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WYDANIE SPECJALNE

Sopot – działania 
w okresie pandemii 

Ochrona najbardziej narażonych 
naszym priorytetem

W trosce o seniorów i osoby chore, najbardziej narażone 

na ryzyko zakażenia, już 10 marca – nie czekając na 

rozporządzenia centralne – zaczęliśmy wprowadzać 

specjalne procedury, podjęliśmy decyzję o zamknięciu 

Domu Pomocy Społecznej dla odwiedzających 

i zawieszeniu wszystkich dziennych zajęć dla seniorów 

(nie tylko w DPS, ale także w domach sąsiedzkich 

i innych instytucjach) oraz zajęć w ramach Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. 

Od pierwszych dni pandemii podkreślaliśmy, że naszym 

absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo. 

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Cały czas ponad 80 pensjonariuszami DPS opiekuje się 

ofiarnie prawie 30 osób personelu na każdej zmianie. 

Personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej, 

stworzone zostały rygorystyczne procedury bezpieczeństwa: 

budynek został podzielony na strefy – piętra, personel nie 

pracuje w innych miejscach, nie miesza się w ramach zmian, 

a także nie przemieszcza się pomiędzy piętrami na jednej 

zmianie. Ozonowane są pomieszczenia, przez które 

przechodzą pracownicy: szatnie, toalety, gabinet lekarski 

i pielęgniarek, pokoje socjalne, izolatki i pokoje mieszkańców, 

jeśli jadą do szpitala.

Budynek sopockiego DPS przypomina teraz twierdzę, ale jest 

to blokada konieczna i jak się okazuje, skuteczna, bowiem do 

tej pory wszyscy nasi pensjonariusze są zdrowi. 

Dokładamy wszelkich starań, nie szczędzimy sił i środków, by 

tę sytuację utrzymać, bo bezpieczeństwo pensjonariuszy 

i personelu jest dla nas najważniejsze.

W związku z działaniami podjętymi już w zeszłym roku, dziś 

sopocki DPS nie ma problemu z personelem – w razie 

konieczności  gotowość do pracy wyraziły  osoby 

emerytowane. Testami kupionymi przez miasto testujemy 

też pracowników na obecność koronawirusa. Żaden z 50 

dotąd wykonanych testów nie wskazał na zakażenie. 

Pensjonariusze będą również badani testami z sanepidu.

Do pomocy w Domu Pomocy Społecznej zgłosiło się 4 ra-

towników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Ratownicy zostali w tym celu specjalnie przeszkoleni.

Aby jak najlepiej zabezpieczyć DPS, staramy się także 

pozyskać środki zewnętrze. W Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej, 15 maja został złożony wniosek o dofi-

nansowanie dla projektu „Pomorskie S.O.S – wsparcie 

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sopocie w walce 

z epidemią wywołaną wirusem COVID-19”. Dofinansowanie: 

100 % (zaliczka).

Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej będzie starał się 

o dofinansowanie dla zatrudnionych pracowników oraz na 

pokrycie kosztów testów genetycznych wykrywających 

obecność wirusa COVID-19. 

12 marca 2020 r. prezydent Sopotu zwrócił się z apelem do mieszkańców kurortu oraz gości odwiedzających 

miasto o przedsięwzięcie nadzwyczajnych środków ostrożności. Apelowaliśmy o pozostanie w domach, 

zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób starszych i chorych oraz załatwianie wszystkich możliwych spraw 

przez telefon lub internet. 

Osoby starsze, niesamodzielne otoczone 

szczególną troską 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspólnie 

z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu od początku pandemii zbiera wszelkie 

sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia 

z tymi, które chcą pomóc. Projekt „Pomoc sąsiedzka 

w Sopocie” skierowany jest przede wszystkim do osób 

samotnych starszych, niesamodzielnych, które potrzebują 

pomocy w zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków, 

wyprowadzeniu psa czy wyniesieniu śmieci. 

Do akcji pomocy seniorom przyłączyły się również sopockie 

delikatesy Mrozińscy, które realizują zakupy na telefon 

z dostawą do domu. 

Szczególną troską otoczone są samotne osoby starsze, 

niesamodzielne, a także osoby z niepełnosprawnościami. 

W codziennym funkcjonowaniu wspierane są przez 

opiekunki środowiskowe, a także asystentów osób 

z niepełnosprawnościami. Osoby najbardziej potrzebujące 

otrzymują ciepły posiłek do domu. Wszystkie osoby, które 

udzielają wsparcia, stosują zasady bezpieczeństwa 

i zaopatrzone są w środki ochrony osobistej: maseczki, 

rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Również osoby, które 

korzystają ze wsparcia, wyposażone zostały niezbędne 

środki ochrony, przede wszystkim maseczki. 
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Kilka tysięcy maseczek wielokrotnego użytku trafiło do 

mieszkańców Sopotu znajdujących się w trudnej 

sytuacji oraz do osób najbardziej narażonych na 

zakażenie koronawirusem i groźne powikłania z tym 

związane. Maseczki przekazano m.in. rodzinom, które 

znajdują się pod opieką MOPS, osobom starszym, chorym, 

bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami. Ich 

dystrybucją zajął się sopocki MOPS, przy wsparciu 

opiekunek środowiskowych oraz wolontariuszy i harcerzy. 

Maseczki dostarczane są również osobom potrzebującym 

wraz z paczką żywnościową oraz seniorom wraz 

z zakupami. Osoby bezdomne otrzymują maseczki 

w jadłodajni Caritas m.in. przy wydawaniu posiłku. 

Następnego dnia, przy wejściu mogą zostawić używaną 

maseczkę do prania, a w zamian otrzymują czystą, wypraną 

i zdezynfekowaną.
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WYDANIE SPECJALNE

Pomoc osobom bezdomnym 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w ścisłej 

współpracy z innymi służbami miejskimi stale monitoruje 

sytuację osób potrzebujących, w tym również osób 

bezdomnych, zapewniając im niezbędne wsparcie. Miasto 

Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta 

nocleg oraz wyżywienie osobom bezdomnym. W obecnej 

sytuacji działania te zostały zintensyfikowane.

Jeśli osoba bezdomna wyrazi zgodę, zostanie skierowana 

do odpowiedniej placówki, która zapewnia schronienie 

oraz wyżywienie. Osoby, które z różnych względów nie chcą 

skorzystać z takiej możliwości, w siedzibie Caritasu 

w Sopocie przy al. Niepodległości 778 mogą otrzymać 

posiłek. Tam również mogą skorzystać z łaźni, otrzymać 

czystą odzież oraz maseczkę. W przypadku, kiedy osoba 

bezdomna z uwagi na pandemię boi się skorzystać z wyżej 

dostępnych miejsc, może otrzymać paczkę żywnościową. 

4-5 razy w tygodniu (od 1 czerwca codziennie) ulice Sopotu 

patrolują streetworkerzy, którzy udzielają informacji 

odnośnie panującej epidemii, czyli: co zrobić, gdzie się 

udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy koronawirusa. 

Informują o dostępnych formach wsparcia, wydają sprzęt 

przedmedyczny (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, 

krople do oczu itd.), instruują jak samodzielnie zrobić 

opatrunek, rozdają środki higieniczne oraz maseczki.

