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1. Budownictwo
L.p.

Zakres robót

Termin
realizacji
1
2
3
1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie
06.09.2006r
wraz z wymianą sieci wodociągowej na odcinku
.÷
SUW – Przepompownia Komorowo śuławskie oraz 30.04.2007r
budową sieci wodociągowej z Komorowa
.
śuławskiego – Przezmark
Wykonano:
- docinek remontowany wodociągu tj odcinek
Pilona – Komorowo śuławskie,
- modernizację technologiczną SUW Pilona,
- wybudowano nową studnię na terenie SUW
Pilona
W roku 2007 zrealizowano
- nowy odcinek wodociągu fi.= 110mm PCV
długości 1893,00m Komorowo śuławskie
osiedle ÷ Przezmark,
- kontenerowa pompownia wody Komorowo
śuławskie osiedle z zestawem pompowym (
2xCR 10.8 Q=2x9m3/h = 1xCR 20.6 Q=20m3/h)
2. Roboty ziemne przygotowawcze na osiedlu
zabudowy jednorodzinnej przy ul. Agatowej w
Gronowie Górnym.
- korytowanie planowanych dróg o pow.
12.788,827 m2 o gr. 25cm oraz wywiezienie
nadmiaru ziemi,

30.04 ÷
29.05.2007r

3. Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Elbląg
- rozbudowa łącznika,
- remont pomieszczeń biurowych na starym
budynku, sekretariat, pom. informatyka oraz
wydział spraw obywatelskich, kom. oświatowa,
- remont węzłów sanitarnych,
- remont ciągów komunikacyjnych,
- wymiana drzwi do pokoi
- adaptacja poddasza z remontem konstrukcji dachu
na starym budynku urzędu
4. Budowa Punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Nowakowie przy Zepole Szkół
Budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem
płaskim. W dobudowanej części zlokalizowane są
pomieszczenia: hall, rejestracja, poczekalnia, gabinet
zabiegowy i lekarski, pomieszczenie socjalne wraz z
węzłem sanitarnym i pomieszczenie techniczne. W
fragmęcie istniejącego budynku szkoły
zlokalizowano gabinet stomatologiczny, sanitariat
dla osób niepełnosprawnych, sanitariat
ogólnodostępny i korytarz z poczekalnią przy gab.
Stomatologicznym. Wybudowano równieŜ parking ,
wykonano bramę wjazdową i furtkę oraz wykonano

03.09.2007
÷
28.02.2008

Uwagi
5
Inwestycja
realizowana w
ramach ZPORR

24.09.2007
÷
28.02.2008

3

przepust przejazdowy do przychodni na rowie
melioracyjnym.
5. Zakup i montaŜ 13 sztuk wiat przystankowych
Zamontowano wiaty w miejscowościach Kępiny
Wielkie, Węzina, DłuŜyna, Tropy, DruŜno,
Nowotki, Nowe Batorowo, Nowina, Bielnik,
Gronowo Górne ul. Szafirowa, Nowakowo, Bielnik
Drugi, Janowo
6. Remonty
1. Oczyszczenie basenu p.poŜ. w miejscowości
Pilona
2. Wymiana instalacji elektrycznej w trzech
mieszkaniach w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Przezmark 29
3. Remont dachu budynek Nowakowo 45 ( w
budynku mieści się punkt lekarski i mieszkania
jedno lokatorskie i jedno własnościowe)

4. Remont dachu OSP Myślęcin
5. Likwidacja szamb w miejscowości Lisów
6 Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch
mieszkaniach Przezmark 28

02.11. ÷
16.11.2007

31.08. ÷
07.09.2007
14.05 ÷
Wymiana instalacji
15.06.2007 po poŜarze
23.03. ÷
50 % kosztów
16.04.2007 remontu ponieśli
właściciele
mieszkania
własnościowego
P.Brzoza
04.04. ÷
16.04.2007r
01.08. ÷
30.08.2007r
07.08. ÷
ZagroŜenie
17.08.2007 poŜarem

2. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic
I .Inwestycje, remonty, przebudowy i utrzymanie dróg gminnych
1. Inwestycje
1.1. NOWOTKI - III KOLONIA – wykonano modernizację drogi gruntowej gminnej
nr 101001 N długości 1.350 mb i szerokości pasa jezdni 4,0 mb o nawierzchni drogi stabilizowanej
cementem w/g technologii wgłębnego frezowania.
2. Remonty, przebudowy i utrzymywanie dróg gminnych
2.1. ADAMOWO-Wieś, DŁUśYNA – KARCZOWIZNA, MYŚLĘCIN-PASIEKI - remont
nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie równiarką + dogęszczenie walcem
wibracyjnym) o łącznej długości. 4,2 km
2.2. NOWE BATOROWO - remont przełoŜenie płyt drogowych na odcinku drogi gminnej o
długości dł. 0.3 km.
2.3. NOWY DWÓR – przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do budynków
mieszkalnych (sześciorak) o dł. 0,15 km wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej
2.4. GRONOWO GÓRNE – remont nawierzchni drogi gruntowej z płyt drogowych typu
„Jumba” – ul. BERYLOWA odcinek od budynku chłodni do stacji pomp nr 42 o dł.1,25 km
2.5. PILONA – przebudowa przepustu drogowego Ø 300 mm w ciągu drogi gruntowej wraz
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naprawą jej nawierzchni na długości ok. 200mb odcinek od drogi krajowej nr 7 do torów
PKP.
2.6. JANÓW – naprawa nawierzchni bitumicznej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 7 do
pałacu na dł. 0,2 km
2.7. CIEPLICE – naprawa odcinka drogi dł. 50 mb o nawierzchni bitumicznej na przepuście
drogowym
2.8. RACZKI ELBLĄSKIE – remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną prowadzącą
do pól uprawnych oraz gospodarstwa Pani Augustynowicz.
2.9. GRONOWO GÓRNE – ul. Opalowa – wybudowanie zatoczki autobusowej z barierką
ochronną dla wysiadających przy rzece „Burzance”.
2.10. WŁADYSŁAWOWO – remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 101004 N o
dł. 1,8 km.
2.11. PILONA – naprawa odcinka drogi gruntowej gminnej o dł. 0,3 km wraz z przebudową
systemu odwadniającego przy zbiorniku p.poŜ.
2.12. PRZEZMARK- Osiedle – przebudowa odcinka drogi gminnej od skrzyŜowania z drogą
powiatową do budynków mieszkalnych wraz z rozpoczęciem budowy pętli dla
autobusu szkolnego przy sklepie spoŜywczym.
2.13. NOWAKOWO – przygotowanie terenu (profilowanie + utwardzenie) z usypanego gruzu
poformierskiego pod parking przy szkole podstawowej – zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym.
II. Modernizacje, budowa, konserwacja oświetleń drogowych
1. Opracowanie projektu budowlanego branŜy elektroenergetycznej na „MontaŜ przewodów
izolowanych i energooszczędnych opraw oświetlenia dróg w miejscowości Komorowo
śuławskie – Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budowa nowych
punktów oświetlenia dróg w m. Węzina”.
2. MontaŜ przewodów izolowanych i energooszczędnych opraw oświetlenia dróg w miejscowości KOMOROWO śUŁAWSKIE – Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz budowa nowych punktów oświetlenia dróg w m. WĘZINA, gdzie - wykonano:
m. KOMOROWO śUŁAWSKIE – OSIEDLE JEDORODZINNE
–

montaŜ słupów oświetleniowych

-

–

montaŜ przewodów oświetlenia i kabli o - długości

- 908 mb

–

montaŜ energooszczędnych opraw sodowych

-

2 szt.

6 szt.

m. WĘZINA
- montaŜ słupów oświetleniowych

- 15 szt.

- montaŜ przewodów oświetlenia - długości

- 807 mb

- montaŜ energooszczędnych opraw sodowych

-

8 szt.
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m. KOMOROWO śUŁAWSKIE – WIEŚ
- montaŜ przewodu - długości

- 65 mb

- montaŜ oprawy sodowej typu „SGS 203/70 W”

-

1 szt.

