CZĘŚĆ DRUGA:
Z REALIZACJI ZADAŃ
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1. Budownictwo
L.p Zakres robót
.
1
2
1. Budowa dróg tymczasowych w Gronowie Górnym –
Osiedle Agatowa
Wykonano:
- korytowanie dróg gr.20cm na pow. 3.3960,00m2
- warstwy podsypkowe z piasku na pow. 3.3960,00m2
- nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych 3,0x1,50m na pow.
3.186,00m2
- nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych 3,0x1,0 na pow. 210,00
m2
2. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pilonie
Wykonanie remontów sanitariatów uczniowskich w
budynku szkoły podstawowej w Pilonie z dostosowaniem
do obowiązujących warunków technicznych wykonanie i
odbioru robót
3..

Termin
Uwagi
realizacji
3
28.07.2008.
÷
30.09.2008.

5

24.10. ÷
29.12.2008

Remonty
1. Wymiana zasilania i instalacji elektrycznej wewnętrznej 19.02. ÷
w dwóch mieszkaniach gminnych z lokalizacją Kępa
29.02.2008
Rybacka 29 mieszkanie nr 2 i A

Zalecanie pokontrolne
pismo ENERGA –
OPERATOR
TO/JW./10355/07 z dnia
28.12.2007r.

2. wykonanie systemu alarmowego w PPOZ w Nowakowie

31.03. ÷
07.04.2008
3. wymiana balustrady stalowej na balustradę ze stali
01.06.. ÷
nierdzewnej w budynku Urzędu Gminy Elbląg
30.06.2008
4. Roboty dekarskie na dachu starego budynku Urzędu
28.05. ÷
Gminy w Elblągu
13.06.2008
5. Wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku
28.05. ÷
starego budynku Urzędu Gminy
23.06.2008
6 wymiana zasilania i instalacji elektrycznej wewnętrznej w 07.07. ÷
Zalecanie pokontrolne
dwóch mieszkaniach gminnych w lokalizacją Kępa Rybacja 28.07.2008 pismo ENERGA –
8 gm. Elbląg
OPERATOR
TO/JW./5124/08 z dnia
12.06.2008r.
7. wykonanie przyłącza wodociągowego do dwóch lokali
04.08. ÷
gminnych w budynku Węzina 10A dz. Nr 16/8;16/9
25.08.2008
8. wykonanie termoizolacji stropodachu wełną mineralną
03.07. ÷
metodą wtryskową na nowym budynku Urzędu Gminy
31.12.2008
9. wykonanie udroŜnienia ciągu kanalizacyjnego i regulacja 18.08. ÷
studzienek w miejscowości Przezmark Osiedle
28.08.2008
10. Modernizacja WLZ dla klatki A i B oraz wymiana
15.12 ÷
Zalecanie pokontrolne
zasilania dla siedmiu mieszkań gminnych z lokalizacją
30.12.2008 pismo ENERGA –
Przezmark 27
OPERATOR
TO/JW./6865/08 z dnia
31.07.2008r.
11. wymiana obróbek blacharskich i remont kominów na
22.12.2008
dachu budynku gminnego w miejscowości Nowe Batorowo ÷
28 gm. Elbląg
06.01.2009
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2. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic
INWESTYCJE, REMONTY, PRZEBUDOWY I UTRZYMYWANIE DRÓG GMINNYCH
I. INWESTYCJE:
1. MYSLĘCIN-PASIEKI – wykonano przebudowę drogi gruntowej gminnej nr 101014 N długości
1.100 mb i szerokości pasa jezdni 4,50 mb o nawierzchni drogi z masy bitumicznej wraz z
odwodnieniem korony drogi.
II. REMONTY, PRZEBUDOWY i UTRZYMYWANIE DRÓG GMINNYCH
1. NOWINA – zrealizowano usługę korytowania dodcinka drogi gruntowej gminnej (dz.nr35)
spycharką gąsiennicową na długości ok. 200 mb;
2. NOWINA - zrealizowano usługę transportową – dowóz gruzu budowlanego na podbudowę
odcinka drogi gminnej (dz. nr 35) dł. ok. 200 mb;
3. KEPINY WIELKIE – wyremontowano odcinek drogi gminnej dł. 0,5 km o nawierzchni z gruzu
poformierskiego (równiarka, walec samojezdny + skrapiarka wody) wraz z okoszeniem i
odkrzaczeniem poboczy drogi;
4. DŁUśYNA – zrealizowano dowóz 36 ton gruzu budowlanego na odcinek drogi gruntowej
gminnej o dług. ok. 30 mb;
5. SIERPIN – zrealizowano naprawę pętli autobusowej przy przystanku;
6. NOWAKOWO – wykonano remont chodnika o długości 220 mb i szer. 120 cm przy drodze
gminnej prowadzącej do osiedla mieszkaniowego dawnego ZR Nowakowo, gdzie zakupiono między
innymi 24,0 m³ betonu Ŝwirowego B-25 wraz z transportem, 15 ton piasku do podsypek oraz usługę
koparko-ładowarki, ciągników z przyczepami do wywozu nadmiaru ziemi z poboczy drogi i
remontowanego chodnika;
7. GRONOWO GÓRNE – naprawiono zniszczony odcinek drogi gminnej –dz. nr 61 – ulica
Topazowa na długości 150 mb, gdzie zrealizowano odwodnienie drogi częściowo rurami PVC ze
studnią i odkrytym rowem przydroŜnym, nawieziono i utwardzono kamieniem łamanym
powierzchnię ok. 160 m² drogi, odkrzaczono i podcięto przydroŜne drzewa;
PILONA