Wspólnie z miastem Gdańsk finansujemy także działanie 

autobusu SOS, którego pracownicy do końca kwietnia 

Mimo zamknięcia w Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej wyznaczone zostały dyżury telefoniczne dla 

osób z zewnątrz. 

Uczniowie i rodzice wymagający wsparcia pedagogicznego 

i psychologicznego mogli zwrócić się o pomoc do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie telefonicznie, 

codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00, tel. 58 551 51 33, 

tel. 822 433 495 (dyrektor) oraz na adres mailowy: 

ppp@poradniasopot.pl.

Pomoc lekarska i psychologiczna

Wsparcie MOPS w Sopocie

Od momentu ogłoszenia stanu pandemii z pomocy 

w zapewnieniu żywności (obiady, produkty, wsparcie 

finansowe) przez MOPS korzysta stale niemal 600 

rodzin. 

Wiele osób korzysta także z  pomocy w formie 

różnorodnych zasiłków. Zgłosiło się ponad 80 rodzin, które 

wcześniej nie korzystały z takiego wsparcia. Aby jak najlepiej 

pomóc wszystkim w trudnej sytuacji, MOPS Sopot 

wprowadził system ekspresowej pomocy – dziś 

zgłoszenie, jutro wypłata.

Oprócz pomocy finansowej, osoby, które w związku 

z pandemią znalazły się w trudnej sytuacji i nie są w stanie 

samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych, 

mogą otrzymać paczki żywnościowe, a także wsparcie 

psychologiczne oraz pomoc prawną. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie 

otrzymał z Urzędu Miasta Sopotu dodatkowe środki 

– 400 tys. zł, na zasiłki dla osób, które z powodu 

pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Najczęściej po 

pomoc zgłaszają się osoby, które utraciły pracę lub 

w związku z obecną sytuacją mają problem ze znalezieniem 

pracy.

Cała kadra była do dyspozycji rodziców i dzieci telefonicznie 

i mailowo. 

Obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznowiła 

działalność i pracuje w trybie stacjonarnym z zachowaniem 

środków bezpieczeństwa. Rozpoczyna się czas diagno-

zowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii 

i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i losów 

dzieci. Wszystkie czynności, które mogą być prowadzone 

poza siedzibą poradni, nadal będą prowadzone z  wyko-

rzystaniem metod i technik na odległość. Poradnia 

przygotowuje się do szerszego otwarcia.

Od samego początku do dyspozycji sopocian zostały 

uruchomione specjalne numery telefonów, pod którymi 

mogli uzyskać informacje,  pomoc i wsparcie: 

ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

tel. 58 551 17 10 (do końca kwietnia telefon całodobowy, 

od 1 maja w godz.  8-20), e-mail: mops@mopssopot.pl

ź Pomoc sąsiedzka dla seniorów w Sopocie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie 

z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu, tel. 729 863 777

ź Psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 609 680 

115 (do końca kwietnia telefon całodobowy, od 1 maja 

w godz.  8-20)

ź Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Sopocie, tel. 58 551 26 22, 58 551 06 35 lub 

całodobowy nr kom. 663 399 599

Wsparcie rodzin i dzieci

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin pozostają 

w stałym kontakcie z rodzinami, które objęte są wsparciem 

sopockiego MOPS. Zgłaszane potrzeby realizowane są 

na bieżąco. Również lokalne firmy, instytucje, organizacje, 

lokale gastronomiczne, a także osoby prywatne, nie 

codziennie wspierali  osoby bezdomne.  

W związku z epidemią i nowym zadaniem w sopockim 

MOPS utworzony został Zespół ds. kontaktów z osobami 

na kwarantannie. Zadaniem Zespołu jest stały monitoring 

osób przebywających na kwarantannie, rozeznanie ich 

potrzeb, udzielanie porad oraz niezbędnego wsparcia. 

Najczęściej pomoc udzielana jest w formie dostarczenia 

paczki żywnościowej, wsparcia w realizacji zakupu 

artykułów spożywczych, higienicznych, a także termometru 

czy niezbędnych leków. Artykuły te dostarczane są do osób 

przebywających na kwarantannie przez  Ochotniczą Strażą 

Pożarną. 

W okresie Świąt Wielkanocnych wspólnie z Caritas przy-

gotowaliśmy ok. 200 paczek dla osób w trudnej sytuacji. 

Udzielamy także wsparcia w formie paczek żywnościowych 

mieszkającym w Sopocie cudzoziemcom, którzy zostali bez 

pracy i bez środków do życia, którzy nie mają możliwości 

korzystania ze wsparcia instytucjonalnego MOPS.

Jesteśmy w stałym kontakcie z repatriantami, którym 

służymy wszelką pomocą. 

By do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się 

koronawirusa, dyrektor SP ZZOZ Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie 

podjął decyzję o czasowym zawieszeniu udzielania 

świadczeń zdrowotnych w poradniach: ortopedycznej, 

urologicznej, medycyny pracy oraz w ambulatorium 

chirurgicznym. Zamknięcie obowiązywało od 16 do 31 

marca. Następnie zostało przedłużone o kwiecień. 

Placówka od maja wznowiła przyjęcia. 

zapominają w tym trudnym czasie o osobach najbardziej 

potrzebujących. Sprzęt komputerowy przekazany przez 

sopocką firmę NDI (10 laptopów oraz 10 tabletów) trafił do 

rodzin wielodzietnych oraz do samotnych rodziców. Sprzęt 

ten umożliwia dzieciom realizowanie nauki online. Służy 

również do wideospotkań całej rodziny z pracownikiem 

socjalnym oraz asystentem rodziny. Umożliwia również 

pełniejszy dostęp do materiałów edukacyjnych i wy-

chowawczych oraz udział w zajęciach terapeutycznych 

i logopedycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Sopocki Dom, które prowadzi w Sopocie świetlicę dla dzieci.
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Miasto od początku wspomaga Miejską Stację 

Pogotowia Ratunkowego, Dom Pomocy Społecznej, 

Pomorskie Centrum Reumatologiczne, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, hospicjum stacjonarne, 

hospicjum domowe, Straż Miejską, Policję, Straż 

Pożarną, schronisko dla zwierząt, ZOM i ZDiZ. Obecnie 

także przedszkola i żłobek.

W uzgodnieniu z wojewodą utworzono ponad 120 miejsc 

kwarantanny w 3 obiektach, dwa miejsca noclegowe dla 

policji i ratowników medycznych oraz punkt rezerwowy dla 

bezdomnych.

Środki ochrony, miejsca kwarantanny, zakupy i darowizny

1 356 800 zł – tyle wydaliśmy do 12 maja na walkę 

z pandemią – zakup sprzętu i środków ochrony 

osobistej, zabezpieczenie miejsc kwarantanny 

zbiorowej, zakup testów i respiratora. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego UM zakupił sprzęt 

ochrony osobistej za 422 tys. zł. 

