieżąco.
Raportowanie z realizacji wyznaczonych zadań w część
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
dotyczącej szeroko rozumianej pomocy społecznej dokonywane
jest co roku na posiedzeniu Rady Powiatu Gdańskiego
w szczegółowym sprawozdaniu z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 wynosił – 28 osób
na podstawie umowy o pracę co stanowi 26,63 etatu.
Wykształcenie wyższe, posiadało 24 pracowników, z których
Jednostki organizacyjne
większość ma dodatkowe studia podyplomowe o określonej
powiatu/komórki
specjalizacji. Strukturę organizacyjną uzupełniają pracownicy,
organizacyjne
na podstawie umów zleceń. W skład etatowych pracowników
w jednostkach
wchodzili : administracja i obsługa – 7 osoby, dział pieczy
realizujące zadanie.
zastępczej – 10 osób, zespól ds. rehabilitacji osób
Wydatki ogółem
niepełnosprawnych 3 osoby, poradnictwo specjalistyczne – 1
poniesione na realizację
osoba, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
zadania.
w Rodzinie – 5 osoby, Powiatowy Zespól ds. Orzekania
o Niepełnosprawności – 2 osoby
Wydatki poniesione ogółem na utrzymanie jednostki wyniosły
1.367.122,-zł zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem
1.110.299,-zł
Najważniejsze
W roku 2020 PCPR realizowało zadania określone w ustawie
informacje dotyczące
o pomocy społecznej :
realizacji zadania w 2020 - prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla 5
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r.np.: Liczba miejsc w
DPS oraz ośrodkach
wsparcia, sposób
finansowania. Wydatki
ogółem poniesione na
realizację
poszczególnych zadań

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą; - roczny
koszt realizacji zadania 459 620 zł(sow+mieszkania)
- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia miejsc na kwarantannę
dla dzieci z pieczy zastępczej i brak wychowanków
wymagających wsparcia w postaci zapewnienia im miejsca
pobytu, pomieszczenia mieszkań chronionych zostały
przygotowane, a później i wykorzystane na potrzeby izolacji
dzieci z pieczy zastępczej.
- 7 usamodzielnianych wychowanków opuszczających
młodzieżowe ośrodki wychowawcze w ramach opracowanych
Indywidualnych Programów Usamodzielnienia skorzystało
ze wsparcia finansowego w formie pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki, jednorazowej pomocy na
usamodzielnieni i pomocy rzeczowej na zagospodarowanie
– całkowity koszt realizacji zadania- 20.576,64 zł
W ciągu roku 5 wychowanków wprowadziło zmiany do swoich
programów usamodzielniania. Zmiany te dotyczyły terminów
wniosków
o
przyznanie
pomocy
złożenia
na zagospodarowanie i usamodzielnienie, edukacji, zmiany
miejsca zamieszkania. Ponadto w okresie sprawozdawczym
przeprowadzono 8 monitorowań realizacji indywidualnych
planów
usamodzielniania
wśród
usamodzielnianych
wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
W okresie sprawozdawczym wychowankom zaproponowano
możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn.
„Akademia Kariery” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój.
Celem projektu było kompleksowe i zindywidualizowane
wsparcie zwiększające możliwość zatrudnienia osób młodych.
Ponadto usamodzielnianym wychowankom z młodzieżowych
ośrodków wychowawczych zaproponowane możliwość
wzięcia udziału w projekcie „Mama na etacie 2”
organizowanego przez Gdański Urząd Pracy. Celem projektu
była pomoc i wsparcie w powrocie na rynek pracy po przerwie
związanej z wychowywaniem dziecka do 6. roku życia.
Pomimo trudnej sytuacji w kraju związanej z COVID-19
usamodzielniani wychowankowie z młodzieżowych ośrodków
wychowawczych
pozostawali
w stałym
kontakcie
telefonicznym z pracownikiem socjalnym tut. Centrum.
Pracownik na bieżącą kontaktował się telefonicznie i mailowo
z usamodzielnianymi wychowankami jak również z ich
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opiekunami usamodzielnienia. Na bieżąco monitorował
sytuację zdrowotną, żaden z wychowanków nie zgłosił by
przebywał na kwarantannie bądź izolacji. Wychowankowie
byli informowani o możliwości korzystania ze wsparcia
psychologa, radcy prawnego oraz pracownika socjalnego.
W ramach podpisanego porozumienia w roku 2020 Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie udostępnił swoje pomieszczenia
Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek,
które w ramach projektu współfinansowanego z Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Projekt
33/12-2019/Fami „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu)
udzielało wsparcia w zakresie:
- legalizacji pobytu, pracy, porady prawnej, pomoc przy
składaniu wniosku na świadczenia rodzinne, dodatki
mieszkaniowe, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności,
pomoc w uzyskaniu renty itp.,
- sprawdzanie
prawa
do
ubezpieczenia
społecznego
i zdrowotnego,
- wsparcie dla osób w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonych
przestępstwem, doświadczających przemocy, zwolnionych
z pracy i innych trudnych momentach życiowych,
- wsparcie psychologiczne.
W 2020 r. do PCPR w Pruszczu Gdańskim wpłynęło 19
wniosków o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej „Leśny”
w Zaskoczynie. Odmówiono przyjęcia 8 osób, z powodu
specjalizacji
Dom
Pomocy
Społecznej
„Leśny”
w Zaskoczynie, który przeznaczony jest dla kobiet przewlekle
psychicznie chorych i upośledzonych umysłowych, w związku
z tym nie było możliwości umieszczenia w nim mężczyzn
i nieletniego, których wnioski dotyczyły. W okresie styczeńgrudzień 2020 r. przyjęto 6 mieszkanek. Wydano 6 decyzji
umieszczających i 1 decyzję uchylającą pobyt w placówce
( na wniosek opiekuna prawnego mieszkanki). Ponadto
w 2020 r. wydano 72 decyzje zmieniające odpłatność.
- przeprowadzono 10 szkoleń, spotkań w ramach doskonalenia
kadr pomocy społecznej i instytucji współpracujących
- prowadzenie działań w zakresie interwencji kryzysowej,
z pomocy psychologicznej skorzystało 69 osoby, prawnej 101
w formie stacjonarnej jak i teleporad,
- w ramach konsultacji i terapii dla osób i ich rodzin
uzależnionych od substancji psychoaktywnych z pomocy
terapeuty skorzystało 65 osób. Konsultacje objęły między
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innymi
motywowanie
osób
uzależnionych
i współuzależnionych do podjęcia stosownej terapii oraz
udzielanie wsparcia osobom po zakończonej terapii.
Na wniosek terapeutów prowadzących konsultacje i terapie,
spotkania odbywały się stacjonarnie, z zachowaniem pełnego
reżimy sanitarnego, z uwagi na większą ich efektywność.
Ponadto terapeuci starali się być w stałym kontakcie
telefonicznym ze swoimi byłymi klientami , w celu utrzymania
ich abstynencji w tak trudnym dla nich czasie.
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach
którego w 2020r. udzielono 156 godzin konsultacji
psychologicznej.
W terminie od 12.11.do 11.12 .2020 została przeprowadzona
przez Oddział Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola
kompleksowa z realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy
społecznej. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność
Centrum i w związku z faktem, że w kontrolowanym okresie
nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości odstąpili
od wydania zaleceń pokontrolnych.
Szczegółowy opis realizowanych zadań w tym zakresie został
przedstawiony w sprawozdaniu z działalności PCPR
za 2020 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym, w tym
finansowane ze środków
zewnętrznych