- wyremontowano odcinek drogi gminnej (dz. nr 58/1) na długości 200m poprzez

dosypanie mieszanki z tłucznia kamiennego i piasku wraz z jego utwardzeniem, poszerzono jezdnię
z 3,50 m na 4,50 m, wykonano odwodnienie korony drogi poprzez wykopanie rowu przydroŜnego i
zamontowaniu systemu odwadniającego z rur PVC.
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INWESTYCJE, MODERNIZACJE, BUDOWA I KONSERWACJE OŚWIETLEŃ
DROGOWYCH
I. INWESTYCJE
MontaŜ przewodów izolowanych i energooszczędnych opraw oświetlenia dróg na istniejących
słupach energetycznych w miejscowościach:
1. KOMOROWO śUŁAWSKIE – osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - 19 sztuk
opraw
2. WĘZINA – przy rzece Wąskiej - 10 szt,
3. WĘZINA – przy szkole podstawowej - 2 szt,
4. LISÓW - 3 szt,
5. PASIEKI - 2 szt.

II. MODERNIZACJE I KONSERWACJE
Konserwacja i naprawa oświetleń drogowych przez Energa S.A. – zgodnie z całoroczną umową
konserwacyjną.

BUDOWA, PRZEBUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH.
1. BATOROWO – zrealizowano oczyszczenie i odmulenie odcinka rowu o dł. 85 mb,
przebudowano przepust pod zjazdem odkrzaczono pobocza czyszczonego rowu melioracyjnego przy
działkach gminnych;
2. DŁUśYNA – oczyszczono i odmulono rów melioracji szczegółowej przy działkach gminnych na
długości 462 mb w celu udroŜnienia spływu wód opadowych do kanału podstawowego;
Ochrona środowiska
W zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków.
1. Dopłacono do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i ścieki.
2. Wywieziono na oczyszczalnię w Elblągu, nieczystości płynne z gminnych zbiorników - szambw Nowakowie, Węzinie i Batorowie.
3. Wykonano remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową studzienek w Przezmarku.
4. Odnowiono pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody w Raczkach Elbląskich i Tropach.
5. Zakupiono zbiornik na wodę czystą o pojemności V = 1000,0 l i na podstawie umowy
wypoŜyczono Państwu Domagała, zam Gronowo Górne ul. Agatowa.
6. Zapewniono cotygodniowy dowóz wody czystej dla dwóch rodzin w Gronowie Górnym ul.
Agatowa.- Państwa Domagała i Chmielewskich.
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7. Wykonano remont jednej studzienki kanalizacyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Janów.
8. Zakupiono i zamontowano zestaw hydroforowy w stacji podnoszenia ciśnienia w Komorowie
śuławskim.
9. WyposaŜono w urządzenia oczyszczające gminną oczyszczalnię ścieków w Węzinie.

Ochrona zwierząt oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach.

1. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapano 19 bezdomnych psów i umieszczono je
w schronisku dla zwierząt w Wejherowie.
2.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.
3.Usunięto 2 drzewa rosnące na terenie gminnym w miejscowości Myślęcin zagraŜające
bezpieczeństwu przebywających tam osób.
5. Zlikwidowano dwa dzikie wysypiska śmieci w Nowakowie i Bielniku Pierwszym.
6. Wywieziono na składowisko w Rubnie odpady z pojemnika przy ZKM Nowakowo oraz odpady z
pojemników do selektywnej zbiorki z terenu całej gminy.
7. Wywieziono do utylizacji do POSKÓR w Sztumie padlinę (łosia, sarnę oraz łabędzie) z terenu
gminy.
8. Zakupiono worki do selektywnej zbiórki opadów (współfinansowane w 50% z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska).

Działalność gospodarcza i kadry
W 2008 r. zatrudniono było w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i przygotowania
zawodowego 59 osób.
a) w ramach umowy Nr 5602-07/2007 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych ( umowa zawarta w dniu 09.03.2007 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w
którego imieniu działa Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu
Pracy w Elblągu Ewa Micuda , a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Grzegorza
Nowaczyka) zatrudniono 3 osoby na stanowisko: pracownik administracyjno – biurowy
w okresie od 12.03.2007 do 11.03.2008( Monika Ponichtera )
od 10.04.2008 do 21.01.2008 ( Anna Dombrowska )
od 29.01.2008 do 11.03.2008 ( Barbara Wiśniewska )
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b) w ramach umowy Nr 5602-11/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych ( umowa zawarta w dniu 06.03.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w
którego imieniu działa Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu
Pracy w Elblągu Ewa Micuda , a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę
Kwoczek ) zatrudniono 1 osobę na stanowisko: pracownik administracyjno – biurowy
na okres od 10.03.2008 do 09.09.2008

