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ROZLICZ PIT W SOPOCIE I WYGRA J

Mieszkasz w Sopocie? Płać tutaj swoje 

podatki! Połowa kwoty z każdego podatku PIT 

zasila budżet miasta i przeznaczona jest na 

projekty podnoszące jakość życia w mieście. 

Wszystkie osoby, które rozliczą PIT w Sopocie, 

zapraszamy do udziału w loterii „Nagrody za 

PIT w Sopocie”. Czekają atrakcyjne nagrody!

ZGŁOŚ PROJEKT DO BO SOPOT

Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić swój 

pomysł na projekt – może to być zarówno 

remont chodnika, jezdni, urządzenie terenu 

zielonego, jak i organizacja zajęć sportowych, 

rehabilitacyjnych czy kulturalnych. Podsta-

wowym kryterium jest ogólnodostępność. 

Są na to 4 mln złotych.

PRZEMEK STAROŃ WYRÓŻNIONY

Nauczyciel etyki, wiedzy o kulturze i filozofii 

w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie 

znalazł się w gronie 50 osób z całego globu, 

nominowanych do prestiżowej Global Teacher 

Prize, najważniejszej nauczycielskiej nagrody 

na świecie. Jego ogromne zaangażowanie 

w pracę z młodzieżą docenił także świat.
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Koronawirus – ważne informacje 
BlueAlert, funkcjonowanie instytucji, wsparcie dla seniorów str. 4-5

Fot. Fotobank.PL / UMS
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek–
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Nie tylko my zachwycamy się naszym molo – sopocki pomost znalazł się w rankingu 

najpiękniejszych w Europie. Informację opublikował portal European Best Destinations.  

Miasto Sopot wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczyna prace, 

których efektem będzie przebudowa Opery Leśnej. Obiekt zyska nowe funkcjonalności przy 

zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej. Prace projektowe dotyczyć będą całej 

infrastruktury i terenu. Zrewitalizowana scena z widownią pozostanie niezmieniona.

– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni miejscem 

kultowym na stałe wpisanym w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga 

niestandardowych rozwiązań. Liczymy na „otwarte głowy” studentów, poszukiwanie nowych, dotąd 

nigdzie niezastosowanych rozwiązań czy połączeń, które nas zaskoczą. 

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu 

oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” mogą 

wziąć udział studenci minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

W latach 2009-2012 widownia, scena i zaplecze sanitarne Opery Leśnej zostało zmodernizowane. 

Wzrost konkurencyjności na rynku koncertowym w Trójmieście w ostatnich 10 latach wymaga 

reakcji miasta i Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, która zarządza obiektem.

– Chcemy, by dzięki nowym możliwościom, jak m.in. sala na ok. 1500 osób, ciekawie 

zaaranżowane muzeum miejsca, gastronomia i inne zaproponowane przez studentów 

rozwiązania, Opera Leśna była atrakcyjna cały rok – mówi Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji 

Artystycznej BART. 

W nowej koncepcji obiektu muszą się znaleźć takie funkcje, jak: sprzedażowa (kasy 

biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze), gastronomiczna (kuchnie, 

zaplecze, toalety dla gości), wydarzeniowa (foyer, szatnia, sala koncertowa, sale prób, 

garderoby dla artystów), wystawiennicza, hotelowa (miejsca dla artystów i muzyków), 

administracyjno-biurowa i gospodarcza.

– Połączenie tych wszystkich funkcji z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

i zachowaniem unikalnego naturalnego otoczenia to ogromne wyznanie, które postawiliśmy przed 

studentami – podsumowuje Magdalena Czarzyńska-Jachim. 

Efekty prac powinniśmy poznać na przełomie czerwca i lipca. Miasto przeznaczyło 15 tys. zł na 

nagrody dla zwycięskich zespołów studenckich.

Nauczyciel etyki, wiedzy o kulturze i filozofii w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie znalazł 

się w gronie 50 osób z całego globu, nominowanych do prestiżowej Global Teacher Prize, 

najważniejszej nauczycielskiej nagrody na świecie.

Sopockie molo w dziesiątce 
najpiękniejszych pomostów Europy! 

Studenci przygotują koncepcje 
rozwoju Opery Leśnej

Przemek Staroń wśród 
najlepszych nauczycieli świata!

W zestawieniu pojawiły się budowle z Anglii, Niemiec, Niderlandów, Belgii. Konkurencja była więc 

spora. Sopockie molo uplasowało się na 9. pozycji.

Fot. Anna Wojciechowska

Fundacja Varkey ogłosiła listę wybranych spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń ze 140 państw świata. Jest na 

niej też Przemysław Staroń, nauczyciel z sopockiego ogólniaka, od wielu lat ceniony i uwielbiany przez 

uczniów pedagog. Teraz jego ogromne, często niekonwencjonalne zaangażowanie w pracę z młodzieżą 

docenił także świat.

