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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ELBLĄG
Gmina Elbląg jest gminą wiejską, położoną w granicach powiatu elbląskiego, w województwie
warmińsko - mazurskim. Geograficznie jest ona częścią Żuław Wiślanych oraz malowniczych
terenów Wysoczyzny Elbląskiej. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 192 km2. Z uwagi na specyfikę
geograficzną - tereny depresyjne Żuław - na terenie gminy znajduje się 26 ha wód stojących oraz
1541ha wód płynących (w tym jez.Drużno).
Gmina nie posiada swojego naturalnego centrum, a siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w
obrębie Miasta Elbląga (powiat grodzki, gmina miejska o tej samej nazwie). Terytorium gminy w
znacznej części stanowi więc otoczenie miasta.
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Od północy graniczy z gminą Tolkmicko, od wschodu z gminami: Milejewo i Pasłęk, a od południa
z gminami Gronowo Elbląskie, Markusy i Rychliki.
Mapa Gminy Elbląg na tle mapy Powiatu Elbląskiego

Powierzchnia Gminy Elbląg wynosi 19205 ha, z czego większość stanowią użytki rolne, co przekłada
się na wiejski charakter gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią jedynie 5,59 %
ogólnej powierzchni gminy tj. 1074 ha.
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Teren gminy ma kształt nieregularnego prostokąta, a rozpiętość od miejscowości Nowotki na
Wyspie Nowakowskiej do miejscowości Weklice wynosi 37 km. Rzeźba terenu gminy jest bardzo
zróżnicowana – od depresyjnych terenów Żuław Wiślanych ( ok. 2/3 gminy) z najniższym punktem
w Polsce – 1,8 m p.p.m. w miejscowości Raczki Elbląskie do wzniesień na Wysoczyźnie Elbląskiej.
Atrakcje turystyczne Gminy Elbląg:
Rezerwat „Jeziora Drużno” – akwen wodny, który jest rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego.
Jest obszarem o randze i znaczeniu międzynarodowym.

Kanał Elbląski. Jest to unikatowy, pod względem technicznym i na skalę światową, szlak wodny,
umożliwiający przewożenie statków drezynami na specjalnie skonstruowanych szynach. Trasa
kanału prowadzi przez tereny urozmaicone krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo Żuław
Elbląskich i Pojezierza Iławskiego. Na trasie kanału znajduje się wiele rezerwatów przyrody i liczne
zabytki dziedzictwa kulturowego.
Kanał Jagielloński - najstarszy na ziemiach polskich kanał żeglugowy, łączący
rzekę Elbląg z Nogatem, wybudowany w roku 1483 o długości 5,7 kilometra. Kanał jest najkrótszą
wodną drogą śródlądową łączącą Elbląg z Gdańskiem z wrotami przeciwsztormowymi,
zabezpieczającymi Wyspę Nowakowską przed powodzią.
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"Rezerwat Zatoka Elbląska" - rezerwat ornitologiczny spełniający kryteria Konwencji
z Ramsar. Obejmuje on obszar 420 ha w Nowakowie i Jagodnie (gminy Elbląg i Tolkmicko).
Ze względu na dogodne warunki gniazdowania osiedliły się tu liczne gatunki ptaków wodnobłotnych.

„Rezerwat Ujście Nogatu” - jest rezerwatem ornitologicznym obejmującym fragment
delty Nogatu oraz obszar wód Zalewu Wiślanego u ujścia tej rzeki. Ochronie
podlega fauna ptaków wodno- błotnych (lęgowych i migrujących) oraz ich siedliska.

Wieś Władysławowo znajdowała się w pasie XVI i XVII-wiecznego osadnictwa mennonickiegoolęderskiego, którego pozostałością jest zachowany cmentarz mennonicki. Gmina szczyci się
specyficznym środowiskiem kulturowym, będącym częścią tradycji osadnictwa holenderskiego na
obszarze Żuław Wiślanych.
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W miejscowości Weklice prowadzone badania archeologiczne pozwoliły na rekonstrukcję dziejów
ludności z kręgu kultury wielbarskiej, którą łączy się ze społecznością kultur gockich. Wiele
przedmiotów odnalezionych w trakcie wykopalisk można podziwiać w Muzeum ArcheologicznoHistorycznym w Elblągu.
Zabudowa sakralna i jej zabytki na terenie gminy Elbląg to przede wszystkim średniowieczny
kościół parafialny w Przezmarku z licznymi historycznymi elementami wyposażenia.

W Janowie (Janowie Pomorskim) warto odwiedzić zespół pałacowo-parkowy z 1886 r.
wybudowany na miejscu dawnego dworu z 1383 r.

Wyspa Nowakowska - powstała w wyniku osuszania i polderyzacji obszaru na Żuławach Elbląskich.
Obszar wyspy jest otoczony wodami Zalewu Wiślanego, Cieplicówki, Nogatu, Kanału
Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Zatoki Elbląskiej. Pierwsze osady (osadnictwo mennonickoolęderskie) powstały dopiero pod koniec XVII. Wioski i osady znajdujące się na wyspie położone są
na obszarze polderowym z chroniącymi wałami przeciwpowodziowymi i licznymi kanałami
odwadniającymi.
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Na terenie gminy wyznaczone są szlaki turystyczne piesze, wodne i rowerowe. Do tras
turystycznych zaliczamy: Szlak Kopernikowski, Międzynarodową Trasę Rowerową R1,
Nadzalewową Trasę Rowerową R64, Szlak Św. Wojciecha. Trasy wodne: szlak Kanału Elbląskiego,
Kanał Jagielloński, rzeka Nogat, rzeka Elbląg z torem wodnym na Zalew Wiślany.

Zarządzanie gminą
Wójt, jako organ wykonawczy realizuje zadania, wynikające z uchwał rady gminy i określone
przepisami prawa. Są to zadania własne gminy, zadania zlecone ( wykonywane na podstawie
porozumienia z organami administracji rządowej), zadania publiczne powierzone gminie w drodze
zawartych porozumień.
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Od 2018 roku Wójtem Gminy Elbląg jest Zygmunt Tucholski.
Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Podstawowym celem urzędu gminy jest
zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Zatrudnieni w Urzędzie Gminy
pracownicy działają w imieniu i z upoważnienia Wójta Gminy Elbląg.
Na koniec 2020 roku w Urzędzie Gminy Elbląg stan zatrudnienia wynosił 46,92 etatów, z tego
pracowników administracji 39,92 etatów, pracowników obsługi 7 etatów. W strukturze
organizacyjnej Urzędu funkcjonują referaty: organizacyjny, finansowy, infrastruktury, oświaty,
ochrony środowiska.
Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Elbląg określa Regulamin
Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
W 2020 roku do urzędu gminy wpłynęło ogółem 14.860 podań i wniosków, z tego:
1. w formie papierowej :
od osób prawnych: 7569
od osób fizycznych: 4330
2. w wersji elektronicznej przez EPUAP: 2961
Korespondencja wychodząca z urzędu gminy :
1. w formie papierowej: 13.032
2. wersja elektroniczna przez EPUAP: 649
Liczba wydanych decyzji administracyjnych w 2020 roku to 5.374.

Gminne jednostki organizacyjne:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie im. Państwowej Straży Pożarnej,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.

Jednostki pomocnicze ( sołectwa )
Obszar Gminy Elbląg obejmuje 36 sołectw, w tym 41 miejscowości, stanowiących wsie, osady
i przysiółki.
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Lp.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nazwa sołectwa
ADMOWO
ADAMOWO OSIEDLE
BIELNIK PIERWSZY
BIELNIK DRUGI
BATOROWO
BOGACZEWO
CIEPLICE
CZECHOWO
DŁUŻYNA-KLEPA
DRUŻNO
GRONOWO GÓRNE
GORNOWO GÓRNE OSIEDLE
HELENOWO
JANOWO
JANÓW
KAZIMIERZOWO
KĘPA RYBACKA
KĘPINY WIELKIE
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
LISÓW
MYŚLĘCIN – PASIEKI
NOWAKOWO
NOWE BATOROWO
NOWINA
NOWOTKI
NOWY DWÓR
PILONA
NOWA PILONA
PRZEZMARK
PRZEZMARK OSIEDLE
RACZKI ELBLĄSKIE
SIERPIN
TROPY ELBLĄSKIE
WEKLICE
WĘZINA
WŁADYSŁAWOWO
OGÓŁEM

Liczba mieszkańców na
dzień 31.12.2020 r.
65
88
186
210
189
108
148
114
212
54
729
653
106
179
300
265
200
100
291
181
156
395
195
330
114
54
148
86
355
207
200
107
90
111
173
223
7.322

Mając na względzie rozwój ponadlokalny Gmina Elbląg należy do wielu związków, stowarzyszeń,
których działalność ma zasięg międzygminny i międzynarodowy. Są to :
1.Związek Komunalny Centralnego Wodociągu Żuławskiego
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Zadaniem związku jest realizacja zadań gmin w zakresie zaspakajania potrzeb lokalnych
obejmujących produkcję, uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę na terenie działania Związku
2. Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
Podstawowym celem działalności jest współpraca między regionami obszaru Morza Bałtyckiego,
współpraca transgraniczna, , promocja i turystyka, wspomaganie rozwoju gospodarczego.
3. Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
Działalność Stowarzyszenia promuje obszar Kanału Elbląskiego i aktywizację życia na wsi. W ramach
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju powstały mapy, foldery, przewodniki promujące obszar Kanału
Elbląskiego w tym Gminę Elbląg. Oznakowano ponad 40 atrakcji turystycznych, historycznych
i przyrodniczych, wytyczono i oznakowano szlaki turystyczne na terenie gmin przynależnych do
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie Żuławy.
Celem Stowarzyszenia jest m.in. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
Żuław delty Wisły i ich dobytku przed powodzią i innymi zagrożeniami, podniesienie atrakcyjności
życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły, działania na rzecz ochrony
krajobrazu kulturowego, odtworzenie tożsamości historycznej Żuław delty Wisły, edukacja
ekologiczna, promocja Żuław delty Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych.
5. Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Główne cele Związku to: promocja Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz Gmin członków
niniejszego Związku, tworzenie warunków do zagospodarowania Kanału i terenów związanych
z Kanałem, tworzenie warunków rozwoju turystyki.

Myśl o postępie i wzbogacaniu działań gminy to także kilkuletnia współpraca z partnerami
z zagranicy.
Od dnia 16 marca 2001 r. Gmina Elbląg ma podpisaną umowę partnerską między Gminą Elbląg
i niemiecką Gminą Barssel. Umowa o wzajemnej współpracy obejmuje: popularyzację informacji
o gminie Elbląg w Niemczech i gminie Barssel w Polsce, współpracę między szkołami, wymiana
dzieci i młodzieży, wymiana w dziedzinie turystki i sportu, bezpośrednie kontakty osób
prowadzących działalność gospodarczą. W 2004r. deklarację o wzajemnej współpracy Gmina Elbląg
podpisała także z Gminą Czeczelnik na Ukrainie. Współpraca ta przez szereg lat odbywała się przede
wszystkim na płaszczyźnie oświaty, kultury i sportu, co sprzyjało przełamaniu barier
narodowościowych, poznaniu kultur i integracji pomiędzy naszymi lokalnymi wspólnotami.
Od kilku lat ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie kontakty naszych gmin osłabły.
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Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy
określone w ustawie o samorządzie gminnym. Są to między innymi: uchwalanie statutu gminy,
uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach.

SKŁAD RADY GMINY ELBLĄG KADENCJI 2018-2023
Przewodnicząca Rady Gminy: Barbara Bruzdewicz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Paweł Pikulski
Lp

Radni

Miejscowości, które reprezentują

1

Weronika Chomacka

Batorowo, Jagodno, Nowe Batorowo

2

Walentyna Świniarska

Kępa Rybacka, Nowakowo, Nowakowo Trzecie

3

Elżbieta Kurowska

Cieplice, Kepiny Wielkie, Nowotki

4

Elżbieta Mieczkowska

Adamowo Osiedle, Helenowo, Władysławowo

5

Wojciech Jezierski

Bielnik Drugi, Bielnik Pierwszy

6

Halina Tomczak

Adamowo, Janowo, Kazimierzowo
Czechowo, Nowe Pole, Gronowo Górne:

7

Barbara Bruzdewicz

ul. Opalowa, ul. Szafirowa, ul. Berylowa,
ul. Topazowa, ul. Perłowa

8

Marek Antonowicz

Gronowo Górne: ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa
Gronowo Górne: ul. Kryształowa, ul. Agatowa,

9

Bartosz Sampławski

ul. Koralowa, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa, ul.
Bursztynowa, ul. Nefrytowa, ul. Lazurytowa

10

Beata Cackowska

Nowina, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie

11

Marek Cieślak

Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin

12

Robert Dymowski

Janów, Komorowo Żuławskie, Pilona

13

Paweł Pikulski

Bogaczewo, Myślęcin, Nowa Pilona, Pasieki,
Weklice
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14

Jadwiga Ciszewska

Dłużyna, Klepa, Węzina

15

Mirosław Lewczuk

Drużno, Karczowizna, Lisów, Nowy Dwór

Radni współpracują w ramach następujących Komisji Stałych Rady Gminy Elbląg:
- ds. budżetu i finansów,
- ds. społeczno-oświatowych,
- ds. rozwoju gospodarczego i infrastruktury,
- rewizyjna,
- skarg, wniosków i petycji.
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. W 2020 roku odbyło się 9
posiedzeń

i

podjęto

88

uchwał.

Większość

dotyczyła:

budżetu

gminy,

gospodarki

nieruchomościami, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, spraw związanych z oświatą
i ochroną środowiska oraz organizacją rady gminy.

ZAKRES

LICZBA

Sprawy finansowe

39

Oświata

3

Gospodarka przestrzenna

4

Gospodarka nieruchomościami

9

Ochrona środowiska

9

Plany i programy

2

Organizacja rady gminy

11

Odpowiedź na skargi

1

Różne

10

Rada Gminy Elbląg w geście solidarności samorządów na sesji w dniu 24 września 2020 roku podjęła
uchwałę Nr XXII/170/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza. Wsparcie
finansowe w wysokości 30.000 zł zostało przekazane jako dotacja celowa dla Gminy Bircza w
województwie podkarpackim. Gmina ta ucierpiała na skutek powodzi jaka nawiedziła tamten
region i doznała znacznych strat w infrastrukturze komunalnej zwłaszcza drogowej. Była to
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odpowiedź na apel Związku Gmin Wiejskich, który zwracał się do samorządów w całym kraju
o pomoc finansową dla gmin poszkodowanych podczas powodzi na podkarpaciu.
W 2020 roku z inicjatywy Wójta Gminy Elbląg podjęto działania związane z uruchomieniem w 2021
r. zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Elbląg. Rada Gminy Elbląg na sesji w dniu
30 listopada 2020 r. podjęła uchwałę XXIV/200/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich
o charakterze użyteczności publicznej. Podjęcie tej uchwały pozwoliło na udzielenie Powiatowi
Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie powiatowych
przewozów pasażerskich w 2021 roku, na liniach przebiegających przez miejscowości położone
w Gminie Elbląg, zaspokajając potrzeby jej mieszkańców w zakresie lokalnego transportu.
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym, Wójt Gminy przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru w zakresie zgodności z prawem do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego, a w zakresie spraw
finansowych – do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały opublikowane zostały
w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego. Szczegółowy sposób wykonania uchwał
zawiera załącznik do niniejszego Raportu.