II. Umowa w ramach robót publicznych - 22 osoby
Zwrot kosztów wynagrodzeń to 1000 zł miesięcznie za kaŜdego zatrudnionego pracownika oraz
składkę na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.
a) w ramach umowy Nr 5612-12/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych
( umowa zawarta w dniu 06.03.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa
Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa
Micuda , a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę Kwoczek ) zatrudniono 22
osoby na stanowisku:
pracownik administracyjno – biurowy 2 osoby
robotnik gospodarczy

20 osób

na okres od 17.03.2008 do 16.09.2008

b) w ramach umowy Nr 5612-18/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych
( umowa zawarta w dniu 03.07.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa
Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa
Micuda , a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę Kwoczek )
zostały zatrudnione 6 osoby na stanowisko: robotnik gospodarczy na okres od 07.07..2008 do
30.11.2008
Zwrot kosztów wynagrodzeń to wysokość minimalnego wynagrodzenia co miesiąc za kaŜdego
zatrudnionego pracownika oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

c) w ramach umowy Nr 5612-33/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych
( umowa zawarta w dniu 22.08.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa
Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa
Micuda , a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę Kwoczek )
zostały zatrudnione 3 osoby na stanowisko: robotnik gospodarczy na okres od 01.09.2008 do
30.11.2008
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d) w ramach umowy Nr 5612-36/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych
( umowa zawarta w dniu 30.09.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa
Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa
Micuda , a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę Kwoczek )
zostały zatrudnione 2 osoby na stanowisku: pracownik administracyjno – biurowy na okres od
01.10.2008 do 30.03.2009

e) w ramach umowy Nr 5870-170/2008 z dnia 30.09.2008 o odbywaniu przez bezrobotnego u
pracodawcy przygotowania zawodowego) na stanowisku: robotnik gospodarczy 22 osoby na okres
od 06.10.2008 do 05.02.2009. Wypłacono ekwiwalent za uŜywanie odzieŜy roboczej.

5. Rada Gminy i BHP
Rada Gminy.
W 2008 roku Rada Gminy Elbląg obradowała na 10 sesjach, w tym dwie sesje zwołane były w
trybie nadzwyczajnym. Komisje Stałe Rady Gminy pracowały na 22 posiedzeniach, w tym odbyły
się 3 posiedzenia wspólne. Podczas sesji w 2008 roku Rada Gminy Elbląg podjęła 55 uchwał, które
dotyczyły w większości spraw finansowych, gospodarki przestrzennej i infrastruktury.
Radni, sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli podczas sesji zgłosili 116 wniosków i interpelacji.
Rok 2008 był rokiem podsumowań na okoliczność 18 rocznicy powstania samorządów gminnych. Z
tej

okazji w dniu 26.06.2008 r. odbyła się uroczysta sesja, podczas której wyróŜniono osoby

pracujące na rzecz Gminy Elbląg od co najmniej 18 lat.
Rok 2008 to takŜe rok zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych w Gminie Elbląg. 24
stycznia 2008 r. Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę o wyborze Pani Genowefy Kwoczek na Wójta
Gminy Elbląg. Na sesji 20 listopada 2008 r. na stanowisko Sekretarza Gminy powołano Panią
Krystynę Murawską, natomiast na Zastępcę Wójta Zarządzeniem Wójta Gminy Elbląg został
powołany Pan Zygmunt Tucholski.

BHP
1. Prowadzono szkolenia wstępne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
przygotowania zawodowego i absolwentów odbywających staŜ.
2. Sporządzano wnioski o wypłatę ekwiwalentu pienięŜnego za odzieŜ ochronną i środki czystości
dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy.
3. Dokonano analizy terminowości badań okresowych pracowników Urzędu Gminy .
4. Sporządzono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku robotnik gospodarczy w Urzędzie
Gminy.
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5. Sporządzono szczegółowe programy szkoleń okresowych dla pracowników administracji,
pracowników obsługi oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
6. 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/ - 298
2. Rejestracji zgonów /nanoszenie zmiany na KOM i do bazy/ Przeniesienie KOM-u do
kartoteki byłych mieszkańców - 63
3. Rejestracji małŜeństw / nanoszenie zmiany na KOM i do bazy / - 103
4. Rejestracji urodzeń / załoŜenie nowego KOM-u, wpisanie do bazy i oddanie do stacji
komputerowej „PESEL” w celu nadania numeru ewidencyjnego/ - 113
5. Rejestracji rozwodów, separacji / nanoszenia zmiany na KOM i do bazy/ - 32
6. Wydawaniu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały - 388
7. Powiadamianiu WKU o zmianach adresowych / zameldowanie na pobyt stały,
wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicą/ - 68
8. Sporządzanie sprawozdania statystycznego z zakresu ewidencji ludności
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 - 63
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:
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Tutejsze BDO zgodnie z zakresem obowiązków wyznaczonych tej komórce zajmuje się:
- przyjmowaniem wniosków o wydanie dokumentów toŜsamości - 614
- wydawanie dowodów osobistych - 614
- bieŜąca aktualizacja baz danych

- 614

- wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentów na bieŜąco wg potrzeb
- kasowaniem dowodów osobistych osób zmarłych
- bieŜąca korespondencja z Urzędami, innymi jednostkami organizacyjnymi takimi jak Sądy ,
Komisariaty Policji oraz osobami fizyczny
7. 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 1989 – wiosna 2008 r.