Blisko 52 tys. zł pochłonęły zakupy na potrzeby 

Pomorskiego Centrum Reumatologicznego: 

ź 800 sztuk specjalistycznych masek ochronnych FFP2

ź 2 tys. masek ochronnych

ź 500 fartuchów ochronnych

ź 50 przyłbic

ź respirator 

80 tys. zł kosztowały środki ochrony kupione dla 

sopockiego pogotowia:

ź 21 600 rękawic nitrylowych

ź 100 pokrowców na buty

ź 250 sztuk masek filtracyjnych FFP3

ź 480 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni

ź 32 sztuki zestawów ochrony biologicznej

ź 50 filtrów do masek Sundstorm

ź 90 kombinezonów ochronnych

ź 10 sztuk półmasek ochronnych GVS

Kupiony za pozostałą kwotę, czyli 290 tys. zł sprzęt trafił do 

MOPS, Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, 

hospicjów. To przede wszystkim:

ź 700 sztuk maseczek ochronnych wielorazowych 

i szytych 

ź 3 200 szt. maseczek ochronnych jednorazowych

ź 25 000 szt. masek personalnych

ź 150 półmasek filtrujących FFP2

ź 50 przyłbic 

ź 15 300 rękawic nitrylowych

ź 50 gogli przeciwodpryskowych 

ź 195 termometrów 

ź 350 szt. kombinezonów 

ź 700 szt. fartuchów medycznych

ź 500 szt. czepków ochronnych

ź 800 pokrowców na buty

ź 1 350 litrów płynu do dezynfekcji rąk 

ź płyny dezynfekujące

Miasto ze swych środków kupiło respirator model Astral 

100, który trafił do Pomorskiego Centrum Reumato-

logicznego. Jego koszt to 20 tys. 520 zł. Identyczny model 

dla PCR kupiła firma Invest Komfort. 

Również na to udało nam się uzyskać środki w ramach 

RPO WP. Obecnie jesteśmy w trakcie zawierania aneksu 

o dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł dla Pomorskiego 

Centrum Reumatologicznego (w tym dla Miejskiej Stacji 

Pogotowia w Sopocie – 350 tys. zł) na środki ochrony 

i dezynfekcji. 

Miejsca kwarantanny

Na polecenie wojewody wyznaczyliśmy i wyposażyliśmy 

3 miejsca do kwarantanny zbiorowej. W obiektach tych 

przygotowaliśmy około 120 miejsc dla osób kierowanych 

przez służby wojewody do odbycia kwarantanny poza 

miejscem zamieszkania. 

Mias to  przygotowa ło  również  200 mie jsc  d la 

pracowników straży miejskiej,  policji  i  służb 

medycznych – by w razie konieczności osoby te nie musiały 

wracać do swoich domów po zakończonej służbie.

Miasto zakupiło niezbędne wyposażenie dla miejsc 

kwarantanny:

ź 15 specjalistycznych kombinezonów ochronnych 

jednorazowych

ź 250 masek jednorazowych

ź 25 przyłbic

ź 450 rękawic jednorazowych 

ź 46 l płynu do dezynfekcji rąk

ź 1 500 zestawów (naczynia jednorazowe)

Firma LPP przekazała sopockim instytucjom 10 tys. 

maseczek jednorazowych. Trafiły one m.in. do hospicjum, 

pogotowia ratunkowego i DPS. 

Sprzęt ochrony osobistej przekazali: Invest Komfort, 

Invicta, Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe 

Chipolbrok, Surfotece, Spółdzielnia Inwalidów 

„Współpraca”, dyrekcja Hotelu Sopot, Pani Małgorzata 

Makulska, firma Trefl, Pan Łukasz Mazur, pomorscy 

sędziowie, członkowie Sopockiego Klubu Żeglarskiego. 

Ponad 10 tys. przyłbic, które udało się do tej pory 

wydrukować na drukarkach 3D licealistom z Gdańska 

i Sopotu, trafiło już do 76 podmiotów, m.in., szpitali, domów 

pomocy społecznej, hospicjów czy szkół. Inicjatywę wsparło 

Miasto Sopot, które użyczyło lokal przy ul. Wejherowskiej. 

Mike Ryan, Kacper Falkiewicz i Nicolas Rauber są 

uczniami trójmiejskich szkół i kolegami z Sopockiego Klubu 

Żeglarskiego, w którym trenują windsurfing. 

Miasto otrzymało w sumie w formie darowizn od firm 

i osób fizycznych:

ź 18 700 maseczek jednorazowych ochronnych

ź 1 166 przyłbic

ź 5 200 rękawiczek

ź 1 000 czepków

ź 1 000 ochraniaczy na buty

ź 1 respirator

ź płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni

Darowizny

Od wojewody pomorskiego miasto otrzymało:

ź 140 szt. kombinezonów ochronnych/medycznych

/z kapturem        

ź 150 szt. medycznych masek ochronnych PFS 

ź 200 szt. półmasek 

ź 1 000 szt. masek medycznych jednorazowych 

ź 500 szt. masek chirurgicznych 

ź 100 szt. masek z czepkiem dwuwarstwowych

ź 3 100 szt. masek medycznych z gumkami 

ź 28 szt. rękawic nitrylowych/medycznych

ź 40 szt. rękawic chloroprenowych 

ź 1 035 szt. płynów do dezynfekcji powierzchni i rąk Orlen        

ź 110 szt. płynów do dezynfekcji rąk  Vicron (200g) 

ź 50 szt. przyłbic ochronnych 

ź 200 szt. czepków chirurgicznych 

ź 50 szt. okularów ochronnych gumowych

Testy na COVID-19

W pierwszej puli miasto kupiło 270 testów na obecność 

koronawirusa od firmy Invicta wraz z usługą oznaczenia dla 

pracowników medycznych sopockiego pogotowia 

ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Reumatologicznego, 

DPS i MOPS oraz hospicjum stacjonarnego i domowego. Cena 

jednego testu to 398 zł. 

Po wykorzystaniu tej puli zdecydowaliśmy o zakupie kolejnej 

partii 300 testów od tego samego dostawcy. Cena jednego 

testu to 320 zł. Łączny koszt zakupu testów to 203 tys. 500 zł. 

Wielokrotnie zwracaliśmy się do Sanepidu o testowanie MSPR, 

DPS i PCR co niestety tylko w małej części zostało wykonane. 

Dezynfekcja przestrzeni 
publicznych 

Od połowy marca służby dezynfekują miejsca 

publiczne. Początkowo dwa razy w tygodniu, obecnie 

raz, w nocy z czwartku na piątek. Koszt dezynfekcji 

przestrzeni miejskiej do 13 maja to 48 211,20 zł. 

Dezynfekowane są:

ź tunele i przejścia podziemne: Sopot Kamienny Potok 

Szybka Kolej Miejska, ul. Bohaterów Monte Cassino pod 

torami, ul. Bohaterów Monte Cassino pod al. Nie-

podległości, ul. Kolejowa wyjście z Dworca, ul. Marynarzy 

pod al. Niepodległości 

ź przystanki komunikacji: 70 szt. tj. wszystkie wiaty

ź ławki na ciągach: plac Przyjaciół Sopotu, plac Jasia 

Rybaka, plac Zdrojowy , plac Konstytucji, al. Mamuszki 

– promenada nadmorska, parki Północny i Południowy, 

al. Wojska Polskiego – promenada nadmorska.

Fot. Freepik
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Sopot – działania w okresie pandemii 

Urząd Miasta Sopotu
Od 13 marca urząd jest zamknięty dla interesantów. 

Nie oznacza to jednak, że urząd przerwał pracę. 