Nie dotyczy

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
„Rozwój lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny”
określony jako cel strategiczny w „Strategii Rozwiązywania
Problemów społecznych Powiatu Gdańskiego na lata 2014-2021
został uszczegółowiony w części dotyczącej pieczy zastępczej
w 3-letnim „Powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej
na lata 2018-2020” – przyjętym do realizacji Uchwałą Nr
XLV/282/2017 Rady Powiatu Gdańskiego w dniu 19 grudnia
2017 roku, który w wyniku corocznej weryfikacji został
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na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

zmieniony uchwałą Nr LVII/340/2018 Rady Powiatu
Gdańskiego z dnia 15 października 2018 w części dotyczącej
limitu rodzin zastępczych. Podstawowym założeniem przyjętego
programu jest „Stworzenie spójnego i skutecznego systemu
pieczy zastępczej ukierunkowanego w szczególności na rozwój
rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Gdańskim”.
Zadanie jest realizowane w trybie ciągłym. Monitoring
i ewaluacja odbywa się co roku na podstawie składanych przez
PCPR rocznych sprawozdań przedstawianych podczas
posiedzenia Rady Powiatu.
Realizatorem zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu
pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim, które jest jednocześnie wyznaczony,
Zarządzeniem Starosty Gdańskiego Nr 86/2011 z dnia 4
października 2011 roku, na organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w Powiecie Gdańskim. W strukturach PCPR został
wydzielony- dział pieczy zastępczej , a w nim zespół ds.
rodzinnej pieczy zastępczej.
Jednostki organizacyjne
W ramach zadań zleconych dla organizacji pozarządowych
powiatu/komórki
Fundacja „Rodzinny Gdańsk” wyłoniona w wyniku konkursu
organizacyjne
prowadzi dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze:
w jednostkach
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego
realizujące zadanie.
„Dom dla Dzieci” w Straszynie- umowa na prowadzenie
Rodziny zastępcze,
placówki obowiązuje do 31 sierpnia 2024r. Placówka ta
placówki opiekuńczo
przeznaczona jest dla 14 dzieci. Koszt utrzymania w roku 2020
wychowawcze, realizacja
jednego wychowanka wynosił 4.000,00 zł. miesięcznie. Łączna
zadań przez inne
dotacja przekazana dla placówki w 2020 wyniosła 770.900,00 zł.
powiaty,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego
„Dom Dla Dzieci” w Bielkówku przeznaczona dla 14 dzieci,
umowa na prowadzenie placówki obowiązuje do 31 sierpnia
2021r. Koszt utrzymania w roku 2020 jednego wychowanka
od stycznia do maja wynosił 3.600,00 zł. miesięcznie, natomiast
od czerwca do grudnia koszt ten wzrósł do 4.000, 00 zł. Łączna
kwota dotacji przekazana dla placówki w roku 2020 wyniosła
644.000,00zł.
Najważniejsze
W roku 2020 na terenie Powiatu Gdańskiego funkcjonowało
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020 łącznie 127 rodzin zastępczych, w tym 68 rodzin
r. Wydatki ogółem
spokrewnionych, 42 niezawodowych, 7 rodzin zastępczych
poniesione na realizację
zawodowych, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 9
zadania, wydatki na
rodzinnych domów dziecka. W rodzinach przebywało łącznie –
świadczenia 500+, liczba 244 dzieci.
wypłaconych świadczeń
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Sporządzono 336 ocen sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych,
które na bieżąco przesyłane były do Sądu Rejonowego
w Gdańsku Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Dokonano 35 ocen rodzin zastępczych z wynikiem
pozytywnym. Ocen negatywnych wydano 2.
W celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych
przeprowadzane były akcje promocyjne, jak również spotkania
integracyjne dla istniejących rodzin. . Na stronie internetowej
PCPR była umieszczana informacja o zadaniach rodzin
zastępczych, warunkach jakie musi spełnić kandydat na rodzinę
zastępczą, szkoleniach dla kandydatów na rodziny zastępcze,
jak również umieszczano wpisy o tematyce pieczy zastępczej.
Informacje te umieszczane były cyklicznie i obejmują takie
zagadnienia jak „Czym jest rodzina zastępcza?”, „Kto może
zostać rodziną zastępczą?”, „Do czego masz prawo jako rodzina
zastępcza i co oferujemy”.
Został opracowany folder informacyjny dotyczący pieczy
zastępczej. Dodatkowo w ramach promocji wydrukowano
tematyczne torby i długopisy popularyzujące pieczę zastępczą,
które rozdawano między innymi rodzinom zastępczym, którzy
są najlepszymi ambasadorami tej idei.
W celu podniesienia ich kompetencji przeprowadzane były
szkolenia tematyczne. Odbyły się dwa cykle szkoleń dla
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej . Łącznie
przeszkolonych zostało 10 osób tj. 8 osób – kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej dla dzieci z terenu
powiatu gdańskiego, 2 osób - pełnienia funkcji zawodowej
rodziny zastępczej.
Łączna liczba wypłaconych w 2020 roku świadczeń na rzecz
dzieci z terenu Powiatu Gdańskiego przebywających na terenie
Powiatu Gdańskiego oraz poza terenem w rodzinnej pieczy
zastępczej wyniosła 2.173 na kwotę – 1.881.151,21 zł.
W roku sprawozdawczym Powiat Gdański wypłacił, w ramach
zadań z zakresu administracji rządowej, dla poszczególnych
rodzin zastępczych przebywających na terenie Powiatu
Gdańskiego świadczenia w formie dodatku wychowawczego
w liczbie 1997, na kwotę 1.125.918,72 zł. Z dodatku skorzystało
93 uprawnionych rodzin i placówki opiekuńczo wychowawcze,
dla 229 dzieci.
W związku z sytuacją związaną na całym świecie z pandemią
oraz wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii ogłoszonego w związku z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej
COVID-19
oraz
wprowadzeniem
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w placówkach oświatowych systemu nauki zdalnej wypłacono
32 wychowankom przebywającym w rodzinnej pieczy
zastępczej dodatkowe świadczenia w łącznej wysokości
19.200,00 zł. na zakup tabletów lub laptopów. Umożliwiono
wychowankom naukę w warunkach domowych, co niekiedy
przy większej ilości dzieci przebywających w rodzinie było
znacznie utrudnione.
Na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Powiat Gdański
otrzymał dofinansowanie w wysokości 54.168,00 zł., z czego
Powiat Gdański wykorzystał środki finansowe w wysokości
53.391,22 zł. Niewykorzystana kwota środków finansowych
w wysokości 776,78 zł. w ramach projektu została zwrócona.
Na zakup środków ochrony i dezynfekcji przeznaczono kwotę
8.995,97 zł, na zakup sprzętu komputerowego tj. zakup
laptopów oraz tabletów przeznaczono 42.896,25 zł. oraz
na zakup sprzętu audiowizualnego kwotę 1.449,00 zł.
W 2020 roku łącznie w placówkach opiekuńczowychowawczych na trenie powiatu gdańskiego oraz
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczoterapeutycznych poza terenem powiatu-gdańskiego przebywało
50 dzieci w ciągu całego roku. Przy łącznej liczbie dzieci 277
przebywających w pieczy zastępczej jest to niewielka liczba
nieletnich umieszczanych w instytucjonalizowanej formie.
We wszystkich przypadkach dzieci miały powyżej 10 lat i ich
poziom demoralizacji był podwyższony.
Usamodzielnianym wychowankom udzielano wsparcia w formie
finansowej i jak również szkoleniowej
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego
zadania zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie za rok 2020.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie dotyczy

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostało
ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Gdańskiego na lata 2014-2021 jako cel strategiczny
Strona 51 z 77

Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r.