– Ważna jest też dla mnie misja, która przyświeca fundacji Varkey – przekonanie, że to edukacja ma 

największe znaczenie, że to fundament wszelkiego rozwoju. W tym systemie to właśnie nauczyciel jest 

absolutnie kluczową postacią, bo to on kształtuje osobowość i umysł młodego człowieka na bardzo wielu 

płaszczyznach, a ten młody człowiek idzie potem w świat i ten świat tworzy. Skoro nauczyciel jest silnikiem, 

czyli sercem edukacyjnej machiny, musi mieć siłę, musi być doceniony, musi być godnie wynagradzany, nie 

może się bać. A naszą edukację od lat trawi lęk. Pamiętajmy, że przyszłość naszych dzieci budowana jest 

na teraźniejszości nauczyciela. A świat potrzebuje ludzi odważnych, dobrych i autentycznych – dodaje 

Przemek Staroń.

Global Teacher Prize przyznawana jest od 2015 r. Jej laureatami są nauczyciele z różnych stron świata. 

Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas uroczystej ceremonii w Muzeum Historii Naturalnej 

w Londynie 12 października 2020 r. Otrzyma on milion dolarów.

Fot. Paweł Lęcki
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Formularz zgłaszania projektów

Załączniki (nieobowiązkowe)

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

(można wypełnić także on-line na )www.sopot.pl/bosopot

Zdjęcie/a, mapa, inne

Wyrażam zgodę na udostępnienie imienia i nazwiska / nazwy wnioskodawcy
na stronie internetowej Gminy Miasta Sopotu w ramach prezentacji projektów. 

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Prezydent Miasta Sopotu 
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, w Sopocie (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@sopot.pl.
3. Celem zbierania danych jest udział w Sopockim Budżecie Obywatelskim 2021.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie 
będzie to możliwe.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenie procedury wyboru i realizacji wniosków.

Należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego 
realizacji oraz komu będzie służył projekt.

NASZ SAMORZĄD /

Zapraszamy do zgłaszania wniosków przez cały kwiecień za pomocą: www.sopot.pl/bosopot, formularza papierowego (wystarczy 
odciąć poniższy formularz i zostawić go w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 
81-704 Sopot), telefonicznie w każdą środę kwietnia w godz. 9.00-15.00 pod numerem tel.: 58 52 13 673.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Prezydenta 
Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, 
adres e-mail: kancelaria@sopot.pl, w celu udziału w Sopockim Budżecie Obywatelskim 2021.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz Radni Miasta Sopotu zapraszają do udziału 
w Sopockim Budżecie Obywatelskim na rok 2021

Więcej na www.sopot.pl/bosopot

Rozpoczynamy jubileuszową 10. edycję budżetu obywatelskiego. Każdy 
mieszkaniec miasta może zgłosić swój pomysł na projekt – może to być zarówno 
remont chodnika, jezdni, urządzenie terenu zielonego, jak i organizacja zajęć 
sportowych, rehabilitacyjnych czy kulturalnych. Podstawowym kryterium jest 
ogólnodostępność, zarówno remontowanych lub urządzanych części infrastruktury 
miejskiej, jak i zajęć lub aktywności. Formularz zgłoszenia pomysłu jest bardzo 
prosty, mieszkaniec podaje zarys projektu, natomiast po stronie urzędników leży 
obowiązek sprawdzenia możliwości jego realizacji oraz wycena. Po dokonaniu 
weryfikacji wniosków, każdy wnioskodawca ma możliwość odwołania się od 
decyzji, zmiany projektu lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 

Do dyspozycji mieszkańców Rada Miasta przekazała 4 mln zł, z czego 2 mln zł 
przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, a pozostałe 2 mln zł zostały 
podzielone na zadania lokalne po 500 tys. na każdy okręg konsultacyjny.

Harmonogram prac nad budżetem
1-30.04  zgłaszanie projektów
do 8.06  publikacja wyników weryfikacji 
                     na www.sopot.pl/bosopot
8-21.06  czas na odwołania dla wnioskodawców

– Mimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń, zachęcamy jednak mieszkańców do 
pewnej aktywności: obywatelskiej – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 
– Wykorzystajmy ten czas spędzony w domach do rozmowy o mieście i jego 
potrzebach. Aby złożyć wniosek, nie trzeba nigdzie wychodzić. Oprócz formularza 
internetowego uruchomiliśmy numer telefonu, pod którym mieszkańcy mogą 
opowiedzieć o swoim pomyśle do Budżetu Obywatelskiego, a urzędnik przepisze 
go na odpowiedni wniosek.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

do 30.06  publikacja ostatecznej             
                  listy projektów
7-21.09    głosowanie 
do 30.09  ogłoszenie wyników 
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W związku z epidemią koronawirusa publikujemy najważniejsze informacje 

dotyczące działań miasta. Sytuacja jest dynamiczna, najnowsze informacje  

można znaleźć na stronie miasta www.sopot.pl. 

Koronawirus – ważne 

BlueAlert – szybki system 

powiadamiania specjalnie 

dla sopocian

Jesteś mieszkańcem Sopotu, twoi bliscy 

mieszkają w Sopocie? Zarejestruj siebie lub 

ich w specjalnym, miejskim systemie 

komunikacji BlueAlert. Będziesz otrzymywać 

szybko i bezpośrednio na swój telefon i e-

mail najważniejsze informacje. W tak 

trudnym momencie rzetelne i pewne 

informacje są niezwykle ważne. Komunikacja 
w systemie odbywać się może za pomocą sms, e-mail, poprzez połączenie głosowe oraz 

stronę internetową.