Kontakt z urzędnikami wciąż był i jest możliwy przez 

internet i telefon. W ograniczonym zakresie również 

osobiście. Zdecydowana większość spraw była i jest 

załatwiana na bieżąco.

Od 16 marca zamknięte zostały wszystkie placówki 

dydaktyczne – szkoły, przedszkola, żłobki, domy 

kultury, uczelnie wyższe. 

Przed szkołami postawione zostało nowe zadanie – nauka 

online. Początkowo zajęcia ograniczały się wyłącznie do 

powtórek przerobionego materiału, z czasem jednak, 

decyzją Ministra Edukacji, nauczyciele zostali zobligowani 

do prowadzenia zajęć lekcyjnych zgodnie z podstawami 

programowymi. 

Z informacj i  uzyskanych przez Wydział  Oświaty 

z poszczególnych szkół wynika, że z tej formy kształcenia 

w mieście skorzystało i brało udział w zajęciach online 96% 

uczniów. Wszyscy nauczyciele bardzo aktywnie wspo-

magają w tym procesie dzieci i młodzież. 

Bez ograniczeń mieszkańcy Sopotu (gdy zdarzenie 

nastąpiło w Sopocie) mogli przez cały czas załatwić 

następujące sprawy:

ź sporządzenie aktu zgonu 

ź sporządzenie aktu urodzenia 

ź wydanie dowodów osobistych

ź rejestracja wszystkich kupionych samochodów

W pozostałych, niecierpiących zwłoki kwestiach, możliwe 

były wizyty w urzędzie po uprzednim umówieniu 

telefonicznym – z konkretnym urzędnikiem. 

Edukacja
W szkołach i placówkach edukacyjnych przez cały czas 

dyżurują pracownicy administracji, z którymi można się 

skontaktować zarówno mailem, jak i telefonicznie. 

Nauczyciele i inni pracownicy oświaty zostali zobowiązani 

do informowania organów prowadzących o poza-

edukacyjnych potrzebach uczniów, np. konieczności 

wsparcia psychologa, potrzebie dowiezienia ciepłego 

posiłku, braku sprzętu niezbędnego do uczestniczenia 

w zajęciach online, internetu. Ponad 40 uczniów, którzy nie 

mieli odpowiedniego sprzętu, otrzymało laptopy. 

Aby nie zamykać szansy młodym, sopockim sportowcom, 

przesunęliśmy termin przeprowadzenia testów spraw-

nościowych do klas sportowych na czerwiec. Opra-

cowujemy nowe zasady.   

W tym czasie również przedszkola rozsyłały propozycję 

różnych form zabaw i zajęć edukacyjnych wspie-

rających opiekę nad dzieckiem i aktywizujący jego 

wielokierunkowy rozwój poznawczy, społeczny 

i emocjonalny. 

Propozycje zabaw i gier były przesyłane rodzicom za 

pośrednictwem platformy komunikacyjnej i-przedszkole.

Miasto przedłużyło do 30 kwietnia br. termin składania 

wniosków wraz z niezbędną dokumentacją o przyjęcie 

dziecka do przedszkola samorządowego. Mimo trudnej 

sytuacji Wydział Oświaty przeprowadził nabór. Wszystkie 

sopockie dzieci, których rodzice złożyli wnioski, mają 

zapewnione miejsca w przedszkolach samorządowych. 

Żłobek i przedszkola 

Pracownicy urzędu zostali podzieleni na dwie grupy: jedna 

pracuje pod k ierownictwem prezydenta Jacka 

Karnowskiego i wiceprezydent Magdaleny Cza-

rzyńskiej-Jachim, druga – wiceprezydenta Marcina 

Skwierawskiego i sekretarza miasta Wojciecha Zemły. 

Gdy w urzędzie przebywa jedna grupa, druga pracuje 

zdalnie.  Po tygodniu grupy te, bez kontaktu, wymieniają się. 

Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim 

przeprowadziła wizje lokalne we wszystkich sopockich 

Rodzice dzieci uczęszczających do publicznego żłobka 

(dotyczy to również przedszkoli) nie ponoszą żadnych opłat 

za czas zamknięcia placówek. 

jako pierwsze otwarte zostało 11  maja przedszkole dla 

dzieci z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Specjalnych 

nr 5. Pozostałe placówki ruszyły 18 maja. Miasto zleciło 

dezynfekcję placów zabaw w przedszkolach i żłobku. 

Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta przeprowadzać je 

będą raz dziennie. 

placówkach, by sprawdzić stan ich przygotowań przed 

przyjęciem dzieci. 

Miasto kompletuje niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla 

personelu wszystkich placówek: środki do dezynfekcji 

osobistej i przestrzeni, maseczki, fartuchy, czepki 

ochronne, ochraniacze na buty. Również do placówek 

zakupione zostaną bezdotykowe termometry. 

W sytuacji, w której będzie więcej chętnych dzieci niż miejsc, 

w pierwszej kolejności z opieki w placówkach będą mogły 

skorzystać maluchy, których rodzice pracują w służbie 

zdrowia, służbach walczących z koronawirusem czy w han-

dlu lub nie mogą wykonywać pracy zdalnie. 

Bezpieczeństwo
Przeorganizowana została praca dyżurki Straży 

Miejskiej, aby docelowo funkcjonariusze różnych dni 

i zmian nie mieli ze sobą styczności. Praca, jak 

w pozostałych wydziałach urzędu, odbywa się w sys-

temie tydzień na tydzień.

Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w patrolowaniu miasta 

wzmocnili ratownicy Sopockiego WOPR. Jednocześnie SM 

wykonywała dodatkowe zadania związane z ochroną osób 

bezdomnych czy dowozem żywności. 

Niestety weszło w życie polecenie wojewody pomorskiego, 

zgodnie z którym, Straż Miejska we współpracy z sopocką 

Policją, zajmuje się weryfikacją zakazów, nakazów 

i obowiązków, wynikających z Rozporządzeń Ministra 

Zdrowia. 

Zadania SM to przede wszystkim:

ź kontrola terenów miejskich: parków, terenów re-

kreacyjnych, plaż, oraz miejsc związanych z kulturą 

i obiektach kultu religijnego.

ź kontrola lokali gastronomicznych, hotelowych 

i usługowych oraz publicznego transportu drogowego

ź Sprawdzanie osób przebywających i przemiesz-

czających się w przestrzeni publicznej

ź kontrola pobytu i przemieszczania się osób w obiektach 

handlowych lub usługowych oraz realizacji nałożonych 

obowiązków na dopuszczone placówki

Mimo tego zarządzenia, w wyniku porozumienia z wo-

jewodą i Komendantem Pomorskim Policji, Straż Miejska 

w miarę możliwości dalej wykonywała swoje podstawowe 

działania, ale jednak w ograniczonym zakresie. Wobec 

powyższego prezydent zawnioskował do wojewody 

o cofnięcie polecenia, tak, by funkcjonariusze Straży 

Miejskiej wrócili do pełnienia swoich ustawowych funkcji 

policji municypalnej. 

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej nadal realizują 

zadania związane z ochroną osób bezdomnych, dowozem 

żywności. Funkcjonariusze kontrolują także miejskie 

autobusy pod kątem przestrzegania obostrzenia 

dotyczącego liczby pasażerów, którzy mogą jednocześnie 

podróżować jednym pojazdem. 