„Bezpieczny powiat” Uszczegółowienie realizacji celu zostało
określone w przyjętym Uchwałą nr XLIV/287/2014 Rady
Powiatu Gdańskiego ”Powiatowym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2014 – 2021„ oraz programie przyjętym Uchwałą Nr
XXIX/186/2013 Rady Powiatu Gdańskiego „Powiatowy
program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy , zwłaszcza w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie
Gdańskim na lata 2013 – 2020”. Podstawowym założenie
skuteczności
działań
programu
jest
”Zwiększenie
podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska”.
Program jest realizowany na bieżąco.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizuje między innymi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
oraz wchodzący w jej strukturę Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie,
ul. M. Rataja 12.
W skład etatowego zespołu Ośrodka wchodzą: kierownik
ośrodka (psycholog kliniczny, terapeuta), pedagog, i dwie
pracownice socjalne.
Na umowę zlecenia zatrudnieni są: jeden psycholog, sześć osób
pełniących w ośrodku dyżury (2 psychologów, 4 pedagogów)
oraz prawnik.
W roku 2020 SOW udzielił pomocy 143 ofiarom przemocy
w rodzinie, w tym 113 kobietom, 1 mężczyźnie i 29 dzieciom.
Rodzaje udzielanej pomocy:
- indywidualna terapia psychologiczna – 43 osoby,
- konsultacje psychologa – 43 osoby,
- konsultacje pedagoga – 52 osoby,
- konsultacje pracownika socjalnego – 42 osób,
- porady prawne – 48 osób,
- jednorazowe konsultacje telefonicznie – 44,
- pobyt w ośrodku – 48 osób, w tym 29 dzieci,
- zajęcia psychoedukacyjne – 13 osób,
- grupa wsparcia 14 osób,
- zewnętrzna psychoedukacja – 50 osób,
- trening podstawowych umiejętności społecznych – 7 osób,
- ewaluacja i monitoring sytuacji wszystkich osób
opuszczających ośrodek - 33 wykonane ewaluacje.
W ośrodku odbywały się różnego rodzaju zajęcia edukacyjne
kierowane do osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą
w rodzinie tj.:
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- warsztaty budowania własnej wartości,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- zajęcia dot. zdrowego żywienia,
- zajęcia wspomagające pracę nad emocjami, relaksacja
na matach,
- warsztaty dla dzieci „Spokój i uważność żabki”.
W 2020 roku w kontynuowany był cykl spotkań grupy wsparcia
prowadzonej przez psychologa oraz pedagoga (pracowników
ośrodka), dla kobiet doświadczających przemocy. Wymogi
sanitarne w okresie pandemii spowodowały jednak ograniczenie
ilości tych spotkań. Kontynuowane były działania w ramach
opracowanego dla potrzeb podopiecznych ośrodka Treningu
Podstawowych Umiejętności Społecznych, takich jak: zdrowe
żywienie, gospodarowanie zasobami finansowymi, organizacja
nowych form spędzania wolnego czasu czy higiena.
Prowadzono w ramach pracy ośrodka warsztaty z budowania
poczucia własnej wartości, w których na bieżąco brały udział
mieszkanki ośrodka.
Na terenie PCPR w 2020 r. był prowadzony punkt konsultacyjny
dla sprawców przemocy. Z oferowanej w Punkcie
Konsultacyjnym pomocy psychologicznej skorzystały 34 osoby.
Udzielono kilkunastu porad telefonicznych. Zajęcia grupowe
w ramach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych prowadzone
były przez dwie osoby (kobietę i mężczyznę) i trwały 60 godzin.
W zajęciach uczestniczyło 8 osób (mężczyźni). Sześć osób
ukończyło grupowe zajęcia korekcyjno – edukacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego
zadania zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności PCPR
za rok 2020.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie dotyczy

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia

Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych zostały
określone Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Gdańskiego na lata 2014 – 2020”- w celu
strategicznym – „Satysfakcjonująca jakość życia osób
niepełnosprawnych i seniorów” i uszczegółowione w przyjętym
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danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Uchwałą nr XLIV/288/2014 Rady Powiatu Gdańskiego
„Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Gdańskim na lata 2014 – 2021”, gdzie za naczelny
cel przyjęto „Stworzenie warunków oraz zagwarantowanie
i udzielanie osobie niepełnosprawnej takiej indywidualnej
pomocy, która umożliwi maksymalne wykorzystanie jej
potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak
największej życiowej samodzielności i aktywności”.
Wyznaczone zadania są realizowane przez cały rok na bieżąco.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej, w szczególności:
- dofinansowanie dla dorosłych i dzieci oraz ich opiekunów
do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się w związku
z
indywidualnymi
potrzebami
wynikającymi
z niepełnosprawności,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób
niepełnosprawnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych,
- obsługa finansowa i merytoryczna Warsztatów Terapii
Zajęciowej,
- obsługa dodatkowych programów PFRON, tj. pilotażowy
program „Aktywny Samorząd”, „Wyrównywania Różnic
Pomiędzy
Regionami
III”,
„Pomoc
osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Zakres zadań rehabilitacji zawodowej realizowany w 2020 roku
był przez Gdański Urząd Pracy, na podstawie podpisanego
w dn. 08.09.2008 r przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
porozumienia z Prezydentem Miasta Gdańsk na realizację części
zadań ze środków PFRON przez Gdański Urząd Pracy
i obejmował:
- udzielanie jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych,
- finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez
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powiatowy urząd
pracy dla bezrobotnych
osób
niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
Wszystkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wyżej
wymienionym zakresie mają na celu umożliwienie skorzystania
z dofinansowania, w ramach algorytmu, jak największej ilości
uprawnionych osób oraz udzielenie indywidualnej pomocy
w celu osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności
i aktywności.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r. Ogółem wydatki
poniesione na zadanie, w
tym finansowane z
budżetu i PFRON,
realizowane projekty,
orzekanie o stopniu
niepełnosprawności,
liczba orzeczeń