-

podlegało poborowi : 62 osoby rocznika podstawowego,

-

rejestracja przedpoborowych rocznika 1990 - 61 osób,

-

przeprowadzono szkolenie formacji obrony cywilnej Gminy Elbląg oraz kurierów biorących
udział w akcji kurierskiej.

3. Zarządzanie kryzysowe
-

opracowano Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Elbląg,

-

zakupiono laptopa , urządzenie wielofunkcyjne z faksem

4. Obrona cywilna
-

uaktualniono Plan Obrony Cywilnej Gminy Elbląg

-

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

5. Komunikacja
-

oznakowanie dróg gminnych / realizacja wniosków/

a/ zakup znaków drogowych : drogowskaz Pasieki , Myślęcin; drogowskaz Weklice, Pasieki;
drogowskaz Myślęcin, Bogaczewo ; tablica miejscowości –Nowe Pole; drogowskaz w kształcie
strzały dwustronny – Przezmark Osiedle;
-

wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Lisów,

-

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;
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-

zorganizowano XI Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Gronowie
Górnym w dniu 17.06.2008 r.;

-

wydano 5 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym na terenie Gminy dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „NOIR” Katarzyna
Tobolewska.

8. Ochrona przeciwpoŜarowa
W 2008 r. wykonano następujące czynności związane z pracą stanowiska ds. ochrony
przeciwpoŜarowej Urzędu Gminy Elbląg:
1. uczestniczono w kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z
terenu Gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sześciu straŜach. Sporządzono stosowną
dokumentację.
2. prowadzono prace remontowe w remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowakowie (remont
elewacji zewnętrznej, bramy wjazdowej, boksu garaŜowego),
3. zorganizowano eliminacje na szczeblu szkolnym oraz gminnym Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pod
hasłem „MłodzieŜ zapobiega poŜarom”. W turnieju uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych
oraz gimnazjów. Zwycięzcy poszczególnych grup uczestniczyli w obozie młodzieŜowych druŜyn
poŜarniczych w Krynicy Morskiej na przełomie czerwca i lipca. Koszt pobytu pokrył Urząd Gminy
Elbląg,
4. zorganizowano obchody „Dnia straŜaka” w poszczególnych siedzibach OSP,
5. uczestniczono, wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, w odbiorach ppoŜ.
nowych obiektów oddawanych do uŜytku na terenie Gminy,
6. przeprowadzono pogadanki we wszystkich szkołach na terenie Gminy przed okresem
wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieŜy poruszając tematykę bezpieczeństwa i profilaktyki
poŜarowej,
7. przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci i personelu we wszystkich
szkołach podstawowych i gimnazjach działających na terenie Gminy.
8. zakupiono ze środków pozyskanych z Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w ramach
dotacji celowej dla OSP Nowakowi, sprzęt o wartości 3000,- zł (ubrania koszarowe, latarki,
radiotelefon przenośny, obuwie poŜarnicze),
9. uczestniczono w zebraniach i posiedzeniach Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Elblągu
10. prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w jednostkach OSP,
11. kierowano działaniami ratowniczo – gaśniczymi podczas poŜarów i miejscowych zagroŜeń na
terenie Gminy,
12. jednostki OSP uczestniczyły w festynach organizowanych przez Urząd Gminy Elbląg realizując
zadania związane z zabezpieczeniem imprez pod kątem bezpieczeństwa ppoŜ.,
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13. aktualizowano strony internetowe z informacjami na temat Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
działających na terenie Gminy zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego OSP RP,
14.

dokonano

obowiązkowego

ubezpieczenia

członków

jednostek

OSP

od

następstw

nieszczęśliwych wypadków podczas działań ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeń,
15. dokonano obowiązkowego ubezpieczenia OC wszystkich pojazdów gaśniczych będących na
wyposaŜeniu jednostek OSP,
16. przeprowadzono X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieŜy pod
hasłem „112 w trudnej sprawie – nie uŜywaj przy zabawie”. W konkursie uczestniczyły dzieci i
młodzieŜ ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg (luty),
17. zakupiono nowe znaki ewakuacyjne do budynku uŜytkowanego przez Urząd Gminy Elbląg,
rozmieszczono je na ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18. wykonano dokumentację techniczną rozbudowy remizy OSP Weklice, sporządzono wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP.
9. Oświata
I. Organizacja roku szkolnego 2007/2008 oraz 2008/2009
1. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach
Zespół
Szkół w
Nowakowie

„O”