-

2 szt.

m. PILONA – Szkoła Podstawowa - teren pętli autobusowej
-

montaŜ kabli energetycznych, dwóch słupów oświetleniowych
wraz z energooszczędnymi oprawami

MontaŜ liczników – wymiana na dwutaryfowe w 26 punktach oświetleń drogowych w celu
oszczędności opłat za zuŜywaną energię elektryczną.
1. Konserwacja i naprawa oświetleń drogowych przez Energa S.A. – zgodnie z całoroczną umową
konserwacyjną.
2. Zlecono opracowanie projektu budowlanego branŜy elektrycznej na oświetlenie dróg
w m. ADAMOWO – Osiedle do drogi krajowej nr 7 oraz w m. WĘZINA – przy stacji
pomp.
III. Budowa , przebudowa i utrzymywanie urządzeń melioracyjnych
1. MYŚLĘCIN – NOWA PILONA - konserwacja rowu szczegółowego dł. 900 mb (odkrzaczanie,
odmulenie, czyszczenie przepustów)
2. NOWAKOWO - przeprowadzono odbudowę rowu melioracyjnego dł.180 mb od szkoły
podstawowej w kierunku drogi powiatowej gruntowej na Kępę Rybacką.
3. PILONA – konserwacja cieku wodnego przy zbiorniku p. poŜ. na dł. 40 mb
4. CZECHOWO – odbudowa rowu melioracyjnego na dł. 50 mb i załoŜenie przepustu pod drogą
gminną.
3. Ochrona środowiska
W zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków.
1. Odnowiono pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody w Raczkach Elbląskich poprzez ich
wymalowanie oraz wybudowano rurociąg odprowadzający wody popłuczne z tej stacji – wartość
zadania 8697 zł.
2. Wykonano remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową studzienki przy ul.
Diamentowej 10 w Gronowie Górnym – wartość zadania 2.500 zł.
3. Wybudowano nowe ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Raczkach Elbląskich i Nowym
Dworze – wartość zadania 14.030 zł.
4. Dokonano wymiany sieci kanalizacyjnej poziomej wewnętrznej budynku wielorodzinnego w
Batorowie – osiedlu wraz z wykonaniem nowych przyłączy – wartość zadania 10.486 zł
5. Wykonano dwa nowe przyłącza wodociągowe do budynku mieszkalnego w m. Bielnik Drugi –
wartość zadania – 5405 zł.
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6. Zakupiono przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków dla budynków komunalnych w
Węzinie – wartość zadania 18.300 zł. Na w/w zadanie pozyskano dotację w wys. 10.000 zł z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu.
7. Wykonano mapy do celów projektowych dla planowanej inwestycji „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Lisowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Lisów – DruŜno – Nowy Dwór” –
wartość zadania 12.500 zł.
8. Wykonano remont dwóch studzienek oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów –
wartość zadania 3.507 zł.
9. Opracowano dokumentację „Operat wodnoprawny ujęcia wody w DłuŜynie”. Operat stanowi
podstawę do wydania decyzji administracyjnej (pozwolenie wodnoprawne) na dalszą
eksploatację ujęcia wody – wartość zadania 1.830 zł.
10. Zakupiono i zamontowano dwie pompy oraz spręŜarkę do oczyszczalni ścieków w Węzinie.
Wartość zadania – 3.500 zł.
W zakresie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
11.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapano 19 bezdomnych psów i
umieszczono je w schronisku dla zwierząt – wartość zadania 10.424 zł.

12.

W ramach ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata 2007” zakupiono i przekazano dla szkół
podstawowych i gimnazjów: worki plastikowe jednorazowe o pojemności od 35 l do 120 l
oraz rękawice jednorazowe i ochronne do zbierania śmieci – wartość 1.200 zł.

13.

Usunięto 58 drzew rosnących na terenie komunalnym, a zagraŜające budynkom mieszkalnym
w Batorowie i Władysławowie oraz zagraŜających bezpieczeństwu ruchu drogowego –
wartość zadania 8.145 zł.

14.

Wykonano nowe śmietniki i zamontowano je przy przystankach komunikacji

publicznej

zlokalizowanych na terenie Gminy – wartość zadania 11.820 zł
15.

W ramach realizacji „Planu gospodarki odpadami Gminy Elbląg” zakupiono 6 zestawów
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj.1.1m3. Pojemniki zostały rozwiezione do
nw. miejscowości: Czechowo, DłuŜyna,Gronowo Górne, Raczki Elbląskie, Sierpin i Tropy –
wartość zadania – 14.030 zł. Na w/w zadanie pozyskano dotację w wys. 5.000 zł z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

16.

i Gospodarki Wodnej w Elblągu.

Zakupiono programy komputerowe:
a.

„Gospodarka odpadami na terenie Gminy – GOMiG”

b.

„Gospodarka odpadami na terenie Gminy – GOMiG - umowy”

c.

„Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku” firmy
ARISCO z Łodzi. Program zapewnia realizację zadań, które zostały nałoŜone na
gminy ustawami: Prawo o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Koszt zakupu – 2.500 zł. (program umoŜliwia prowadzenie elektronicznych
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indywidualnych kart wszystkich gospodarstw domowych gminy w zakresie realizacji
obowiązku usuwania odpadów stałych i ciekłych)
4. Rolnictwo i gospodarka gruntami
I. SprzedaŜ – tryb bezprzetargowy
SprzedaŜ lokali mieszkalnych i uŜytkowych ich najemcom
Podstawa prawna:
Uchwały Rady Gminy Nr 169/XXIV/2000r. z dnia 30 października 2000 roku w sprawie ustalania
zasad nabywania, zbywania, obciąŜania oraz wydzierŜawiania lub wynajmowania nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Elbląg oraz Uchwały Rady Gminy Elbląg Nr
XXIII/111/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu
lokali uŜytkowych przez dotychczasowych najemców.
Lokal mieszkalny połoŜony w Przezmarku
a)

Kupujący - najemca Jan i Wanda Gromadowscy

b)

opis działki, dz. nr 13, km 1, obręb Sierpin, pow. 0,1000 ha, KW 35389

opis zabudowy, budynkiem mieszkalnym wielorodzinny w skład którego wchodzą: dwa pokoje,
kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka o łącznej pow. uŜytkowej - 62,30 m2
SprzedaŜ lokali usługowych ich najemcom
Lokal uŜytkowy połoŜony w Adamowie Osiedle
a) Kupujący – najemca Danuta i Janusz Graczyk
b) opis działki, dz. nr 72/1, arkusz mapy 1, obręb Władysławowo, o pow. 0.0796 ha
c) opis zabudowy, budynek uŜytkowy wynajmowany na działalność związaną z usługami –
handlem produktami spoŜywczymi. o łącznej pow. uŜytkowej, 49,0 m2 oraz o pow. zabudowy
64,6 m2
II. SprzedaŜ gruntów – tryb przetargowy
07 maja 2007 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowane zostały
następujące działki w Gronowie Górnym: działka nr 287/1, działka nr 287/3, działka nr 287/5,
działka nr 287/6, działka nr 287/9 , działka nr 287/12, działka nr 287/13, działka nr 287/14,
działka nr 287/15, działka nr 287/18, działka nr 287/22, działka nr 287/25, działka nr 287/29,
działka nr 287/32, działka nr 287/33, działka nr 287/34, działka nr 287/36, działka nr 215/2; lokal
mieszkalny o pow. 20,80 m2 w Komorowie śuławskim wraz z udziałem 0,1893 w częściach
wspólnych i działce nr 255/47; działka nr 16/102 połoŜoną w Komorowie śuławskim 57 570 zł
zaproponował Mariusz Wierzchowski
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III. Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
W 2007 roku wydano ogółem 61 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Gronowo Górne i Kazimierzowo na podstawie uchwały Rady Gminy
Elbląg w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obrębów
IV Informacje z planu zagospodarowania przestrzennego
W 2007 wydano ogółem 138 informacji o przeznaczeniu w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Elbląg zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Elbląg nr 32/V/94 z
dnia 14.12.1994 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Elbl. Nr 16, poz. 93), który obowiązywał do
dnia 31.12.2003 roku.
V Podziały nieruchomości
Przeprowadzono 47 postępowań podziałowych - związanych z wydaniem dokumentów /postanowień
i decyzji/ co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.
VI Zarządzenia Wójta Gminy Elbląg
Zarządzenie w sprawie wykonania prawa pierwokupu do działki nr 16/102, km 1 o pow. 0,0871 ha
połoŜonej w obrębie Komorowo śuławskie,
Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego –
drogi,
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu
publicznego – poszerzenia drogi gminnej
Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu
publicznego – poszerzenia drogi gminnej
VII Przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
Roman Rygielski i Tadeusz Karczewski,
-

dz. nr 44/8,

arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.1346 ha, KW 67045

-

dz. nr 44/9,

arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.2119 ha, KW 67149

-

dz. nr 44/11, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.1039 ha, KW 67045

-

dz. nr 44/21, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0080 ha, KW 68256

-

dz nr 44/24, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0149 ha, KW 67045

Józef Stasiewicz i Teresa Stasiewicz,
-

dz. nr 44/6,

arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0957 ha, KW 64561

-

dz. nr 44/16, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0332 ha, KW 67008

Łukasz Anaszko
-

dz. nr 44/18, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0252 ha, KW 67007

-

dz. nr 44/20, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.1055 ha, KW 67007
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5. Działalność gospodarcza i kadry
a) Działalność gospodarcza
Przedsiębiorcy

Ogółem

Nowo-

Wykreśleni

Uwagi

zaewidencjonowani w 2006 roku
Stan na

441

65

47

31.12.2007

Kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne

Stan na dzień

Kwatery

Kwatery

Kwatery

Pokoje gościnne

agroturystyczne,

agroturystyczne

agroturystyczne

- całoroczne

Pokoje gościnne

całoroczne

sezonowe

8

6

1

1

31.12.2006

Kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne są w miejscowościach :
Janów, Gronowo Górne , Pilona, Komorowo śuławskie, Myślęcin

b) Kadry
Średnie

W tym

W tym

Ilość osób

Ilość osób

StaŜ

Praktyki

Umowy

zatrudnienie zatrudnieni zatrudnieni zatrudniona w zatrudniona absolwencki uczniowskie zlecenia
w 2007

w urzędzie w ramach

roku

39 etatów

robót

ramach

w ramach

przygotowania prac

publicznych zawodowego

społecznie

i interwent.