W ramach realizacji zadań ma rzecz wspierania osób
niepełnosprawnych Powiat Gdański otrzymał w 2020 roku
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,:
• w ramach algorytmu – 2 940 290,00 zł,
- na obsługę programu - 73 508,75 zł,
• na realizację programu „Aktywny Samorząd” – 602 673,43
zł
- na obsługę, ewaluację i promocję programu - 39 173,79 zł
• na realizację programu „Program wyrównywania różnic
między regionami –III ”- 153 487,49 zł
• na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” –
567 000,00 zł
W roku 2020 w ramach rehabilitacji społecznej:
- złożonych zostało 9 wniosków o dofinansowanie do zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie otrzymało 6 osób
na łączną kwotę 6 435,43.
- wpłynęło 447 wniosków o dofinansowanie do zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
dofinansowanie otrzymało 422 wniosków ( 276 osób)
na kwotę 380 557,00 zł w tym 81 wniosków dzieci i młodzieży
( 64 osoby) na kwotę 147 739,68 zł.
- z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 226 osób
niepełnosprawnych wraz z 85 opiekunami na łączną
kwotę – 337 144,00 zł
- wpłynęły 83 wnioski na likwidację barier, zostały zawarte 63
umowy na dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
na łączną wypłaconą kwotę 153 411,00 zł.
- podpisano 1 umowę na dofinansowanie do sportu, kultury i
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rekreacji, na następujące zadania:
• Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont –
gimnastyka usprawniająca w basenie – 5.760,00zł.
Na terenie Powiatu Gdańskiego funkcjonują cztery warsztaty
terapii zajęciowe dla 95 niepełnosprawnych mieszkańców
Powiatu, prowadzone przez organizacje pozarządowej. Łączny
koszt przekazywanej dotacji ze środków Powiatu Gdańskiego
na działalność Warsztatów wyniósł – 216.410,00,00 zł.
W ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 1
osoba niepełnosprawna ubiegała się o staż finansowany
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Zawarta umowa opiewała na kwotę
6 844,01 zł.
W ramach realizacji dodatkowego programu „Aktywny
Samorząd” mającego na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji,
wpłynęło 149 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 608
624,76 zł. Z przekazanych przez PFRON środków
zrealizowano 105 wniosków na łączną kwotę 521 821,12 zł.
Powiat realizował również program “Wyrównywanie różnic
między regionami III” , dzięki , któremu dofinansowanie
do wymiany dwóch pieców oraz remontu pomieszczeń
terapeutycznych, łazienek oraz schodów na łączną kwotę
153.487,49 zł
Zarząd PFRON dnia 1 kwietnia na mocy uchwały nr 29/2020
uruchomił
Moduł
III
programu
„Pomoc
osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielanej
wnioskodawcy w ramach w/w modułu wynosiła 500zł
miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym że okres
na jaki mogło zostać przyznane świadczenie nie mógł być
dłuższy niż 5 miesięcy.
Na realizacje programu Powiat Gdański otrzymał środki
w wysokości 567 000,00zł., wydatkowano 565 000,00zł.
W ramach struktury PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności do którego wpłynęło 1594
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wniosków w tym 1217 wniosków o wydanie orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),
a także wpłynęło 377 wniosków o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności (osoby przed 16 rokiem życia). Ponadto
wydano 1610 orzeczeń, w tym 1250 orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) i 360
orzeczeń o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia).
Dodatkowo wydano 539 legitymacji w tym 436 legitymacji
dla osób powyżej 16 r.ż., oraz 103 legitymacji dla osób przed 16
r.ż. oraz wystawiono 619 kart parkingowych.
Łączny koszt poniesiony na działalność Powiatowego Zespoły
ds. Orzekania o niepełnosprawności wyniósł – 267.227,00 zł
z czego 227.048,00 zł otrzymano w formie dotacji na realizację
zadania z zakresu administracji rządowej.
Szczegółowe informacja dotyczące realizacji zadań na rzecz
osób z niepełnosprawnością zostały szczegółowo omówione
w rocznym sprawozdaniu z działalności PCPR.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym, w tym
finansowane ze środków
zewnętrznych.

Nie dotyczy

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie:
realizuje zadania zgodnie z :
a) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej
c) Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
d) Statutem Domu pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie zatwierdzonego Uchwałą
Zarządu Powiatu Gdańskiego nr X/66/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
e) Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie
zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Gdańskiego 134/2019
z dnia 15 października 2019 r.
Liczba miejsc:
Ogółem – 100 z tego:
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 58 miejsc,
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dla dorosłych przewlekle psychicznie chorych – 42 miejsca.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Na dzień 31.12.2020 roku stan mieszkanek – 98 osób
2. 69 – osób wymaga pomocy w codziennych czynnościach życiowych w tym:
• 50 – osób, które spożywają posiłki zmiksowane i rozdrobnione
• 15 - osób, które wymagają karmienia
• 40 – osób, które poruszają się za pomocą wózków inwalidzkich oraz chodzików
• 1 – osoby leżące, pod stałą kontrolą pielęgniarek
• 55 – osoby używające na stałe pielucho – majtek
Zgony - w 2020 zmarło 7 osób
Przyjęcia - w 2020 przyjęto 6 osób
Przeniesienia – w 2020 do hospicjum została przeniesiona 1 osoba
Sytuacja prawna mieszkanek:
1. Ubezwłasnowolnione całkowicie – 60 osób
2. Ubezwłasnowolnione częściowo – 8 osób
3. Nieubezwłasnowolnione – 30 osób
Osoby umieszczone na podstawie Postanowienia Sądu – 38 osoby
Sposób finansowania – środki finansowe z budżetu powiatu, w tym z tytułu odpłatności
za pobyt mieszkańca oraz dotacja celowa budżetu państwa.
Odpłatność za DPS w 2020 – 5 315,94 zł
1. Wszystkie mieszkanki posiadają własny dochód tj. renta, emerytura, zasiłek stały,
zasiłek pielęgnacyjny (70% dochodu stanowi odpłatność za pobyt w DPS)
2. 45 osoby otrzymują dofinansowanie do pobytu z budżetu państwa (skierowane według
starych przepisów)
3. 53 osób otrzymuje dofinansowanie do pobytu z budżetu Gminy (skierowane według
nowych przepisów)
DOCHODY I WYDATKI W 2020R.
DOCHODY 2020r. wykonanie ogółem – 4.147.766,56 w tym dochody bieżące:
1. 1) wpływy tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 4.137.945,17
2. 2) wpływy z pozostałych odsetek 398,95
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3. 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.222,84
4. 4) wpływy z różnych dochodów 2.199,60
WYDATKI 2020r. wykonanie ogółem – 7.253.622,04 w tym:
1) wydatki bieżące -

7.213.682,04 w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.671,35
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.554.710,02
w tym: dotacje celowe z budżetu państwa +wkład własny powiatu – 151.643,51
( wydatek związany z COVID-19: dodatki do wynagrodzeń w formie premii i wypłata nadgodzin )

3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1.621.300,67
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 467.782,40
w tym : dotacje celowe z budżetu państwa + wkład własny powiatu – 67.562,50
( wydatek związany z COVID-19 zakup materiałów i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej )

- zakup środków żywności -

383.066,98

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych -

31.417,76

- zakup energii -

209.389,29

- zakup usług remontowych -

162.606,80

w tym:
* remont stołówki i kuchenek pomocniczych I i II p. oraz
pomieszczeń mieszkalnych parter I i II p. * pozostałe usługi remontowe * naprawa, konserwacja i przegląd sprzętu