Rok
szkolny
2007/2008
Rok
szkolny
2008/2009

Szkoła
Gminne
Razem
Szkoła
Szkoła
Podstawowa Podstawowa Podstawowa Gimnazjum
w
w Pilonie
w Węzinie w Gronowie
Górnym
Gronowie
Górnym
„O”
I-VI „O” I-VI „O” I-VI
I-III

24

I-VI
I-III
G
211

10

85

10

101

14

115

215

58/727

16

208

12

79

13

94

16

115

187

57/683

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009 zmniejszyła się
o 44 osoby, co ma wpływ na wysokość subwencji oświatowej w roku 2009.
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2. Struktura zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w
przeliczeniu na etaty.
Rok szkolny 2007/2008
StaŜysta
3,24

Kontraktowy
10,24

Mianowany
17,24

Dyplomowany
43,11

Razem
73,83

Mianowany
13,32

Dyplomowany
45,77

Razem
73,32

Rok szkolny 2008/2009
StaŜysta
3,71

Kontraktowy
10,52

II. Dotacje na zadania oświatowe w roku 2008.
Lp
.

Przeznaczenie

1.

Dofinansowanie
pracodawcom kosztów
zatrudnienia młodocianych
pracowników

2.

3.

4.

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym (stypendia)

Sfinansowanie realizacji
zadania nauczania języka
angielskiego w klasie
pierwszej i drugiej szkoły
podstawowej
Dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne
lub naukę w klasach I –III
szkoły podstawowej –
„Wyprawka szkolna”

Kwota
dotacji
przyznana
16.562
31.749
20.382
6.988
75.681

Kwota
dotacji
wykorzystan
a

Kwota do Ilość osób
zwrotu/br korzystaj
ących
ak
Brakujące
środki
14

75.681

3.229

104.757
74.386
3.511
182.654

I - VI –
259
167.596,81

15.057,19

26.320

26.320

0

104

10.696

7.130

3.566

55

IX - XII –
194
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III. Realizacja programów w ramach „ Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych”
Na program w ramach „ Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego
organizacji
pozarządowych” pozyskano środki w wysokości 30.927 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł –
44.181 zł.
W szkołach realizowano w okresie od 18.10.2008 r. do 20.12.2008 r. program pn. „ Pozwól ponieść
się pasji”.
Uczestnikami programu byli uczniowie w wieku od 6 do 9 lat, u których stwierdzono deficyty
rozwojowe oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni wymagający ukierunkowania w rozwoju
własnych zainteresowań i talentów.
W ramach zajęć wynikających z programu uczniowie mieli moŜliwość wyjazdu na lekcje muzealne i
warsztaty plastyczne oraz na wycieczki. Uczestniczyli w róŜnorodnych zajęciach rozwijających
wiedzę, umiejętności i zainteresowania, korzystali z zajęć prowadzonych przez pedagoga.
W róŜnego rodzaju zajęciach uczestniczyło ogółem 203 uczniów.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje na temat finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi
L.p.

Kwoty narastająco od początku roku2'

Wyszczególnienie

pierwszy
miesiąc
kwartału
1

1.

2.
3.

2

drugi miesiąc trzeci miesiąc
kwartału
kwartału

3

Wysokość planowanych wdanym roku wydatków
w rozdziale 852121 klasyfikacji budŜetowej (wg
stanu na ostatni dzień miesiąca)
Otrzymana z budŜetu państwa w danym miesiącu
dotacja w rozdziale 85212" klasyfikacji
budŜetowej
Dotacja z budŜetu państwa na koszty obsługi

4

2 875 576

2 612 031

4. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym:
4.1. wydatki na wynagrodzenia
4.2. wydatki inwestycyjne
Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych
5. sfinansowane z dotacji z budŜetu państwa w
rozdziale 85212" klasyfikacji budŜetowej

5

3 324 942

2 768 989

2 752 189

2 752 189

71 713

75 410

75 410

63 403
49 920

66 577
52 654

72 437
55 679

63 403

66 577

72 437

Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budŜetu państwa oraz liczba
zaliczek
alimentacyjnych dla osób uprawnionych na dzień 31-12-2008 r.
Wydatki narastająco od
Liczba świadczeń
L.p. Wyszczególnienie
początku roku* w złotych
narastająco od
początku roku*
Pierwszy
Dwa miesiące Trzy
Pierwszy
Dwa
-1 -

-2-

1.

Wypłacone zaliczki
alimentacyjne

2.

Koszty obsługi zaliczek
alimentacyjnych

miesiąc
kwartału
-3-

kwartału
-4-

231860

232060

6396

6396

miesiące
kwartału
-5-

Trzy miesiąc
miesiące
miesiące kwartału
kwartału
-6-7-

23241 1278
0

1278

1281

6396
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3.

Umorzone naleŜności
dłuŜników
alimentacyjnych z
tytułu wypłaconych
zaliczek
alimentacyjnych

4.