Jak się zrejestrować? Wejdź na sopot.pl i kliknij w baner BlueAlert, który kieruje do 

strony rejestracyjnej. Potem reaguj na przesyłane informacje.

Sopoccy seniorzy objęci specjalną opieką

W celu ochrony seniorów, którzy są w grupie wysokiego ryzyka oraz by zapobiegać 

ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby, decyzją władz miasta: 

ź do odwołania zamknięty jest Dom Pomocy Społecznej, nie ma odwiedzin pensjonariuszy 

przez osoby z zewnątrz. Profesjonalna opieka nad mieszkańcami sprawowana jest przez 

cały czas, kontakt z nimi możliwy jest przez telefon.

ź Odwołane są wszystkie zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu oraz 

Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci.

ź Seniorom, którzy korzystali z tych aktywności, zapewnimy opiekę wykwalifikowanych 

pracowników, codziennie do ich domów dostarczone są także obiady.

ź Do odwołania zawieszone zostają zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

ź Zawieszone zostają zajęcia dla seniorów w Sopockich Domach Sąsiedzkich.

Apelujemy do seniorów, by w miarę możliwości w ogóle nie wychodzili z domów, 

zrezygnowali z zakupów w sklepach, aptekach, na rynku, wizyt w kinie czy 

uczestnictwa w mszach świętych. Nie powinni też korzystać z komunikacji publicznej, 

bowiem przebywanie w skupiskach ludzi jest dla nich bardzo ryzykowne. 

Potrzebę wsparcia, w szczególności samotnych osób starszych można zgłosić 

w sopockim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 

tel. 58 551 17 10, e-mail: mops@mopssopot.pl

Wspierajmy się! Pomoc sąsiedzka dla seniorów 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców miasta, żeby otoczyć swoich starszych, często 

niesamodzielnych sąsiadów opieką, by w razie potrzeby zaoferować im pomoc, dopytać, czy 

czegoś nie potrzebują, zaoferować robienie codziennych sprawunków, zakup leków czy 

załatwienie drobnych spraw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspólnie 

z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zbiera wszelkie sygnały 

i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które chcą pomóc.

SCOPiW, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-17.00 oraz w piątki w godz. 

8.30-15.00 pod nr tel. 729 863 777 lub mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl.

Odwołane wydarzenia sportowe i kulturalne, zamknięte muzea i kina  

W mieście nie odbywają się żadne wydarzenia kulturalne czy sportowe (koncerty, wernisaże, 

biegi itp.), także te, które nie są masowe. Zamknięte są filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Galeria Sztuki, Muzeum Sopotu, obiekty Bałtyckiej 

Agencji Artystycznej BART – Opera Leśna, sala Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i Teatr 

ZOSTAŃ W DOMU! TYLKO TAK MOŻEMY OCHRONIĆ SIEBIE I BLISKICH /

na Plaży, a także tymczasowa siedziba Art Inkubatora przy ul. Sobieskiego. Nieczynny jest 

również Skansen Archeologiczny Grodzisko. Zamknięta została kryta pływalnia MOSiR. 

Zgodnie z decyzją premiera, tak jak w całej Polsce, w Sopocie nie działają kina i teatry. 

Jednak wiele ciekawych propozycji kulturalnych można znaleźć w Internecie. Na stronie 

www.sopot.pl podajemy linki, pod którymi dostępne są streamingi z koncertów i spektakli 

teatralnych, wirtualne zwiedzanie muzeum czy wystawy sztuki. Coś dla siebie znajdą też 

zwolennicy aktywności fizycznej.

Urząd Miasta Sopotu pracuje, ale nie przyjmuje interesantów

By do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, działając 

prewencyjnie, prezydent Sopotu podjął decyzję o zamknięciu do odwołania Urzędu 

Miasta Sopotu dla interesantów.

Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon. Apelujemy do 

mieszkańców, aby korzystali z tych możliwości załatwiania spraw. Przypominamy również 

o dobrodziejstwie, jakim jest łatwy do założenia, a niezwykle pomocny, profil zaufany.

Bez ograniczeń mieszkańcy Sopotu (gdy zdarzenie nastąpiło w Sopocie) mogą załatwić 

następujące sprawy:

ź sporządzenie aktu zgonu (USC, tel. 58 521 36 91 lub 58 521 36 92)

ź sporządzenie aktu urodzenia (USC, tel. 58 521 36 91 lub 58 521 36 92 )

ź wydanie dowodów osobistych (Wydział Obywatelski, tel. 58 521 37 11)

W pozostałych, niecierpiących zwłoki kwestiach, możliwe są wizyty w urzędzie po uprzednim 

umówieniu telefonicznym – z konkretnym urzędnikiem. Bardzo prosimy traktować tę 

możliwość tylko w naprawdę pilnych kwestiach. Lista telefonów dostępna jest na stronie 

www.miasto.sopot.pl.

Kancelaria Urzędu nie przyjmuje interesantów. O ile jest taka konieczność, dokumenty 

prosimy pozostawić przy wejściu w skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do 

wyłożonych kopert).

W godzinach pracy urzędu przed drzwiami głównymi dostępny jest namiot Straży Miejskiej, 

wyposażony w stolik i krzesła, by ułatwić obsługę interesantów urzędu.