uŜytecznych

28, 91

10,02

etaty

etatów

(31 osób )

( 30 osób)

o dzieło

5 osób

44 osób

3 osób

14 osób

46
osób

6. Rada Gminy i BHP
a) Rada Gminy
W 2007 roku Rada Gminy Elbląg obradowała na 10 sesjach, w tym na jednej sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym oraz 26 posiedzeniach komisji stałych i 3 posiedzeniach komisji doraźnej.
Rada Gminy Elbląg podjęła w 2007 roku 63 uchwały.
Podczas sesji Rady Gminy Elbląg w 2007 roku zgłoszono 93 wnioski i interpelacje.
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b) BHP
1. Prowadzono szkolenia wstępne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
przygotowania zawodowego i absolwentów odbywających staŜ.
2. Na bieŜąco sporządzano dokumentację wypadkową oraz dokonano analizy wypadków.
W roku 2007 wydarzyły się dwa wypadki przy pracy : pracownik Urzędu Gminy oraz pracownik
zatrudniony w ramach robót publicznych. W jednym przypadku wypłacono jednorazowe
odszkodowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 1% uszczerbku na zdrowiu
osoby poszkodowanej.
3. Sporządzano wnioski o wypłatę ekwiwalentu pienięŜnego za odzieŜ ochronną i środki czystości.
4. Dokonano analizy terminowości badań okresowych pracowników Urzędu Gminy .
5. Sporządzono ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i
przedstawiono pracownikom do zapoznania.

7. Ewidencja ludności i dowody osobiste
Stanowisko – ewidencja ludności i dowodów osobistych polega na współpracy z innymi Urzędami
Samorządowymi. Państwowymi, Policją, Prokuraturą, Sądami, Zakładami Karnymi, Departamentem
Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych ..
Komórka odpowiedzialna jest za współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie
zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych, wynikających
z przepisów Ordynacji wyborczych.
Prowadzenie rejestru stałych i czasowych ponad 3 miesiące mieszkańców polega na :
1. Zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały, czasowych ponad 3 miesiące
i wymeldowania z pobytu stałego/ nanoszenie zmiany na kartę osobową mieszkańca –
KOM i do bazy/ - 395
2. Rejestracji zgonów /nanoszenie zmiany na KOM i do bazy/ Przeniesienie KOM-u do
kartoteki byłych mieszkańców - 64
3. Rejestracji małŜeństw / nanoszenie zmiany na KOM i do bazy / - 98
4. Rejestracji urodzeń / załoŜenie nowego KOM-u, wpisanie do bazy i oddanie do stacji
komputerowej „PESEL” w celu nadania numeru ewidencyjnego/ - 87
5. Rejestracji rozwodów, separacji / nanoszenia zmiany na KOM i do bazy/ - 32
6. Wydawaniu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały - 383
7. Powiadamianiu WKU o zmianach adresowych / zameldowanie na pobyt stały,
wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicą/ - 45
8. Sporządzanie sprawozdania statystycznego z zakresu ewidencji ludności
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9. Realizacji obowiązku szkolnego – wykazy do szkół na terenie gminy oraz na bieŜąco przy
zameldowaniach i wymeldowaniach
10. Aktualizacji kart osobowych mieszkańców na bieŜąco
11. Wysyłaniu raportu o zgonach do Urzędu Skarbowego - 64
12. Udzielaniu informacji dotyczących zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego na
bieŜąco
13. Zgłoszeniu wymeldowania na pobyt czasowy za granicę / nanoszenie zmiany na KOM i do
bazy/ na bieŜąco
14. Wpisywaniu numerów ewidencyjnych noworodków do bazy po otrzymaniu z Centrum
Personalizacji Danych
Wprowadzanie wniosków dowodowych:
Tutejsze BDO zgodnie z zakresem obowiązków wyznaczonych tej komórce zajmuje się:
-

przyjmowaniem wniosków o wydanie dokumentów toŜsamości - 2034

-

wydawanie dowodów osobistych - 1540

-

bieŜąca aktualizacja baz danych

-

wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentów na bieŜąco wg potrzeb

-

kasowaniem dowodów osobistych osób zmarłych

-

bieŜąca korespondencja z Urzędami, innymi jednostkami organizacyjnymi takimi jak

- 1540

Sądy , Komisariaty Policji oraz osobami fizyczny
W roku 2007 zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z kalendarzem wyborczym.
8. Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i komunikacja
1. Opracowano wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Gminy Elbląg na dany rok.
2. Sprawy obronne :
-

uaktualniono dokumentację obronną

-

przeprowadzono pobór rocznika 1988 – wiosna 2007 r.

-

podlegało poborowi : 75 osób rocznika podstawowego

-

rejestracja przedpoborowych rocznika 1989 - 63 osoby

3. Zarządzania kryzysowego
-

uaktualniono obecną dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego

-

podpisano porozumienie z firmą INSMEL z Nowakowa na okres 1 roku

na udostępnienie sił, sprzętu na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej
( likwidacji skutków powstałych w wyniku podtopień, zatopień, przerwania
wałów)
-

realizacja zadań z zakresu powodziowego
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a/ zakup worków – 2000 szt.
b/ zakup piasku
c/ zakup kapoków – 10 szt.
d/ zakup kombinezonu 2 częściowego OFF –SHORE
-

zakupiono nowy radiotelefon 3801-160 w wersji stacjonarnej , dokonano demontaŜ
istniejącego masztu wraz z instalacją antenową i zamontowano nowy maszt wraz z całą
instalacją.

4. Obrona cywilna
-

uaktualniono Plan Obrony Cywilnej Gminy Elbląg

-

prowadzenie magazynu OC /inwentaryzacja , przeklasyfikowanie, konserwacja, propozycje
wybrakowania sprzętu, wybrakowanie sprzętu/

-

dokonano reorganizacji formacji obrony cywilnej / zmiana przydziałów/’

5. Komunikacja
- oznakowanie dróg gminnych / realizacja wniosków/
a/ zakup znaków drogowych –B-18 „ zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 3,5t oraz 8
t.”, D-40 i D-41 „strefa zamieszkania”, „koniec strefy zamieszkania” A-7 „ustąp
pierwszeństwa”, B-2 „zakaz wjazdu” ;tablice miejscowości – Pasieki, B-20 „stop”, A-14
„roboty na drodze”
- wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Janów oraz w Gronowie Górnym przy ul.
Rubinowej
- przekazywanie wniosków mieszkańców gminy do realizacji przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarządu
Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
- dofinansowanie przez Gminę do komunikacji ZKM
- dofinansowanie przez Gminę do komunikacji PKS
- zorganizowano X Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w
Gronowie Górnym w dniu 04.06.2007 r.

9. Ochrona przeciwpoŜarowa
W 2007 r. wykonano następujące czynności związane z pracą stanowiska ds. ochrony
przeciwpoŜarowej Urzędu Gminy Elbląg:
- uczestniczono w kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu
Gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sześciu straŜach. Sporządzono stosowną dokumentację.
- prowadzono prace remontowe w remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Weklicach (remont
świetlicy),
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- opracowano nowe wzory umów dla opiekunów poszczególnych OSP, określając szczegółowe
zakresy obowiązków związanych z konserwacją pojazdów, sprzętu i opieką nad budynkami i
terenem przyległym,
- zorganizowano eliminacje na szczeblu szkolnym oraz gminnym Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pod
hasłem „MłodzieŜ zapobiega poŜarom”. W turnieju uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych
oraz gimnazjum. Zwycięzcy poszczególnych grup uczestniczyli w obozie młodzieŜowych druŜyn
poŜarniczych w Krynicy Morskiej na przełomie czerwca i lipca. Koszt pobytu pokrył Urząd Gminy
Elbląg,
- 16 czerwca zorganizowano zawody sportowo – poŜarnicze w miejscowości Weklice. Na zawodach
obecne były jednostki OSP z terenu Gminy. Zawody połączone były z obchodami „Dnia straŜaka”.
W czasie imprezy wręczono medale dla straŜaków, firm i osób szczególnie zasłuŜonych dla rozwoju
poŜarnictwa na terenie Gminy,
- uczestniczono w organizacji festynu i uroczystości związanych z obchodami jubileuszu powstania
OSP Weklice,
- uczestniczono, wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, w odbiorach ppoŜ.
nowych obiektów oddawanych do uŜytku na terenie Gminy m. in. pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Nowakowie,
- przeprowadzono pogadanki we wszystkich szkołach na terenie Gminy przed okresem wakacyjnego
wypoczynku dzieci i młodzieŜy poruszając tematykę bezpieczeństwa i profilaktyki poŜarowej,
- przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci i personelu w Szkole
Podstawowej w Węzinie, Gronowie Górnym i Pilonie.
- zakupiono ze środków pozyskanych z Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej sprzęt o
wartości 2800,- zł (węŜe tłoczne, kominiarki, rękawice ochronne, kamizelki asekuracyjne),
- uczestniczono w zebraniach i posiedzeniach Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Elblągu,
- prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w jednostkach OSP,
- kierowano działania ratowniczo – gaśniczymi podczas poŜarów i miejscowych zagroŜeń na terenie
Gminy,
- jednostki OSP uczestniczyły w festynach organizowanych przez Urząd Gminy Elbląg realizując
zadania związane z zabezpieczeniem imprez pod kątem bezpieczeństwa ppoŜ.,
- wykonano strony internetowe z informacjami na temat Ochotniczych StraŜy PoŜarnych zgodnie z
wytycznymi Zarządu Głównego OSP RP.
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10. Szkoła podstawowa – Węzina
Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Nagrody i wydatki osobowe :
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe

30.674,00
28.424,30

- fundusz zdrowotny nauczyciele
1.180,70
- ekwiwalent za pranie
801

421,00

80101 3020 - Ŝywienie pracowników kuchni

648,00

Wynagrodzenie osobowe :
- nauczyciele
- administracja
4010 - obsługa

438.470,56
329.032,64
55.322,32
54.115,60
29.675,62

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nauczyciele

21.190,05

- administracja –

4.217,51

4040 - obsługa-

4.268,06

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

81.532,92

4120 Składaka na fundusz pracy

11.601,28

Zakup materiałów i usług

75.063,24

- materiały biurowe -

5.080,36

- środki czystości –

5.842,39

- wyposaŜenie –
- materiały dla konserwatora

21.392,05
1.263,61

- środki BHP
- opał- prasa –
4210 - inne

799,80
37.158,76
2.517,27
1.009,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Energia

19.527,01

- elektryczna

9.170,97

- gaz

1.058,09

4260 -woda

2.577,01

9.297,95
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Zakup pozostałych usług
- ISO

29.762,03
12.505,52

-opłaty pocztowe i RTV

496,60

- prowizje bankowe

197,50

- szkolenia
- wywóz nieczystości
- informatyk

1.693,10
764,16
3.352,20

- przegląd gaśnic

591,70

- serwis kotłowni

1.884,50

- badania profilaktyczne

445,00

- naprawa i konserwacja kserokopiarki

1.576,37

- naprawa sprzętu

1.725,80

- monitoring szkoły

2537,60

4300 - inne

1.991,98

4370 - usługi telekomunikacyjne

5.335.06

PodróŜe słuŜbowe krajowe
- delegacje
4410 - kilometrówka

1.993,95
289,94
1.704,01

Opłaty róŜne
4430 - ubezpieczenie budynku
4440 Odpis na ZFŚS

80101

2.595,00
2.595,00
22.515,00

4740 - zakup art. Papierniczych do ksera

1.217,11

4750 - zakup akcesoriów komput. programów i licencji

3.558,33

Razem

756.098,12

Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac
801

80103 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe

4.299,80
4.299,80

Wynagrodzenia osobowe
4010 - nauczyciele

80103

46.392,62
46.392,62

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.648,62

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

9.350,97

4120 Składka na fundusz pracy

1.300,24

4440 Odpis na ZFŚS

2.074,00

Razem

65.066,25

Zakup pozostałych usług
801

80146 4300 - szkolenia nauczycieli
80146

22.515,00

Razem

3.477,00
3.477,00
3.477,00
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Pozostała działalność
801

80195 4440 Odpis na ZFŚS
80195

2.600,00
2.600,00

Razem

2.600,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85401 4300 - zakup materiałów i usług
851

- zakup pozostałych usług (półkolonie)
85154

2.000,00

Razem

2.600,00

Nagrody i wydatki nie zaleŜne od funduszu płac

6.247,92

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
854

600,00

85401 3020 - ekwiwalent za pranie odzieŜy

6062,92
185,00

Wynagrodzenia osobowe
- nauczyciele
4010 - obsługa

102.799,03
63.273,08
39.525,95

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nauczyciele
4040 - obsługa
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

85401
854

7.367,50
4.215,36
3.152,14
15.593,90

4120 Składka na fundusz pracy

2.710,95

4440 Odpis na ZFŚS

5.758,00

Razem

85415 3240 - stypendia dla uczniów
4010 - wynagrodzenie osobowe”dajemy szansę”
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
4120 - składki na fundusz pracy

140.477,30
19.695,00
9.074,00
631,00
2.053,00
290,00

4170 - wynagrodzenie bezosobowe

2.200,00

4210 - zakup materiałów i usług

4.298,87

4220 - zakup art. SpoŜywczych

2.086,99
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

- zakup pozostałych usług “dajemy szansę

30.699,68

w tym : - przewozy

4300
85415
854

15.057,68

- bilety do kina

550,00

- nauka pływania

720,00

- basen

1.560,00

- wycieczki

7.177,00

- lodowisko

1.900,00

- zielona szkoła

3.735,00

Razem

71.028,54

85446 4300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenia

345,00

Ogółem wydatki w 2007 roku

1.041.692,21

Wykonane dochody w 2007 roku
801

80101 0410

61,00

0750

235,52

0920

3.500,00

Razem
854

3.796,52

85401 0830

29.327,02

0920

216,44

0960

3.445,20

0970

1.936,40

Razem

34.925,06
Wykonanie dochodów ogółem w 2007 roku

38.720,58

11. Szkoła podstawowa – Pilona
Rozdział 80101
Dział Rozdział

§

Treść

Kwota

Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- dodatki zdrowotne
- wyŜywienie pracown.kuchni

24.213,53
1.280,00
672,00

- ekwiwalent za odzieŜ ochronną i pranie 513,00
801

80101 3020

26.678,53
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Wynagrodzenia osobowe.
- nauczyciele
- administracja
4010 - obsługa

358.286,38
52.292,00
69.270,80

479.849,18

Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- nauczyciele
-administracja
4040 -obsługa

23.998,79
4.031,23
4.831,22

32.861,24

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

84.721,56

4120 Składki na Fundusz Pracy.

11.986,22

Zakup materiałów i usług.
- materiały biurowe

4.170,52

-środki czystości

4.927,76

- wyposaŜenie

16.011,07

- opał

39.060,80

- prasa

2.646,64

- materiały dla konserwatora

2.063,72

4210 - bhp

1.122,38

70.002,89

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek.
- pomoce dydaktyczne

2.964,12

- ksiąŜki

1.528,98

4240

4.493,10
Zakup energii.
- energia elektryczna
- gaz

4260 -woda

6.607,81
451,41
1.313,01

8.372,23
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Zakup pozostałych usług.
- szkolenia

1.210,00

- wywóz nieczystości

1.782,90

- montaŜ bramy wjazdowej

7.003,56

- montaŜ nowych stanowisk komputerowych
oraz pomiary elektryczne
- naprawa i konserwacja kserokopiarki
- montaŜ balustrady

4.148,00
852,78
1.098,00

- opłaty pocztowe

262,80

- prowizje bankowe

399,66

- badania profilaktyczne

400,00

- monitoring szkoły

2.976,50

- serwis kotłowni

2.349,56

- usługi informatyczne

1.800,00

- przewóz dzieci na basen

1.174,47

4300 - inne

963,46

4370 Zakup usług telekomunikacyjnych

26.421,69
3.594,09

PodróŜe słuzbowe – krajowe
4410 - delegacje

459,15

Opłaty róŜne

2.506,00

4430 - ubezpieczenie budynku
4440 Odpis na ZFŚS

22.381,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

823,76

Zakup akcesoriów komputerowych
- akcesoria komputerowe
- programy
4750 - licencje
80101

123,59
1.437,45
2.200,80

Razem

3.761,84
778.912,48

Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
801

80103 3020

3.086,56
Wynagrodzenia osobowe.

4010 - nauczyciele

36.716,90
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

2.968,65

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

7.205,86

4120 Składki na Fundusz Pracy.

1.021,99

4440 Odpis na ZFŚS

2.076,00

80103

Razem

53.073,96

Zakup pozostałych usług
801

80146 4300 - szkolenia nauczycieli

2.750,00

Pozostała działalność
801

80195 4440 - odpis na ZFŚS

4.550,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
851

1.099,01

85154 4300 - zakup pozostałych usług (półkolonie) 2.500,00

3.599,01

Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- ekw. za odzieŜ ochr. i pranie
854

6.463,21
446,40

85401 3020

6.909,61
Wynagrodzenia osobowe.
- nauczyciele

4010 - obsługa

76.218,23
48.971,95

125.190,18

Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- nauczyciele
4040 -obsługa
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

85401
854

4.975,60
2.977,60

7.953,20
20.375,12

4120 Składki na Fundusz Pracy.

3.052,79

4440 Odpis na ZFŚS

5.758,00

Razem

169.238,90

85415 3240 Stypendia dla uczniów

17.598,15

4010 Wynagrodzenia osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

8.706,92
759,00
2.203,00
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Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