Zmniejszone zapotrzebowanie na transport spowodowało 

zawieszenie części linii komunikacji publicznej lub 

zmniejszenie liczby kursów wielu z nich. 

Od 16 kwietnia obowiązuje rządowy nakaz zakrywania ust 

i nosa w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze Straży 

Miejskiej zajmują się również zwracaniem uwagi osobom, 

które do tych obostrzeń nie dostosowują się. 

Fot. Freepik
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Od połowy marca miasto zbiera wnioski od przed-

siębiorców i organizacje pozarządowe w sprawie 

udzielenia pomocy z tytułu obniżki czynszu najmu, 

dzierżawy lub przesunięcia terminu wnoszenia opłaty 

z tytułu użytkowania wieczystego.

W trosce o zachowanie jak największej liczby miejsc pracy 

oraz utrzymania płynności finansowej firm wprowadzono 

ulgi w opłatach począwszy od II połowy marca, za kwiecień 

oraz maj. Umorzone przez miasto zostały opłaty z tytułu 

najmu oraz dzierżawy dla przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych na łączna kwotę 1 044 942 zł.  

Natomiast z tytułu przesunięcia opłat za użytkowanie 

wieczyste udzielono wsparcia w wysokości 1 789 409 zł.

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe – wsparcie miasta

Łącznie do Urzędu Miasta wpłynęły 124 wnioski, na 

podstawie których udzielono:

ź na kwotę 142 957,68 zł ulg za marzec (wysokość opłat  

na poziomie 50% stawki miesięcznej)

ź na kwotę 392 782,40 zł ulg za kwiecień (wysokość opłaty 

wynosi 1 zł  plus VAT)

ź na kwotę 509 201,96 zł ulg za maj (wysokość opłaty 

wynosi 1 zł plus VAT)

Łączna kwota udzielonych ulg do chwili obecnej to 

1 044 942 zł plus odroczenie opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego w kwocie 1789 409,97 zł. 

Od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy mogą wystąpić 

o wparcie ze środków w ramach Tarczy antykryzysowej 

COVID-19 do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. 

Wsparcie udzielane jest w dwóch formach:

ź wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych

ź niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla 

mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł

Podatek od nieruchomości: do Urzędu Miasta wpłynęło 

56 wniosków o udzielenie ulg podatkowych, z tego są 

kompletne  2 wnioski dot. umorzenia opłat na kwotę 81 179 zł 

oraz 2 wnioski na odroczenie płatności na kwotę 152 675 zł. 

Daje to łączną kwotę 233  854 zł.

W maju wpłynęło 9 wniosków od najemców pracowni 

artystycznych, wnioski są w trakcie rozpatrywania. 

W okresie od marca 2020 do 13 maja wystawiono 59 

decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych – na 

łączną kwotę 14 275,65 z ł  oraz 51 dodatków 

energetycznych – na  kwotę 2 193,83 zł.

Urząd Miasta Sopotu wspiera kadrowo Powiatowy Urząd 

Pracy – 2 osoby zostały oddelegowane do PUP w celu 

pomocy przy wdrażaniu wniosków składanych przez 

sopockich przedsiębiorców.

Wprowadzone zostało kolejne ułatwienia dla firm 

w związku z pandemią koronawirusa. Jeśli przed-

siębiorca nie prowadzi swojej działalności, nie musi 

płacić za odbiór odpadów. 

W przypadku, gdy działalność firmy jest sezonowa lub firma 

czasowo zawiesza działalność (na przykład z powodu 

remontu, albo w przypadku zagrożenia epidemicznego)  

– firma może złożyć deklarację tzw. zerową za ten czas, 

kiedy nie wytwarza odpadów.

Ważne, że deklarację korygującą podmiot musi złożyć 

najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło zawieszenie działalności. Po złożeniu 

deklaracji zerowej firma nie będzie płacić za śmieci do 

momentu, kiedy wznowi działalność i złoży nową deklarację. 

Dodatkowo, na wniosek przedsiębiorców, mogą zostać 

zawieszone na okres nieprowadzenia działalności, umowy 

o najem pojemników lub umowa może zostać rozwiązana. 

Z tytułu tzw. opcji zerowej prowadzącym działalność ZOM 

umożliwił zawieszenie 19 umów najmu pojemników 

– aneksy do umów.

Dodatkowo przedsiębiorcy złożyli 121 deklaracji zmniej-

szających lub zerujących opłatę za odbiór pojemników (65 

zerujących, 66 zmniejszających).

Oba te działania nie są de facto pomocą w rozumieniu 

finansów publicznych, wynikają z możliwości zapisanych 

w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach (zmiana 

deklaracji) i umowach zawartych z ZOM (rozwiązanie całości 

lub części umowy). Spowodują jednak uszczuplenie 

budżetu ZOM. 

 

Miasto utrzymało dotację dla żłobków niepublicznych 

i klubów malucha  – (350 i  200 zł  na dziecko) 

z rekomendacją, aby opłata stała, którą niezależnie od 

zamknięcia placówki ponoszą rodzice, nie była wyższa niż 

500 zł miesięcznie.

Zwolnienia z opłat – zatwierdzone podwyżki czynszu 

w komunalnych lokalach mieszkalnych w Sopocie zostały 

zawieszone na rok. Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Sopotu unieważnione zostały podwyżki w lokalach 

mieszkalnych.

Miasto wspomaga także gastronomików i umożliwia im 

dzierżawę dodatkowych gruntów położonych w pasie 

drogowym za symboliczną złotówkę plus VAT, a także 

udostępni  tereny zielone na organizację różnego rodzaju 

wydarzeń.

Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o powiększenie 

metrażu ogródka gastronomicznego lub sezonowego 

zagospodarowania plaż. W zależności od możliwości 

zwiększenia metrażu w danej lokalizacji, powierzchnia 

ogródka gastronomicznego będzie mogła zostać 

powiększona do 50%, a ogródka plażowego nawet do 100% 

w stosunku do powierzchni z roku ubiegłego. Co 

najważniejsze, za zwiększenie metrażu przedsiębiorca 

zapłaci symbolicznie 1 zł netto za cały przyznany 

dodatkowo metraż. W przypadku braku możliwości 

powiększenia ogródka przy lokalu gastronomicznym, co 

może mieć miejsce np. na dość wąskiej ulicy Bohaterów 

Monte Cassino, przedsiębiorca będzie miał pierwszeństwo 

w skorzystaniu ze specjalnie przygotowanej oferty 

korzystania z terenów zielonych w Sopocie. Oferta ta 

– przygotowywana przez zarządców terenów we 

współpracy z sopockimi instytucjami kultury została 

opracowana i opublikowana na stronie miasta.

Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim po 

konsultacji z przedsiębiorcami zaprezentowała kierunki 

działań, które mają wspomóc i przygotować miasto 

oraz branżę turystyczną na czas „po epidemii”. 