Demografia
Gminę Elbląg według danych Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Elbląg na dzień
31.12.2020 r. zamieszkiwało 7.396 mieszkańców i notujemy wzrost o 10% względem roku 2019.
Współczynnik gęstości zaludnienia w Gminie Elbląg wynosi 38 osób/km2.
Zestawienia informacyjne z bazy rejestru mieszkańców Gminy Elbląg
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Liczb mieszkańców według wieku

2020
442

WIEK POPRODUKCYJNY (KOBIETY
OD 60 R.Ż./MĘŻCZYŹNI OD 65 R.Ż.)
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Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt
osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających z miasta Elbląga i innych
okolicznych regionów, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego
rozwoju. Patrząc na wymeldowania na pobyt czasowy nasuwa się wniosek, że jeszcze przez pewien
czas może się utrzymywać liczna emigracja zarobkowa. Według statystyk GUS dotyczących liczby
mieszkańców Polski można wyciągnąć wniosek, że życie w mieście jest coraz mniej atrakcyjne,
a coraz więcej do zaoferowania ma wieś. Zmniejsza się liczba ludności w granicach
administracyjnych miast, bo część osób przenosi się na tak zwane peryferie. Przeprowadzają się,
bo od wielkomiejskiego zgiełku wolą ciszę, a wraz z rozwojem motoryzacji i infrastruktury znikają
problemy związane z dotarciem do pracy czy szkoły w centrum miasta. Na tej tendencji Gmina
Elbląg zyskuje ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Elbląga.
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Statystyka zawieranych małżeństw, urodzeń i zgonów w Gminie Elbląg
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Liczba urodzeń w gminie Elbląg zmalała w 2020 roku o ok. 7% względem roku 2019. Wskaźnik
zgonów wzrósł o 8,3%. Zarówno na urodzenia, jak i zgony w 2020 roku może mieć wpływ
ogłoszona pandemia wirusa Covid 19. Spadek urodzeń może oznaczać, że Polacy w obliczu
niepewnej sytuacji, teleporad i ograniczonego dostępu do służby zdrowia odłożyli decyzje
o dziecku. Z drugiej strony ludność Polski starzeje się, czyli rośnie liczba i udział osób starszych w
populacji, a to pociąga za sobą znaczny wzrost liczby zgonów. Pandemia koronawirusa ogłoszona
w 2020 roku również miała znaczący wpływ na wskaźnik umieralności.

SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA W GMINIE ELBLĄG

Działalność gospodarcza
Na dzień 31.12.2020 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie
Elbląg wyniosła 856, co stanowiło 18,3% liczby podmiotów zarejestrowanych w powiecie
elbląskim. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 76,3% (653 osoby)
ogółu zarejestrowanych podmiotów (wzrost o 30 podmiotów do 31.12.2019 r.). Podmioty
gospodarki narodowej z gminy Elbląg stanowiły 18,3% podmiotów z powiatu elbląskiego
(4692). W porównaniu do 2019 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON
wzrosła o 35 podmiotów.

Bezrobocie
W okresie 12 miesięcy 2020 r. na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu nastąpił
wzrost rejestrowanego bezrobocia o 1402 osoby, tj. 28,6%. Na dzień 31.12.2020 r. w PUP w Elblągu
zarejestrowanych było 314 bezrobotnych z gminy Elbląg, tj. o 27,7% więcej niż 31.12.2019 r..
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Stopa bezrobocia dla powiatu elbląskiego na 31.12.2020 r. wynosiła 15,8% i była niższa o 2,3 %
niż w analogicznym okresie 2019 r.. Osoby podejmujące pracę w okresie 01.01.2020 r. –
31.12.2020 r. stanowiły 53,2% ogółu wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w gminie Elbląg.
Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wieku
35 – 44 lata, tj. 28,0% oraz w wieku 25 - 34 lata, tj. 24,5%. Najliczniejszą grupą figurującą
w ewidencji bezrobotnych były osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy (20,4% ogółu
zarejestrowanych).
W okresie 12 miesięcy 2020 r. z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skorzystało
145 osób (o 16 osób mniej, tj. 9,9% niż w analogicznym okresie 2019 r.). W okresie 12 miesięcy
2020 r. do urzędu pracy wpłynęło 259 miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z terenu gminy
Elbląg (spadek o 31 miejsc pracy), tj.10,7%.
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Powyżej 50 roku życia
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W 2020 roku zaktywizowano 173 osoby z gminy Elbląg, o 70 osób tj. 28,8% mniej niż w 2019 roku,
w tym z udziałem środków Funduszu Pracy 44 osoby.

BUDŻET GMINY
Polityka finansowa Gminy Elbląg realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową. Budżet Gminy
Elbląg na 2020 rok Rada Gminy uchwaliła na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr
XVI/119/2019.
Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2020 r
Wyszczególnienie

Plan według uchwały

Plan po
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Razem
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Planowane dochody gminy w 2020 roku wykonano w 101,49 %, natomiast przychody w 94,88% .
Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 rok według ważniejszych źródeł
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Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2020 r roku, stanowią dochody własne
gminy 47,19%, następnie dotacje celowe 30,26%. Natomiast najniższy udział w strukturze
dochodów wykazują środki uzyskane z dochodów majątkowych 8,32 % , z pozostałych z subwencji
ogólnej 14,23%.
Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2020 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu
dochodów własnych 103,97% oraz subwencji 100%, następnie z dochodów majątkowych 99,84%
i z dotacji celowych 98,96%.
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Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2020 rok na poziomie wyższym,
średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2019 . Stawki podatków uchwalone przez radę gminy
nie osiągnęły poziomu maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia Ministra
Finansów, co w konsekwencji spowodowało skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki
obniżenia górnych stawek podatków w 2020 r. wyniosły, ogółem 1 902 923,56 zł, z czego w :


podatku od nieruchomości – 1 629 971,81 zł.,



podatku rolnym – 148 356,10 zł



podatek od środków transportowych - 124 595,65 zł.

Dochody podatkowe wykonano w 105,39%. Najwyższy udział w strukturze dochodów
podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości 45,37%, następnie udziały gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych 29,98%, udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych 10,50% oraz podatek rolny 9,42%. Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,18% do
2,64% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy .
Wpływ pandemii na finanse gminy
Porównując wykonanie dochodów podatkowych z analogicznym okresem 2019 r. stwierdza się
wzrost kwoty wpływów z należności podatkowych. Dla porównania podatek od nieruchomości od
osób prawnych – wzrost wpływów w porównaniu z 2019 r., przy tej samej liczbie podatników,
o kwotę 442.692 zł, co stanowi o 8,63% . Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost
liczby podatników o 32, wzrost dochodów o 5.532 zł, tj. o 1,70% w porównaniu z 2019 r.
Pomoc udzielona przedsiębiorcom w związku z Covid-19 i wpływ pandemii na finanse gminy
W 2020 r wpłynęło 30 wniosków o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości i rolnym w związku
z Covid-19. Rada Gminy w 2020 r. wprowadziła uchwały nr XIX/139/2020 oraz nr XXI/155/2020,
na podstawie których 3 przedsiębiorców uzyskało zwolnienie w podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie
Gminy Elbląg w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto
Rada Gminy wprowadziła uchwałę nr XIX/140/2020 na podstawie, której przedłużono termin
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w miesiącach od kwietnia do czerwca 2020 r. do
dnia 30.09.2020 r. w celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców w kontekście trwającej epidemii
COVID -19. Z ulgi tej skorzystało 3 przedsiębiorców na kwotę ogółem 20.953 zł. Aby otrzymać
pomoc, przedsiębiorca wnioskujący o ulgę musiał spełniać warunki określone w uchwałach.
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Jak widać z powyższego porównania osoby prawne, mimo wzrostu stawek podatku od
nieruchomości w 2020 r. średnio o 2,15% i mimo możliwości korzystania z ulg i zwolnień,
realizowały swoje zobowiązania podatkowe w terminach i kwotach wynikających z decyzji
wymiarowych.
Jeśli chodzi o udziały gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych(CIT) i fizycznych(PIT),
to w analogicznym okresie 2019 r., udziały w podatku CIT były o 575 438 zł niższe, natomiast udziały
w podatku PIT były w 2019 r niższe o 188 784 zł.
W 2020 r. pandemia koronawirusa nie miała zbyt poważnego wpływu na kondycję finansową
gminy. W 2020 r. z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało
6 244,42 zł, zaś udział w wykonaniu dochodów własnych na jednego mieszkańca gminy przypadało
2 947 zł .
Wydatki budżetu Gminy Elbląg
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I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:


Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą 11 297 366 zł (subwencja
oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 5 082 261 zł, środki własne
6215105zł),



Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – 14 501 695 zł (dotacje celowe z budżetu państwa12 887 995 zł , środki własne – 1 613 700 zł),



Drogi publiczne gminne - 9 157 961 zł,



Administracja publiczna – 2 339 456 zł.

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku
wykonano ogółem w 99,98% . Były to wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla szkół
oraz szkolenia nauczycieli w związku z zakończeniem realizacji projektu „Stawiamy na przedszkolaki”
(wydatki bieżące), wydatki na program rządowy „Zdalna szkoła” , zaś wydatki majątkowe związane
były z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B.

Wykonanie wydatków budżetowych
Obsługa długu publicznego
Wydatki majątkowe, z tego:
Pozostałe wydatki bieżące(bez obsługi
długu) , z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje i subwencje na realizację
wydatków bieżących
0
Wykonanie

10 000 000

20 000 000

Plan po zmianach

Wykonane w 2020 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 104,45 zł . Im
wyższy poziom tego wskaźnika, tym gmina jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i potencjalnych
inwestorów z zewnątrz.
Podstawą długoterminowego planowania w obszarze gospodarki finansowej Gminy Elbląg była
uchwalona dnia 30 grudnia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy Elbląg Nr XVI/207/2019, Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy Elbląg na lata 2020 –2039. Dokument ten w trakcie roku 2020 był zmieniany,
co było pochodną zmian wprowadzanych w budżecie Gminy Elbląg na rok 2020.
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Stan gospodarki finansowej Gminy Elbląg potwierdza wynik budżetu operacyjnego, tj. deficyt budżetowy
i nadwyżka operacyjna.
Planowany na 31.12.2020 r. deficyt budżetowy wynosił 8 336 762 zł, na koniec roku wynik rzeczywisty
deficyt budżetu wynosił 5 991 993,48 zł, czyli o 2 344 768,52 zł niższy niż zakładano. Nadwyżka
operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 5 805 458,54 zł i była wyższa od planowanej
nadwyżki o kwotę 2 097 831,54 zł .
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 12,49%. Wskaźnik ten określa
stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych
dochodów, oznacza to także, że im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości
inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących danego samorządu.
W 2020 r. spłacono pół roku przed terminem kredyty:
1) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 166 666,80 zł ,
2) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 222 222,32 zł.
Szczegółowe omówienie wykonania budżetu Gminy Elbląg za rok 2020 zostało przedstawione w
sprawozdaniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 27 marca
2021 roku.
FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane dla sołectw na realizację
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Fundusz sołecki jest formą budżetu
partycypacyjnego. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa, podejmują decyzje na co
mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby
środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
Po raz pierwszy uchwałą Nr XVIII/138/2020 w dniu 19 marca 2020 roku Rada Gminy Elbląg zdecydowała
o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2021 rok środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość
środków przypadających na dane sołectwo oblicza się na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie
z ustawą procedura związana z rozdysponowaniem środków funduszu sołeckiego rozpoczęła się w 2020
roku. Sołtysi zostali poinformowani o wysokości środków przypadających na dane sołectwo i podczas
zebrań wiejskich ustalili zadania do realizacji. Na 2021 rok w budżecie gminy Elbląg zarezerwowano na
fundusz sołecki kwotę: 789.907,16 zł.
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Wysokość środków przypadających sołectwom Gminy Elbląg w roku 2021 w ramach funduszu
sołeckiego
Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców
na dzień 30.06.2020 r.

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ADMOWO
ADAMOWO OSIEDLE
BIELNIK PIERWSZY
BIELNIK DRUGI
BATOROWO
BOGACZEWO
CIEPLICE
CZECHOWO
DŁUŻYNA-KLEPA
DRUŻNO
GRONOWO GÓRNE –NOWE POLE
GORNOWO GÓRNE OSIEDLE
HELENOWO
JANOWO
JANÓW
KAZIMIERZOWO
KĘPA RYBACKA
KĘPINY WIELKIE
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
LISÓW
MYŚLĘCIN – PASIEKI
NOWAKOWO
NOWE BATOROWO
NOWINA
NOWOTKI
NOWY DWÓR
PILONA
NOWA PILONA
PRZEZMARK
PRZEZMARK OSIEDLE
RACZKI ELBLĄSKIE
SIERPIN
TROPY ELBLĄSKIE
WEKLICE
WĘZINA
WŁADYSŁAWOWO
OGÓŁEM

65
89
186
213
191
110
148
111
216
70
716
651
107
178
307
260
203
98
286
180
152
499
197
319
113
54
148
85
352
210
196
102
89
112
176
225
7.414

Wysokość środków
przypadających na
sołectwo ( w zł)
14.323,62
15.620,85
20.863,84
22.323,23
21.134,10
16.755,93
18.809,89
16.809,99
22.485,38
14.593,88
49.511,08
45.997,74
16.593,78
20.431,43
27.404,06
24.863,64
21.782,71
16.107,32
26.268,98
20.539,53
19.026,09
37.781,93
21.458,41
28.052,68
16.918,09
13.729,06
18.809,89
15.404,65
29.836,37
22.161,07
21.404,35
16.323,52
15.620,85
16.864,04
20.323,33
22.971,85
789.907,16

Wszystkie 36 sołectw funkcjonujących na terenie Gminy Elbląg złożyło wnioski w terminie
przewidzianym ustawą o funduszu sołeckim.
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Przedsięwzięcia jakie sołectwa zaplanowały do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021
roku to między innymi:
- infrastruktura rekreacyjna ( wiaty, place zabaw, siłownie plenerowe),
- oświetlenie uliczne,
- wyposażenie świetlic,
- wiaty przystankowe,
- utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Powierzchnia Gminy Elbląg wynosi 19205 ha, z czego większość stanowią użytki rolne, co przekłada
się na wiejski charakter gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią jedynie 5,59 %
ogólnej powierzchni gminy tj. 1074 ha.
Grunty leśne oraz
zadrz. i zakrzew.;
Grunty
10,43%
zabudowane i
zurbanizowane;
5,59%

Grunty pod
wodami; 8,33%

Nieużytki; 5,88%

Tereny różne;
1,39%

Uzytki rolne ;
68,38%

W strukturze gruntów zabudowanych i zurbanizowanych na obszarze gminy dominują
tereny komunikacyjne (78,23%). Tereny mieszkaniowe stanowią jedynie 8,85% wszystkich terenów
zabudowanych i zurbanizowanych.
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Ogółem

Powierzchnia
(ha)

1073

Tereny
mieszkaniowe

95

Tereny
przemysłowe

66

Inne
tereny
zabudowane

Zurbanizowane tereny
niezabudowane

51

12

Tereny
Tereny
rekreacyjno- komunikawypoczynko- cyjne
we

8

840

Pod względem statusu prawnego, większą część gruntów na terenie gminy stanowią grunty
prywatne należące do osób fizycznych (10263 ha). Nieco mniejszą powierzchnię zajmują grunty
skarbu państwa (6834 ha). Gmina jest właścicielem zaledwie 2,24% gruntów (430 ha).

Pozostałe; 9,31%
Grunty Gminy
Elbląg; 2,24%

Grunty osób
fizycznych; 53,44%

Grunty Skarbu
Państwa; 37,70%

Pozostałe

Grunty Gminy Elbląg

Grunty Skarbu Państwa

Grunty osób fizycznych

Lokale mieszkalne:
- 70 lokali mieszkalnych – 69 umów najmu,
- 3357 m2 powierzchni użytkowej łącznie,
- czynsz – czynsz podstawowy 3,00 zł/m2, średnio 1,90 zł/m2 (ze względu na obniżki związane ze
standardem lokalu),
- zaległości czynszowe – 54 mieszkania na kwotę 206.693,14 (należność główna) plus odsetki w
kwocie 104.578,10 , co daje kwotę ogółem 311.271,24;
- sprzedaż – 1 mieszkanie za kwotę 2.045,00 zł (bonifikata 95%).
Lokale użytkowe:
- 2 lokale w najmie
- 79 m2 pow. użytkowej łącznie
- dodatkowo wynajęte pomieszczenia w budynku ul. Żeromskiego 2b – 16 umów najmu
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Pozostałe pomieszczenia:
- 2 pomieszczenia w najmie
- 33 m2 pow. użytkowej łącznie
Budynki i lokale użytkowe
L.p.