4120 Składki na Fundusz Pracy

314,00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

3.300,00

Zakup materiałów i wyposaŜenia
- podręczniki

3.160,00

4210 - stroje jednolite

1.310,00

4220 Zakup artykułów spoŜywczych

4.470,00
400,00

Zakup pozostałych usług
- bilety do kina

360,00

- przewozy

8.885,28

- wycieczki

2.708,73

4300 - basen
85415

720,00

Razem

12.674,01
50.425,08

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
854

85446 4300 - szkolenia

310,00

Ogółem wydatki w 2007 roku

1.062.859,43

Wykonane dochody w 2007 roku.
801

80101

410

26,00

750

3.500,00

920

319,53

970

392,00

Razem
854

85401

4.237,53
830

30.985,10

920

348,86

960

300,00

970

1.457,13

Razem

33.091,09

Ogółem
dochody

37.328,62

22

12. Szkoła podstawowa – Gronowo Górne
Wydatki rzeczowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia:
-materiały biurowe, dyplomy, świadectwa, dzienniki

3.123,-

- środki czystości

3.510,-

- wyposaŜenie

2.710,-

- materiały do remontów i konserwacji,

1.216,-

- wyprawki szkolne

270,-

- ksiąŜki

463,-

- tonery tusze

750,-

- materiały do zmywarki

1.000,-

- leki do gab. pielęgniarki

194,-

- inne: lustro, fototapeta, doniczki, materiały dekoracyjne

950,-

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
- mapy

130,-

- ksiąŜki i wydawnictwa

368,-

- rzutnik

1.463,-

- pomoce dydaktyczne

2.837,-

§ 4260 Zakup energii
- energia elektryczna

11.505,-

- gaz

22.382,-

- woda i ścieki

5.185,-

§ 4300 Zakup pozostałych usług
- MPO - wywóz śmieci

1.657,-

- monitoring

1.172,-

- prowizje bankowe

182,-

- instalacja telefonu

464,-

- znaczki i opłaty pocztowe

888,-

- prenumeraty czasopism

1.809,-

- badania lekarskie pracowników

505,-

- szkolenia BHP i p. poŜ.

690,-

- przegląd gaśnic

318,-

- przegląd kotłowni

1.281,-

- naprawy i konserwacja sprzętu

1.950,-

- oprawa arkuszy ocen

140,23

- pozostałe usługi: wywoływanie zdjęć, abonamenty za uŜywanie programów, przewozy
dzieci na wycieczki i zajęcia, pralnia, wyrób pieczątek

2.695,-

§ 4270 Zakup usług remontowych
- modernizacja wentylatora w świetlicy

1.631,-

- modernizacja instalacji elektrycznej

854,-

- przebudowa części stołówki na świetlice

17.080,-

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych

1.585,-

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

4.205,-

§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
- delegacje nauczycieli

1.148,-

- ryczałt kilometrów

217,-

§ 4430 RóŜne opłaty i składki
- ubezpieczenie szkoły
§ 4740

2.226,-

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,-

Zakup zmywarki kapturowej

8.784,-

85401
§ 6060

DOCHODY
80101 § 0410 Wpływy z róŜnych opłat skarbowych
- duplikaty legitymacji szkolnych

36,-

§ 0750 Wpływy z róŜnych dochodów
- czynsz za mieszkanie ( woźna)
§ 0970 - sprzedaŜ złomu
- saldo konta 132(dochody własne)
75814 § 0920

Odsetki bankowe

1.684,32,40,58
458,55

13. Zespół Szkół – Nowakowo
Obiekt Szkoły dzięki modernizacji i rozbudowy hali sportowej dobrze słuŜą zaplanowanym
celom, umoŜliwia realizację zajęć dydaktycznych, uprawianiu sportu ,korzystanie z nowoczesnej
dobrze wyposaŜonej stołówki szkolnej.
Na bazę szkoły składa się w szczególności: pracownia komputerowa, hala sportowa,
biblioteka multimedialna, stołówka szkolna, gabinety lekcyjne.

Dobra i obszerna baza Szkoły daje dobre moŜliwości uczenia ,rozwijania dodatkowych,
umiejętności, uprawiania sportu. W Zespole Szkół w Nowakowie pracuje 25 nauczycieli i 13
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pracowników niepedagogicznych. Nauczycieli pełnozatrudnionych jest 14 , na część etatu pracuje
11. Zespół Szkół w Nowakowie zatrudnia 3 osoby w administracji oraz 10 pracowników obsługi
Realizacja wydatków za 2007 rok wynosiła 1.609.067,00 zł. Plus zobowiązania w wysokości
170.973,00 zł. Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia, które z
pochodnymi wynoszą 1.065.009,00zł. tj 69,92 % całego budŜetu szkoły.
Średnia płaca pracownika za rok 2007 wynosiła 2.339,00 w tym:
- śr. płaca dyrektora

3.334,00 zł.

- śr. płaca nauczyciela

2.914,00 zł.

- śr. płaca księgowej
- śr. płaca pozostałych pracowników

3.053.00 zł.
1.503,00 zł.

Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
które wyniosły 55.298,00 zł. Średni dodatek nauczyciela wyniósł 368,00zł.
W materiałach i wyposaŜeniu największe wykonanie stanowi zakup oleju Opałowego , kwota
zakupu oleju opałowego za rok 2007 wynosiła 56.083,00 zł. Tak duŜe wykonanie związane jest z
rozbudową szkoły, powstanie dodatkowych sal lekcyjnych , kuchni, hali sportowej.
Nowa kotłownia która miała zminimalizować koszty opału w roku 2007 r. została oddana do
uŜytkowania w styczniu 2008 r.
Realizacja wydatków szkolnych w 2007 r. była związana przede wszystkim w doposaŜeniu
gabinetów lekcyjnych gimnazjum (gabinet matematyki, chemii, fizyki). w pomoce dydaktyczne .
Uzupełniono sprzęt do pracowni komputerowej. Uruchomione zostało stałe szybkie łącze
internetowe do pracowni , księgowości i sekretariatu szkoły. Zakupiono do pokoju nauczycielskiego
sprzęt w postaci szafek dla kaŜdego nauczyciela , zainstalowano stanowisko komputerowe .
W roku szkolnym 2006/07 i 2007

w ramach zadań rzeczowych szkoła przygotowała i wypłaciła

stypendia socjalne dla uczniów naszej szkoły: Gimnazjum w kwocie 9.053,00 zł. Szkoła
Podstawowa w kwocie 22.120,00 zł.
Opłaciła za zorganizowanie „Akcji letniej” w okresie ferii szkolnych dla najbiedniejszych dzieci.
W roku szkolnym 2006/2007 w ramach zadań zleconych szkoła prowadziła akcję „Wyrównywanie
Szans” i wykorzystano środki na kwotę 35.8636,00 zł. Łącznie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Na 2008 rok Dyrektor Zespołu podejmuje działania w kierunku zmniejszenia wydatków na energię
elektryczną poprzez limitowanie zamówionej mocy na poszczególne miesiące po przeprowadzeniu
analizy zuŜycia energii elektrycznej, opłat za rozmowy telefoniczne . Pozyskanie środków poprzez
wynajmowanie hali sportowej .
14. Gimnazjum – Gronowo Górne
W roku 2007 zadania realizację zadań bieŜących naleŜy ocenić na poziomie bardzo dobrym.
Najlepiej o dorobku placówki świadczy fakt uzyskania Certyfikatu Systemu Zarządzania jakością
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ISO 9001:2001, który placówka otrzymała w czerwcu minionego roku. Całkowity koszt certyfikacji
wyniósł 12.973,52.
Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowa sieci informatycznej w szkole, w tym zakup
nowego sprzętu komputerowego. Ze środków budŜetowych zakupiono dwa zestawy multimedialne
(laptop + rzutnik multimedialny), które uŜytkowane są przez zespoły humanistyczny i matematyczno
– przyrodniczy zarówno na lekcjach, jak i zajęciach pozalekcyjnych. Placówka oczekuje na
przyznaną w 2006r. pracownię komputerową, która umoŜliwi łatwiejszy i szybszy dostęp do
technologii informatycznych.
Wykonanie budŜetu w paragrafie 4240 „pomoce naukowe” na poziomie 26.195,65 świadczy
o ciągłych potrzebach w tym zakresie zgodnie z potrzebami nauczycieli i wymaganiami stawianymi
przed uczniami. Systematycznie w gimnazjum rośnie liczba woluminów w bibliotece szkolnej. W
roku 2007 wzrosła o 551 pozycji, a wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2007r. osiągnęła
poziom 33.181,59, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 7887,27. Potrzeby
zakupu ksiąŜek do biblioteki szkolnej są jednak nadal wysokie.
WaŜnym zakupem inwestycyjnym było zainstalowanie na sali gimnastycznej kotary
grodzącej, który poprawiła bezpieczeństwo zajęć wychowania fizycznego zarówno dla uczniów
gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Nakładem własnym odnowiono kolejne gabinety lekcyjne.
W wyniku tych działań na przestrzeni dwóch odnowiono (bez angaŜowania firm zewnętrznych)
wszystkie sale lekcyjne poza pracownią informatyczną, w której remont moŜe przeprowadzić tylko
specjalistyczna firma.
Zadania placówki realizowane są nie tylko ze środków budŜetowych. W ubiegłym roku
dochody gimnazjum osiągnęły poziom 15.370,95. Z tych środków powstała pracownia językowa
o łącznej wartości blisko 17.000,-. W związku z brakami w budŜecie z firmą instalującą pracownię
podpisano umowę ratalną. Podstawową naleŜność w wysokości 9.570,50 pokryto właśnie z dchodów
własnych placówki. Pozostała część zostanie uregulowana z budŜetu lub środków pozabudŜetowych
do końca maja 2008r. Dochody z wynajmu sali gimnastycznej wyniosły 6.729,18.
Wydatki inwestycyjne nie są niestety na poziomie zadawalającym. Z powodu braków
środków (pomimo wniosków Dyrektora Gimnazjum) nie dokonano wymiany ogrodzenia szkoły.
Zwracam uwagę, Ŝe zalecenie taki zostało sformułowane przez Zespoły Kontrolne Ministra Edukacji
w ramach programu „Stop przemocy”. RównieŜ w budŜecie na rok 2008 wydatki na cel nie zostały
uwzględnione pomimo składanych wniosków.
Gimnazjum w Gronowie Górnym uzyskało w ubiegłym roku wiele znaczących sukcesów:
Do najwaŜniejszych naleŜą:
1. uzyskanie Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
2. osiągnięcia dydaktyczne uczniów konkursach przedmiotowych i sportowych:
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a. finaliści etapu wojewódzkiego konkursu języka polskiego, matematycznego,
historycznego
b. finaliści okręgowego Konkursu wiedzy o prawie
c. IV miejsce w podsumowaniu rocznym zmagań sportowych „Gimnazjada” .
3. rozwój infrastruktury szkolnej