Zaliczki alimentacyjne
zwrócone przez dłuŜników
alimentacyjnych (łącznie z
kwotą powiększenia o 5%),
z tego przekazane na:

4.1.

dochody budŜetu państwa

12168

14524

14902

4.2.

dochody własne gmin

12168

14524

1490
2

24336

29048

29804

WYDATKI NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO NA
DZIEŃ 31-12-2008
L
p.

Kwoty narastająco od początku
roku w złotych

Wyszczególnienie
pierwsz
y
miesiąc

l
l.

2

Wypłacone
świadczenia z
funduszu
alimentacyjnego, z
tego na osobę
uprawnioną w wieku:

l.
l.
1.
2.

18 - 24 lat

1.
3.

25 lat i wiece]

2.

Cwoty zwrócone
przez dłuŜników
- przekazane na
dochody budŜetu
- przekazane na
dochody własne
- przekazane na
dochody własne
Dochody własne gmin
z tytułu świadczeń z
funduszu

2.
1.
2.
2.
2.
3.
3.

dwa
miesiąc
e

trzy miesiące
kwartału
raze
m

w tym:
w
ramach
koordyn
acji21

4

s

6

22510

53800

84730

20440

48660

76760

X

2070

5 140

7970

X

3

0

0

0,00

605,35

0,00

363,21

0,00

121,07

0,00

121,07

0

72

0
5
747,50
3
448,50
1
149,50
1
149,50
201

x

Liczba wypłaconych świadczeń
narastająco od początku roku
trzy miesiące kwartału pierwszy
miesiąc dwa miesiące
kwartału
kwartału
w tym: w ramach razem
21 koordvnacn '

7

8

111
378

243
0

101
343
10
35

223

0
0

x
20
X
0
X

x
X
X
X
X
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3.
1.
3.
2.
4.
4.
1.
4.
2.
4.
3.
S.

- przekazane przez
gminę na dochody
- przekazane przez
inne gminy
Umorzone naleŜności
od dłuŜników
art. 28 ust. 1 pkt 1
ustawy
art. 28 ust. 1 pkt 2
ustawy
art. 28 ust. 1 pkt 4
ustawy
NaleŜności od
dłuŜników
alimentacyjnych, które
wygasły, zgodnie z
art. 28 ust. 3 ustawy

0

0

0

X

0

72

201

x

0

0

0

X

0

0

0

x

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

X

11. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2008 r. na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano z budŜetu
kwotę 76 949 zł. Wpływy z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych wyniosły 93 276 zł. Rok 2008 był kolejnym okresem realizacji Programu, w ramach,
którego zrealizowano między innymi następujące zadania:

REALIZACJA ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH
1. W ramach wspierania przedsięwzięć na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej,
I.
dofinansowano działalność Klubu Integracji Społecznej prowadzony przez Gminny
Rozwiązywanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu (w miesiącach IV-VI.2008 r. podopieczni KIS
problemów
uczestniczyli w zajęciach z psychologiem, prawnikiem, (przeszkolono 21 osób).
alkoholowych 2. W ramach doposaŜenia zakupiono meble oraz dofinansowano zakup oleju
opałowego do Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych obradowała na 11
posiedzeniach. Komisja wydała 13 postanowień opiniujących wnioski o wydanie
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
4. W roku 2008 w 19 punktach przeprowadzono kontrole na okoliczność
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych. W czasie kontroli członkowie Komisji sprawdzali czy sprzedaŜ
alkoholu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi. W/w kontrole miały takŜe charakter edukacyjny i
informacyjny.
5. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 31
wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przeciwalkoholowego.
Podpisano 12 umów z lekarzem psychiatrą i psychologiem, biegłymi sądowymi w
celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu. Skierowań do biegłych
było 11, z tego 5 osób zgłosiło się na badanie.
6. Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 14 wniosków o zastosowanie
obowiązku leczenia, wobec 5 osób orzeczono leczenie niestacjonarne i nadzór
kuratora, wobec 1 osoby sprawę umorzono, 1 wniosek został oddalony, wobec 7
pozostałych zawnioskowanych osób toczy się postępowanie.
PRIORYTET
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7. W ramach podnoszenia kompetencji osób zajmujących się realizacją Programu
przeszkolono 5 osób.
8. W ciągu roku działał Punkt Informacyjno- Konsultacyjny GK RPA, mieszczący się
w budynku Urzędu Gminy Elbląg. W Punkcie prowadzone były dyŜury, udzielano
konsultacji, informacji i wsparcia osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym. Z
konsultacji skorzystało 21 osób. Udzielano równieŜ informacji telefonicznych. Punkt
dostępny był w pierwszy i drugi poniedziałek kaŜdego miesiąca w godzinach 1300 –
1500. Wydaje się za celowe podnoszenie dotychczasowej oferty Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego o spotkania edukacyjno- motywujące dla osób uzaleŜnionych od
alkoholu, po uprzednim zatrudnieniu psychologa.
9. W celu propagowania wiedzy obejmującego między innymi profilaktykę
uzaleŜnień od alkoholu, dofinansowano I Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy
„Omnibus” zorganizowany przez Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym.
10. Dofinansowano I Gminny Turniej Mikołajkowy, w którym wzięły udział dzieci z
klas 0-III z terenu gminy Elbląg, zorganizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie.
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1. Zrealizowano 4 programy profilaktyczno- wychowawcze:
• „Jestem świadomy i uczę się wybierać” dla 29 uczniów klasy VI SP w Pilonie,
• „Dzieci w sieci’ dla klas V-VI wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy
(uczestniczyło 134 uczniów),
• „PomóŜ mi” dla młodzieŜy gimnazjalnej Gminnego Gimnazjum w Gronowie
Górnym (około 137 uczniów),
• „Przystanek Woodstock” dla młodzieŜy gimnazjalnej z Zespołu Szkół w
Nowakowie (80 uczniów)
2. W dniach 25.02.2008, 02.05.2008 i 16-18.12.2008 r. w ZS Nowakowo odbyły się
warsztaty profilaktyczne „Nie ryzykuj sobą” prowadzone przez trenerów KARAN w
Elblągu. Warsztaty skierowane były do uczniów klas I-III Gimnazjum.
3. Dofinansowano ferie zimowe zorganizowane w dniach 14-18 stycznia 2008 r. w SP
w Nowakowie. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia plastyczne z elementami
profilaktyki antyalkoholowej, miłośnicy Internetu skorzystali z kawiarenki
internetowej, odbyły się zajęcia sportowe, z których skorzystało 34 uczniów.
Drugiego dnia grupa 44 uczniów wyjechała do Multikina. Trzeciego dnia z wycieczki
do Sopotu- Aquaparku skorzystało 46 uczniów. Odbyły się rozgrywki sportowe i
zabawy na miejskim lodowisku w Elblągu oraz na terenie szkoły.