Rodzaj składników

Stan na 31-12-2020 r.

1.

Budynki administracyjne

3 szt.

2.

Budynki ośrodków zdrowia

2 szt.

3.

Budynki OSP

6 szt.

4.

Budynki mieszkalne

39 szt.

Grunty własności Gminy:
- 430 ha ogółem, w tym:
- grunty rolne: 75 ha
- grunty leśne: 19 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane: 329 ha
- grunty pod wodami: 6 ha
- tereny różne: 1 ha
Grunty dzierżawione:
- 62 umowy dzierżawy
- 161 593 m2 łącznie

Grunty
Pozostałe;
Gminy
9,31%
Elbląg ;
2,63%

Grunty
skarbu
państwa;
37,13%

Grunty
osób
fizycznych;
50,93%
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Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła
87 515 810,62 zł. Z tego:
Lp.

Opis majątku trwałego

1

Grunty

2

Budynki

3

Wartość majątku
Wartość majątku
31.12.2019 r.
31.12.2020 r.
2 680 802,70
2 818 078,38
8 478 924,73

12 601 177,83

Drogi i ulice

28 553 201,96

43 244 643,57

4

Inne budowle, maszyny i urządzenia

24 549 673,42

26 456 571,82

5

Środki transportu

1 236 811,89

1 592 589,39

6

Pozostałe środki trwałe

781 949,04

802 749,63

7

Razem

66 281 363,74

87 515 810,62

Wartość majątku trwałego względem roku 2019 wzrosła o 21.234.446,88 zł. Wynika to z
przyjęcia zakończonych inwestycji na środki trwałe.

OŚWIATA
Funkcjonowanie szkół w dobie COVID-19
Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 rok szkolny 2019/2020 zdecydowanie różnił się do
poprzednich. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, a następnie od 25 marca 2020 roku szkoły realizowały zadania
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
O organizacji kształcenia na odległość decydował dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami,
uwzględniając, m.in. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony był obowiązek
świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły. Nauczyciele realizujący zajęcia
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z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,
otrzymali wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. W
okresie, w którym nauczyciele pozostawali w gotowości do pracy, zachowali prawo do
wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz
dodatku funkcyjnego.
Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie szkoły dotyczyło również pracowników
administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków, gdy było to niezbędne dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania szkół.
Wójt Gminy Elbląg na spotkaniach z dyrektorami szkół dziękował za wkład pracy w organizacji
kształcenia na odległość, wymagającym pełnej mobilizacji i współpracy, dzięki czemu nauka
naszych uczniów mogła przebiegać w niezakłóconej formie.
OBWODY SZKOLNE W GMINIE ELBLĄG
Obwód Szkoły Podstawowej w Nowakowie obejmuje miejscowości: Nowakowo, Nowakowo
Trzecie, Nowotki, Cieplice, Kępiny Wielkie, Kępa Rybacka, Batorowo, Nowe Batorowo, Bielnik
Drugi, Jagodno.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie
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Obwód Szkoły Podstawowej w Pilonie obejmuje miejscowości: Pilona, Myślęcin, Pasieki, Nowa
Pilona, Bogaczewo, Weklice, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

Obwód Szkoły Podstawowej w Węzinie obejmuje miejscowości: Dłużyna, Karczowizna, Drużno,
Klepa, Janów, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór, Węzina.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie

35

RAPORT O STANIE GMINY ELBLĄG ZA 2020 ROK
Obwód Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym: Adamowo, Adamowo Osiedle, Bielnik
Pierwszy, Czechowo, Helenowo, Gronowo Górne, Kazimierzowo, Janowo, Nowina, Nowe Pole,
Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Władysławowo.

Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Elbląg oraz granice ich
obwodów zabezpiecza potrzeby mieszkańców Gminy Elbląg i gwarantuje spełnianie przez uczniów
obowiązku szkolnego i obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

LICZBA UCZNIÓW
Wg danych zgromadzonych na dzień 30 września 2020 r. ogólna liczba uczniów
w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg wynosi 599, przy czym:


w 9 oddziałach przedszkolnych uczy się 149 przedszkolaków, w tym 50 sześciolatków
objętych jest rocznym przygotowaniem przedszkolnym;



w 34 oddziałach szkolnych naukę pobiera 450 uczniów.
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Nazwa szkoły / placówki

Liczba
uczniów
ogółem

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
PILONIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
WĘZINIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NOWAKOWIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
GRONOWIE GÓRNYM
RAZEM

Liczba
wychowanie w tym dzieci
oddziałów
przedszkolne 6-letnie
ogółem

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

84

9

30

14

4

7

7

10

4

0

13

9

114

9

27

13

11

12

0

11

9

13

15

16

124

10

30

6

10

12

7

10

6

17

24

8

277
599

15
43

62
149

17
50

37
62

28
59

22
36

20
51

9
28

38
68

38
90

23
56

STRUKTURA ZATRUDNIENIA


kadra pedagogiczna

Łączna liczba etatów pedagogicznych wykazana w SIO wg stanu na dzień 30.09.2020 r. wynosi
77,07, w tym 52 nauczycieli zatrudniono poprzez mianowanie, co stanowi 51,83 etatów, 23
nauczycieli posiada umowę na czas określony zawartą na podstawie Karty Nauczyciela, co stanowi
14,80 etatów, zaś 11 nauczycieli zatrudniono na czas nieokreślony. Ta liczba stanowi 10,44 etatów
pedagogicznych.

LICZBA ETATÓW - STAN NA DZIEŃ 30.09.2020 r.

Nazwa szkoły / placówki

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
PILONIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
WĘZINIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NOWAKOWIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
GRONOWIE GÓRNYM
Razem

umowa o pracę
na czas określony
- zawarta na
mianowanie - liczba mianowanie- liczba
podstawie
umów
etatów
ustawy Karta
Nauczyciela liczba umów

umowa o pracę na czas
określony - zawarta na
podstawie ustawy Karta
Nauczyciela- liczba etatów

umowa o pracę na czas
umowa o pracę na czas
nieokreślony - zawarta
nieokreślony - zawarta na
na podstawie ustawy
podstawie ustawy Karta
Karta NauczycielaNauczyciela - liczba umów
liczba etatów

Razem
etaty

6

6,00

8

5,41

2

2,00

13,41

8

8,00

5

3,20

5

4,44

15,64

15

14,83

5

2,36

1

1,00

18,19

23
52

23,00
51,83

5
23

3,83
14,8

3
11

3,00
10,44

29,83
77,07
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Największa grupa nauczycieli to 56 nauczycieli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, czyli
nauczyciele dyplomowani. Ta grupa stanowiła 64,36% ogółu nauczycieli. Kolejną grupę stanowili
nauczyciele mianowani – 9 nauczycieli (10,34%). Następnie 18 nauczycieli kontraktowych (20,68%)
i najmniejszą grupę stanowili nauczyciele stażyści w liczbie 4 osób (4,60%).
Procentowy

udział

nauczycieli

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg wskazuje
poniższy wykres:

Procentowy udział nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
stażyści; 4,6
kontraktowi; 20,68

dyplomowani;
62,64

mianowani; 10,34

dyplomowani

mianowani

kontraktowi

stażyści

W szkołach gminnych 71 nauczycieli czyli 81,61% ogółu nauczycieli zatrudnionych było w pełnym
wymiarze czasu pracy, a pozostałych 16 (18,39%) nauczycieli zatrudniono w niepełnym wymiarze
stanowiącym łącznie 6,07 etatu.


pracownicy administracji i obsługi
W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

przedstawiało się następująco:
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa
szkoły

person
pomoc
starszy
pomoc
referent
el
konser
sekretarz
intendent kucharz kuchen
woźny/
nauczy Razem
ds. adm.
sprząta
wator
na
woźny
ciela
jący

Liczba
uczniów

SPN

1

0

1

1

1,75

3,5

1

1

0,75

11

125

SPP

1

0

0

1

0,5

1

1

0,5

0,5

5,5

88

SPW

1

0

0

1

1

1

0,5

0,75

0,5

5,75

109

SPGG

1

1

1

1

3

4

1

1

1

14

277

9,5

3,5

3,25

2,75

36,25

599

OGÓŁEM

4

1

2

4

6,25

Liczba
uczniów
przypadają
ca na 1 etat

11
16
19
20
17
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Spośród 37 pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w łącznym wymiarze 36,25 etatów,
7 osób stanowili pracownicy administracji, 30 osób to pracownicy obsługi. Największą grupę
stanowił personel sprzątający oraz pracownicy kuchni.
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym i obejmuje wiadomości oraz
umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do
wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
W 2020 roku do egzaminu ósmoklasisty w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg
przystąpiło łącznie 50 uczniów.
Nazwa szkoły / placówki

Egzamin ósmoklasisty

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PILONIE

6

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘZINIE

11

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W NOWAKOWIE

10

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONOWIE GÓRNYM

23

RAZEM

50

Węzina

Stanin

SPA-P
J. angielski podstawa

Nowakowo

Stanin

SP-JP
J. polski
SP-M
Matematyka

Stanin

PRZEDMIOT

Gronowo
Górne

Stanin

Wyniki w poszczególnych szkołach publicznych Gminy Elbląg:

Pilona

52,00%

3

60%

5

47%

2

57%

5

45%

5

63%

8

35%

3

29%

2

64%

7

70%

8

52%

5

42%

4
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W dziewięciostopniowej skali staninowej, która stosowana jest przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną i komisje okręgowe w pomiarze dydaktycznym i odpowiada nam na pytanie, jaką
pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną
populację, w przypadku poszczególnych szkół osiągnięto staniny na poziomie od 2-8 maksymalnie.
Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej
Straży Pożarnej w Nowakowie.

DOWOZY UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Obowiązek dowozu uczniów do szkół jest obowiązkiem ustawowym, który wynika z ustawy
Prawo oświatowe. W 2020 roku dowóz uczniów do szkół realizowany był na podstawie umowy Nr
OW.4464.24.2019 zawartej dnia 17 grudnia 2019 roku pomiędzy Gminą Elbląg a firmą NOIR Sp.
z.o.o. z siedzibą w Elblągu. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosiło 520 190,00 zł. Z
uwagi na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół w związku pandemią COVID-19, w 2020
roku wysokość kosztów poniesionych na dowóz dzieci do szkół uległa zmianie.
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Szczegółowe zestawienie kosztów poniesionych na dowóz uczniów w poszczególnych
obwodach szkolnych przedstawia poniższa tabela:
Nazwa
szkoły

Obwód

2020
2020

SP Nowakowo

SP Pilona

SP Gronowo
Górne

SP Węzina

Adamowo,
Nowakowo,
Adamowo
Nowakowo
Pilona,
Osiedle, Bielnik
Dłużyna,
Trzecie,
Myślęcin,
Pierwszy,
Karczowizna,
Nowotki,
Pasieki, Nowa
Czechowo,
Drużno,
Cieplice,
Pilona,
Helenowo,
Klepa, Janów,
Kępiny Wielkie, Bogaczewo,
Gronowo Górne,
Komorowo
Kępa Rybacka, Weklice,
Kazimierzowo,
Żuławskie,
Batorowo,
Przezmark,
Janowo,
Lisów,
Nowe
Przezmark
Nowina, Nowe
Nowy Dwór,
Batorowo,
Osiedle,
Pole, Raczki
Węzina
Bielnik Drugi,
Sierpin
Elbląskie, Tropy
Jagodno
Elbląskie,
Władysławowo
119 640,00
-

93 602,00

99 344,00

-

-

Razem
koszt ( w zł)

86 558,00

399 144,00

5560,00

5560,00
(budżet szkoły)

Gmina Elbląg ponadto na podstawie zawartych umów z rodzicami zwracała koszty dowozu 2
uczniów do szkół komunikacją publiczną. Koszt wyniósł 862,60 zł.
Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy
jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia, a dzieciom z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym kończą odpowiednio 24 lub 25 rok życia - w zależności od stopnia
niepełnosprawności. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatny
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transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, również w
przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
Gmina winna zapewnić zwrot kosztów przejazdu uczniów, o których mowa powyżej oraz ich
opiekunów do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami,
jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Wójt Gminy Elbląg zawarł w roku szkolnym
2019/2020 oraz 2020/2021 osiem takich umów z rodzicami niepełnosprawnych dzieci. Zwrot
kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnym wyniósł w 2020 roku 10 290,25 zł. Ponadto w 2020
roku gmina zapewniła transport samochodem służbowym i opiekę podczas przewozu do szkół
specjalnych w Elblągu dla pięciorga uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Elbląg.
Podczas dowozu uczniów do szkoły w 2020 roku, gmina zapewniała również opiekę. Dnia
31 grudnia 2019 roku została zawarta umowa, której przedmiotem było wykonanie usługi
w zakresie zapewnienia opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dojazd z przystanku w
miejscowości zamieszkania do przystanku przy szkole na terenie Gminy Elbląg oraz dojazd
z przystanku przy szkole do przystanku w miejscowości zamieszkania. Wykonawcą usługi została
firma NOIR Sp. z.o.o. z siedzibą w Elblągu.
W okresie wynikającym z umowy tj. od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wynagrodzenie brutto za
przedmiot umowy szacowano na kwotę 109 620,00 zł . W związku z czasowymi ograniczeniami
w funkcjonowaniu szkół spowodowanymi sytuacją epidemiczną w kraju, koszty poniesione na
opiekę podczas dowozu uczniów w 2020 roku wyniosły 64 902 zł.

REALIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY ELBLĄG
W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Elbląg funkcjonowało 9 publicznych oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, w których wychowaniem
przedszkolnym objętych było 147 przedszkolaków. Liczby dzieci z podziałem wg wieku
przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:
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Wychowanie przedszkolne w Gminie Elbląg
Dzieci w
wieku 2 lat

Nazwa
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
PILONIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
WĘZINIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NOWAKOWIE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W
GRONOWIE GÓRNYM
Razem

Dzieci w
wieku 3 lat

Dzieci w
Dzieci w Suma do lat Dzieci w
wieku 4 lat wieku 5 lat
5
wieku 6 lat

3

5

1

16

25

4

0

4

6

9

19

9

1

4

7

5

17

10

0
4

11
24

14
28

11
41

36
97

27
50

Pomimo zapewnienia w blisko 44% potrzeb mieszkańców Gminy Elbląg w zakresie miejsc do
realizacji wychowania przedszkolnego, tylko 36,29% mieszkańców skorzystało z tej możliwości na
terenie swojej gminy. 106 dzieci realizowało wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Elbląga,
co stanowi 26,17% ogółu dzieci urodzonych w latach 2013-2017. 1 dziecko z terenu Gminy Elbląg
uczęszczało do przedszkola publicznego w Pasłęku.
W związku z realizacją wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy, Gmina Elbląg
zobowiązana była do zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie
Gminy Elbląg, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Elblągu
i Gminie Pasłęku, urodzone w latach 2013-2017 (dzieci urodzone w 2017 roku mogły być objęte
w uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym jako dzieci 2,5 - letnie).
BUDŻET SZKÓŁ

Budżet szkoły

Budżet szkoły
na 2020 rok

na 2019 rok

Wydatki ogółem
w rozdziałach
801, 854
poniesione w IXXII 2019

Szkoła Podstawowa
w Nowakowie

2 621 410,60

688 734,01

2 906 547,18

1 729 890,42

19 824,79

1 982,48

Szkoła Podstawowa
w Pilonie

1 663 008,65

596 904,32

1 954 839,59

1 035 922,93

18 554,86

1 855,49

1 749 763,40

484 348,33

2 061 209,74

1 137 457,27

14 480,41

1 448,04

3 852 128,52

1 206 157,08

4 183 840,44

2 359 756,31

13 456,28

1 345,63

Nazwa szkoły

Szkoła podstawowa
w Węzinie

Szkoła Podstawowa
w Gronowie Górnym

Średnioroczny
Wydatki ogółem w
Śreniomiesięczny
koszt/1 ucznia
rozdziałach 801,
koszt na 1 ucznia
w roku
854 poniesione w
w roku szkolnym
szkolnym
I-VIII 2020
2019/2020
2019/2020
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PROJEKTY UNIJNE
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach projektu Gmina zakupiła sprzęt komputerowy. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła
59 822,28 zł i sfinansowana w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt
realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2442/2020 z dnia 28 kwietnia 2020
r. zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Sprzęt komputerowy (28 laptopów, 2 tablety, 28 myszek komputerowych) został przekazany 3
szkołom podstawowym z terenu Gminy Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole
Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie, Publicznej Szkole Podstawowej
w Gronowie Górnym i użyczony uczniom i nauczycielom dla celów realizowania kształcenia na
odległość.

„Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Wartość zakupionego
sprzętu i oprogramowania wyniosła 75 000 zł i sfinansowana została w 100% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
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Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt realizowany na podstawie
umowy o powierzenie grantu nr 5783105254 zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum
Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie (30 laptopów i 30 licencji oprogramowania
komputerowego) zostały przekazane 2 szkołom podstawowym z terenu Gminy Elbląg, objętych
wsparciem, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej im.
Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie i został użyczony w przypadku konieczności
realizowania kształcenia na odległość uczniom z rodzin wielodzietnych(3+).

„Przygodna z nauką. Wsparcie kształcenia uczniów w Gminie Elbląg”

Jest to projekt partnerski realizowany od 2019 roku, którego wnioskodawcą (liderem) jest
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „ART-KOM”, a partnerem Gmina Elbląg. Grupą docelową
w projekcie jest 32 uczniów, 5 nauczycieli i 12 rodziców.

Głównym celem projektu jest

podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć. Będą to
zajęcia z robotyki, podczas których uczniowie będą zdobywać umiejętności samodzielnego
rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych
projektów. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach tanecznych, które poszerzać będą
sprawności ruchowe oraz kształtować umiejętności: pracy zespołowej, kreatywności,
przedsiębiorczości. Zorganizowanych zostanie 80 godz. dla 8 uczniów SP w Nowakowie. W ramach

45

RAPORT O STANIE GMINY ELBLĄG ZA 2020 ROK
projektu odbywać się będą również zajęcia ruchowe - judo. Zorganizowanych zostanie 160 godz.
dla 16 uczestników.
Projekt zakłada również doposażenie bazy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży
Pożarnej w Nowakowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym m.in.
zakup laptopa do zajęć robotyki oraz zestawu robotów do nauki programowania. Projekt
„Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia uczniów w Gminie Elbląg” dofinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla
Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja
projektu potrwa do 30 lipca 2021 r. Ogólna wartość projektu: 413 395,75 zł, w tym wartość
dofinansowania: 391 617,75 zł.

Zakończenie i podsumowanie projektu „Stawiamy na przedszkolaki – nowe miejsca
przedszkolne i dodatkowe zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy Elbląg”

Projekt wdrażany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w okresie
01.08.2018-29.02.2020 r. w Gminie Elbląg poprzez:
a) utworzenie dla 53 dzieci 3 i 4-letnich 4 nowych grup przedszkolnych tj. 1 nowego Oddziału
Przedszkolnego (OP) przy SP w Pilonie, 1 OP przy SP w Węzinie, 1 OP przy SP w Nowakowie oraz
1 OP przy SP w Gronowie Górnym;
b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez okres 12 miesięcy;
c) realizację dodatkowych zajęć zwiększające szanse edukacyjne 141 dzieci;
d) wydłużenie godzin pracy OWP Pilonie, Węzinie i Gronowie Górnym;
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e) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli, pracujących w OP
objętych wsparciem.
Pozyskane dofinansowanie wyniosło: 1 228 773,26 zł. Wartość projektu: 1 445 615,66 zł.

Projekt „VULCAN kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach”
Gmina Elbląg we współpracy z firmą VULCAN przystąpiła do projektu „VULCAN kompetencji w
warmińsko-mazurskich samorządach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie
2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt ma charakter szkoleniowo - doradczy i jest w pełni
dofinansowany z funduszy unijnych.
Celem projektu jest:
 opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych
 objęcie procesem wspomagania wybranych placówek oświatowych
 podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą
 W projekcie przewidziano różnorodne formy wsparcia dla pracowników JST:
 Szkolenia dla pracowników decyzyjnych i operacyjnych
 Doradztwo w zakresie opracowania planu podnoszenia jakości usług oświatowych
 Wsparcie w zakresie przeprowadzenia debaty oświatowej i spotkań lokalnych
 Doradztwo w zakresie przeprowadzenia procesu wspomagania w wybranych szkołach
 Możliwość uczestnictwa w tematycznych sieciach współpracy
Udział we wskazanych formach wsparcia dostarczył uczestnikom projektu wiedzy w zakresie
zarządzania oświatą, tworzenia planów strategicznych i ich wdrażania.
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W ramach realizacji projektu dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz przedstawiciele
samorządu uczestniczyli w debacie oświatowej. Spotkanie zostało zorganizowane online przy
wsparciu firmy VULCAN.
Wspólne zaangażowanie mieszkańców w projekt poprzez udział w debacie oraz określenie potrzeb
poszczególnych grup społeczności szkolnej, będzie wyjściową do opracowania planu podniesienia
jakości usług edukacyjnych w Gminie Elbląg.

Absolwent Roku 2020
Na podstawie uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2019 r.
w sprawie przyjęcia i określenia warunków „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg, w roku 2020 po raz
pierwszy w Gminie Elbląg przyznano tytuł „Absolwenta Roku” najlepszemu absolwentowi klasy
VIII, którym została uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w
Nowakowie .
Z powodu pandemii uroczystość miała skromny charakter. Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski
przekazał na ręce Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w
Nowakowie Pani Grażyny Gałązki statuetkę, list gratulacyjny i nagrodę rzeczową celem przekazania
dla wyróżnionej uczennicy oraz list gratulacyjny dla rodziców „Absolwenta Roku”.

Stypendia Wójta Gminy Elbląg
W 2020 roku również po raz pierwszy w Gminie Elbląg przyznano „Stypendium Wójta Gminy
Elbląg”. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej 5,5 w klasach IV-VI lub średniej
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5,2 w klasach VII-VIII oraz przedłożenie przez dyrektora szkoły wykazu uczniów spełniających w/w
kryteria do Wójta Gminy Elbląg.
Stypendium Wójta Gminy Elbląg za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 roku
otrzymało łącznie 45 uczniów, w tym:


10 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej
w Nowakowie,



4 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie,



8 uczniów Publicznej szkoły Podstawowej w Węzinie,



23 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.

Wszyscy uczniowie otrzymali jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Łączny koszt
stypendiów wyniósł 22 500 zł i został pokryty z budżetu gminy.

POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rok 2020 poprzez panującą pandemię Covid 19 dostarczył pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej nowych wyzwań i doświadczeń.

Wszyscy zmuszeni zostali do

zmodyfikowanych form pracy z podopiecznymi pomocy społecznej i innymi świadczeniobiorcami.
Priorytetem było zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, przy jednoczesnym braku obniżenia
jakości

wykonywanych obowiązków.

Pomimo panującej pandemii

nie ograniczono i nie

zaprzestano żadnych statutowych zadań nałożonych na Ośrodek. I mimo trudności związanych z
zakażeniami pracowników lub ich przymusowa kwarantanną , realizacja zadań przebiegała bez
żadnych zakłóceń. Wszystkie świadczenia wypłacane były bez opóźnień , zgodnie z ustalonymi
terminami. Obostrzenia sanitarne wymusiły w praktyce znaczne ograniczenia w bezpośrednim
kontakcie z wnioskodawcami Ośrodka. Kontakt z nimi utrzymywany był głównie telefonicznie lub
elektronicznie. Pomimo stanu epidemii i czasowego zamykania zakładów pracy nie zmieniła się
struktura wydatków w pomocy społecznej.
Podopieczni Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
W 2020 roku osób korzystających z pomocy społecznej było mniej niż w roku poprzednim. W roku
2019 było takich osób 673 z 415 rodzin , a w roku 2020 było takich osób 544 z 339 rodzin. Pomimo
wzrostu bezrobocia w naszej gminie ( na koniec 2019 r. – 246 osób , na koniec 2020 r. – 314 )
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zmalała liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej Ośrodka.
Z powodu bezrobocia przyznano pomoc finansową 158 osobom w 2019 r. , zaś w 2020 – 141
osobom. Zmalała także liczba osób korzystających z zasiłków stałych ( dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności ). Z takiej formy pomocy skorzystało w 2019 r. 108 osób , natomiast w 2020
już tylko 84.
Świadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zrealizował w 2020 r. wszystkie zlecone mu
zadania. Dominującymi były: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny, zaś najmniejszym Karta Dużej Rodziny.
Ośrodek oprócz wymienionych wyżej zadań realizuje również wiele innych mających na celu pomoc
osobom potrzebującym. Są to: zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej, organizowanie
osobom bezdomnym schronienia,

składanie wniosków o umieszczenie dziecka w rodzinie

zastępczej, prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, dodatki mieszkaniowe, piecza zastępcza,
asysta rodzinna, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, stypendia szkolne o charakterze
socjalnym, udzielanie pomocy w formie zasiłków:
- celowych,
- okresowych,
- stałych,
- Program „Wspieraj seniora”,
- Karta Dużej Rodziny,
- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
W 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 3189 różnego rodzaju wniosków o pomoc
pieniężną z czego:
- o dodatki mieszkaniowe wpłynęło 47 wniosków,
- w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 591 wniosków,
- zaś funduszu alimentacyjnego 68 wniosków,
- w ramach świadczenia wychowawczego 74 wnioski,
- w ramach pomocy społecznej 962 wniosków.
Wyłącznie na realizację świadczeń ( bez składek zdrowotnych, społecznych oraz kosztów obsługi)
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wydatkowano ogółem 13072650,08 zł (tj. o 1085414,62 zł więcej niż w roku ubiegłym), z tego:
- pomoc społeczna – 1843924,68 zł (w tym 843130,97 zł ze środków własnych gminy m.in. na
realizację zasiłków celowych, schronienie, rodziny zastępcze, opłaty za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej, prace społecznie-użyteczne)
- świadczenia wychowawcze kwota 8075865,34zł (z dotacji na realizację zadań zleconych)
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2861560,06 zł (z dotacji na realizację zadań
zleconych)
- dodatki mieszkaniowe kwota 43019,16 zł (ze środków gminnych).
Liczba świadczeniobiorców i korzystających rodzin objętych pomocą społeczną
Rok

Liczba osób

Liczba rodzin

2020

748

341

2019

673

415

2018

710

438

2017

808

498

2016

871

516

2015

919

519

2014

916

521

Liczba świadczeniobiorców spadła względem roku 2019. Od lat to ubóstwo jest głównym powodem
przyznawania pomocy i dotyka większej liczby rodzin. Kolejnymi największymi powodami
przyznawania pomocy są: bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność.
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
0
UBÓSTWO

LICZBA RODZIN
w tym:
OGÓŁEM
NA WSI
1
2

LICZBA OSÓB
W
RODZINACH
3

210

210

462

SIEROCTWO

0

0

0

BEZDOMNOŚĆ

6

6

6

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

48

48

218

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

29

29

151
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POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
0

LICZBA RODZIN
w tym:
OGÓŁEM
NA WSI
1
2

LICZBA OSÓB
W
RODZINACH
3

BEZROBOCIE

174

174

435

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

118

118

196

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

119

119

179

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OGÓŁEM

40

40

118

W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE

35

35

96

2

2

11

4

4

14

ALKOHOLIZM

28

28

50

NARKOMANIA

2

2

4

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

3

3

3

ZDARZENIE LOSOWE

0

0

0

17

17

54

0

0

0

RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE

SYTUACJA KRYZYSOWA
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

W 2020 r. tak, jak w latach ubiegłych Ośrodek kontynuował działania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przemocy w rodzinie. W 2020 roku założono 11 nowych „Niebieskich Kart”, tj. o 3 karty mniej
niż w roku ubiegłym.
Zasiłki okresowe i stałe
Zadaniem, zajmującym znaczącą pozycję w budżecie są wypłaty zasiłków okresowych i stałych.
Świadczenia te sfinansowano w 100 % z dotacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przyznanych
na realizacją zadań własnych. Wydatki na zasiłki okresowe wyniosły w 2020 r. 393003,87 zł, tj.
wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 30071,67 zł, zaś na zasiłki stałe wydano 477872,86
zł, co stanowi o 83944,08 zł mniej niż w roku 2019.
Ośrodek świadczy pomoc również w formie zasiłków celowych i schronienia. Na ten cel
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wydatkowano ogółem 208464,20 zł tj. o 32600,38 zł mniej niż w roku ubiegłym.
Świadczenia wychowawcze
Największym zadaniem realizowany przez Ośrodek są świadczenia wychowawcze oraz już od wielu
lat świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
Świadczenia wychowawcze stanowiły niespełna połowę budżetu Ośrodka. Środki na ten cel
pochodziły z dotacji na realizację zadań zleconych oraz ze środków gminnych. Na ten cel
wydatkowano kwotę 8.075.865,34 zł ( zaś łącznie kosztami obsługi 8.160.089,43 zł). Wypłacono
ogółem 16.208 świadczeń, do otrzymania których uprawnionych było 1367 dzieci.
Wartość wypłaconych w 2020 r. świadczeń wychowawczych w porównaniu do roku 2019 była
wyższa o kwotę 1.512.986,32 zł.
Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny środki pochodzą nie tylko z subwencji
państwowych, ale także ze środków gminnych przeznaczonych na współfinansowanie kosztów
obsługi oraz kosztów na podejmowane działania w zakresie funduszu alimentacyjnego.
W ramach świadczeń rodzinnych przyznano m.in.
-

5224 zasiłków rodzinnych na kwotę 602.747 zł,

-

2667 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 290.617 zł,

-

33 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 33.000 zł (tzw. becikowe ),

-

2668 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 575.452 zł,

-

446 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 814.189 zł,

-

112 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 69.440 zł,

-

218 świadczeń rodzicielskich na kwotę 190.882 zł,

-

24 zasiłki dla opiekuna na kwotę 14.880 zł.

Fundusz alimentacyjny i dodatki mieszkaniowe
W ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono 624 świadczenia alimentacyjne na kwotę 245.820
zł. Świadczenia te zmalały w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 52.980 zł w stosunku do roku
ubiegłego.
W roku 2020 podobnie jak w latach ubiegłych Ośrodek kontynuował realizację wypłat dodatków
mieszkaniowych. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 43.019,16 zł. tj. o 14.424,79 zł mniej niż
w roku ubiegłym. Całość środków na realizację tego zadania pochodziło z budżetu własnego gminy.
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Z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin, którym wypłacono 62 świadczeń.
Stypendia szkolne
GOPS poza zasiłkami realizuje już od paru lat wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze
socjalnym. Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł w proporcji 80 % dotacja, a pozostałe 20 %
środki gminne. W 2020 r. wydatki na ten cel wyniosły ogółem 109812,64 zł, tj. zmalały o 19797,36
zł w stosunku do roku 2019. Z tej formy pomocy skorzystało 149 uczniów.