Główne założenia to:

ź bezpieczny odpoczynek w zielonym Sopocie – oferta dla 

mieszkańców oraz w drugim etapie naszych gości 

ź katalog dobrych praktyk bezpiecznego wypoczynku (dla 

hoteli, apartamentów i gastronomii) wypracowany we 

współpracy z branżą i służbami oraz sanepidem 

ź tereny zielone miasta udostępnione bez opłat 

sopockim przedsiębiorcom z branży turystycznej i insty-

tucjom kultury 

ź sopockie atrakcje z nowa ofertą, np. kino samochodowe 

na parkingu ERGO ARENY, kino plenerowe na terenie 

Opery Leśnej, ekopiknik śniadaniowy na Hipodromie 

czy w Operze Leśnej 

ź kameralne wydarzenia kulturalne w przestrzeni miasta

ź pakiety turystyczne i środki na promocję przesunięte 

z realizacji odwołanych wydarzeń 

Fot. Fotobank/UMS
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Sopot – działania w okresie pandemii 

Specjalny pakiet wsparcia władze miasta przygotowały 

też dla sopockiej kultury. Co ważne, nie ograniczamy 

środków przeznaczonych na kulturę.

Granty kulturalne

Granty kulturalne przyznane w konkursie w 2020 r. nie 

zostały wstrzymane. Jeśli projekt nie może zostać 

zrealizowany w terminie – przesuwamy go. Jeśli 

stowarzyszenie czy fundacja składają ciekawą propozycję 

przeniesienia realizacji zadania do Internetu – do-

puszczamy taką możliwość.

Informacje dotyczące ogłoszenia i rozstrzygnięcia 

konkursów dostępne są na stronie BIP Sopot. Więcej na 

temat grantów kulturalnych pod nr tel.: 58 52 13 681.

Stypendia dla twórców

Stypendia dla indywidualnych twórców zostały przyznane 

i wydłużamy termin składania wniosków na II turę do końca 

maja, by dać artystom czas na przygotowanie się 

i dostosowanie swoich działań do zmieniającej się 

rzeczywistości.

Stypendia przyznawane są w kwocie do 5 tys. zł. Wnioski 

dostępne na stronie: BIP Sopot. Więcej informacji pod 

numerem tel. 58 52 13 635.

Kultura i sztuka, wsparcie artystów

Wydawnictwa

Zdając sobie sprawę, że w trudnej sytuacji znaleźli się także 

autorzy, nie rezygnujemy z planowanych publikacji. Autorzy, 

przyzwyczajeni do pracy w domu, mogą i chcą kontynuować 

swoją pracę, dlatego Miasto nie zamierza wprowadzać 

w tym zakresie zmian. Więcej informacji pod numerem 

telefonu: 58 52 13 653.

Pracownie artystyczne

Minimalizujemy koszty utrzymania pracowni artystycznych. 

Na wniosek odroczyliśmy z możliwością rozłożenia na 

dogodne raty płatność za marzec i kwiecień, ale świadomi, 

że takie rozwiązanie może okazać się niewystarczające w 

obliczu przedłużającego się kryzysu, w maju obniżyliśmy 

czynsz za pracownie artystyczne do złotówki za metr kw. 

Wnioski można składać drogą mailową na adres: 

jolanta.stelmasiewicz@um.sopot.pl.

Potrzebne informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer: 

58 52 13 764.

Dotacje dla instytucji

Dotacje dla instytucji zostają utrzymane. Instytucje działają 

w zmienionych formułach. Zachęcamy do zajrzenia na 

profile społecznościowe i strony internetowe: Bałtyckiej 

Agencji Artystycznej BART, Goyki 3 Art Inkubatora, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Sopocie, Muzeum Sopotu, 

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Pogotowie prawne

Pogotowie prawne Goyki 3 Art Inkubatora. Każdy, kto 

chciałby zasięgnąć opinii prawnej związanej z tematem 

praw autorskich, może zgłosić problem na adres mailowy: 

pogotowieprawne@goyki3.pl. Wiadomość trafi do 

adwokata, specjalizującego się w temacie, który dokona 

analizy prawnej problemu i udzieli bezpłatnej porady 

prawnej podczas umówionego wcześniej spotkania online. 

Pełen regulamin i warunki uczestnictwa dostępne są na 

stronie: Goyki 3 Art Inkubator – pogotowie prawne dla 

artystów.

Mimo trudnej sytuacji wszystkie instytucje przeniosły 

swoją działalność do internetu.  Informacje 

o realizowanych projektach publikowaliśmy na 

specjalnie założonym w tym celu profilu Facebook

/sopotnaturalniekulturalny. 

Jak działają obecnie instytucje kultury 

Państwowa Galeria Sztuki, Muzeum Sopotu i częściowo 

Miejska Biblioteka Publiczna jako jedne z pierwszych 

instytucji kultury w kraju od 6 maja zostały otwarte dla 

odwiedzających. Działają w ograniczonym zakresie przy 

zachowaniu wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa 

w czasie epidemii. Miasto zaopatrzyło te instytucje 

w niezbędny sprzęt ochrony osobistej i materiały do 

dezynfekcji.

Muzeum Sopotu zaprasza do swojej siedziby na wystawę 

„Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularze w Sopocie”. 

Wystawa będzie prezentowana do 30 sierpnia br. 

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Sopotu jest 

próbą przybliżenia dziejów wolnomularstwa w Europie ze 

szczególnym nacisk iem położonym na histor ię 

przedwojennych lóż masońskich działających w kurorcie. 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi l iczby 

zwiedzających muzeum zaplanowało także wystawy 

plenerowe, realizowane w przestrzeni miejskiej.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na 

wystawę „Bruno Schulz wśród artystów swoich 

czasów”. Ekspozycja będzie czynna do 16 sierpnia. 

W kolekcji prace m.in.: Ksawerego Dunikowskiego, Erno 

Erba, Marcelego Harasimowicza, Wlastimila Hofmana, 

Alfonsa Karpińskiego, Andrzeja Pronaszko, Bruno Schulza, 

Eustachego Wasilkowskiego, Wojciecha Weissa, Leona 

Wyczółkowskiego oraz Zofii Alibnowskiej i wielu innych. 

Galeria pokaże także wystawę „Jan Lebenstein. 

Malarstwo i rysunek”. Wystawa będzie czynna do 

9 sierpnia.

Od 8 maja do 9 sierpnia czynna również jest wystawa 

„Urządzone. Zrealizowane. Prace z kolekcji Galerii 

Starmach”. To wystawa, na której zestawiono ze sobą prace 

uznanych klasyków polskiej sztuki. Zobaczymy prace 

Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, Edwarda 

Krasińskiego, Marka Piaseckiego, Mikołaja Smoczyńskiego.

Biblioteka Sopocka 6 maja otworzyła swoje dwie 

placówki – Sopotekę i filię Broadway (Brodwino). 

Działalność filii jest prowadzona w trybie bez kontaktu 

czytelników z personelem, tak, by korzystanie z księgo-

zbioru i multimediów było jak najbardziej dla wszystkich 

bezpieczne. 

Od 13 maja czynny jest Skansen Archeologiczny 

Grodzisko.

Plenerowo-samochodowe kino w Operze 

Leśnej

Kino plenerowo-samochodowe ruszy w piątek, 22 maja. Na 

parkingu przy Operze Leśnej powstaną równolegle dwie 

strefy kina – samochodowe i plenerowe z dwoma 

wielkoformatowymi ekranami. W pierwszej strefie 

tradycyjnego kina plenerowego widzowie zrelaksują się 

wygodnie na leżakach, w drugiej oglądać będą filmy 

w swoich samochodach. 