15. Gminny Ośrodek Kultury
GOK to instytucja kulturalna składająca się z kilku podmiotów, naleŜą do niej: Gminny
Ośrodek Kultury w Komorowie śuławskim, Biblioteka Gminna w Nowakowie, Biblioteka Gminna
w Komorowie śuławskim, Świetlica z Punktem Bibliotecznym w Przezmarku oraz świetlice gminne
w Janowie ,Nowym Batorowie , Węzinie i Raczkach Elbląskich.
W

zakresie podjętych działań w roku 2007 moŜna wyróŜnić zadania merytoryczne oraz

pozamerytoryczne.
Zadania merytoryczne to formy pracy o charakterze kulturowym i kulturotwórczym,
edukacyjnym i i rozrywkowym objęte swym działaniem teren Gminy

Wiejskiej Elbląg.

Sprawozdanie jest odzwierciedleniem kolejno odbytych w czasie zadań tj. uroczystości, imprez,
festiwali, festynów itp.
Współudział GOK w organizacji zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Pilonie.
Przede wszystkim stworzono i zadbano o oprawę muzyczną w trakcie imprezy. Swój koncert dał
duet w wykonaniu Anny Olkowskiej i Piotra Gawina. Natomiast w Szkole Podstawowej w Węzinie
wystąpił Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „ Nadwiślanie”
21.01.07 r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Impreza odbyła się
w Świetlicy w Janowie oraz w Przezmarku. Uroczystość adresowana była do mieszkańców Gminy
Elbląg. Na część artystyczną składały się występy zespołów i wykonawców GOK. Wystąpiła
gościnnie młodzieŜ szkolna z Gimnazjum w Rychlikach w przedstawieniu pt. „ Pamiętajmy
o ogrodach”. W trakcie imprezy przeprowadzono wiele ciekawych konkursów. Ogółem
w uroczystości wzięło udział 120 osób. Wydatkowano kwotę 200 zł.
Zorganizowano cykl zadań w ramach ferii zimowych, które odbywały się w poszczególnych
podmiotach GOK. W siedzibie GOK w Komorowie śuławskim przeprowadzono zajęcia wokalne
z dostępem dla wszystkich chętnych, zajęcia z zespołami muzycznymi oraz zajęcia – gry w tenisa
stołowego wraz z końcowym jego turniejem. 10 lutego odbyła się równieŜ zabawa karnawałowa, a w
jej programie liczne zabawy i konkursy m.in. na najciekawszy strój, czy wybór królowej i króla
balu. W balu karnawałowym uczestniczyło 80 osób ( dzieci , młodzieŜ , rodzice) z miejscowości:
Janów, Komorowo śuławskie, Przezmark, Nowina, Nowa Pilona, Bogaczewo, Węzina.

W

programie: występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „ Nadwiślanie „,występy solistów z GOK,
konkursy.
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W dniu 21.02.2007 r. zorganizowano dla dzieci i młodzieŜy szkolnej wyjazd do Kina
Światowid w Elblągu. Ogółem pojechały 42 osoby.
W świetlicach w Przezmarku i Janowie odbywały się zajęcia manualne, warsztaty plastyczne,
konkursy plastyczne m.in. na najładniejszy pejzaŜ zimowy oraz zabawy z plasteliną. Był teŜ kramik
z róŜnościami, czyli ferie z rebusem, krzyŜówką i zagadką. Nie zabrakło konkursów dla dzieci oraz
turnieju gry w tenisa.
W bibliotekach w Komorowie śuławskim oraz w Nowakowie odbywały się zajęcia
plastyczne, zajęcia komputerowe , a takŜe konkursy i zabawy literackie.
Ogółem w feriach zimowych udział wzięło 150 osób. Wydatkowano kwotę1500 zł.
10.03.2007 roku w klubie w Nowakowie zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”
W części artystycznej wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury z Komorowa śuławskiego:
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „ Nadwiślanie „ , Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Janowiacy”,
soliści z GOK – Anna Olkowska i Piotr Gawin. Zostały przeprowadzone równieŜ ciekawe konkursy
Udział w uroczystości wzięło 80 osób. Wydatkowano kwotę 500 zł.
Ogłoszeno XI konkurs na Palmy i Pisanki Wielkanocne. Stworzono regulamin konkursowy:
określono beneficjentów , zasady udziału . W następstwie przyjęto prace od uczestników konkursu,
ogłoszono wyniki oraz zorganizowano wystawę pokonkursową. Ogółem w konkursie udział wzięło
74 wykonawców ze szkół podstawowych: w Pilonie Węzinie, Gronowa Górnego oraz Gminnego
Gimnazjum z Gronowa Górnego oraz ze świetlicy w Przezmarku i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Przezmarku. Wydatkowano kwotę 300 zł
"Jedzie pociąg ...”. Pod tym tytułem odbyły się przesłuchania w ramach konkursu wokalnego,
odbywającego się w CKiWM ”Światowid”w Elblągu. GOK w Komorowie śuławskim
reprezentowany był przez solistę Piotra Gawina.
25.05.2007 r. zorganizowano uroczysty

„Dzień

Matki”

z programem

recytatorsko-

wokalnym przygotowanym przez zespoły GOK oraz grupy dzieci i młodzieŜy skupionych w
świetlicach w Janowie i Przezmarku. Uroczystość miała miejsce w świetlicy w Janowie i w
Przezmarku. W programie ciekawe występy artystyczne dla mam. Ogółem udział wzięło 70 osób.
Wydatkowano kwotę 200 zł.
02.06.2007 r. Współudział zespołów z GOK w imprezie kulturalnej pn.„Skarby Depresji”
organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gronowie Elbląskim.
09.06.2007 r. zorganizowano XI Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej “ Słowiki 2007 “.
Przygotowano regulamin festiwalu, który został przesłany do szkół podstawowych w Pilonie,
Węzinie, Gronowie Górnym (gmina Elbląg)i Zwierznie (gmina Markusy), oraz ośrodków kultury
powiatu: elbląskiego, malborskiego i sztumskiego. Powołano jury festiwalu do oceny wykonawców,
dokonano zakupu nagród dla laureatów, zorganizowano poczęstunek. W konkursie udział wzięło 20
wykonawców. Festiwal odbył się na terenie rekreacyjnym przy świetlicy w Przezmarku.
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Wydatkowano kwotę 1010,00 zł.
16.06.2007 r. Współtworzono i koordynowano program artystyczny oraz kierowano ruchem
scenicznym podczas Festynu Gminnego w Weklicach.
Dnia 24.06.2007 r. Gminę Elbląg w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów
Śpiewaczych w miejscowości Jeziorany reprezentował Ludowy Zespół “ Janowiacy “ z GOK w
Komorowie śuławskim Zespół ten otrzymał wyróŜnienie i zdobył nagrodę w wysokości 300 zł.
Dnia 07.07.2007r. zorganizowano festyn środowiskowy- rodzinny w Janowie przy Świetlicy
Wiejskiej z okazji rozpoczęcia wakacji. W programie: gry i zabawy w plenerze, konkursy sportowe,
turniej rodzinny, loteria fantowa oraz występy zespołów i solistów z Gminnego Ośrodka Kultury.
Pozyskano sponsora Firmę CEDEEN

p. Tomasza Stolarowicza, który zafundował dzieciom

i młodzieŜy słodycze i drobne upominki. Udział wzięło 200 osób.
Wydatkowano kwotę 984 zł. Uzyskano dochód z loterii w kwocie 120 zł.
15.08.2007 r. udział zespołu Ludowego „ Janowiacy ” z GOK w Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru w miejscowości Wilkasy koło GiŜycka. W ramach podziękowania uczestnikom
zespołu zorganizowano 2 dniowy wypoczynek nad jeziorem Narie.
20.08.2007 r. w ramach „ Letniej Akcji GOK ” zorganizowano wycieczkę edukacyjnokrajoznawczą do Trójmiasta . W wycieczce ogółem uczestniczyły 42 osoby- dzieci i młodzieŜ
zamieszkałe na terenie wybranych miejscowości Gminy Elbląg: Janów, Przezmark –Osiedle,
Komorowo śuławskie oraz Węzina. W trakcie jej trwania uczestnicy zwiedzili cenne zabytki
historyczne oraz obiekty turystyczne miasta Gdańska (m.in. Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa,
Wielki

Młyn,

Kościół

św.