123.845,00
11.545,35
27.216,45

- zakup usług zdrowotnych -

4.240,00

- zakup usług pozostałych -

119.067,06

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -

5.873,08

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -

2.325,68

- podróże służbowe krajowe -

2.381,94

- różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości -

15.908,50
168.070,00
15.756,00

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst -

64,00

- opłaty na rzecz budżetu państwa -

0,00

- opłaty na rzecz budżetów jst -

22.290,00
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- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej -

11.061,18

2) wydatki majątkowe w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu )

39.940,00
39.940,00

Wydatki z zakresu zarzadzania kryzysowego ogółem -

36.200,00

Wydatki związane z COVID-19:
1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia -

36.200,00
36.200,00

Wydatki związane z COVID-19 w ramach projektu z Narodowego Funduszu Zdrowia
ogółem 47.395,24
Dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek wraz z pochodnymi:
1) wydatki bieżące47.395,24
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.923,53
3.471,71
- zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z COVID-19 w ramach Projektu „Pomorskie Pomaga”
ogółem –

350.900,00

dodatki do wynagrodzeń w formie premii dla pracowników wykonujących bezpośrednią
pracę z mieszkankami wraz z pochodnymi:
1) wydatki bieżące -

350.900,00

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

350.900,00

Wydatki związane z COVID-19 w ramach Projektu „Pomorskie S.O.S”
ogółem –

103.369,27

w tym:
1) wydatki bieżące -

59.581,27

w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia
2) wydatki majątkowe -

59.581,27
43.788,00

w tym: - wydatki inwestycyjne :
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zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń -

43.788,00

Inwestycje:
- utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu
Wykonawca: Tym-Bud Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12 83-000 Pruszcz Gdański
Koszt inwestycji: 39 940,00 zł
Remonty:
-remont stołówki i kuchenek pomocniczych I i II p. oraz
pomieszczeń mieszkalnych parter I i II p. 123.845,00
Zakupy
Zakupiono i zamontowano ( oczyszczalnia ścieków )
- nową pompę do podawania siarczanu żelaza
MAJĄTEK:
W kwocie ogółem – 15.635.090,19 zł
Nr działki rolnej: 201/1
- 2.200 m²
202
- 12.450 m²
Grunty pod drogami wewnętrznymi - 1.050 m2
Całkowita powierzchnia gruntów: - 15.700m² (1,57 ha )
Budynki:
Budynek główny o powierzchni
– 3.163,37 m2
Pawilon mieszkalny o powierzchni
-1123.25 m2
Budynek wolnostojący
- 118,00 m²
Garaż:
- 21, 50 m²
Budowle:
1. Oczyszczalnia ścieków – 12,00m2
2. Wiaty wolnostojące:
a) Wiata nr 1 – 49 m2
b) Wiata nr 2 – 49 m2
INNE:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii działalność placówki została skupiona
na zapewnieniu ciągłości świadczenia usług opiekuńczych i terapeutycznych dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. Do końca roku 2020 odnotowano 39
przypadków zakażenia COVID-19 wśród mieszkańców ( 1 zgon ) oraz 29 wśród pracowników.
W roku 2020 zastała przeprowadzona tylko jedna kontrola przez Sędziego Sądu Rodzinnego,
na skutek której nie stwierdzono nieprawidłowości, nie odnotowano skarg ze strony
mieszkańców, rodzin mieszkańców, opiekunów prawnych i innych osób. Ze względu na stan
epidemii zadania inwestycyjne oraz remontowe ujęte w planie finansowym na rok 2020 zostały
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wykonane w nieznacznym stopniu. Realizacja niewykonanych zadań została przeniesiona
na rok 2021.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r. Wydatki ogółem
poniesione na realizację
zadania. Liczba
kilometrów ogółem dróg
publicznych
powiatowych, w tym
wyremontowanych
i zmodernizowanych
w danym roku, długość
ścieżek (dróg)
rowerowych.

Transport zbiorowy i drogi publiczne.
Zadanie 1:
Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg Powiatu
Gdańskiego:
Zadania w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów z dróg
Powiatu Gdańskiego realizowane są na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). W celu wykonania zadania
zawarto umowę z przedsiębiorcą „BER-HOL” Joanna Bertrandt z
siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Podjęto również uchwałę
określającą wysokość stawek obowiązujących w roku 2020 za
zdarzenia związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdu
(uchwała Nr XV/87/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na
parkingu strzeżonym, publikacja: Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z 2019 roku, poz. 5803).

Wydział Komunikacji

Stan realizacji na koniec 2020 r.:
− zadanie realizowane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami
umowy (umowa zawarta do dnia 16 grudnia 2022 r.)
Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego:
− Wydział Komunikacji
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
− liczba pojazdów usuniętych w 2020 roku:
ogółem 228 sztuk, w tym:
• pojazdy do 3,5 tony dmc: 215 sztuk;
• pojazdy powyżej 16 ton dmc: 6 sztuk;
• motorower: 3 sztuki;
• motocykl: 4 sztuki.
Dochody osiągnięte w związku z realizacją umowy, o której mowa
wyżej, w 2020 r.:
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Funkcjonowanie
i realizacja zadania
z zakresu usuwania
pojazdów z dróg
powiatowych
i przechowywania ich na
parkingu strzeżonym.
Zakres rzeczowy
inwestycji realizowanych
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

− 134.245,00 zł
Wydatki ogółem poniesione na realizację zadania w 2020 r.:
− 132.120,00 zł

Nie dotyczy

Zadanie 2:
Organizacja przewozów w powiatowych przewozach
pasażerskich.
Czy dla zadania została
Na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie
opracowana polityka/
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) Starosta
strategia/program.
realizuje zadania z zakresu wydawania na wniosek przedsiębiorcy
Jeżeli tak, wskazać
zezwoleń w krajowym transporcie drogowym na wykonywanie
nazwę/datę/tryb przyjęcia przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych na obszarze
danego dokumentu oraz
Powiatu. Ponadto, na wniosek Marszałka, Starosta dokonuje
jego podstawowe
uzgodnień możliwości wydania lub odmowy wydania albo
założenia i stan realizacji zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na
na koniec 2020 r. Jeżeli
liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar Powiatu.
nie, wskazać czy
W celu realizacji zadania zawarto umowę z Polską Izbą
w innym dokumencie
Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą
powiatu o takim
w Warszawie, przedmiotem której jest przygotowywanie przez
charakterze są
Izbę materiałów i opracowań niezbędnych do wydania lub
odniesienia do realizacji odmowy wydania albo zmiany zezwolenia lub uzgodnienia
zadania z danego obszaru wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie
i wskazać stan realizacji
drogowym (analiza rozkładów jazdy, sytuacji rynkowej, schematu
na koniec 2020 r.
połączeń komunikacyjnych, i in.).
Nazwa zadania

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r. Wydatki ogółem
poniesione na realizację