II.
Profilaktyka

4. Dofinansowano organizowane przez SP w Gronowie Górnym, Pilonie, Węzinie,
Zespół Szkół w Nowakowie, Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym i Świetlicę
Środowiskową w Przezmarku imprezy integracyjne, festyny z okazji Dnia Dziecka, a
takŜe festyn „Raz na sportowo” stanowiące aktywne formy spędzania wolnego czasu
będące przeciwwagą zachowań ryzykownych.
5. Dofinansowano wycieczki turystyczno- krajoznawcze, których celem była
edukacja, integracja zespołów klasowych oraz poznanie ciekawy miejsc naszego
regionu zorganizowanych przez:
W dniach 16.06.2008 r., 82 dzieci SP w Węzinie uczestniczyło w wycieczce do Jura
Parku w Solcu Kujawskim.
W dniach 12.06 i 19.06.2008 r. uczniowie SP w Pilonie wraz z nauczycielami
uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta i Stegny.
13 czerwca 2008 r. uczniowie klasy II i III wspólnie ze swoimi wychowawcami ze SP
w Gronowie Górnym pojechali na wycieczkę do Gdańska i Gdyni.
6. W ramach „Letniej Akcji GOK 2008” dofinansowano program „Bezpieczne
dzieciństwo i młodość”.
7. Dofinansowano kolonie letnie zorganizowane przez Caritas Diecezji Elbląskiej. W
terminie od 3 do 16 lipca 2008 r. w Zakrzewo /Krakowa wypoczywały dzieci z Parafii
Bł. Doroty w Elblągu, natomiast w dniach od 19 do 28 sierpnia 2008 r. dzieci z Parafii
Nowakowo.
Sfinansowano, przy symbolicznej wpłacie własnej rodziców, półkolonie letnie.
Organizatorem półkolonii w dniach od 7 do 11 lipca 2008 r. był Zespół Szkół w
Nowakowie dla 45 dzieci pochodzących z rodzin najuboŜszych i zagroŜonych
róŜnego rodzaju patologiami. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 8:30 do
15:30 w trzech grupach wiekowych. Dzieci miały zapewnione 3 posiłki dziennie.
Dzieci uczestniczyły w róŜnego rodzaju zajęciach plastycznych, sportowych,
zespołowych grach terenowych oraz karaoke. Wielką atrakcją była całodniowa
wycieczka na zamek w Gniewie. Oprócz tego odbyła się wycieczka do Multikina w
Elblągu. Podczas półkolonii odbyły się dwa spotkania profilaktyczne.
8. W 2008 r. Gmina Elbląg przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. W realizację kampanii włączyło się Gminne Gimnazjum w
Gronowie Górnym. Akcją koordynowała p. Joanna Gawlicka, pedagog szkolny.