Katarzyny,

Bazylikę

Mariacką,

Bramę

WyŜynną).

Ponadto podczas wyjazdu dzieci uczestniczyły w godzinnym rejsie po Zatoce Gdańskiej. Nie odbyło
się bez zwiedzania głównych atrakcji Sopotu- mola, Krzywego Domu, Łazienek Południowych- oraz
spaceru deptakiem ulicy Bohaterów Monte Cassino. Atrakcją organizowanej wycieczki był równieŜ
trzygodzinny pobyt w aquaparku w Sopocie, który oprócz tego, Ŝe dostarczył dzieciom
niezapomnianych wraŜeń, wykazał ogromne działania profilaktyczne i społeczne.
Wydatkowano kwotę 2000,00 zł.

(dofinansowano przez Gminną Komisję Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ).
09.09.2007 r. – udział Ludowego Zespołu „ Janowiacy” w XXIV Regionalne Prezentacje
Artystyczne Zespołów Wiejskich w Sztumie. Nasz zespół zajął I miejsce w kategorii zespołów
śpiewaczych i otrzymał nagrodę pienięŜną w wysokości 300 zł.
15.09.2007.- udział zespołów i solistów z Gminnego Ośrodka Kultury w DoŜynkach
Powiatowych, organizowanych w miejscowości Godkowo.
16.09.007 r. zorganizowano i przygotowano program artystyczny podczas festynu
Parafialnego z okazji odpustu w Przezmarku . W programie m.in. konkurs na najsmaczniejszy
29

wypiek domowy. W części artystycznej udział wzięły zespoły i wokaliści z GOK. Ogółem udział
wzięło 150 osób
Wydatkowano kwotę 100 zł.
23.09.2007 r. zorganizowano część artystyczną w ramach trwających DoŜynek Gminnych,
które odbyły się w Nowakowie. W programie liczne występy zespołów z Gminnego Ośrodka
Kultury:
-Ludowy Zespół “ Janowiacy “
-Kapela Biesiadna
-soliści GOK Lidia Wiernicka i Piotr Gawin
-Zespół “ Avista “ (wynajem zespołu oraz nagłośnienia )
Podczas doŜynek dodatkowo GOK odpowiadał za kierowanie ruchem scenicznym oraz organizację
dyskoteki.
Wydatkowano kwotę 2741 ,00 zł.
09.10.2007 r. zorganizowano konkurs plastyczny pn. “Bezpieczne dzieciństwo i młodość “ w
ramach realizacji Programu “ Bezpieczna Gmina Elbląg “. Wstępnie rozesłano regulaminy do szkół
podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Elbląg. Do konkursu zostało zgłoszonych sześć
projektów plastycznych-makiet bezpiecznego spędzania czasu wolnego-wykonanych przez uczniów
szkół podstawowych z Węziny, Gronowa Górnego i Zespołu Szkół w

Nowakowie. Na

podsumowanie i wręczenie nagród laureatom zaproszono do udziału przedstawicieli policji p.
Włodzimierza Koszelowa i p. Rafała Gorczyńskiego, którzy przekazali dzieciom i młodzieŜy
informacje nt. bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Ogółem udział wzięło 60 osób.
Wydatkowano kwotę 383 zł.
17.11.2007 r. zorganizowano uroczystość z okazji “ Dnia Seniora “w siedzibie GOK w
Komorowie śuławskim. W programie:

liczne występy artystyczne m.in. Ludowego Zespołu

'Janowiacy “ , wokalistów Piotra Gawina i Lidii Wiernickiej. W ramach współpracy zaproszono do
udziału Ludowy Zespół 'Pasłęczanie“ z Ośrodka Kultury w Pasłęku, który dał jednogodzinny
koncert . Ogółem udział wzięło 80 osób. Wydatkowano kwotę 712,00 zł.
30.11.2007 r. zorganizowano w świetlicy w Janowie oraz w Przezmarku

zabawę

andrzejkową dla dzieci i młodzieŜy szkolnej. W trakcie zabawy przeprowadzono konkursy oraz
wróŜby andrzejkowe. W imprezach uczestniczyło 70 osób.
Wydatkowano kwotę 160 zł.
18.12.2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano po raz pierwszy konkurs na
najładniejsze ozdoby choinkowe i świąteczne. Wcześniej przygotowano i rozesłano regulamin
konkursu do szkół

w Pilonie, Węzinie, Gronowie Górnym i

w Nowakowie, gimnazjalnych

w Gronowie Górnym i Nowakowie oraz świetlic i Środowiskowego

Celem konkursu było
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kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczych oraz przekazywanie umiejętności
rękodzielniczych młodemu pokoleniu. Wydatkowano kwotę 250 zł.
20.12.2007 r. zorganizowano „Wieczór Kolęd”. Do udziału w wieczorze zaproszono władze
gminne, radnych oraz członków zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Ogółem w
imprezie udział wzięło 30 osób.
Wydatkowano kwotę 263 zł.
Dodatkowo w 2007 roku występowano z wnioskami do instytucji i fundacji wspierających
działania kulturalne.
Do 15.05.2007 roku realizowano dotację uzyskaną z Fundacji Wspomagania Wsi - projekt
pn. „Małe centrum kulturalno-oświatowe ”w świetlicy w Janowie.
Sieć biblioteczna:
Biblioteka w Komorowie śuławskim i Nowakowie.
W roku sprawozdawczym 2007 zakupiono ze środków organizatora 340 woluminów na sumę
6.321,59 zł., natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 247 woluminów
na sumę 4.632 zł. Oprócz zakupu ksiąŜek biblioteki prenumerowały 17 tytułów czasopism.
Zarejestrowano ogółem 548 czytelników. Czytelnicy odwiedzili jednostki 3765 razy i wypoŜyczyli
na zewnątrz ogółem 7956 woluminów.
W ramach działalności kulturalno-oświatowej zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieŜy
w czasie

ferii zimowych. W ramach współpracy przyjęto wycieczki uczniów ze szkół

podstawowych. Eksponowano nowości wydawnicze, wystawki ksiąŜek .
Punkt Biblioteczny w Przezmarku
W roku sprawozdawczym 2007 zakupiono woluminów na kwotę 1610,29 zł. Oprócz zakupu
ksiąŜek punkt biblioteczny prenumerował 6 tytułów czasopism. Zarejestrowano 51 czytelników.
WypoŜyczono 375 woluminów. Popularyzowanie punktu bibliotecznego i posiadanych zbiorów
poprzez organizowanie wystawek, oraz bieŜące eksponowanie nowości wydawniczych to niektóre
zrealizowane zadania promocyjno-informacyjne w niniejszym obiekcie.
Zadania remontowo – inwestycyjne :
W ramach zrealizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury
do najwaŜniejszych prac naleŜą:
- zakup i doposaŜenie sprzętu muzycznego i nagłaśniającego;
- wymian ośmiu okien w siedzibie GOK i w świetlicy w Przezmarku;
-zakup i montaŜ drzwi wewnętrznych w biurze GOK;
- połoŜenie nowej terakoty przy wejściu do Biblioteki w Nowakowie;
- zakup i montaŜ brakujących rynien przy siedzibie GOK .
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16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W roku 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu
pomocy

społecznej,

świadczeń

rodzinnych

,

zaliczek

alimentacyjnych

oraz

dodatków

mieszkaniowych. Ponadto nadzorował działalność Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku oraz
Klubu Integracji Społecznej oraz prace społecznie uŜyteczne. Podobnie jak w latach poprzednich
przez cały rok 2007 Ośrodek zajmował się takŜe dystrybucją produktów Ŝywnościowych
uzyskiwanych z Banku śywności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD.
W minionym roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2261 róŜnego rodzaju wniosków o
pomoc pienięŜną z czego:
-

o dodatki mieszkaniowe wpłynęło 205 wniosków

-

w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 1002 wniosków

-

w ramach pomocy społecznej 1054 wniosków

Ilość złoŜonych wniosków była na podobnym poziomie jak w roku 2006.
Na realizację wszystkich zadań związanych z udzielaniem świadczeń pienięŜnych ( pomoc
społeczna, świadczenia rodzinne wraz zaliczką alimentacyjną, dodatki mieszkaniowe) wydatkowano
ogółem 4.050.386 zł, z czego:
-

pomoc społeczna – 1.158.894 zł ( w tym 363.938 zł ze środków własnych gminy)