Więcej informacji na temat pracy Urzędu oraz ZOM, ZDiZ, Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego, Cmentarza Komunalnego, PUP w Gdyni, PZON czy Sopotkowa znaleźć można 

na stronie www.sopot.pl w raportach z posiedzeń sztabu kryzysowego.

Ważne dla sopockich przedsiębiorców

23 marca 2020 roku Prezydent Miasta Sopotu wdrożył Plan pomocy podmiotom 

gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które złożyły bądź złożą stosowny, uzasadniony 

wniosek o umorzenie opłat, ze względu na ograniczenie prowadzenia działalności z powodu 

rozprzestrzeniania się COVID-19. Umorzenie obejmuje drugą połowę marca br. a decyzja 

zostanie podjęta po upływie bieżącego miesiąca. Decyzje dotyczą następujących zakresów: 

1. umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych

2. umorzenie czynszu za dzierżawę gminnego gruntu

3. umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego 

4. umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (do trzech dużych podmiotów, które 

złożyły wniosek zwrócono się o wyjaśnienie czy ewentualne umorzenie podatku będzie miało 

przełożenie na umorzenia należności wobec ich najemców)

Prezydent Miasta prosi o składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących 

kolejnych miesięcy. Przypominamy, że umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek. 

Jednocześnie zwraca się do ubiegających się o umorzenia w następnych miesiącach 

o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników. 

5. Ponadto Prezydent Miasta Sopotu podjął decyzję o odroczeniu terminu zapłaty  opłaty 

rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, 

którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie - odroczenie do 31 sierpnia 2020 roku. 

Umorzenie części opłaty za czas epidemii zostanie rozpatrzone w terminie późniejszym. 

6. Informujemy, że jeśli przedsiębiorca musi zawiesić działalność to powinien złożyć 

deklarację zerową (korygującą za miesiąc marzec) dotyczącą odbioru odpadów najpóźniej do 

10 kwietnia.

Udzielenie ulg w spłacie należności oraz umorzeń na wniosek dłużnika prowadzącego 

działalność gospodarczą winno nastąpić z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy 

publicznej (w tym pomocy de minimis). Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu 

o obowiązujące regulacje prawne. Całość decyzji odnośnie umorzeń zostanie przekazana 

niezwłocznie członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu.
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informacje dla sopocian
Edukacja online i dłuższy termin rekrutacji do przedszkoli

Wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły w Sopocie są zamknięte. W systemie Librus uczniowie 

otrzymują materiał do powtórek, również rodzice są informowani o zakresie materiału. 

Zamknięcie placówek oświatowych może potrwać dłużej, niż pierwotnie zakładano. 

Przygotowujemy się więc do decyzji o wprowadzeniu zajęć obejmujących nie tylko powtórki, 

ale także nowy materiał online. Szkoły przygotowują się do tego przede wszystkim pod 

względem technologicznym.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych, komu-

nikatorów typu Messenger, WhatsApp, Skype czy LearningApps i YouTube sopoccy 

nauczyciele w ramach zdalnego nauczania przesyłali do uczniów materiały, tematy, 

ćwiczenia dotyczące realizacji podstawy programowej dla danych klas.

Rodzice, którzy mają problem z zapewnieniem swoim dzieciom odpowiedniego 

sprzętu, mogą zgłaszać się do szkół.

W szkołach i placówkach edukacyjnych dyżurują pracownicy administracji, z którymi można 

się skontaktować mailem lub telefonicznie.

We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zostaną opracowane materiały 

wspomagające uczniów i rodziców – będą udostępniane poprzez e-dziennik oraz 

i-przedszkole.

Przedszkola będą również rozsyłać propozycje różnych zajęć edukacyjnych wspierających 

opiekę nad dzieckiem w domu. Propozycje zabaw i gier będą przesyłane rodzicom na 

pośrednictwem platformy komunikacyjnej i-przedszkole, są na stronach internetowych 

placówek i na stronie miasta.

Ważne! Do 30 kwietnia wydłużony został termin złożenia wniosku wraz z niezbędną 

dokumentacją o przyjęcie do przedszkola samorządowego.

Zmiany w komunikacji publicznej

Komunikacja organizowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku – linie 

117, 122, 143 

ź od poniedziałku do piątku obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy,

ź w soboty obowiązują sobotnie rozkłady jazdy,

ź w niedziele i święta linie funkcjonują według niedzielnych rozkładów jazdy.

Szczegółowe informacje na stronie www.ztm.gda.pl

Komunikacja organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni – linie S, 21, 

31, 144, 177, 181, 185, 187, 244

Linia trolejbusowa 21 i linia autobusowa szkolna 244 zostają zawieszone.

Dni powszednie od poniedziałku do piątku:          

ź linia S funkcjonuje według rozkładu ważnego w dni powszednie w ferie, a więc 

w godzinach szczytu z częstotliwością co 15 min.,

ź na liniach 31 i 181 obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, przy czym na linii 181 w godzinach 

porannych dojazdów do pracy i popołudniowych powrotów z pracy częstotliwość jest 

podwojona do 15 min.,

ź linie 144, 177, 185 i 187 funkcjonują według rozkładów jazdy ważnych w dni powszednie.