18

1. Liczba punktów sprzedaŜy z napojami alkoholowymi:
• ogółem – 33
III.
• w miejscu sprzedaŜy i podawania – 5
Rynek napojów
• poza miejscem sprzedaŜy - 28
alkoholowych 2. Liczba wydanych zezwoleń ogółem - 28
3. Liczba wygaszonych zezwoleń ogółem - 10
12. Informatyka
12.1. Informatyka
Zadanie
Sprzęt informatyczny

Oprogramowania

WdroŜenia
Naprawy i konserwacje

Szczegóły
Zakup drukarki laserowej mono – 5 szt.
Zakup zestawów komputerowych – 1 szt.
Zakup Komputera przenośnego – 1 szt.
Zakup drukarki kolor atrament – 1 szt.
Zakup monitora/telewizora LCD 50 cali – 1 szt.
Zakup Oprogramowania MS Office SBE 2007 PL na licencji open
goverment – 5 szt.
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego
Trwa wdroŜenie systemu do wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy
o nazwie Puma,
1. BieŜąca konserwacja i naprawy sieci komputerowej oraz komputerów
2. BieŜąca aktualizacja nowej strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej
3. BieŜąca aktualizacja strony internetowej Gminy Elbląg

12.2 Promocja
Zakup materiałów promocyjnych (Koszulki T- shirt 50 szt.)
12.2 Pozyskiwanie środków
Przygotowano oraz złoŜono 2 wnioski o finansowanie przedsięwzięć z Europejskiego
Funduszu Społecznego na łączna kwotę 554 000 zł. Jeden wniosek został odrzucony z
przyczyn formalnych i zostanie złoŜony w I kw. Roku 2009. Drugi wniosek przeszedł ocenę
formalną i obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej.
13. Gospodarka Przestrzenna
SPRZEDAś TRYB BEZPRZETARGOWY
1. SPRZEDś LOKALI MIESZKALNYCH I UśYTKOWYCH ICH NAJEMCOM
Podstawa prawna: Uchwały Rady Gminy Nr XVI/92/2008. z dnia 10 kwietnia 2008 roku w
Sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Elbląg.
1. Lokal mieszkalny połoŜony w Węzinie – za kwotę 1145,65 zł + koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy. Kupujący - najemca Graf Hary, opis działki: dz. nr 80/2, km 1, obręb
Węzina, pow. 0,0800 ha, KW 51947 w udziale 0,1786, opis zabudowy: lokal mieszkalny połoŜony
w budynku mieszkalnym wielorodzinny w skład którego wchodzą: jeden pokój, kuchnia, korytarz
Łazienka, o łącznej pow. uŜytkowej - 46,5 m2
2. Lokal mieszkalny połoŜony w Komorowie śuławskim – za kwotę 2 485 zł + koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy, Kupujący - najemca Henryk i Barbara Suleccy
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opis działki, dz. nr 255/4, km 1, obręb Komorowo śuławskie, pow. 0,0942 ha, KW 51290 w
udziale 0,4623, opis zabudowy: lokal mieszkalny połoŜony w budynku mieszkalnym wielorodzinny
w
skład
którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, p. pokój łazienka spiŜarka
o łącznej pow. uŜytkowej - 46,5 m2 + piwnica o pow.70 m2
3. Lokal mieszkalny połoŜony w Komorowie śuławskim – za kwotę 2 600 zł + koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy Kupujący - najemca Teresa Malak, opis działki dz. nr
255/4, km 1, obręb Komorowo śuławskie, pow. 0,0942 ha, KW 51290 w udziale 0,3484, opis
zabudowy, lokal mieszkalny połoŜony w budynku mieszkalnym wielorodzinny w skład którego
wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, p. pokój łazienka spiŜarka o łącznej pow. uŜytkowej – 60,8 m2 +
piwnica o pow.26,7 m2
SPRZEDAś GRUNTÓW TRYB PRZETARGOWY
02 grudnia 2008 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowane
zostały następujące działki:
działka nr 287/7 połoŜoną w Gronowie Górnym – za kwotę 93 262,50 zł
działka nr 287/10 połoŜoną w Gronowie Górnym– za kwotę 90 511,40 zł
działka nr 287/14 połoŜoną w Gronowie Górnym– za kwotę 104 199,80 zł
TRYB BEZPRZETARGOWY
działka nr 199/6, km 3 o pow. 0,0100 ha obręb DłuŜyna za kwotę 3 500 zł
działka nr 80/5, km 2 o pow. 0,0214 ha obręb Władysławowo za kwotę 5 100 zł
działka nr 89/227, km 4 o pow. 0,0092 ha obręb Gronowo Górne za kwotę 1 200 zł
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ELBLĄG
Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości połoŜonych w Nowakowie
ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
Dokonano zamiany nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka numer 25/1, o powierzchni 1,3303 ha, obręb Nowakowo, KW EL1E/000 78 114 / 2, będącej
własnością Gminy Elbląg na działkę numer 25/4, o powierzchni 17967m2, obręb Nowakowo, KW
EL1E/ 00000 952 / 1, będącej własnością Edwarda i Teresy Golik dopłata wynosi 50 000 złotych
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ).
Zamiany dokonano w celu wykorzystania nabywanej nieruchomości na cel społeczny –
zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przyszkolnym przy Zespole Szkół w Nowakowie.
Kierując się uzasadnionymi interesami Gminy Elbląg naleŜy uznać za zasadną zamianę
nieruchomości.
W 2008 roku na stanowisku gospodarki przestrzennej zrealizowano:
 9 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 135 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 Rozpoczęto prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Nowakowo oraz dla fragmentów obrębów Czechowo i Nowe Pole.
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