22 maja o godz. 21.00 sezon w sopockim kinie plenerowym 

i samochodowym zainauguruje amerykańskie kino drogi 

– film „Green Book” w reż. Petera Farrellego. Przed pokazem 

wyświetlimy też stare reklamy z kin samochodowych. 

W pierwszej strefie znajdzie się 150 leżaków ustawionych 

z zachowaniem odpowiednich dystansów, a w drugiej 

przygotowaliśmy 30 miejsc dla samochodów. Bilety w cenie 

15 zł od osoby (leżaki) i 30 zł od samochodu należy kupić 

wcześniej na stronie www.kinosopot.pl. Nie będzie 

możliwości zakupu biletów na miejscu.  

Fot. Fotobank/UMS

Fot. Fotobank/UMS

Miasto nie rezygnuje z flagowych festiwali i przygotowuje 

się do realizacji ich w innej formule – Sopot Classic, 

Koncert dla Mieszkańców, Literacki Sopot i Sopot Jazz 

Festiwal. 

Fot. Fotobank/UMS
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Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa mocno daje 

się we znaki również branży księgarskiej. By wspomóc 

księgarzy w utrzymaniu ich działalności, Sopot włączył 

się do akcji „Książka na telefon”. By wesprzeć lokalnych 

przed-siębiorców, miasto zleciło zakupy książek właśnie 

u nich. Biblioteka Sopocka zamawia książki w trzech 

księgarniach w Sopocie: Ambelucji, Smaku Słowa i Książce 

dla Ciebie. Pierwszych kilkadziesiąt tytułów z księgarni 

Książka dla Ciebie już dotarło na biblioteczne półki. Kolejne 

zamówienia są realizowane. 

Z lokalnych księgarń biblioteka miejska kupiła 184 książek 

za kwotę 6 201,09 zł:

ź księgarnia Książka dla Ciebie – 92 pozycje za kwotę 

3 818 zł

ź Smak Słowa – 21 książek za 517,45 zł

ź księgarnia Ambelucja – 71 książek za 1 865,64 zł

Zgodnie z wytycznymi rządowymi otworzyliśmy miejskie 

i szkolne boiska. Obiekty zostały wyposażone w dozowniki 

z płynami do dezynfekcji, a zarządcy otrzymali od miasta 

płyny do uzupełniania. Od 18 maja zastosowaliśmy się do 

nowych wytycznych rządowych dotyczących liczby osób na 

obiektach sportowych:

ź boisko piłkarskie na ul. 23 Marca

ź boisko na ul. Kraszewskiego przy cmentarzu,

ź boiska na sopockich błoniach

ź boisko SP nr 1 ul. Armii Krajowej

ź boisko SP nr 7 ul. Haffnera

ź boisko SP nr 8 ul. Golca

ź  boisko II LO al. Niepodległości

ź boisko III LO ul. Kolberga

ź boisko ZSH ul. Wejherowska

ź boisko przy placu zabaw ul. 3 Maja

ź boisko przy DPS ul. Mickiewicza

ź boisko w parku Północnym

ź boisko przy ul. Armii Krajowej, dawny MOSiR.

Uruchamiamy także sukcesywnie i zgodnie z wytycznymi 

hale sportowe.

Budżet miasta – mniejsze wpływy 

Mniejsze wpływy do budżetu miasta wynikają również 

ze zmniejszonych wpływów w tytułu podatku PIT i CIT.

Różnica wpływu z podatku PIT między pierwszym 

kwartałem 2019 a analogicznym okresem 2020 roku to 

16,65% na niekorzyść bieżącego roku. 

Od marca odnotowujemy systematyczny spadek wpływu 

do budżetu miasta z tego tytułu. W marcu spadek wynosił 

18,57%, zaś w kwietniu to aż 42,82%, co przekłada się na 

konkretne kwoty. Do budżetu wpłynęło ponad 4,5 mln zł 

mniej niż rok temu.  

Podobnie rzecz się ma z podatkiem CIT – po obiecującym 

początku roku ze sporymi procentami wzrostu, w kwietniu 

bieżącego roku spadek wpływu z tego podatku to aż 

34,34%, co daje blisko 550 tys. mniej w budżecie miasta. 

1. Wpływy z podatku PIT: 2. Wpływy z podatku CIT:

Mniejsze wpływy do budżetu musiały 

spowodować ograniczenia w wydatkach. 

Decyzją Prezydenta Miasta zmniejszenie 

wydatków bieżących na ten rok za-

planowano na kwotę prawie 11 mln zł 

(10 865 806 zł). Zamrożone inwestycje to 

kolejne 40 mln zł. 

13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał roz-

porządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epi-

demicznego, które wprowadziło na obszarze RP 

w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania stan 

Uzdrowisko

Dofinansowania

Gmina Miasta Sopotu otrzymała dofinansowanie 

z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 80 tys. zł na zakup 

sprzętu – 25 laptopów oraz 30 tabletów dla uczniów 

i nauczycieli sopockich szkół podstawowych. 

Przygotowujemy wniosek w kolejnym naborze o dofi-

nansowanie zakupu laptopów i tabletów koniecznych do 

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2.

Na mocy rozporządzenia ograniczona została działalność 

w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, a podmioty 

wykonujące taką działalność nie powinny udzielać w tym 

okresie świadczeń opieki zdrowotnej. Początkowo pacjenci 

mieli dokończyć turnusy, finalnie minister nakazał 

przerwanie turnusów. 

Od tego czasu sopockie sanatoria nie świadczą usług 

zdrowotnych ani rehabilitacyjnych. 

zdalnego nauczania dla dzieci z rodzin wielodzietnych. 

Staramy się o 55 tys. zł.

Staramy się o uzyskanie środków w ramach Inicjatywy 

Środkowoeuropejskiej dla edukacji (zdalne nauczanie) 

 – 40 tys. euro oraz dla medycyny – 40 tys. euro. 

Fot. Fotobank/UMS

Fot. Freepik

          

m-c/rok 2019 r. 2020 r. Różnica % spadku/ 

      kwotowa (+, -) wzrostu 

I 10 836 331,00 10 298 770,00 -537 561,00 -4,96 

II 6 512 797,00 7 039 098,00 526 301,00 8,08 

III 5 043 502,00 4 106 966,00 -936 536,00 -18,57 

IV 10 625 673,00 6 075 438,00 -4 550 235,00 -42,82 

Razem: 33 018 303,00 27 520 272,00 -5 498 031,00 -16,65 

                                    

          
 

            

m-c/rok 2019 r. 2020 r. Różnica % spadku/   

      kwotowa (+, -) wzrostu   

I 1 409 577,74 1 780 815,22 371 237,48 26,34   

II 556 997,33 635 579,90 78 582,57 14,11   

III 616 675,62 801 619,88 184 944,26 29,99   

IV 1 596 235,94 1 048 102,52 -548 133,42 -34,34   

Razem: 4 179 486,63 4 266 117,52 86 630,89 36,10   
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Sopot – działania w okresie pandemii 

Inwestycje już rozpoczęte
Mimo epidemii wszelkie inwestycje prowadzone przez 

Wydział Inwestycji są realizowane zgodnie z przyjętymi 

harmonogramami, nadzorowanymi przez wice-

prezydenta Marcina Skwierawskiego. 