Dożywianie
Ośrodek od lat realizuje zadanie związane z dożywianiem w ramach programu „Posiłek w domu
i szkole”. Pomocą tą objęto 452 osoby, m.in. dzieci w wieku szkolnym. Z pomocy tej korzystało aż
223 dzieci, 223 osób dorosłych i 6 dzieci na wniosek dyrektorów szkół. Na pomoc tę wydatkowano
162396,22 zł z czego kwotę 40324,66 zł przeznaczono na posiłki w 22 placówkach (szkoły,
przedszkola, żłobki, SOSW-y). Z uwagi na zamknięcie szkół wydatkowano na posiłki szkolne
znacznie mniej zaplanowanych środków. Za to w ramach tych samych środków zwiększyły się
wydatki przeznaczone bezpośrednio na zakup posiłku w formie zasiłku celowego.

Wsparcie pozafinansowe
GOPS udziela swoim podopiecznym nie tylko wsparcia finansowego, ale także oferuje inne tj. poza
finansowe formy pomocy. Jedną z nich jest praca socjalna i doradztwo. Z pracy socjalnej skorzystały
260 rodzin (936 osób). GOPS nieprzerwanie wzmacnia współpracę ze szkołami, kuratorami
sądowymi i w szczególności z policją.
Karta Dużej Rodziny
Ośrodek już od 4 lat realizuje program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zdanie to finansowane
jest z dotacji Wojewody na realizację zdań zleconych.
Karta ta uprawnia rodziny wielodzietne z terenu gminy Elbląg do szeregu zniżek. Karta ta cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, ponieważ do programu KDR ciągle dołączają nowe firmy
oferując swoje rabaty. W 2020 r. złożono 40 wniosków i wydano 115 Kart Dużej Rodziny
tradycyjnych oraz 40 duplikaty. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 343,76 zł tj. o 3269,24 zł
mniej niż w roku ubiegłym.
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Asystent rodziny
W ramach zadania „Wspieranie rodziny” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku
zatrudniał 1 osobę na cały etat na stanowisku asystenta rodziny.
Asystent rodziny to forma wsparcia oferowana rodzinom przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, zagrożone wykluczeniem społecznym, a nawet umieszczeniem dzieci w pieczy
zastępczej. Praca asystenta polega w szczególności na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, wskazywaniu właściwych metod wychowawczych, właściwego
sposobu pełnienia ról rodzicielskich, prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowaniu
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności wychowawczych, motywowaniu i udzielaniu
pomocy w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz motywowaniu do
udziału w terapii uzależnień.
W 2020 roku asystent rodziny współpracował z 10 rodzinami ( w tym 16 dzieci) mieszkającymi na
terenie Gminy Elbląg. Wśród nich to dwie pełne rodziny (małżeństwo z jednym dzieckiem oraz
konkubinat z trójką dzieci), pozostałe to samotne matki. W 2020 r. zakończona została współpraca
z dwiema rodzinami z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów oraz z jedną z uwagi na
zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej i brak współpracy rodziców z asystentem rodziny.
W 2020 roku z uwagi na ograniczenia pracy w terenie związane z pandemią Covid-19, najczęstszą
formą kontaktu był kontakt telefoniczny. Jednakże bywało, że rodziny objęte wsparciem asystenta
wymagały również bezpośredniego nadzoru, co najmniej dwa razy w miesiącu lub częściej,
podopieczni odwiedzani byli w ich miejscu zamieszkania (zależnie od aktualnej sytuacji w rodzinie).
W przypadku dzieci w wieku szkolnym utrzymywany był regularny kontakt ze szkołą, a w przypadku
nadzoru kuratorskiego z kuratorem, zarówno społecznym jak i zawodowym. Dużym wsparciem jest
zawsze pracownik socjalny, który często zna rodziny od lat i może pokazać inny punkt widzenia
współpracy z rodziną.
Wszelkie zadania asystenta rodziny ukierunkowane są na wsparcie w rozwiązywaniu bieżących
problemów występujących w rodzinach. Prowadzi się indywidualne konsultacje wychowawcze dla
rodziców i dzieci, wspierana jest aktywność społeczna rodzin. Asystent rodziny motywuje dorosłych
członków rodziny do aktywnego poszukiwania pracy, niejednokrotnie pomaga w jej znalezieniu
i utrzymaniu.
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Rodziny zastępcze
W ramach zadania „Rodziny zastępcze” finansowane były opłaty za pobyt dzieci zarówno
w rodzinach zastępczych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od stycznia
do grudnia 2020 r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 15 dzieci, zaś w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych 8 dzieci. W omawianym okresie na realizację tego zadania wydano
258129,23 zł, tj. o 95567,49 zł więcej niż w roku ubiegłym.
Program pomocy żywnościowej
Kolejną formą pomocy oferowaną przez GOPS jest dystrybuowanie żywności pozyskanej z Banku
Żywności w ramach rządowego programu pomocy żywnościowej. Ogółem wydano 42,82260 ton
produktów żywnościowych na kwotę 193047,70 zł. Żywność przeznaczona była dla osób z terenu
Gminy Elbląg i była wydawana nieodpłatnie. Ośrodek pokrywał jedynie koszty transportu. Z tej
formy pomocy skorzystało

580 osób. Mając na względzie bezpieczeństwo podopiecznych,

w miesiącu marcu i kwietniu 2020 roku produkty żywnościowe nie były wydawane w siedzibie
Ośrodka, lecz w

miejscu zamieszkania osób uprawnionych do tej formy pomocy. Pomocy

pracownikom GOPS w transporcie, pakowaniu paczek żywnościowych i ich wydawaniu udzielili
żołnierze Wojsk Terytorialnych z Braniewa.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Koszty utrzymania Ośrodka finansowane są z dwóch źródeł – ze środków gminnych oraz z dotacji
Wojewody przyznanej na realizację zadań własnych. Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2020
r. ogółem

827.820,58 zł, z czego kwotę 139.487,33 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji.

Wydatki na ten cel zmalały w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 25.108,05 zł.
Realizacja zadań pomocowych w 2020 roku realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ukierunkowana była na wzmocnienie osób i rodzin w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych,
rozwiązywanie problemów – poprzez środowiskowe i instytucjonalne formy pomocy, kierowane
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do najsłabszych, w szczególności do dzieci, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, do
osób uwikłanych w kryzys i zagrożonych marginalizacją społeczną. Podobne działania
wspomagające w odzyskaniu lub utrzymaniu i wzmocnieniu pełnych możliwości oraz formy
wsparcia będą oferowane w 2021 roku osobom i rodzinom potrzebującym pomocy tym, którzy
własnym staraniem nie są w stanie poprawić jakości życia.

REALIZACJA POSIADANYCH STRATEGII, PLANÓW I PROGRAMÓW
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Elbląg
Aktualna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminie Elbląg uchwalona została
przez Radę Gminy Elbląg na lata 2017 – 2025 uchwałą z dnia 21.09.2017 roku nr XXVIII/200/17 .
W dokumencie tym, wskazano 4 podstawowe cele do realizacji .
I. Wzmacnianie

trwałości

rodziny

i

przeciwdziałanie

negatywnym

zjawiskom

dezorganizującym życie rodzinne.
II. Zmniejszenie bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
III.Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
IV. Rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
Wszystkie założone cele realizowane były głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy
współpracy gminnych placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, Urzędu Gminy oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej.
W 2020 roku Strategię realizowano w następujących obszarach:
I.

Wzmacnianie trwałości rodziny i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
dezorganizującym życie rodzinne.

Cel ten realizowano m.in. poprzez :
Zapewnienie wsparcia rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu podstawowych funkcji,
zwłaszcza wielodzietnym, niepełnym oraz zagrożonym odebraniem dzieci i umieszczeniem w
pieczy zastępczej, w postaci pracy socjalnej oraz asystentury rodzinnej.

W roku 2020

kontynuowano poradnictwo psychologiczne oraz podejmowano działania

prowadzące do

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych.
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Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono po raz
pierwszy „Diagnozę problemów społecznych w Gminie Elbląg” przedstawiającą aktualne
zagrożenia społeczne w występujące na terenie naszej gminy.
II. Zmniejszenie bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
W tym obszarze można się było spodziewać, większej ilości osób występujących o pomoc,
zwłaszcza osób nieaktywnych zawodowo. Dane statystyczne wskazały jednak zupełnie odmienna
tendencję.

W 2020 roku osób korzystających z pomocy społecznej było mniej niż w roku

poprzednim. W 2020 po raz pierwszy nie realizowano prac społecznie użytecznych , które były
jedna z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w roku
ubiegłym zrezygnował z tej formy wsparcia. GOPS Elbląg nie realizował także samodzielnych
programów wspierających bezrobotnych. Korzystał w tym zakresie z usług organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta Elbląga i Pasłęka. Np. EUR Consulting , AC-Expert,
OHP. Skierowane osoby bezrobotne miały możliwości podnoszenia swych kwalifikacji lub zdobycia
nowych. W 2020 skorzystało z tej możliwości 25 osób.

III. Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Rok 2020 był rokiem nietypowym z uwagi na obostrzenia sanitarne i utrudnienia w kontakcie z
osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Nie mniej nie zaprzestano i nie ograniczono pomocy dla
takich osób. Pomoc tego typu podopiecznym stanowił priorytet dla pracowników GOPS. We
wskazanym roku z powodu niepełnosprawności przyznano 129 osobom pomoc finansową w formie
zasiłków stałych, okresowych lub zasiłków celowych. W dużej części były to świadczenia na
pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, zakup opału. W roku 2020 GOPS finansował pobyt 12
osób starszych i niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej. W 2020 roku Gmina Elbląg
przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj seniora”, która umożliwiła takim osobom dowóz do
miejsca zamieszkania żywności i leków. Osoby wymagające opieki zostały taką forma wsparcia
objęci dzięki pomocy sąsiedzkiej.
IV. Rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
Rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny ds.
przemocy.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 13 posiedzeniach.
Ogółem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 31 grudnia 2020r.
wpłynęło 13 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia. W ramach prowadzenia
systematycznej i kompleksowej działalności w formie kierowania na leczenie do biegłych sądowych
– lekarza psychiatry i psychologa – orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
skierowano 10 osób .
W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 nowych Niebieskich Kart. Rodziny zostały
objęte pomocą jedenastu grup roboczych, które powołano w 2020 roku. Zatrudniony specjalista
psycholog w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi bezpłatne poradnictwo
w zakresie: rozwiązywania problemów indywidualnych, rodzinnych, rozwijanie umiejętności
społeczno– interpersonalnych, wzmacniania poczucia własnej wartości, wychodzenia z problemów
związanych z uzależnieniem, związanych z przemocą w rodzinie.
Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali rodziny, gdzie występowały problemy uzależnień.
Ściśle współpracowali w tym zakresie z policją, kierując do tej instytucji pisma o podjęcie
stosownych działań.
Poza powyższymi działaniami: przeprowadzono kontrolę warunków sprzedaży alkoholu w 5
sklepach na terenie gminy (nieprawidłowości nie stwierdzono), sfinansowano 7 programów
edukacyjnych dla dzieci w 4 szkołach podstawowych, zakupiono materiały edukacyjne ( plakaty,
ulotki i książki).
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020R.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gmin, a merytoryczno-organizacyjną formę
nadał im Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjęty uchwałą Nr XXV/211/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Zadania GPPiRPA PN realizowane były poprzez następujące działania merytoryczne:
1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych

59

RAPORT O STANIE GMINY ELBLĄG ZA 2020 ROK
oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej,
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W ramach tego działania Komisja przyjęła w 2020 roku 13 wniosków o wszczęcie postępowania w
sprawie leczenia uzależnień. Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 8 wniosków o orzeczenie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd 1 wniosek oddalił, wobec 7 pozostałych osób
toczy się postępowanie. Osoby kontaktujące się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymują informacje i adresy instytucji pomocowych działających na terenie miasta
Elbląga i nie tylko. Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do
podjęcia terapii dla osób współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania
wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu. Osoby te
także wyposaża się w materiały informacyjno-profilaktyczne dla osoby współuzależnionej. Na
pomoc rodzinom z problemem alkoholowym GOPS przeznaczył kwotę ogółem 108.659,00 zł.
2. Koordynacja gminną polityką społeczną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii, ochrony przed przemocą.
Działanie to dotyczy funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która w 2020 roku obradowała na 9 posiedzeniach. Na wynagrodzenie dla komisji i psychologów
wraz z pochodnymi wydatkowano 18.622,00 zł. Członkowie Komisji brali udział w szkoleniach, m.in.
dotyczące praktycznych aspektów interwencji i pomocy wobec osób dotkniętych problemem, gdzie
omawiano zadania i rolę służb w kontekście najnowszych zmian prawnych oraz szkolenie dotyczące
wydawania, zmian, wygaszania i cofania wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w formie zintegrowanego systemu
profilaktyki gminnej.
W ramach tego działania w roku 2020 zrealizowano i sfinansowano ogółem 3 programy
profilaktyczne, warsztatów i spektakli profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
z poziomu profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ogółem
na ten cel wydatkowano kwotę 9.165,92 zł.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Elbląg sprzedażą i podawaniem
napojów alkoholowych zajmowały się 22 podmioty. Punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) było 20, natomiast punktów
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne) było 2, w tym punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18%
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży było 18, natomiast punktów sprzedaży
powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży było 1.
W 2020 r. wydano 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży ( lokale gastronomiczne).
Ogółem na dzień 31.12.2020 r. zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) było 56, natomiast zezwoleń
uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne) było 4 oraz 3 zezwolenia cateringowe.
Do budżetu Gminy Elbląg w 2020 roku z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wpłynęło 95.402,49 zł. Na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano
z budżetu 76.627,59 zł natomiast na przeciwdziałanie narkomanii 0,00 zł.
Strategia Rozwoju Gminy Elbląg na lata 2016 - 2025
W 2018 r. Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę dot. aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Elbląg na
lata 2016 – 2025”. Dokument ten jest kontynuacją „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wiejskiej Elbląg”, uchwalonej przez Radę Gminy Elbląg na lata 2000 – 2015 (Uchwała
nr 120/XV/2000 z dn. 24.02.2000 r.).
„Strategia Rozwoju Gminy Elbląg na lata 2016-2025” jest najważniejszym narzędziem prowadzenia
polityki rozwoju samorządu Gminy Elbląg. Wyznacza ona główne i długofalowe kierunki rozwoju
gminy w obszarze gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Czyni to w oparciu o analizę
posiadanych przez samorząd zasobów oraz warunków zewnętrznych, w których wspólnota
samorządowa funkcjonuje. Strategia przedstawia te kierunki w sposób usystematyzowany —
poprzez hierarchię priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków
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interwencyjnych. Dokument identyfikuje też najważniejsze przedsięwzięcia, które należy podjąć w
najbliższych latach, aby zrealizować wyznaczone cele.
Strategia stanowi instrument władz samorządowych w zakresie zarządzania rozwojem gminy — to
w oparciu o nią opracowywane są programy rozwoju w poszczególnych dziedzinach życia
społeczno-gospodarczego gminy oraz podejmowane są konkretne działania na rzecz rozwoju.
Dokument wskazuje w jaki sposób najlepiej wykorzystać potencjał ludzki, gospodarczy
i środowiskowy gminy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia pozycji w
regionie. Jest on też punktem odniesienia dla całej wspólnoty samorządowej, w tym mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, ukazując spójną wizję
gminy, do której osiągnięcia należy dążyć. W ten sposób strategia pozwala na określenie wspólnych
ram współpracy między różnymi partnerami lokalnymi na rzecz rozwoju gminy.
Strategia uwzględnia kontekst finansowy działań rozwojowych, wskazując potencjalne źródła
finansowania ze środków zewnętrznych, w tym także środków unijnych.
Na podstawie zebranych danych i ich analizy oraz w kontekście zdefiniowanych problemów
i potrzeb Gminy Elbląg zostały wyodrębnione trzy obszary priorytetowe, które są względem siebie
równoważne i uzupełniające:
Priorytet 1 – gospodarka, inwestycje i rynek pracy
Priorytet 2 – kapitał ludzki i instytucjonalny
Priorytet 3 – środowisko naturalne
W ramach każdego z tych priorytetów (odpowiednio) określono cel strategiczny:
Cel strategiczny 1 – Systematyczne podnoszenie poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Elbląg,
poprzez agregację działań w obszarach inwestycji i rynku pracy.
Cel strategiczny 2 – Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy wraz z rozwojem jakości usług
publicznych.
Cel strategiczny 3 – Wzrost działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze Gminy Elbląg
Dla każdego z celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne, przypisano im kierunki działań
oraz określono zadania do realizacji. Najważniejsze przedsięwzięcia strategiczne zostały zebrane w
poniższej tabeli.
Do 2020r. zrealizowane zostały zadania:
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Lp. Nazwa
Zadania
1
Budowa
wodociągu
Czechowo