-

świadczenia rodzinne – 2.716.550 zł ( w tym 268.300 zł zaliczka alimentacyjna)- wszystko
ze środków zleconych

-

dodatki mieszkaniowe – 174.942 zł ( w całości ze środków własnych gminy )

Realizację zadań realizowanych przez Ośrodek przedstawia poniŜsza tabela
Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne Dodatki
i zaliczka

mieszkaniowe

alimentacyjna
Ilość wniosków
o pomoc
Kwota

wydatków

1054

1002

205

1.158.894

2.716.550

174.942

1.047

1657

na

świadczenia
Ilość osób objętych pomocą
(którym przyznano decyzją
świadczenie )

104

( łacznie z 421
dziećmi za które
opłacany był posiłek

32

szkolny)
Ilość rodzin

534

887

104

1601

2986

Brak danych

1577

1426

194

Ilość osób w rodzinie

Ilość wydanych decyzji

Ilość świadczeń
63.333

27780

189

Na uwagę zasługuje, iŜ środki na realizację świadczeń z pomocy społecznej pochodziły z budŜetu
centralnego oraz budŜetu gminy, na realizację dodatków mieszkaniowych wyłącznie ze środków
gminnych a na realizację świadczeń rodzinnych wyłącznie ze środków centralnych.
Ilość osób zgłaszających się o pomoc społeczną i dodatki mieszkaniowe w porównaniu do lat
poprzednich pozostała na podobnym poziomie a nawet nastąpił niewielki spadek.
Dość odczuwalnie spadła liczba bezrobotnych zgłaszających się do Ośrodka o pomoc finansową. W
2006 roku było takich osób 283 podczas gdy w 2007 - 218.
W zakresie pomocy społecznej tradycyjnie od lat najczęściej świadczenia pienięŜne w roku 2007
przyznawane były z powodu bezrobocia, ubóstwa i niepełnosprawności.
Patrząc na rejony z których pochodzą wnioski o pomoc , nie zmienia się to juŜ od dawna. Najwięcej
wpływało ich z byłych osiedli popegeerowskich jak Przezmark, Batorowo, Janów, Bielnik Drugi.
Na terenie naszej gminy w roku 2007 nie było Ŝadnej miejscowości, z której nie wpływałyby
wnioski o pomoc materialną.
Ośrodek , jak co roku finansował posiłki szkolne dla dzieci. We wskazanym okresie czasu, z
pomocy tej korzystało aŜ 421 dzieci pochodzących z 216 rodzin. Na tę pomoc wydatkowano
163.324,- zł i sfinansowano 59.401 posiłków.
W 2007 roku Ośrodek w imieniu gminy nadzorował prace społecznie uŜyteczne. W ramach tej
formy pomocy zatrudniono blisko 60 osób, które wykonywały swoją pracę w róŜnych jednostkach
organizacyjnych gminy w okresie od 01.03 do 31.10.2007 roku.
Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną.
Uściślono współpracę w szczególności z policją , szkołami i kuratorami sądowymi.
Przez cały 2007 rok kontynuowano takŜe dystrybucję Ŝywności pozyskiwaną z Banku śywności.
Ogółem wydano blisko 37 ton produktów Ŝywnościowych takich jak mąka, sery, cukier, kasza, ryŜ
oraz blisko 20 000 litrów mleka dla ponad 1000 osób z terenu naszej gminy.
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W ramach aktywizacji zawodowej w zajęcia w Klubie Integracji Społecznej ukończyło 12 osób.
Osoby te zostały przygotowane przez specjalistów do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.
17. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano z budŜetu w 2007 roku kwotę
60.416 zł. Wpływy z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
wyniosły 84.886 zł. Rok 2007 był kolejnym okresem realizacji Programu, w ramach, którego
zrealizowano następujące zadania:
REALIZACJA ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH
PRIORYTET
1.Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej, oraz zakupu
oleju opałowego do świetlicy środowiskowej w Przezmarku.
Rozwiązywanie 2. BieŜące funkcjonowanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego; z 11
problemów
osobami przeprowadzono rozmowę profilaktyczną.
alkoholowych 3. Na 11 posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydano 17 postanowień opiniujących wnioski o wydanie
zezwolenia.
4. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wpłynęło 15 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
przeciwalkoholowego. Do biegłych orzekających w przedmiocie
uzaleŜnienia od alkoholu skierowano 9 osób. Zgłosiły się 3 osoby.
5.Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 7 wniosków o zastosowanie
obowiązku leczenia.
7. Udział członków Komisji i osób zajmujących się realizacją Programu w
szkoleniach i konferencjach.
I.
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1. Zrealizowano 4 programy profilaktyczno- wychowawcze:
• „Dzieci w sieci’ dla klas IV-VI w SP w Pilonie, Węzinie, Gronowie
Górnym i Zespole Szkół w Nowakowie (około 231 uczniów),
Profilaktyka
• „PomóŜ mi” dla młodzieŜy gimnazjalnej w Zespole Szkół w
Nowakowie (około 77 uczniów).
2.Współudział w dofinansowaniu wypoczynku zimowego i letniego:
• 19-23.02.2007 – zimowisko w SP w Pilonie (25 uczniów),
• 30.06.-07.07.2007 - kolonia letnia w Mikoszewie (90 dzieci),
• 22-31.08.2007 – kolonia letnia w Mikoszewie (13 dzieci).
3. Dofinansowanie organizowanych przez SP w Gronowie Górnym, Pilonie,
Węzinie, Zespół Szkół w Nowakowie i Świetlicę Środowiskową w
Przezmarku imprez integracyjnych, preferujące aktywne formy spędzania
wolnego czasu.
4. Dofinansowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych, których celem
była edukacja, integracja zespołów klasowych oraz poznanie ciekawy
miejsc naszego regionu zorganizowanych przez:
• SP i Gimnazjum w Gronowie Górnym
• Zespół Szkół w Nowakowie
• SP w Pilonie: 22-23.06.2007 – Warszawa (uczniowie klas III-VI),
19.06.2007 – Stegna (uczniowie całej szkoły),
21-22.10.2007 - Kazimierz Dolny (45 uczniów)
• SP w Węzinie: 11-12.06.2007 – Ciechocinek, Toruń (35 uczniów z
klas II, V-VI),
14-15.06.2007 – jak wyŜej (43 uczniów z klas I, III, IV).
5. Współudział w przeprowadzeniu w Gminnym Ośrodku Kultury w
Komorowie śuławskim zajęć, w ramach Programu „Bezpieczne dzieciństwo
i młodość”.
6. Współfinansowanie w wykonaniu placu zabaw w Myślęcinie.
1. Liczba punktów sprzedaŜy z napojami alkoholowymi:
III.
• ogółem – 34
Rynek napojów
• w miejscu sprzedaŜy i podawania – 6
alkoholowych
• poza miejscem sprzedaŜy – 28
2. Liczba wydanych zezwoleń ogółem – 30
3. Liczba wygaszonych zezwoleń ogółem – 29
II.

18. Informatyka
a) Informatyka
Zadanie
Sprzęt informatyczny

Oprogramowania

WdroŜenia

Szczegóły
1. Zakup 15 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem
2. Zakup profesjonalnego urządzenia do zapewnienia
bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komputerowej DFL-800
3. Zakup drukarki laserowej mono – 2 szt.
4. Zakup zestawów komputerowych – 4 szt.
1. Zakup Oprogramowania MS Office SBE 2003 PL na licencji
open goverment – 5 szt.
2. Zakup Oprogramowania Macromedia Dreamweawer – 1 szt.
3. Zakup Oprogramowania Adobe Acrobat – 1 szt.
Trwa wdroŜenie systemu do wspomagania zarządzania w Urzędzie
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Gminy o nazwie Puma, w roku 2007 zostały wdroŜone moduły
księgowe, oraz do obsługi ewidencji ludności.
Naprawy i konserwacje
1. BieŜąca konserwacja i naprawy sieci komputerowej oraz
komputerów
2. BieŜąca aktualizacja strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej
3. BieŜąca aktualizacja strony internetowej Gminy Elbląg
Inne
1. Stworzono system pod nazwą Elektroniczna Obsługa Rady
Gminy Elbląg, którego zadaniem jest wyeliminowanie
dokumentów papierowych w pracy Rady Gminy Elbląg.
2.Przeprowadzenie przetargu na zakup materiałów
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i drukujących
urządzeń biurowych
3. WyposaŜono serwerownię w profesjonalny sprzęt
teletechniczny (szafa serwerowa)
Projekt Wrota Warmii i W Ramach projektu Gmina Elbląg otrzymała 5 zestawów
Mazur
komputerowych, serwer oraz aktywne urządzenie Cisco.
Rozpoczęto prace nad wdroŜeniem pełnego systemu SOJST
PUMA oraz systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
RBIP-u (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz Elektronicznej
Skrzynki Podawczej.
b) promocja
− Zakup i montaŜ Tablic Sołeckich
− Wydawanie biuletynu informacyjnego „W naszej Gminie”
− Zakup materiałów promocyjnych
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