Niektórzy wykonawcy sygnalizują jednak, że możliwe są 

przerwy z uwagi na trudności z zaopatrzeniem ma-

teriałowym.

Prowadzone były i są roboty budowlane w:

ź budynkach mieszkalnych przy al. Niepodległości

ź budynkach zabytkowych przy ul. Goyki 1-3

ź SPON (ZespoleSzkół nr 1) przy ul. Książąt Pomorskich

ź Przedszkolu nr 5 przy ul. Haffnera

ź ZSH przy ul. Kościuszki

ź prace refulacyjne nabrzeża na zlecenie Urzędu 

Morskiego w Gdyni i Gminy Miasta Sopotu.

Podsumowanie
Sytuacja pandemii, której skali nikt się nie spodziewał, 

wymusiło wprowadzenie niestandardowych procedur 

i sposobów postępowania. 

Od początku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego 

w mieście działa sztab kryzysowy. Posiedzenia odbywają 

się codziennie, łącznie z weekendami. Sztab decyduje o naj-

ważniejszych kwestiach, które mają być realizowane 

w mieście, zakupach potrzebnych środków, koordynuje ich 

przekazywanie, podejmuje decyzje odnośnie fun-

kcjonowania poszczególnych służb, jednostek, placówek 

i Urzędu Miasta. 

O pracy sztabu informowani są mieszkańcy za poś-

rednictwem codziennych komunikatów, umieszczanych na 

stronie internetowej miasta oraz podczas codziennych 

podsumowań  pracy sztabu, które w formie transmisji na 

żywo od poniedziałku do piątku przedstawia wiceprezydent 

Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Od 23 marca 

zrealizowano 37 emisji, które można było oglądać na 

Facebooku Sopotu, prezydenta Jacka Karnowskiego, 

wiceprezydent Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim oraz 

wiceprezydenta Marcina Skwierawskiego.

Od 11 maja transmisje na FB odbywają się dwa razy 

w tygodniu – w poniedziałek i czwartek. Oprócz 

informowania o tym, jakie decyzje podjął sztab i jak wygląda 

sytuacja w mieście, wiceprezydent odpowiadała na pytania 

przesłane przez mieszkańców na adres mailowy 

przepisnasopot@sopot.pl. Ponadto, codziennie, na bie-

żąco, radni są informowani o pracach sztabu – otrzymują 

drogą mailową komunikaty prasowe. 

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej na potrzeby 

komunikacji z mieszkańcami przygotowało system 

graficzny, który jednoznacznie wskazywał, że dana 

informacja dotyczy koronawirusa. Na stronie internetowej 

www.sopot.pl przygotowaliśmy specjalne sekcje, tak, aby 

najważniejsze informacje były widoczne i łatwo dostępne. 

Starliśmy się docierać z informacją jak najszerzej, mając 

świadomość, że wielu starszych mieszkańców Sopotu 

może nie korzystać z internetu.

Przygotowaliśmy materiały drukowane, które dzięki 

pośrednictwu m.in. spółdzielni mieszkaniowych, lokalnych 

sklepów, księży proboszczów, pracowników MOPS czy 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej mogły trafić do 

mieszkańców. Wychodziliśmy z informacją w przestrzeń 

publiczną, aby apelować, informować i przypominać. 

Korzystaliśmy z słupów ogłoszeniowych, wiat 

przystankowych i kubików informacyjnych. Wydaliśmy 

także „Przepis na Sopot”, informator miejski z in-

formacjami m.in. o koronawirusie w nakładzie 10 tys. egz. 

Przygotowaliśmy także: 

ź plakaty „Seniorze, zostań w domu” (A3 – 200 szt.)

ź plakaty „Zostań w domu, telefony pomocy” (A4 – 70 szt.; 

A2 – 70 szt.)

ź plansze „Molo zamknięte” (A3 – 10 szt.)

ź 6 kubików miejskich z informacjami: „Zostań w domu, 

telefony pomocy”, „Miasto informuje koronawirus” oraz 

„Zachowaj dystans, zasłaniaj twarz”

ź projekt banera na molo „Zachowaj dystans, zasłaniaj 

twarz”

ź projekt na LED na ERGO ARENIE – „Zostań w domu”, 

a obecnie „Zachowaj dystans, zasłaniaj twarz”

Z mieszkańcami w kwestiach bardzo ważnych, komu-

nikowaliśmy się za pośrednictwem szybkiego systemu 

powiadamiana BlueAlert. Poprzez SMS-y docieraliśmy 

z informacją do ponad 1300 mieszkańców, informując 

np. o wprowadzaniu kolejnych obostrzeń rządowych, 

konieczności zamknięcia cmentarza czy miejskiego 

targowiska, o wprowadzeniu godzin obsługi seniorów 

w sklepach, a także przedłużonym terminie rekrutacji do 

sopockich przedszkoli. 

Prezydent Sopotu uczestniczy w cotygodniowych 

konferencjach wojewody pomorskiego ze starostami, 

które odbywają się z wykorzystaniem nowych mediów. 

Prezydent Sopotu był inicjatorem tych spotkań. 

Prezydent uczestniczy również w obradach Związku 

Miast Polskich.

Zarząd Związku rozpatrywał problemy zgłoszone przez 

poszczególne miasta i pracował nad przygotowaniem 

pakietu rekomendacji dla rządu, które mogą usprawnić 

i lepiej zorganizować pracę urzędów oraz funkcjonowanie 

całych społeczności lokalnych.

Problemy miast i gmin dotyczą m.in.:

ź terminów załatwiania setek tysięcy spraw urzędowych, 

wynikających z kodeksu postępowania adminis-

tracyjnego i ordynacji podatkowej;

ź innych terminów wynikających z obowiązującego 

prawa w tym zwłaszcza obligujących samorządy do 

sporządzania sprawozdań, przeprowadzania zebrań, 

konsultacji itp.;

ź kondycji finansowej samorządów, która od początku 

roku jest już zakłócona z powodu ubiegłorocznych 

zmian ustawowych, a która w tej chwili jest dodatkowo 

zagrożona ze względu na spodziewane opóźnienia 

w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze 

zmniejszenia wpływów z PIT i CIT, w których samorządy 

mają udziały;

ź zawieszenia działalności organów stanowiących JST 

w sytuacji zakazu zebrań i zgromadzeń, ale także 

z powodu powszechnie występujących obaw o stan 

zdrowia; wymaga to pilnego wprowadzenia przepisu 

umożliwiającego wójtom, burmistrzom i prezydentom 

wykonywanie obowiązków rad, które nie są przez nie 

realizowane, a także podejmowanie jednoosobowo 

decyzji, do których zwykle potrzeba jest zgoda organu 

stanowiącego;

ź spowolnienia gospodarczego, które dotyka także 

gospodarkę komunalną, które jest częścią gospodarki 

kraju; wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć 

także tych podmiotów gospodarczych, ponieważ to 

właśnie te podmioty zapewniają codzienną, bieżącą 

obsługę ludności w egzystencjalnych dziedzinach życia 

(woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).

Prezydent uczestniczył również w wideokonferencjach 

z udziałem – wicepremiera i ministra nauki Jarosława 

Gowina, wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Katarzyny 

Emilewicz oraz Marleny Maląg, minister rodziny, pracy 

i polityki społecznej. 
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