Cel strategiczny
Cel strategiczny 3:
Wzrost działań na rzecz
zrównoważonego
rozwoju na obszarze
Gminy Elbląg

Cel operacyjny 1.
Ochrona zasobów
przyrodniczych
i krajobrazowych

2

Budowa sieci
kanalizacyjnej
dla m.
Gronowo
Górne

Cel strategiczny 3:
Wzrost działań na rzecz
zrównoważonego
rozwoju na obszarze
Gminy Elbląg

Cel operacyjny 1.
Ochrona zasobów
przyrodniczych
i krajobrazowych

3

Budowa
oświetlenia:
Raczki
Elbląskie,
Nowe
Batorowo
Budowa
oczyszczalni
Batorowo

Cel strategiczny 3:
Wzrost działań na rzecz
zrównoważonego
rozwoju na obszarze
Gminy Elbląg

Cel operacyjny 2.
Wzrost
zastosowania
rozwiązań
przyjaznych dla
środowiska
Cel operacyjny 1.
Ochrona zasobów
przyrodniczych
i krajobrazowych

5

Budowa drogi
gminnej
Janów –
Przezmark

6

Przebudowa
drogi gminnej
Nowe Pole

7

Przebudowa
drogi
Czechowo –
Przezmark

8

Budowa
świetlic:

Cel strategiczny 2:
Poprawa warunków
życia mieszkańców
gminy wraz z rozwojem
jakości usług
publicznych
Cel strategiczny 2:
Poprawa warunków
życia mieszkańców
gminy wraz z rozwojem
jakości usług
publicznych
Cel strategiczny 2:
Poprawa warunków
życia mieszkańców
gminy wraz z rozwojem
jakości usług
publicznych
Cel strategiczny 2:
Poprawa warunków
życia mieszkańców

4

Cel strategiczny 3:
Wzrost działań na rzecz
zrównoważonego
rozwoju na obszarze
Gminy Elbląg

Cel Operacyjny

Cel operacyjny 4.
Zwiększenie
dostępności i
spójności
komunikacyjnej
gminy
Cel operacyjny 4.
Zwiększenie
dostępności i
spójności
komunikacyjnej
gminy
Cel operacyjny 4.
Zwiększenie
dostępności i
spójności
komunikacyjnej
gminy
Cel operacyjny 2.
Rozbudowa oferty
kulturalnej oraz

Kierunek Działania
3. Modernizacja i
rozbudowa
infrastruktury
technicznej w oparciu
o technologie
przyjazne środowisku
3. Modernizacja
i rozbudowa
infrastruktury
technicznej w oparciu
o technologie
przyjazne środowisku
1. Wdrożenie
rozwiązań
sprzyjających
ograniczeniu niskiej
emisji
3. Modernizacja
i rozbudowa
infrastruktury
technicznej w oparciu
o technologie
przyjazne środowisku
1. Rozwój i rozbudowa
sieci transportowej
i drogowej

1. Rozwój i rozbudowa
sieci transportowej
i drogowej

1. Rozwój i rozbudowa
sieci transportowej
i drogowej

2. Wzmocnienie oferty
i dostępności
różnorodnych form
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9

Lisów,
Myślęcin

gminy wraz z rozwojem
jakości usług
publicznych

aktywnych form
spędzania czasu
wolnego

Budowa
wodociągu
KazimierzowoBielnik

Cel strategiczny 3:
Wzrost działań na rzecz
zrównoważonego
rozwoju na obszarze
Gminy Elbląg

Cel operacyjny 1.
Ochrona zasobów
przyrodniczych
i krajobrazowych

spędzania czasu
wolnego dla
mieszkańców Gminy
Elbląg
3. Modernizacja
i rozbudowa
infrastruktury
technicznej w oparciu
o technologie
przyjazne środowisku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Bardzo ważnym elementem polityki gminy dającym wytyczne kierunkom planistycznym,
określającym przede wszystkim politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne warunki
zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Elbląg.
Dla Gminy Elbląg Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy Elbląg 26 września 2000 r.
(uchwała Nr 165/XXIII/2000), natomiast w dniu 25.02.2010 r. podjęto uchwałę Nr XXXVII/206/2010
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Elbląg. Projekt studium znajduje się obecnie w końcowej fazie uzgodnień.
Jest to dokument planistyczny sporządzany dla obszaru całej Gminy.
Podstawę planowania przestrzennego stanowią miejscowe plany zagospodarowania w gminie.
W 2019 roku obejmowały one 7,44% (1429 ha) powierzchni Gminy Elbląg.

Gmina Elbląg
Władysławowo
Kazimierzowo
Nowe Pole
Czechowo
Janowo
Adamowo Osiedle
Gronowo Górne
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W 2020 roku uchwalono następujące MPZP:
 GG2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu
geodezyjnego Gronowo Górne/GG2 zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr
XV/111/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku,
 GG5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu
geodezyjnego Gronowo Górne/GG5 zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr
XXII/177/2020 z dnia 24 września 2020 roku,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu
geodezyjnego Gronowo Górne/GG6 zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr
XXII/178/2020 z dnia 24 września 2020 roku,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu
geodezyjnego Czechowo /Cz1 zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/179/2019 z
dnia 24 września 2019 roku,
Aktualnie trwają prace planistyczne nad sześcioma miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy
Elbląg.
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY ELBLĄG
L.p. Nazwa planu
1.

Uchwała
Rady Gminy Elbląg

Położenie

Publikacja
Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 64,
poz. 233 z
15.11.2000 r.

Zmiana Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Elbląg polegającą na
zmianie przeznaczenia
terenu działek nr 76/13 i
67/14 w miejscowości
Władysławowo gmina
Elbląg

Nr 133/ XVIII/2000 z dnia
1 czerwca 2000 r.

Władysławowo

2.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego terenu
obrębu Kazimierzowo

Nr XXXIII/150/2005 z dnia
20 października 2005 r

Kazimierzowo
(Dz. Urz. Woj.
/cały obręb/ pow. Warm.-Maz. Nr 16,
692,5829 ha
poz. 419 z
23.01.2006r.

3.

Miejscowy Plan
Nr IV/21/07 z dnia 8
lutego 2007 r.
Zagospodarowania
Przestrzennego dla części
terenu obrębu
geodezyjnego Gronowo
Górne w gminie Elbląg
przy ul. Nefrytowej

pow. 0,7417 ha

Gronowo Górne
/fragment / pow.
6,9692 ha

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz. Nr 47,
poz. 757 z 8 lutego
2007 r.
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4.

Zmiana Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu
obrębu Kazimierzowo

Nr XLVII/253/2010

Kazimierzowo

z dnia 10 listopada 2010 r.

/fragment /

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu ternu obrębu
geodezyjnego Gronowo
Górne

Nr VII/40/2011
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Gronowo Górne

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu Nowe Pole

Nr XXII/163/2012
z dnia 29 listopada 2012 r.

Nowe Pole

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Czechowo/ zmiana planu
z poz.6/

Nr XXI/228/2013 roku z
dnia 19 września 2013

Czechowo

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Kazimierzowo/ K1/

Nr XXXI/244/2013 z dnia
27 grudnia 2013 r.

Kazimierzowo

9.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Janowo

Nr XXXV/280/2014 z dnia
25 czerwca 2014 r.

Bielnik Pierwszy,
pow.0,5240 ha

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz. poz.
2.809 z 21 sierpnia
2014 r.

10.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Władysławowo

Nr XXXV/279/2014 z dnia
25 czerwca 2014 roku

Osiedle
Adamowo,
pow.0,8574 ha

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz. poz.
2797 z 19 sierpnia
2014 r.

5.

6.

7.

8.

pow.3,58 ha

/fragment / pow.
12,8 ha

/ fragment / pow.
49,4 ha

/ fragment /,
pow,30,41 ha

/ fragment /
pow.1,74 ha

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz. Nr 212,
poz. 2881 z 27
grudnia 2010r.
Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 88,
poz. 1535 z
16.06.2011 r.

Dz. Urz. Woj.
WarmińskoMazurskiego poz.
995 z 25 lutego
2013 roku
Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz. poz
.3088 z 14
listopada 2013 r.

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz.
poz.579 z 11
lutego 2014 r.
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11.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Kazimierzowo/K3/

Nr III/ 11/2014 z dnia 18
grudnia 2014 roku

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Kazimierzowo/K2/

Nr IX/48/2015 z dnia 24
czerwca 2015 roku

Kazimierzowo
/fragment/ dz. nr
122/6 i cz. 122/5,
pow. 3,64 ha

Dz. Urz. Woj.WarmMaz.,poz. 2855 z 03
sierpnia 2015r.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Kazimierzowo/K5/

Nr X/58/2015 z dnia 9
lipca 2015 roku

Kazimierzowo
/fragment/

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz. poz.
2962 z dnia 18
sierpnia 2015r.

12.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
terenu obrębu
geodezyjnego Gronowo
Górne

Nr XII/71/2015 z dnia 22
października 2015 roku

Gronowo Górne
pow. planu
631,91 ha

Dz. Urz. Wojew.
Warm-Maz. poz.
4878 z dnia 11
grudnia 2015 r.

13.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Kazimierzowo/K4/

Nr XII/72/2015 z dnia 22
października 2015 roku

Kazimierzowo
/fragment/

Dz.Urz. Wojew.
Warm-Maz., poz.
4879 z dnia 11
grudnia 2015 r.

14

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Kazimierzowo/K8

Nr XXX/229/2017 z dnia 9 Kazimierzowo
listopada 2017 roku
/fragment/ dz. nr
151/84, pow.
0,99 ha

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz.z dnia
27 grudnia 2017 r.
poz. 5223

15

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne/GG1

Nr XXX/227/2017 z dnia 9
listopada 2017 r.

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 28
grudnia 2017 r.
poz.5261

10.

11.

Kazimierzowo
/fragment/
dz.nr 184/5 pow.
2,68 ha

dz.nr 180/12,
pow. 0,5238 ha

dz. nr 97/1,
pow.2,72 ha

Gronowo Górne
/fragment/
dz.14/2, 14/9,
14/10, 14/11,
14/14/ - pow.
21,09 ha

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz.poz.
661 z 13 lutego
2015 r.
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16

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne/GG4

Nr XXX/228/2017 z dnia 9
listopada 2017 r.

Gronowo Górne
/fragment/ dz.
123, 231, 232,
233/, pow. 3,04
ha

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 28
grudnia 2017 roku
poz. 5262

17

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne/GG3

Nr VI/44/2019 z dnia 28
luty 2019 r.

Gronowo Górne
/fragment/ dz.
49/1, 49/2, 263
pow. 1,47 ha

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 16 maja
2019 r. poz. 2550

18

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne/GG2

Nr XV/111/2019 z dnia 28
listopada 2019 r.

Gronowo Górne
/fragment dz. 251
i cz. dz. 246 pow.
7,12 ha

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 21
lutego 2020 r. poz.
1042

19

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne/GG5

Nr XXII/177/2020 z dnia
24 września 2020 r.

Gronowo Górne
/fragment/
dz.149/3, 149/4,
149/5, 150/1,
150/2 i część
działki nr 150/3;
pow. 0.8 ha

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 1 lutego
2021 r. poz. 479

20

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne/GG6

Nr XXII/178/2020 z dnia
24 września 2020 r.

Gronowo Górne
fragment
dz.134/1, 1234/6
i część działki
134/5, pow. 3,03
ha

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 11
stycznia 2021 r.
poz. 22

21

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla
fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego
Czechowo /Cz1

Nr XXII/179/2019 z dnia
24 września 2019 r.

Czechowo
/fragment dz.
18/2, 18/4, 18/6,
18/7 i 19/1 ; pow.
9.98 ha

Dz.Urz.Woj. WarmMaz. z dnia 8 lutego
2021 r. poz. 599

Plany miejscowe obejmują najczęściej zespoły sąsiadujących ze sobą działek. Większe jednostki
to MPZP Gronowa Górnego oraz Kazimierzowa. Analizując powyższe plany miejscowe pod
względem funkcjonalnym, można zauważyć, że sporządzane były one głównie dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej z usługami, zabudowy
produkcyjno - usługowej. Obok wiodących funkcji poszczególnych terenów, plany określają
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sposoby zagospodarowania i zabudowy, sposoby uzbrojenia terenu oraz przebieg niezbędnych
dróg dojazdowych.

Wobec braku na znacznych obszarach gminy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy
terenu dla nowo realizowanych zamierzeń inwestycyjnych następuje najczęściej w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wójt Gminy Elbląg w 2020 roku wydał 127 decyzji o warunkach zabudowy i 56 decyzji dotyczących
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na nowego Inwestora, z czego znaczną część stanowią
inwestycje związane z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W roku 2020 wydano także 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, które dotyczą
głównie budowy sieci wodociągowej i energetycznej.
Mimo dużego udziału realizacji inwestycji, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, udaje się zachować ochronę ładu przestrzennego na terenie gminy.
Stopniowe dokonywanie zmian przeznaczenia gruntów w planach miejscowych pod zabudowę
mieszkaniową i usługową, kreować będzie rozwój poszczególnych obszarów. Przyczyni się do
lepszego postrzegania Gminy przez inwestorów, którzy wybierają miejsca prestiżowe dla lokalizacji
swoich siedzib. To z kolei zwiększy dochody Gminy.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Elbląg zapewnia czystość
i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
W 2020 roku usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
realizowana była na podstawie umowy zawartej z zakładem sprzątania Cleaner s.j. wyłonionego
w trybie przetargu nieograniczonego
Od 1 października 2020r. Gmina Elbląg weszła w nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zaczął obowiązywać system workowy, w związku z tym, likwidacji uległy wszystkie
tzw. „gniazda”, a selektywnie zbierane odpady odbierane są sprzed posesji. Działaniem tym
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wyeliminowany został problem dzikich wysypisk oraz podrzucania odpadów przez osoby
nieuprawnione, co przełożyło się na zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych.
W roku 2020 na terenie Gminy Elbląg obowiązywały następujące stawki za odbiór odpadów
komunalnych:




W okresie od stycznia 2020r. do września 2020r.:
o 12 zł za osobę przy segregacji
o 16 zł za osobę przy braku segregacji
Od października 2020r. wszedł obowiązek segregacji na terenie całej Gminy Elbląg, zatem
w okresie od października 2020r. do grudnia 2020r. zaczęły obowiązywać stawki:
o 22 zł za osobę przy segregacji
o 44 zł za osobę przy braku segregacji (opłata podwyższona nakładana decyzją
administracyjną)
ROZLICZENIE KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOSZTY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI

Odbiór i zagospodarowanie
odpadów
Koszty administracji i obsługi
Razem wydatki
Wpływ z opłat
Wpływ z odsetek za
nieterminową wpłatę
Wpływy z tyt. Kosztów
egzekucyjnych
Dopłata z budżetu