Soboty – wszystkie linie funkcjonują według rozkładów sobotnich.

Niedziele i święta – wszystkie linie funkcjonują według niedzielnych rozkładów jazdy bez 

żadnych ograniczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.zkmgdynia.pl

Sopocki rynek zamknięty

Przypominamy, że na wniosek sanepidu oraz w trosce o zdrowie mieszkańców sopocki rynek 

działa w ograniczonym zakresie. Pracują tylko i wyłącznie sklepy spożywcze (z żywnością!!!) 

oraz sklepy z artykułami chemicznymi i drogeryjnymi znajdujące się na terenie rynku. Nie 

funkcjonuje sprzedaż z lad, ław czy samochodów.

Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń!

Dla osób potrzebujących w tej nowej, trudnej sytuacji wsparcia psychologicznego, w ramach 

Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot uruchomiony został specjalny numer telefonu. 

Wsparcie psychologa: tel. 609 680 115, działa 24 h/dobę.

Jedzenie na wynos – lista sopockich lokali

Na stronie sopot.pl podajemy listę sopockich restauracji, barów, w których można kupić 

jedzenie na wynos. Niektóre oferują także dowóz do domów. Pamiętajmy! Wszystko po to, 

żebyśmy – dla zdrowia własnego i innych – jak najrzadziej wychodzili z domów! Takim 

działaniem wspieramy także lokalnych przedsiębiorców w tym bardzo trudnym dla nich 

czasie. Partnerem akcji jest Sopocka Organizacja Turystyczna. Lokale, które chcą się 

przyłączyć do naszej akcji, prosimy o kontakt mailowy na przepisnasopot@sopot.pl.

Od poniedziałku do piątku (a jeśli sytuacja będzie 

tego wymagać, także w weekendy), o godz. 15.00, 

na żywo, prezydent Sopotu i wiceprezydenci będą 

podsumowywać sytuację w mieście, zrelacjonują 

posiedzenia sopockiego sztabu kryzysowego 

i odpowiedzą na pytania mieszkańców.

Pytania dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta 

i jednostek miejskich, aktualnej sytuacji w mieście, 

możliwości otrzymania pomocy i inne prosimy 

przesyłać na: przepisnasopot@sopot.pl

Jeśli wróciłeś z kraju objętego zakażeniami bądź miałeś styczność z osobą 

zakażoną i masz te objawy: gorączki, kaszlu, duszności i problemów 

z oddychaniem, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną 

lub zgłoś się do oddziału zakaźnego (nie do lekarza pierwszego kontaktu czy 

na SOR!), gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie 

nr tel.: 58 551 26 22, 58 551 06 35 lub CAŁODOBOWY nr kom. 663 399 599

Zapraszamy do oglądania i słuchania 

na fb.com/MiastoSopot

Masz pytanie? Prezydenci odpowiedzą
Codzienne spotkania na żywo o godz. 15.00

75

Place zabaw, siłownie zewnętrzne i skateparki

Wszystkie miejskie place zabaw, siłownie zewnętrzne i skateparki zostały zamknięte. Na 

ogrodzeniach pojawiły się tablice z informacją, aby z nich nie korzystać.  Tam, gdzie ogrodzeń 

nie ma, zakaz również obowiązuje.

Podwyżki czynszów odroczone

Podwyżki czynszów, które zostały zatwierdzone dla lokali komunalnych w Sopocie, zostały 

zawieszone na rok. W tym tygodniu zostanie przygotowane zarządzenie Prezydenta Miasta 

Sopotu, unieważniające podwyżki w komunalnych lokalach mieszkalnych.
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Ośrodek pomocy społecznej kojarzy się z wypłatą zasiłków, 

a to tylko jedna z form wsparcia. Sopocki MOPS pomaga 

dzieciom i rodzinom, osobom starszym, z niepełno-

sprawnościami, bezdomnym, chorym, przeżywającym 

sytuacje kryzysowe. Ale to tylko część działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

1 marca 1990 r. Miejska Rada Narodowa w Sopocie podjęła 

Uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W tym roku Ośrodek obchodzi swoje 30-lecie. 

– Przez lata Ośrodek się zmieniał – wprowadzaliśmy nowe 

formy usług dla mieszkańców, osób w różnym wieku, 

realizowaliśmy nowe zadania – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor 

MOPS w Sopocie. – Zawsze jednak osoby potrzebujące mogły 

liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość pracowników 

i dyrekcji Ośrodka.

Pomoc MOPS zawsze dostosowana jest do indywidualnych 

potrzeb i sytuacji konkretnej osoby lub rodziny. Ośrodek 

korzysta także z nowych technologii, np. od 2012 r. 

z teleopieki, która pozwala na skuteczniejsze wsparcie 

potrzebujących.

– Oprócz wsparcia finansowego oraz pracy socjalnej, 

prowadzimy  poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, 

Nie tylko zasiłki… Porady psychologiczne, 
teleopieka, zajęcia kulinarne 
– MOPS w Sopocie ma już 30 lat

prawne, grupy wsparcia,  psycho-

edukacyjne,  terapię indywidualną 

i grupową. Nasi pracownicy dzielą się 

swoimi talentami, prowadzą zajęcia 

kulinarne czy plastyczne. Wciąż szukają 

nowatorskich rozwiązań. Współpracujemy 

z lokalną społecznością, z wieloma 

instytucjami, organizacjami pozarządo-

wymi, kościołami – mówi dyrektor Czekaj. 