Wydział Komunikacji

Stan realizacji na koniec 2020 r.:
− zadanie zrealizowane prawidłowo
− umowa z Polską Izbą Gospodarczą zrealizowana
prawidłowo, zgodnie z jej zapisami.
Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego:
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zadania. Liczba
kilometrów ogółem dróg
publicznych
powiatowych, w tym
wyremontowanych i
zmodernizowanych w
danym roku, długość
ścieżek (dróg)
rowerowych.
Funkcjonowanie i
realizacja zadania z
zakresu usuwania
pojazdów z dróg
powiatowych i
przechowywania ich na
parkingu strzeżonym.
Zakres rzeczowy
inwestycji realizowanych
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

− Wydział Komunikacji
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
− na podstawie analiz opracowanych przez Polską Izbę
Gospodarczą dokonano łącznie 32 uzgodnień w zakresie
wykonywania przewozów regularnych na liniach
komunikacyjnych
na
obszarze
Powiatu
oraz
wykraczających poza obszar Powiatu,
− na terenie Powiatu przewozy regularne realizowało łącznie
5 przewoźników na 22 liniach komunikacyjnych.
Wydatki ogółem poniesione na realizację zadania w 2020 r.:
− 8.000,00 zł w związku z realizacją postanowień umowy
z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego
i Spedycji;

Nie dotyczy

Zadanie 3:
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, w tym administracji. Administracja publiczna.
Czy dla zadania została
Zadania w zakresie wydawania tablic rejestracyjnych,
opracowana polityka/
dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, dokumentów
strategia/program.
uprawniających do kierowania pojazdami, zezwoleń, licencji
Jeżeli tak, wskazać
i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym, realizowane są
nazwę/datę/tryb przyjęcia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
danego dokumentu oraz
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), ustawy
z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020
jego podstawowe
założenia i stan realizacji r. poz. 1268 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 06 września 2001 r.
na koniec 2020 r. Jeżeli
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).
nie, wskazać czy w
W celu realizacji zadania zawarto umowę z firmą „UTAL” sp.
z o.o. z siedzibą w Gruszczynie na wytwarzanie i dostarczanie
innym dokumencie
tablic rejestracyjnych oraz odbioru i kasacji tablic rejestracyjnych
powiatu o takim
charakterze są
wycofanych z ruchu. W zakresie produkcji i personalizacji
odniesienia do realizacji dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych,
zadania z danego obszaru pozwoleń czasowych, praw jazdy i in.) zawarto umowę dostawy
i wskazać stan realizacji
z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
na koniec 2020 r.
jako podmiotem wskazanym przez Ministra Infrastruktury
na mocy odrębnych porozumień. Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych zapewnia również dostęp do systemów
Nazwa zadania
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teleinformatycznych POJAZD i KIEROWCA, służących
do wprowadzania, przekazywania i przetwarzania danych
i informacji do personalizacji dokumentów. Systemy
informatyczne POJAZD i KIEROWCA zapewniają jednocześnie
obsługę zadań organu rejestrującego (Starosty) związanych
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wydawaniem uprawnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi. W obszarze
wydawanych zezwoleń i licencji w krajowym transporcie
drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby
własne zadanie realizowano we współpracy z Polską Izbą
Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w
Warszawie jako dostawcą druków niezbędnych przy realizacji
wniosków przedsiębiorców.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r. Wydatki ogółem
poniesione na realizację
zadania. Liczba
kilometrów ogółem dróg
publicznych
powiatowych, w tym
wyremontowanych i
zmodernizowanych w
danym roku, długość
ścieżek (dróg)
rowerowych.
Funkcjonowanie i
realizacja zadania z
zakresu usuwania
pojazdów z dróg
powiatowych i
przechowywania ich na
parkingu strzeżonym.
Zakres rzeczowy
inwestycji realizowanych
w obszarze, którego

Wydział Komunikacji

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
− liczba wydanych tablic rejestracyjnych (łącznie szt.):
26.000;
− liczba wydanych dowodów rejestracyjnych: 17.600;
− liczba wydanych pozwoleń czasowych: 21.000;
− liczba wydanych kart pojazdów: 6.000;
− liczba wydanych znaków legalizacyjnych na tablice
rejestracyjne: 17.600;
− liczba wydanych nalepek kontrolnych na szybę: 12.900;
− liczba wydanych praw jazdy: 2.500;
− liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w krajowym transporcie
drogowym rzeczy oraz wypisów z zezwolenia: 90;
− liczba wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe
na potrzeby własne oraz wypisów z zaświadczeń: 25;
Dochody osiągnięte z realizacji zadania w 2020 r.:
− 3.674.829,00 zł
Wydatki ogółem bezpośrednio poniesione na realizację zadania
w 2020 r.:
− 1.558.428,00 zł

Nie dotyczy
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dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są

Transport zbiorowy i drogi publiczne.

Zadanie określone do realizacji w budżecie Powiatu Gdańskiego
na rok 2020 r.
Zadanie zrealizowane do końca 2020 r., za wyjątkiem
przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Przemysłowej
w Kolbudach, który realizowany jest w 2021 r.
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odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r. Wydatki
ogółem poniesione na
realizację zadania. Liczba
kilometrów ogółem dróg
publicznych powiatowych,
w tym wyremontowanych
i zmodernizowanych w
danym roku, długość
ścieżek (dróg)
rowerowych.

Zakres rzeczowy
inwestycji realizowanych
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Wydział infrastruktury

W zarządzie Powiatu Gdańskiego znajduje się 287,512 km dróg
powiatowych.
W roku 2020 wykonano przebudowę ok. 5,1 km dróg oraz
wybudowano 0,9 km chodników.

Budowa chodników z kostki betonowej w ciągu dróg
powiatowych:
- Nr 2203G w msc. Pręgowo;
- Nr 2237G w msc. Bogatka;
- Nr 2238G w msc. Wiślinka;
- Nr 2216G w msc. Wojanowo;
- Nr 2218G w msc. Rusocin;
Przebudowę dróg powiatowych:
- Nr 2225G o długości 1507 mb w msc. Ostrowite;
- Nr 2210G o długości 1200 mb w msc. Ełganowo;
- Nr 2209G o długości 872 mb w msc. Pawłowo;
- Nr 2239G na odcinku Błotnik – Kiezmark na długości 1270
mb;
- Nr 2215G o długości 259 mb w msc. Borzęcin;
Ponadto wykonano perony autobusowe w Czapielsku i Rębielczu
oraz oznakowanie specjalne z radarem i tablicą zmiennej treści
m. in. w Przywidzu, Straszynie, Bielkówku, Pruszczu Gdańskim,
Rębielczu, Sobowidzu, Suchym Dębie i Miłocinie.
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Nazwa zadania
Geodezja, kartografia i kataster.
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
Nie dotyczy
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
organizacyjne
w Starostwie realizujące
zadanie.
W związku z realizacją zadań rządowych w zakresie przepisów
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonano między
innymi:
• Obsługę 8 862 zgłoszeń prac geodezyjnych w tym 6 450
zgłoszenia prac geodezyjnych pierwotne i 2 412
uzupełniające, razem: 8 862
Najważniejsze
• Obsługę 8 339 wniosków i zleceń: o wydanie materiałów
informacje dotyczące
z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
realizacji zadania w 2020
danych z baz BDOT500, GESUT, EGiB oraz RCiWN
r. w tym funkcjonowania
i uwierzytelnienie dokumentów.
Powiatowego zasobu
• Wprowadzono 14 948 zmian (na podstawie decyzji,
geodezyjnozaświadczeń, wniosku stron) do bazy EGiB,
kartograficznego, liczba
wydanych dokumentów, • Wprowadzenie 3 223 transakcji do rejestru cen.
decyzji, sposób
• 11 postepowań administracyjnych zakończono wydaniem
decyzji (w zakresie odmowy przyjęcia wyników prac
finansowania zadania
geodezyjnych, danych z operatu EGiB, zmian klasyfikacji
gruntów)
• Zweryfikowano (z wynikiem pozytywnym) i przyjęto
do powiatowego zasobu geodezyjnego 6107 operatów
ze zgłoszonych prac geodezyjnych.
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•
•