CAŁY 2019r.
5626
mieszkańców
wg. deklaracji

Styczeń-wrzesień
2020r.
5639 mieszkańców
wg. deklaracji

Październikgrudzień 2020r.
5795 mieszkańców
wg. deklaracji

1 611 565,00 zł

1 610 020,00 zł

94 385,00 zł

98 669,86 zł

Odbiór: 250 725,20 zł
Zagospodarowanie:
94 751,61 zł
33 327,39 zł

1 705 950,00 zł

1 708 689,86 zł

378 804,20 zł

878 182,00 zł

671 032,88 zł

249 161,14 zł

5 545,00 zł

2 755,13 zł

1 006,99 zł

11 046,00 zł

3 626,38 zł

572,10 zł

824 768,00 zł

1 031 275,46zł

128 063,97 zł

Liczba złożonych deklaracji na dzień 30.09.2020r. – 2043
Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli nieruchomości ogółem – 5639 osoby
Liczba mieszkańców wg. ewidencji – 6903 osoby
Ilość kartotek aktywnych – 2043
Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12.2020r. – 2086
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Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli nieruchomości ogółem – 5795 osoby
Liczba mieszkańców wg. ewidencji – 7040 osoby
Ilość kartotek aktywnych – 2086
Z powyższego zestawienia wynika, że na dzień 31.12. 2020r. w systemie gospodarki odpadami nie
zostało ujętych 1245 osób, jest to różnica między ilością osób zameldowanych na terenie Gminy
Elbląg, a ilością osób zgłoszonych przez mieszkańców w deklaracjach.
Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płacą 12 zł/os/mc w okresie od stycznia do września
2020r., a w okresie od października do grudnia 2020r. 22 zł/os/mc, daje to w skali roku straty w
wysokości 218 682,00 zł.
Odpady powstałe na terenie nieruchomości niezamieszkałych, odbierane były przez
przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta
Gminy Elbląg, na podstawie indywidualnych umów.
W oparciu o przedłożone przez przedsiębiorców sprawozdania, w 2020r. odpady zostały odebrane
i zagospodarowane w ilościach przedstawionych poniżej:

Ilość odpadów odebranych i
zagospodarowanych w 2020r.
0,16
65,6
122,33

101,45

339,72

10,4
188,72
2152,52

zmieszane

tworzywa sztuczne

opony

szkło

bioodpady

gabaryty

elektronika

papier i tektura
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Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2020 z terenu Gminy Elbląg zostało odebranych i
przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia 828,38 Mg odpadów selektywnie zebranych, co
stanowi 27,79 % całego strumienia odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Elbląg.
Porównując tę wartość z rokiem poprzednim, wartość procentowa strumienia odpadów zebranych
selektywnie wzrosła o blisko 5%. W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, szacuje się, że procentowość frakcji selektywnie zebranych powinna
wzrosnąć o kolejne 5-10%.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ELBLĄG
na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023.
W ramach realizacji polityki ochrony środowiska Rada Gminy Elbląg przyjęła uchwałą Nr
XIII/87/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Elbląg na lata
2015-2019 z perspektywą do 2023 r.” Według założeń realizacja zadań zawartych w programie
doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem,
oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2020 roku należy zaliczyć:
1. dofinansowanie budowy 21 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydano z budżetu
Gminy kwotę 80 629,75 zł. Uchwałą Nr XVI/120/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany
określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na
zainstalowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Elbląg ,

Rada Gminy

zwiększyła kwoty dofinansowania dla osób fizycznych, która od 2020 roku wynosi do 50%
poniesionych kosztów zainstalowania kompletnej oczyszczalni, lecz nie więcej niż:
a) 5000 zł (było 3000 zł) dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej budynek mieszkalny
jednorodzinny;
b) 2500 zł (było 1500 zł) dla każdego z wnioskodawców oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden
budynek mieszkalny;
c) 1600 zł (było 1000 zł) dla właściciela (współwłaściciela) lokalu znajdującego się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym obsługiwanego przez jedną wspólną oczyszczalnię ścieków.
Natomiast kwota dofinansowania dla pozostałych podmiotów wyniesie do 50% poniesionych
kosztów zainstalowania kompletnej oczyszczalni, lecz nie więcej niż:
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a) 3000 zł (było 2000 zł) dla wnioskodawcy, który zainstalował jedną oczyszczalnię;
b) 2100 zł (było 1500 zł)za każdą oczyszczalnię dla wnioskodawcy, który zainstalował dwie lub
więcej oczyszczalni.
2. dofinansowanie, polegającego na pokryciu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest, z którego skorzystały 22 gospodarstwa domowe. Koszt zadania
wyniósł 32 274,00 zł (zadanie nie było objęte dotacją). Zadanie to Gmina Elbląg realizuje od 2013
roku na podstawie uchwały Rady Gminy Elbląg w sprawie uchwalenia Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest. Z programu korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia
dachowe na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Efektem zrealizowanego w 2020 roku w/w zadania jest:
- zdemontowanie, transport i unieszkodliwienie 26,47 Mg wyrobów zawierających azbest,
- transport i unieszkodliwienie 34,17 Mg wyrobów zawierających azbest.
Całkowita masa odpadów, która została przetransportowana i unieszkodliwiona na składowisku
odpadów niebezpiecznych w Małociechowie wyniosła 60,640 Mg.
Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ( Uchwała Rady Ministrów
nr 122/2009 z dnia 14.07.2009 r. ) właściciele nieruchomości winni pozbyć się azbestu do 2032 r.
3. Dokonano podniesienia efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej, m.in. budynek szkoły podstawowej w Pilonie. W budynku została
dokonana termomodernizacja poprzez wymianę okien i drzwi.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
Program ma na celu realizację przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Zgodnie z art. 11a tej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały co roku przyjmuje program
zapobiegający bezdomności zwierząt na rok następny. Rada Gminy Elbląg podjęła w dniu
27.02.2020 r. uchwałę Nr XVII/131/20- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elbląg w 2020 roku.
W 2020r. opieką nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Elbląg zajmowało się
OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu na podstawie zawartej umowy. W
2020r. w/w schronisko zapewniło opiekę na koszt gminy: 10 kotom i 34 psom. (koszty umowy ze
schroniskiem 69.000zł).
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Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2020
roku pełnili:
- Fundacja Zwierzętom w Potrzebie - Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki w Nowym
Monasterzysku gmina Młynary. Zrealizowano 10 interwencji - koszt zadania 5857,17zł . Gabinet
weterynaryjny VetZoo Maciej Makuła z Elbląga - koszt 14. 000 zł.
Miejscem umieszczenia zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki było gospodarstwo
rolne w miejscowości Weklice 2 (nie było w 2020r. żadnego zgłoszenia).
Jednym z zadań tego programu jest również ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych. Zadanie
to było realizowane poprzez finansowanie z budżetu gminy zabiegów weterynaryjnych w tym:
sterylizacji, kastracji, czy usypiania ślepych miotów, które wykonywane były przez lekarza
weterynarii. W 2020r wykonano 14 zabiegów sterylizacji i 10 zabiegów kastracji. Koszt całego
zadania 4. 077zł.
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Elbląg na dokarmianie kotów wolno żyjących gmina wydała w 2020 roku
kwotę 2372,30zł
Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w roku 2020 to
95306,47zł.

INFASTRUKTURA
Komunikacja gminna
W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Elbląg podjęła uchwały o utworzeniu komunikacji gminnej,
która swoim zasięgiem objęła 32 miejscowości gminy Elbląg. Formalnie organizatorem tych
przewozów jest Starostwo Powiatowe w Elblągu, któremu Gmina Elbląg przekazuje
dofinansowanie na ten cel. Funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy
Elbląg rozpoczęło się 01 stycznia 2021 r. Utworzone 23 linie, obsługiwane są przez 11 autobusów,
które dowożą mieszkańców gminnych miejscowości do Elbląga i z powrotem, i zaspokajają ich
potrzeby w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
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Drogi

Zestawienie dróg publicznych położonych na terenie Gminy Elbląg
Rodzaj drogi

długość [km]

Gminne

84,598

Powiatowe

99,458

Krajowe

20,077

Wojewódzkie

2,226

Infrastruktura drogowa w gminie w 2020 roku obejmowała 84,598 km dróg gminnych
publicznych. Z czego:








30,423 km - stanowi nawierzchnię bitumiczną;
21,182 km – stanowi nawierzchnię betonową;
0,057 km – stanowi nawierzchnię z kostki betonowej;
1,849 km – stanowi nawierzchnię brukowcową;
10,828 km – stanowi nawierzchnię tłuczniową;
17,921 km – stanowi nawierzchnię gruntową wzmocnioną;
2,338 km – stanowi nawierzchnię gruntową naturalną.

Rodzaje nawierzchni dróg
publicznych - gminnych
bitumiczna

21%
13%
2%
0%

3%
36%

betonowa
kostka
brukowcowa

25%

tłuczniowa
wzmocnione
naturalne
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Wodociągi i kanalizacja
Utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Elbląg
zajmuje się Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Elblągu.
Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami to 197,4 km.
Procent gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej – 99,30%
Produkcja wody w 2020 roku - 377.505m3
Sprzedaż wody w 2020 roku - 1.958.113,45zł (netto)
W roku 2020 r. mieszkańcy gminy Elbląg zaopatrywani byli w wodę przeznaczona do spożycia
przez 4 wodociągi sieciowe mające swoje ujęcia i stacje uzdatniania wody na terenie gminy w
miejscowościach:
1. Tropy Elbląskie - wodociąg sieciowy został wyłączony w dniu 18.03.2020r., miejscowość
Tropy została podłączona do wodociągu elbląskiego;
2. Raczki Elbląskie – wodociąg sieciowy został wyłączony w dniu 18.03.2020r. miejscowość
Raczki Elbląskie została podłączona do wodociągu elbląskiego;
3. Pilona – uzdatnianie wody jest trzystopniowe: I stopień to dwa odżelazacze, II stopień dwa
odmanganiacze i III stopień dwa filtry węglowe do usuwania jonu amonowego metoda
adsorpcji oraz napowietrzanie poprzez aerator. Wodociąg sieciowy Pilona, wytwarzający
173m3/dobę wody, zaopatruje 1557osób, z 9 pobliskich miejscowości.
4. Nowy Dwór Żuławski wytwarzający 125m3/dobę wody, wyposażony jest w 3 odżelazacze
a woda uzdatniona w wyniku napowietrzania oraz odżelaziania trafia do 690 osób, z 7
okolicznych miejscowości.
Z każdego ujęcia wody woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych (wierconych). Technologia
uzdatniania wody w tych obiektach opiera się na napowietrzaniu oraz filtracji, podczas której
usuwane są główne związki żelaza i manganu.
W gminie Elbląg sieć kanalizacyjną tworzy układ o długości 21,4km. Z ogólnej liczby gospodarstw
podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest 30%. Na terenie Gminy Elbląg funkcjonują oczyszczalnie
w miejscowościach:




Nowakowo – 7m3/d
Janów – 140m3/d
Lisów – 44m3/d
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Przezmark – 22,8m3/d
Węzina – 7m3/d
Batorowo – 25m3/d

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Budżet gminy w 2020 roku zawierał ambitne zadania. Pomimo trwającej pandemii, zrealizowano
kilkanaście inwestycji drogowych, najwięcej w ostatnich 10 latach. Przy corocznym planowaniu
budżetu gminy Wójt wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy swoje oczekiwania, propozycje
i uwagi zgłaszają między innymi podczas zebrań wiejskich. Rada Gminy powołała Komisję
Infrastruktury, której członkowie wskazywali na najważniejsze inwestycje do realizacji. Nie
wszystkie z tych postulatów udało się zrealizować, ponieważ potrzeby z reguły są większe niż
możliwości budżetowe.
Remonty dróg
1. Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Przezmark (dz. nr 404) o długości 185mb.
Ułożona została nowa nawierzchnia z płyt drogowych. Koszt zadania to 60.885zł. Prace
wykonała firma Transport Ciężarowy, Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych Radosław
Kamecki z Milejewa.
2. Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Sierpin (dz. nr 220) o długości ok.70mb.
Ułożona została nowa nawierzchnia z płyt drogowych. Koszt zadania to 20.910zł. Prace
wykonała firma Zakład Ogólnobudowlanych Robert Sosnowski z Elbląga.
3. Wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 1010118N (ul. Diamentowa) w Gronowie
Górnym. Koszt zadania to 30.012zł. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PETROS Piotr Sosnowski z Kwietnika.
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Nowe Pole (dz. nr ) o długości ok. 370mb.
Ułożona została nowa nawierzchnia z płyt drogowych. Koszt zadania to 288.040zł. Prace
wykonała firma Zakład Ogólnobudowlanych Robert Sosnowski z Elbląga. Inwestycja była
dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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5. Remont odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 101004N w miejscowości Adamowo. W ramach
zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku blisko 700m. Wyremontowano
zjazdy, naprawiono przepusty i oczyszczono rowy. Koszt zadania: 607.087zł. Prace wykonała
firma COLAS Polska z Polędzia.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 101013N w miejscowości Myślęcin wraz z budową kanalizacji
odwodnieniowej deszczowej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na
odcinku ponad 500m. Przebudowane zostały zjazdy. Wybudowana została kanalizacja
deszczowa służąca odwodnieniu drogi. Koszt zadania to 1.453.792zł. Prace wykonała firma
COLAS Polska z Polędzia.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 101035N w miejscowości Władysławowo. Inwestycja
dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonana została nowa
nawierzchnia bitumiczna na odcinkach o łącznej długości ponad 800m. Przebudowane zostały
zjazdy. Wybudowana została kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi. Koszt zadania
to 1.399.100zł. Prace zrealizowała Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni.
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8. Remont nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na dz. 121 w miejscowości Myślęcin. W
ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku blisko 400mb.
Koszt zadania: 405.570zł. Prace wykonała firma MASTERS Sp. z o.o. z Elbląga.

9. Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark. W ramach
zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku blisko 500mb. Koszt
zadania: 757.800zł Prace wykonała firma TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego.

10. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101028N Nowakowo – Kępa Rybacka – etap II. W ramach
zadania wykonana została nowa nawierzchnia z płyt drogowych, pełnych na odcinku 950m.
Oczyszczone zostały rowy i udrożnione przepusty. Koszt zadania to 532.000 zł. Prace wykonała
firma RMC Marek Rudziński z Nowego Dworu Gdańskiego.

11. Wykonanie odwodnienia i remont nawierzchni drogi dojazdowej w m.Helenowo. Wybudowana
została kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi. Odtworzona została konstrukcja
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drogi i ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości ponad 250mb.
Koszt zadania to 412.476zł. Prace zrealizowała firma Transport Ciężarowy Kupno i Sprzedaż
Materiałów Budowlanych R.Kamecki z Milejewa.

Gmina Elbląg partycypowała również w kosztach inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat
Elbląski. Wspólnie z Gminą Elbląg zrealizowano następujące zadania:
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N (DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo
Żuławskie – Nowa Pilona) – etap I. Koszt zadania: 6.464.960zł. Dofinansowanie Gminy Elbląg:
587.450zł.
2. Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N
na odcinku Dłużyna – Krosno. Koszt zadania: 2.912.050zł. Dofinansowanie Gminy Elbląg:
728.000zł.
3. Remont drogi powiatowej nr 1137N na odcinku Nowina – Przezmark. Koszt zadania: 936.660zł.
Dofinansowanie Gminy Elbląg: 450.000zł.
Oświetlenie drogowe
W 2020 roku realizowano projekt pilotażowy, polegający na dostawie i montażu 15 lamp
autonomicznych, zasilanych energią słoneczną. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców lampy
ustawiono w miejscowościach Adamowo Wieś, Cieplice, Nowotki, Pasieki, Janów.
W ramach umowy z dnia 26 września 2019 roku podpisanej z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. o
świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Elbląg w 2020r.
zmodernizowana została cała infrastruktura oświetleniowa – wymieniono ponad 600 opraw
świetlnych na nowoczesne, energooszczędne, wykonane w technologii LED.