W myśl zasady, że najlepsze efekty 

przynosi zindywidualizowana praca 

z osobami o podobnych problemach, już 

od  1992  r.  w  sopockim  MOPS 

pracownicy socjalni specjalizują się 

w pracy z rodzinami, osobami bez-

domnymi oraz z osobami starszymi. 

Sopocki Ośrodek jako jeden z pier-

wszych, w ramach autorskiego projektu, 

rozpoczął w 2002 r. pracę metodą 

kontraktu socjalnego zawieranego 

z klientem pomocy społecznej. Obecnie 
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Dom Dziecka „Na Wzgórzu” 
w nowej odsłonie

Wspieraj lokalnie – niech 1% zostanie w Sopocie!

Po ponad rocznej nieobecności mieszkańcy domu „Na 

Wzgórzu” wrócili pod ten sam, ale nie taki sam adres. 

Budynek został odremontowany, przeszedł termomo-

dernizację i ma nowoczesny system zarządzania 

energią, jest nowa stolarka okienna i drzwiowa, 

odnowione i wymienione są podłogi, zyskały pokoje 

wychowanków i przestrzenie wspólne. 

– Nowa sylwetka budynku przerosła nasze oczekiwania, 

nowe pokoje dzieci i pracowników, hole, schody zachwyciły 

– mówi Beata Młynarczyk, dyrektor Domu Dziecka „Na 

Wzgórzu” w Sopocie. – Cieszymy się, że pokoje dzieci nabrały 

nowego blasku i wspólna przestrzeń jest przytulniejsza.

Jeżeli chcemy przy rozliczeniu podatkowym za rok 2019 wesprzeć 1% 

jakąś organizację pożytku publicznego, warto upewnić się, by była to 

sopocka organizacja. W minionym roku do sopockich OPP z tego tytułu 

trafiło 889 540 zł.

Nawet jeśli nasz PIT przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa, warto 

pamiętać, że nadal możemy wesprzeć organizację pożytku publicznego jednym 

procentem naszego podatku. Aby nasze pieniądze również w tym roku trafiły 

do wybranej organizacji, powinniśmy zweryfikować swoje rozliczenie 

przygotowane przez skarbówkę na specjalnej stronie internetowej. 

Wszyscy podatnicy rozliczający swoje dochody na formularzach PIT-37 i PIT-38 

mogą to zrobić na Portalu podatkowym www.podatki.gov.pl i zalogować się do 

usługi Twój e-PIT. Możliwość przekazania 1% wybranej organizacji pożytku 

publicznego jest nadal aktualna!

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” przy ul. 23 Marca 16  

przeznaczony jest dla 14 dzieci. Budynek przeszedł 

metamorfozę w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej w Sopocie”. Projekt obejmuje kompleksową 

modernizację energetyczną 25 budynków oświatowych 

oraz wychowawczo-opiekuńczych w Sopocie z zastoso-

waniem rozwiązań Smart City (głęboka termomodernizacja, 

modernizacja oświetlenia wewnętrznego, instalacja 

odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie Systemu 

Zarządzania Energią).

Koszt remontu Domu Dziecka to 1,5 mln zł, z czego 650 

tys. zł przeznaczono na zwiększenie efektywności 

energetycznej budynku. Dofinansowanie pochodziło ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu RPO WP lata 2014-2020.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały MOPS Sopot

to standard w pracy socjalnej. W 2006 r. Ośrodek wprowadził 

autorski projekt asystentury – Asystent Rodziny, następnie 

Asystent Osoby Bezdomnej, później Asystent Osoby 

Niepełnosprawnej. 

Zmieniająca się sytuacja demograficzna powoduje wzrost 

zapotrzebowania na opiekę w miejscu zamieszkania. Dlatego 

w ostatnich latach usługi opiekuńcze stały się kluczową formą 

pomocy MOPS. Działania na rzecz seniorów pozwalają 

zapewnić im jak najlepszą jakość życia.

Uruchomiony został Telefon Wsparcia Opiekuna, przy którym 

dyżuruje psycholog. Dzięki dodatkowym środkom, m.in. 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

wprowadzone zostały nowe formy wsparcia dla osób 

niesamodzielnych oraz ich opiekunów, m.in. instruktaż 

pielęgnacyjny, porady dietetyka, konsultacje z psychologiem 

oraz miejsca dziennej opieki wytchnieniowej.

– Pomagamy, ale również uwrażliwiamy. Od 6 lat prowadzimy 

w szkołach zajęcia edukacyjne, by zwrócić uwagę młodych ludzi 

na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, 

chorych, starszych, niepełnosprawnych, znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej. To lekcje wrażliwości i dobrego 

pomagania – dodaje  dyrektor Czekaj.

Jeśli podatnik ma problem z zalogowaniem do „Twój e-PIT” albo chce rozliczyć 

się samodzielnie może skorzystać z darmowego, wiarygodnego programu do 

rozliczeń PITax www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-sopotu. Program 

zawiera aktualną bazę sopockich OPP uprawnionych do pozyskania 1% 

podatku i umożliwia elektroniczną wysyłkę PIT-a oraz generuje oficjalne 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet. 