•
•

•

•

•
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

Wprowadzono 1569 zatwierdzonych projektów sieci
uzbrojenia terenu do powiatowej bazy danych GESUT
Narady koordynacyjne, na których koordynuje się
sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, od 31
marca 2020 r. odbywają się tylko za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, Portal
Narada Koordynacyjna), do marca 2020 r. narady odbywały
się w sposób mieszany : stacjonarny z elementami
elektronicznymi ( za pomocą środków komunikacji
elektronicznej) w siedzibie Starostwa Powiatowego.
Przeprowadzono narady koordynacyjne dla 1299 tematów.
Zrealizowano pomiar i wyrównanie geodezyjnej
szczegółowej osnowy dla części powiatu gdańskiego, jako
kolejny etap realizacji modernizacji osnowy terenu powiatu
i pozyskania współrzędnych osnowy wysokościowej
w obowiązującym układzie wysokościowym zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych – poniesione koszty
to 135 000 zł. gdzie 133 000.00 zł to środki z dotacji
i 2 300 zł środki Powiatu.
Wydatkowano kwotę 625 332 zł na cyfryzację 125 mb
materiałów
powiatowego
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego i zasilenie systemu PZGiK Starostwa przetworzenie
materiałów
państwowego
zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z postaci nieelektronicznej
do postaci cyfrowej i zasilenie tymi danymi systemu
to realizacja wymogu przepisu rozporządzenia w sprawie
organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, jak i możliwość sprawnej
obsługi
on-line
zgłoszeń
prac
geodezyjnych
i kartograficznych.
Wydatkowano kwotę 2 460 zł na nadzór autorski i opiekę
techniczną nad wdrożonym oprogramowaniem e Mapa dla
obszaru Powiatu.
W ramach operacji Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór,
gmina Pruszcz Gd. realizowaną w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502UM1100006/16 z dnia 7 listopada 2016 r.) wykonano
wyznaczenie projektu scalenia na gruncie, stabilizację
nowych granic nieruchomości
i zagospodarowanie
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poscaleniowe tj. modernizację ok. 1.9 km dróg i wykonanie
0.24 km nowego odcinka drogi
- koszt przedsięwzięcia to: 2 376 457,40 zł w tym źródła
finansowania: środki
z budżetu państwa w kwocie
864 317,56 zł
i środki pochodzące z budżetu UE
(EFRROW) w kwocie 1 512 139,84zł.
Nazwa zadania
Gospodarka nieruchomościami.
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
Nie dotyczy
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
Referat Gospodarki Nieruchomościami
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Wielkość Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie
powierzchni to 1 310,7359 ha.
Najważniejsze
Wielkość Zasobu Nieruchomości Powiatu w zakresie
informacje dotyczące
powierzchni to 308,8943 ha.
realizacji zadania w 2020
r., z podziałem na
Wydano 51 decyzji oraz postanowień kończących postępowania
zadania zlecone i własne. administracyjne (przewidzianych m.in. specustawą drogową
Wielkość zasobu
oraz ustawą o gospodarce nieruchomościami) z zakresu
powiatowego i zasobu
odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
skarbu państwa.
ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości.
Nieruchomości powiatu.
Wydatki poniesione.
Na potrzeby prowadzonych spraw i postępowań ocenie
formalnej poddano 152 operaty szacunkowe.
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Wydano
32
uzgodnienia
dot.
przebiegu
na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu.

sieci

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa, po odtrąceniu 25% należnych
powiatom - 1.178.139,85 zł.
Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych
na cele mieszkaniowe, po odtrąceniu 25 % należnych powiatom
- 111.593,72 zł
Wydano 20.358,60 zł w celu uregulowania prawa własności
gruntów zajętych przez powiatową infrastrukturę drogową,
z czego 2.816,60 zł stanowią koszty wykupu nieruchomości,
a 17.542,00 zł stanowią koszty robót geodezyjnych.
Wydano 39.779,00 zł na wykonanie dokumentacji (operatów
szacunkowych oraz ekspertyzy technicznej) niezbędnej
do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania
nieruchomościami oraz postępowań administracyjnych m.in.
o ustalenie wysokości odszkodowań, wysokości opłat
za użytkowanie wieczyste.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie dotyczy

Nazwa zadania
Administracja architektoniczno-budowlana.
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
Nie dotyczy
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
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charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
Wydział Architektury i Budownictwa
w jednostkach
realizujące zadanie.
Zestawienie za 2020 rok liczby wydanych decyzji o pozwoleniu
na budowę, decyzji zamiennych, wewnętrznej instalacji
gazowej, decyzji na rozbiórkę liczby wniosków zgłoszenia robót
budowlanych wydanych i przyjętych, pism wychodzących,
zaświadczeń o samodzielności lokali, udostępnienia informacji
publicznej przez Wydział Architektury i Budownictwa:
• 1180 decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzje: pozytywne,
odmowne, umarzające)
• 117 decyzji zamiennych (decyzje: pozytywne, odmowne,
Najważniejsze
umarzające)
informacje dotyczące
• 312 decyzji - wewnętrzna instalacja gazowa (decyzje:
realizacji zadania w 2020
pozytywne, odmowne, umarzające)
r. Liczba wydanych
• 33 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
decyzji, Przeciętny czas
• 1579 wniosków zgłoszenia robót budowlanych
oczekiwania na decyzję o
• 664 wyjaśnień, interpretacji, pism wychodzących
pozwoleniu na budowę,
• 269 zaświadczeń o samodzielności lokali
wskaźnik zaskarżenia
• 72 udostępnionych informacji publicznych
decyzji starosty, odsetek
1643 łączna liczba
wydanych decyzji o pozwoleniu
od decyzji starosty
na budowę/ decyzji zamiennych/ wewnętrznej instalacji
uchylonych przez
gazowej/ pozwoleń na rozbiórkę
samorządowe kolegium
1886 ogólna liczba złożonych wniosków pozwolenia
odwoławcze lub
na budowę złożona w roku 2020
wojewodę, odsetek
decyzji uchylonych przez 1) Przeciętny czas oczekiwania na decyzję pozwolenia
na budowę:
sąd.
• średni czas 37dni ( od dnia 30.03.2020-23.05.2020
nastąpiło zawieszenie biegu terminów
administracyjnych)
2) Wskaźnik zaskarżenia decyzji Starosty:
• 43 złożonych odwołań w 2020r. w tym:
- 15 decyzji utrzymanych w mocy
- 15 decyzji uchylonych
- 2 decyzji umarzających postępowanie odwoławcze
- 8 odwołanie w toku
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- 2 odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
- 1 stwierdzenie nieważności decyzji
3) Odsetek od decyzji Starosty uchylonych przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze/Wojewodę:
• 0 zaświadczeń o samodzielności lokali uchylonych
przez SKO
• 15 decyzji uchylonych przez Wojewodę
4) Odsetek decyzji uchylonych przez Sąd:
• nie było
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2019 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne realizujące
zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r.