Również emeryci i renciści rozliczani przez ZUS mogą przekazać swój 1% 

wybranej organizacji. Wystarczy złożyć deklarację PIT-OP (do pobrania na 

stronie www.sopot.pl), na której należy wskazać nr KRS wybranej OPP oraz 

swoje dane identyfikacyjne.  

W tym roku w Sopocie uprawnionych do pozyskania 1% podatku są 42 

organizacje. Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotkach 

informacyjnych do pobrania  na www.sopot.pl lub www.scop.sopot.pl. 
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Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej radni zmienili 

składową opłaty za śmieci. Dotychczas opłata obliczana była na podstawie 

dwóch składowych – ryczałtu oraz ilości zużytej wody. Od teraz, zgodnie 

z sugestią RIO, opłata liczona będzie jedynie na podstawie faktycznie 

zużytej przez mieszkańców wody. 

W przegłosowanej uchwale dla nieruchomości zamieszkałych przyjęta została 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący 

sposób:

ź dla nieruchomości, w których mieszkają mieszkańcy i odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny – 8 zł za każdy m sześc. zużytej wody;

ź dla nieruchomości, w których świadczone są usługi hotelarskie (wynajem 

mieszkań, tzw. najem krótkotrwały) i odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny – 10 zł za każdy m sześc. zużytej wody.

Rodziny wielodzietne zostaną zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w części 

przewyższającej kwotę 40 zł miesięcznie.

Mieszkasz w Sopocie? Płać tutaj swoje podatki! Połowa 

kwoty z każdego podatku PIT zasila budżet miasta 

i przeznaczona jest na projekty podnoszące jakość życia 

w mieście. W 2019 r. była to kwota 105 569 847 zł.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rozliczania się 

w Sopocie.  Przypominamy,  że nie trzeba być tu 

zameldowanym, ważne jest wskazanie w deklaracji PIT Gminy 

Miasta Sopotu jako miejsca swojego zamieszkania.

Wszystkie osoby, które rozliczą PIT w Sopocie, zapraszamy do 

udziału w loterii „Nagrody za PIT w Sopocie”. Na szczęśliwców 

czekają bardzo atrakcyjne nagrody:

ź nagroda główna – jeden voucher wycieczkowy lub 

pakiet voucherów wycieczkowych do wybranego przez 

laureata biura podróży mającego siedzibę na terenie Polski, 

o wartości 16 tys. zł brutto,

ź nagrody I stopnia – trzy rowery elektryczne Unibike 

Optima,

ź nagrody II stopnia – trzy smartfony iPhone 11 64GB,

ź nagrody III stopnia – dziesięć czytników e-book Amazon 

Kindle Paperwhite.

Należny podatek dochodowy od osób fizycznych od wygranej 

pokrywa organizator loterii – Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43. 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej loterii 

www.pitwsopocie.pl.

Cena za śmieci bez ryczałtu

Rozlicz PIT w Sopocie i wygraj atrakcyjne nagrody

W MIEŚCIE /
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Udział w loterii będzie można zgłaszać od 1 kwietnia 2020 r. 

przez:

ź rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod 

adresem www.pitwsopocie.pl, za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego

ź w Urzędzie  Miasta  Sopotu za pośrednictwem 

wypełnionego formularza wrzuconego do specjalnej urny

ź przygotowaliśmy też Punkty Obsługi Loterii w bibliotekach, 

które miały zbierać papierowe formularze, ale ze względu 

na sytuację związaną z koronawirusem i zamknięciem tych 

placówek obecnie nie jest to możliwe; o wszelkich 

zmianach będziemy informować na stronie 

www.sopot.pl

Nagradzanie za rozliczenie PIT w Sopocie rozpoczęliśmy 

w 2019 r. Do pierwszej edycji zgłosiło się 1147 osób.

Korzystasz z usługi Twój e-PIT? Sprawdź, czy Twoje 

podatki trafią do Sopotu!

Podatnicy  mogą zweryfikować swoje rozliczenie 

przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową na 

specjalnej stronie internetowej www.podatki.gov.pl. 

Zanim zaakceptujemy zeznanie przygotowane przez 

skarbówkę, sprawdźmy, czy na pewno nasze podatki trafią 

do Sopotu. Ważny jest bowiem faktyczny adres zamieszkania 

(a nie meldunek) i wybór urzędu skarbowego w Sopocie. 

Aktualny adres zamieszkania można wpisać w odpowiednie 

okienko w rozwijanej zakładce „edytuj pozostałe dane”. 

tu mieszkam
rozliczam PIT

wygrywam 
podróż marzeń

SOPOT

Chcesz się dowiedzieć, jak Twoje podatki przyczyniają się 

do rozwoju Sopotu?

Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie 

lokalnej szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy? Możesz to 

sprawdzić na stronie www.nacoidamojepieniadze.pl po 

wybraniu Sopotu z listy prezentowanych miast.

W prezentacjach pokazane są  dochody ogółem, wydatki 

ogółem, planowane zadania inwestycyjne oraz Prognoza PIT, 

z której można się dowiedzieć o ile zwiększyłyby się wpływy 

do budżetu, gdyby podatek dochodowy został odpro-

wadzony przez wszystkich mieszkańców.