Nie dotyczy

Gospodarka wodna.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata
2016 – 2019 z perspektywą do 2023 uchwalony przez Radę
Powiatu Gdańskiego uchwałą z dnia 30 września 2016r.
nr XXVI/174/2016. Program ten realizuje lokalną politykę
ochrony środowiska, która w założeniu winna być realizowana
przez jednostki samorządowe, rzadko kiedy przez Powiat
(w swoich kompetencjach nie posiada wiele możliwości
inwestycyjnych, organizacyjnych czy też administracyjnych
mogących mieć bezpośredni wpływ na stan środowiska i jego
poprawę) lub przez jednostki działające na tym terenie oraz
w regionie. Władze Powiatu pełnią w odniesieniu do Programu
funkcję regulacyjną, na którą składają się akty prawa lokalnego
– uchwały oraz decyzje administracyjne związane z określonymi
obszarami zagadnień środowiskowych.
Zadania te są realizowane w trybie ciągłym, zgodnie
z wymogami prawa.
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wydział IN
- referat GN
I. Zadania zrealizowane przez Wydział ROŚ w 2020 w zakresie
1. ustawy Prawo wodne
- zadania i kompetencje Starosty z zakresu gospodarowania
wodami z dniem 1 stycznia 2018 r. przeszły do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
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- wydano 3 opinie dotyczących dotacji z budżetu państwa
dla spółek wodnych nad którymi nadzór i kontrolę sprawuje
Starosta.
- udzielono 21 informacji o prowadzonych postępowaniach.
- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz
kształtowanie stosunków wodnych w pasach dróg
powiatowych, (IN)
- konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starosty
Gdańskiego. (GN)
- przeglądy i konserwacja Kanału Raduni. (GN)
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r.. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące

Nie dotyczy

Ochrona środowiska i przyrody.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata
2016 – 2019 z perspektywą do 2023 uchwalony przez Radę
Powiatu Gdańskiego uchwałą z dnia 30 września 2016r. nr
XXVI/174/2016. Program ten realizuje lokalną politykę ochrony
środowiska, która w założeniu winna być realizowana przez
jednostki samorządowe, rzadko kiedy przez Powiat (w swoich
kompetencjach nie posiada wiele możliwości inwestycyjnych,
organizacyjnych czy też administracyjnych mogących mieć
bezpośredni wpływ na stan środowiska i jego poprawę) lub przez
jednostki działające na tym terenie oraz
w regionie. Władze Powiatu pełnią w odniesieniu do Programu
funkcję regulacyjną, na którą składają się akty prawa lokalnego
– uchwały oraz decyzje administracyjne związane z określonymi
obszarami zagadnień środowiskowych.
Zadania te są realizowane w trybie ciągłym, zgodnie
z wymogami prawa.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wydział Infrastruktury
I. Zadania zrealizowane przez Wydział ROŚ w 2020 w zakresie
1. ustawy Prawo ochrony środowiska
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realizacji zadania w 2020
r.

- przyjęto 41 zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia
na emisję,
- wydano 3 pozwoleń na emisję,
- przyjęto 4 raporty i informacje dotyczące instalacji
wymagających pozwoleń zintegrowanych,
- przeprowadzono 2 postępowania i wydano decyzje dotyczące
hałasu,
- zaopiniowano 1 gminny program ochrony środowiska,
2. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- uzgodniono 302 projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- zaopiniowano i uzgodniono 38 projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
3. ustawy prawo geologiczne i górnicze
- zgłoszenia na wykonanie wierceń i przyjmowanie
dokumentacji geologicznej dotyczącej pomp ciepła – 21
spraw,
- wydano 19 decyzji zatwierdzających projekt robót
hydrogeologicznych,
- zatwierdzono 15 projekt robót geologiczno-inżynierskich,
- zatwierdzono 8 dokumentacji hydrogeologicznych,
- zatwierdzono 12 dokumentacje robót geologicznoinżynierskich,
- udokumentowano 1 złoże kopalin.
4. ustawy o odpadach
- przeprowadzono i wydano decyzje w 27 sprawach
dotyczących gospodarki odpadami.
5. ustawy o ochronie przyrody
- wydano decyzje na 589 drzew i 5 957m2 krzewów,
- zarejestrowano 45 sztuk zwierząt podlegających
ograniczeniom przewozowym.
6. ustawy o transporcie kolejowym
- wydano decyzje na 29 drzew utrudniających widoczność
sygnałów i pociągów.
II wydział IN
- prace pielęgnacyjne w zieleni w pasach dróg powiatowych
w tym usunięcie drzew w złym stanie sanitarno-technicznym
i zagrażających.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Porozumienie z
nadleśnictwem Kolbudy

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w 2020
r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata
2016 – 2019 z perspektywą do 2023

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Nadleśnictwo Kolbudy w Kolbudach

I. Zadania zrealizowane przez Wydział ROŚ w 2020 w zakresie
1. ustawy o rybactwie śródlądowym
- wystawiono 405 kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
- zarejestrowano 43 jednostek sprzętu pływającego służącego
do połowu ryb,
- wydano 57 legitymacje strażników Społecznej Straży
Rybackiej,
2. ustawy Prawo łowieckie
- wydzierżawiamy kołom PZŁ 14 obwodów łowieckich
polnych, naliczając i rozdysponowując 52 czynsze
dzierżawne,
- wydano 5 decyzji zezwalających na posiadanie i hodowlę
chartów i ich mieszańców,
- prowadzono 1 sprawę o wydanie decyzji o odstrzale
redukcyjnym zwierzyny i przeprowadzono 13 spraw z zakresu
ustawy,
- przeprowadzono procedurę zakazu wykonywania polowania
w nieruchomościach na powierzchni 2,4800ha.
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3. ustawy o lasach
- Starosta w porozumieniu z Nadleśniczym sprawuje nadzór
nad gospodarką leśną na 1012ha gruntów leśnych
urządzonych w 31 uproszczonych planach urządzenia lasu i
40 inwentaryzacjach stanu lasu,
- przeprowadzono 30 spraw i decyzji dla właścicieli lasów,
- naliczono 135 ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- skontrolowano i oceniono udatność 70.2002ha upraw leśnych,
- wydano 2499 zaświadczeń o występowaniu lub nie gruntu
leśnego, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub
decyzją
4. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- przeprowadzono 617 spraw wyłączających grunty z produkcji
rolnej,
- przeprowadzono 0 sprawy związane z rekultywacją gruntów.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie dotyczy
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