Sejmik Województwa Pomorskiego 
wspiera Sopot w walce ze smogiem
Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. To bardzo ważna uchwała dla gminy uzdrowiskowej, jaką jest Sopot.

Dla nieruchomości, w których 

nie  będzie  prowadzona 

segregacja, przyjęto nastę-

pujące opłaty:

ź dla  n ieruchomośc i , 

w  których mieszkają 

mieszkańcy stawka za 

gospodarowanie  od-

padami komunalnymi, 

które nie są zbierane 

i odbierane w sposób 

selektywny, wyniesie 24 zł 

za 1 m sześc. zużytej 

wody;

ź dla nieruchomości, w których świadczone są usługi hotelarskie stawka za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, wyniesie 30 zł za 1 m sześc. zużytej wody.

Miasto od 1996 r. realizuje program likwidacji niskiej emisji. Na koniec 

września 2019 r. nie było żadnej lokalnej kotłowni węglowej. Dzięki 

programowi oraz dopłatom do likwidacji pieców ich liczba bardzo zmalała. 

Szacuje się, że z ok. 8 tys. pieców węglowych funkcjonujących 

w 1995 r. zostało już tylko ok. 300. Teraz celem jest ich likwidacja w ogóle.

Usuń kopciucha!

Jednym z narzędzi mających ułatwić to zadanie, jest program dopłat 

do likwidacji ogrzewania węglowego oraz – w zależności od sytuacji 

materialnej – możliwość uzyskania zasiłku celowego na pokrycie 

kosztów ogrzewania mieszkania (gazu lub energii elektrycznej).

Instalacje muszą zostać zlikwidowane do 1 stycznia 2024 r. Od tej daty 

na właścicieli czy użytkowników nieruchomości lub lokali mieszkalnych, 

w których będą jeszcze kotły, piece na paliwo stałe, będą nakładane 

kary finansowe.

Jednak w latach  2020-2021 wszyscy mieszkańcy, którzy zdecydują 

się na ten proekologiczny ruch, otrzymają 100 proc. dotacji. 

W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie spadał: rok 2022 

– 80 proc., 2023 – 60 proc. Od stycznia 2024 r. dofinansowanie do 

likwidacji ogrzewania węglowego się skończy. Maksymalny poziom dofinansowania został określony w oparciu 

o rzeczywiste koszty w przedstawianych rozliczeniach umów na dofinansowanie zawartych w roku 2018 i 2019. 

– Sopot jest pierwszą gminą w województwie, dla której przyjęto takie uregulowania – mówi Jacek Karnowski, 

prezydent Sopotu. – Młode pokolenie nigdy nam nie wybaczy zaniedbań w dziedzinie ekologii, stąd nasze bardzo 

konkretne działania. Ale nie tylko wymagamy, również wspieramy, dając pełną dopłatę do wymiany ogrzewania. 

Cieszą się one dużym zainteresowaniem mieszkańców. W 2019 r. udzieliliśmy dofinansowania 30 właścicielom, którzy 

chcieli zlikwidować ogrzewanie węglowe. A w tym roku wpłynęło już 71 wniosków – podkreśla prezydent Karnowski. 

Wszelkich informacji o dotacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS, ul. Kościuszki 25/27, 

tel. 58 52 13 792.

Informujemy, iż miasto nie poleca, nie wskazuje i nie współpracuje z żadną firmą oferującą wymiany pieców.



SENIORZE!

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni ktoś przebywał w krajach, gdzie jest 

dużo zakażeń koronawirusem bądź miał kontakt z osobą zakażoną 

i zaobserwował u siebie gorączkę, kaszel, duszności i problemy 

z oddychaniem, bezzwłocznie telefonicznie powinien powiadomić 

stację sanitarno-epidemiolo-giczną lub zgłosić się do oddziału 

zakaźnego (a nie do lekarza pierwszego kontaktu).

UWAGA!

Osoby starsze są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia koronawirusem. Układ odpornościowy 

osoby starszej może nie poradzić sobie z infekcją, zwłaszcza jeśli organizm jest dodatkowo 

obciążony chorobami przewlekłymi. 

Prosimy mieszkańców Sopotu, by zainteresowali się swoimi starszymi sąsiadami 

i w razie potrzeby zaoferowali im sąsiedzką pomoc np. w zakupach, by senior 

nie musiał wychodzić z domu.

Samotne osoby starsze mogą skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sopocie: nr tel. 58 551 17 10, mops@mopssopot.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Sopocie, nr tel.: 58 551 26 22, 58 551 06 35 

lub CAŁODOBOWY nr kom. 663 399 599

W trosce o Twoje bezpieczeństwo, apelujemy:

- unikaj skupisk ludzkich, wszelkich wydarzeń 

gromadzących większą liczbę osób,

- nie korzystaj z komunikacji publicznej,

- nie wychodź do sklepu, apteki, przychodni,

- zrezygnuj z udziału w zajęciach grupowych, 

koncertach, wystawach, mszach świętych itp.

Poproś rodzinę lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu 

zakupów czy załatwieniu drobnych spraw. 

Dla zdrowia własnego i innych 
najlepiej pozostań w domu! 