Inwestycje komunalne
W związku z ogłoszoną dnia 11 marca 2020r przez Światową Organizację Zdrowia pandemią
koronawirusa COVID-19 nastąpiło wejście w życie w Polsce wielu regulacji prawnych
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wprowadzających szczególne środki na czas pandemii. Pandemia ograniczyła działalność wielu
podmiotów gospodarczych oraz spowodowała konieczność ponoszenie nieplanowanych
wydatków wszystkich jednostek samorządów terytorialnych, w tym również Gminy Elbląg
związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja ta
miała bezpośredni wpływ na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
Wobec powyższego w roku 2020 realizowano przede wszystkim techniczne dokumentacje
projektowo- kosztorysowe. Zlecono między innymi opracowanie dokumentacji projektowych dla
przyszłych zadań inwestycyjnych takich jak:
1. Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości
Węzina zlokalizowanej na działce nr 16/11 obręb Węzina.
2. Dostosowanie budynków Szkół Podstawowych w m. Gronowo Górne, Nowakowo, Pilona
oraz Węzina do wymagań przepisów PPOŻ dla potrzeb Przedszkoli.
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu przy ul. Browarnej 85.
4. Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem (działka nr 886/2) położonym przy ul.
Żeromskiego 2 B, 82-300 Elbląg.
5. Przebudowa

sieci

wodociągowej

do

istniejącej

oczyszczalni

ścieków

wraz

z przyłączami w miejscowości Janów.
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Agatowej wraz z przyłączami oraz stacją podnoszenia
ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne.
7. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem budowy i
przebudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielnik Drugi.
8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działki
nr 81 obręb Gronowo Górne.
9. Remont wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz węzła ciepłowniczego (część hydrauliczna i elektryczna) dla potrzeb
budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu.
10. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 12 lokalach socjalnych wraz z budową
przyłączy do budynku w miejscowości Przezmark – Osiedle, zlokalizowanego na dz. ew. nr
51 obręb Przezmark.
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11. Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 47/4 w miejscowości
Władysławowo.
12. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Elbląg przy ul.
Browarnej 85 w Elblągu.

Oprócz wyżej wymienionych prac projektowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku Szkoły Podstawowej
zlokalizowanej na działce nr 34 w miejscowości Pilona gmina Elbląg.

Efektem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej, stanu technicznego i
wizualnego budynku oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu, a także spadek emisji gazów
cieplarnianych.
Łączny koszt inwestycji, tj. dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzoru wyniósł
317 428,04zł brutto. Środki pochodziły w całości z budżetu Gminy Elbląg.
2. Budowa nowego ogrodzenia wraz z miejscami siedzącymi dla stadionu klubu B Klasy KS
Zagłada Lisów w miejscowości Lisów.
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Inwestycja obejmowała wykonanie wysokiego ogrodzenia będącego wydzieleniem stadionu z
dwiema bramami i furtką, stabilnego niskiego ogrodzenia pola gry z dwiema furkami i jedną bramą,
piłkochwytów zlokalizowanych za bramkami oraz montaż 80 miejsc siedzących przeznaczonych dla
kibiców gospodarzy i gości oraz wydzielenie stanowiska noszowych z miejscami siedzącymi.
Ponadto w ramach inwestycji oczyszczono teren z zakrzaczeń.
Łączny koszt inwestycji uwzględniający koszty dokumentacji projektowej, dostawy i montażu
ogrodzenia, nadzoru inwestorskiego oraz karczowania wyniósł 224 622,82 zł brutto. Środki na
sfinansowanie zadania pochodziły w całości z budżetu Gminy Elbląg.
Celem realizacji zadania było dostosowanie infrastruktury istniejącego boiska do wymagań
licencyjnych PZPN dla drużyn grających w rozgrywkach B klasy. Wraz z wybudowanym w 2019 r.
budynkiem świetlicy, w którym mieszczą się szatnie dla piłkarzy KS Zagłada Lisów i ich boiskowych
rywali, nowopowstałe ogrodzenie tworzy nowoczesną i spójną infrastrukturę, która przyczyni się
do poprawy atrakcyjności miejscowości jako miejsca turystycznego z bazą sportową. Nastąpi
zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie oraz zostaną stworzone
możliwości wykorzystania boiska dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym.
3. Budowa instalacji wodociągowej–hydrantowej dla budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Węzina

Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2020 r.
W roku 2020 przeprowadzono 13 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w reżimie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zrealizowano:
- 11 zamówień klasycznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
30 000 euro i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy (tzw. progów unijnych):
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1) 8 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o łącznej
wartości 5 054 830,62 zł netto,
2) 1 przetarg nieograniczony na dostawy o wartości 159 000 zł netto,
3) 1 przetarg nieograniczony na usługi o wartości 191 451,22 zł netto,
4) 1 zamówienie w trybie z wolnej ręki na usługi o wartości 400 000 zł netto;
- 2 zamówienia o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (przekraczające progi unijne):
1) 1 przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej o wartości 62 545,98 zł netto
2) 1 przetarg nieograniczony na usługi odbierania odpadów komunalnych o wartości
5 296 286 zł netto
W roku 2020 udzielono zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro (w trybie pozaustawowym, tj. zgodnie z regulaminem
wewnętrznym) o łącznej wartości 2 277 161,91 zł netto.

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE ELBLĄG
Policjanci z Rewiru III Komendy Miejskiej Policji w Elblągu Posterunek w Gronowie Elbląskim dbają
o bezpieczeństwo ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Gminy Elbląg. Rejon Gminy Elbląg obsługuje dwóch dzielnicowych.
Należy podkreślić, że podejmowane i realizowane zadania przez policjantów Komendy Miejskiej
Policji w Elblągu w roku 2020 w znacznym stopniu były determinowane przez sytuację epidemiczną
wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Pomimo realizowanych codziennych ustawowych
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i porządku, zapobiegania przestępczości, wykrywania
przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców policjanci podejmowali działania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w stanie epidemii w

związku z wprowadzanymi

obostrzeniami i zaleceniami.
PRZESTĘPCZOŚĆ NA TERENIE GMINY ELBLĄG
Wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych ogółem ukształtował się na poziomie 121,7%.
Oznacza to, że w 2020 roku na terenie Gminy Elbląg stwierdzono o 30 przestępstw więcej niż w
analogicznym okresie roku poprzedniego.
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W grupie przestępstw kryminalnych, stwierdzono większą ilość przestępstw niż przed rokiem, o 15.
2019 r.
85

2020 r.
100

Mniej (lub tyle samo) niż przed rokiem stwierdzono przestępstw w kategoriach:
Przestępstwa

2019

2020

Bójki i pobicia

0

0

Uszczerbek na zdrowiu

3

1

Rozboje

2

1

Więcej niż w 2019 roku stwierdzono przestępstwa w kategoriach
Przestępstwa
Kradzieże z włamaniem
Kradzieże cudzej rzeczy
Uszkodzenie mienia
Kradzież samochodów

2019

2020

26
24
4
1

31
38
5
2

W roku 2020 stwierdzono 4 przestępstwa narkotykowe – w 2019 roku 2.
Wskaźnik wykrycia przestępstw ogółem wyniósł 67,3% i był mniejszy o 4,6 % niż rok
wcześniej. Wskaźnik wykrycia sprawców przestępstw kryminalnych wyniósł 49,5 % i był mniejszy
niż przed rokiem o 8,6 %.
Wykrywalność w poszczególnych kategoriach przestępstw:
Przestępstwa
Rozboje
Uszczerbek na zdrowiu
Uszkodzenie mienia
Kradzieże samochodów
Kradzież z włamaniem
Kradzieże cudzej rzeczy
Bójki i pobicia

2019

2020

0,0%
100,0%
75,0 %
100,0 %
38,5 %
44,0 %
0,0%

100,0%
100,0%
66,7 %
50,0 %
33,3 %
25,0 %
0,0%

W zakończonych postępowaniach przygotowawczych ustalono 81 osób podejrzanych
o popełnienie przestępstwa. Wśród podejrzanych nie było osób nieletnich czy cudzoziemców.
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Służby prewencyjne
W związku z zagrożeniem związanym z pandemią koronawirusa od 11 marca 2020 r. policjanci
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu realizują zadania związane z kontrolą kwarantanny domowej,
oraz wynikających z wprowadzanych obostrzeń i ograniczeń. Do 31 grudnia 2020 r.
kwarantanną/izolacją domową na terenie podległym KMP w Elblągu objętych zostało 25732 osób
na terenie Elbląga oraz 11475 osób z terenu powiatu elbląskiego łącznie 37207 osób.
Skontrolowano 6283 obiekty użyteczności publicznej w zakresie respektowania obostrzeń. W 2020
roku do kontroli osób poddanych kwarantannie/izolacji domowej skierowano 1770 patroli, które
bardzo często wspierane były przez inne służby mundurowe m.in. Żandarmerię Wojskową, Służbę
Celno – Skarbową czy też żołnierzy WOT.
Realizując działania prewencyjno - edukacyjne w 2020 roku odbyły się spotkania z zakresu
cyberprzemocy. Funkcjonariusze KMP w Elblągu przeprowadzili 32 spotkania z dziećmi, młodzieżą,
nauczycielami m.in. w Szkole Podstawowej w Pilonie. W podjętych działaniach łącznie na terenie
Powiatu Elbląskiego udział wzięło 705 uczniów i 31 nauczycieli.

Zdarzenia drogowe
Od początku roku 2020 na terenie KMP w Elblągu doszło do 82 wypadków drogowych, w których
obrażeń ciała doznały 82 osoby. W 2020 roku odnotowano 10 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Od początku 2020 roku najwięcej wypadków wydarzyło się na terenie miasta Elbląga 45,
co stanowi ok. 54, 9% ogólnej liczby wypadków w tym okresie. Na terenie miasta i gminy Pasłęk
doszło do 11 wypadków – 13, 4%, a w gm. Elbląg – 8 wypadków tj. 9,8%. W analizowanym okresie
na terenie miasta odnotowano 3 (30%) wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a na terenie powiatu
elbląskiego – 7 (70%) wypadków, w tym: po 2 na terenie gm. Gronowo Elbląskie i Pasłęk oraz po 1
na terenie gm. Elbląg, Młynary i Godkowo. Na terenie pozostałych gmin nie odnotowano żadnego
wypadku drogowego. Najwięcej osób rannych było na terenie miasta Elbląg 43, na terenie miasta
i gminy Pasłęk oraz gminy Elbląg – po 11. Najwięcej kolizji drogowych odnotowano na terenie
miasta Elbląg 1346 oraz na terenie miasta i gminy Pasłęk –200.
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Poniżej analiza zdarzeń drogowych na przestrzeni trzech lat w obszarze działania KMP w Elblągu
Miasto/
gmina

Wypadki /
wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

ELBLĄG OBSZAR MIEJSKI

75

57

45

3

1

3

85

68

43

1540 1562 1346

ELBLĄG OBSZAR WIEJSKI

16

13

8

2

0

1

18

17

11

200

158

149

GODKOWO OBSZAR WIEJSKI

2

0

3

0

0

1

3

0

3

36

26

23

GRONOWO ELB
- OBSZAR
WIEJSKI

5

4

5

2

0

2

5

6

4

56

84

55

MARKUSY OBSZAR WIEJSKI

3

1

4

0

0

0

4

1

5

17

18

19

MILEJEWO OBSZAR WIEJSKI

2

5

0

1

0

0

1

5

0

40

62

38

0

0

2

0

0

0

0

0

2

8

8

11

2

0

1

0

0

1

2

0

0

34

42

26

PASŁĘK OBSZAR MIEJSKI

10

7

3

0

0

2

11

10

1

122

138

99

PASŁĘK OBSZAR WIEJSKI

14

15

8

2

2

0

21

18

10

98

118

101

1

2

2

0

0

0

1

2

2

14

24

9

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3

2

5

TOLKMICKO OBSZAR WIEJSKI

6

2

1

1

0

0

9

3

1

24

42

25

Razem

136

107

82

11

3

10

160

131

82

MŁYNARY OBSZAR MIEJSKI
MŁYNARY OBSZAR WIEJSKI

RYCHLIKI OBSZAR WIEJSKI
TOLKMICKO OBSZAR MIEJSKI

2192 2284 1906
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – sposób na łatwy kontakt z Policją
Niezbędnym narzędziem do budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest m.in. „Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Jest to interaktywne narzędzie wymiany informacji pomiędzy
Policją a mieszkańcami. Mapa funkcjonuje on-line i daje każdemu możliwość szczegółowego
podglądu swojej miejscowości i nanoszenie różnego typu zagrożeń, przestępstw, które pojawią się
na naszym terenie. Jest to inicjatywa polskiej Policji, mająca na celu lokalizację zagrożeń w każdym
miejscu w kraju i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli. Dostęp do mapy zagrożeń
bezpieczeństwa

poprzez

link

na

stronie

www.gminaelblag.pl

lub

na

stronie

www.elblag.policja.gov.pl.
Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy, że w nagłych wypadkach, które
wymagają natychmiastowej interwencji nadal powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112. Policja
prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła
odpowiednią reakcję Policji.
Wsparcie finansowe policji
Ze środków budżetowych w roku 2020 KMP w Elblągu otrzymała 7 pojazdów służbowych
w tym 5 oznakowanych i 2 nieoznakowane. Ze środków Funduszu Wsparcia Policji oraz Komendy
Głównej Policji w ramach finansowania 50%/50% zakupiono 4 pojazdy służbowe – 3 oznakowane
i 1 nieoznakowany z przeznaczeniem dla: 3 szt. KMP Elbląg , 1 szt. KP Pasłęk.
KMP w Elblągu otrzymała wsparcie finansowe także od samorządów Powiatu Elbląskiego. Gmina
Elbląg w 2020 roku udzieliła dotacji celowej w wysokości 10.000 zł jako współfinansowanie zakupu
samochodu służbowego.
Mimo trudności jakie wniosła ze sobą w 2020 roku pandemia koronowirusa, należy stwierdzić, że
poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu elbląskiego utrzymywany jest na dobrym
poziomie.
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Dzielnicowi Gminy Elbląg, pracując na rzecz wzmocnienia współpracy ze społecznością lokalną i w
celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pełnią w każdy wtorek dyżury w Urzędzie
Gminy Elbląg.
Planowane działania policji przy współudziale samorządów lokalnych oraz innych służb, inspekcji
i instytucji z całą pewnością przyczynią się do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa na
terenie Gminy Elbląg i całego Powiatu Elbląskiego oraz poczucia bezpieczeństwa naszych
mieszkańców
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie gminy Elbląg funkcjonuje 6 jednostek OSP:
 OSP Nowakowo włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
 OSP Tropy,
 OSP Myślęcin,
 OSP Weklice,
 OSP Węzina,
 OSP Lisów.

Remiza OSP Nowakowo

Remiza OSP Lisów

Wszystkie jednostki posiadają normatywny sprzęt niezbędny do prowadzenia podstawowych
działań ratowniczo - gaśniczych (węże tłoczne, ssawne, drabiny nasadkowe, prądownice, pompy
pożarnicze), ubrania koszarowe i ochronne.
Dodatkowo jednostka OSP Nowakowo z racji przynależności do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego (KSRG) posiada sprzęt do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych,
wynikających z zagrożeń występujących na terenie chronionym.
Wszystkie jednostki posiadają na swoim wyposażeniu agregaty prądotwórcze o mocy
2,2 kV i napięciu 230 V wraz z lampami do oświetlenia terenu akcji w porze nocnej, OSP Weklice,
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Węzina, Tropy i Nowakowo pompy pływające pozwalające na pompowanie wody
z cieków wodnych o niskim poziomie lustra wody. Wszystkie jednostki posiadają na wyposażeniu
pilarki spalinowe do cięcia drewna.
WYJAZDY JEDNOSTEK OSP GMINY ELBLĄG W 2020 ROKU:
OSP MYŚLĘCIN 2020 r.
L.p. Data

Miejscowość

Rodzaj zdarzenia

Ilość
pojazdów

Ilość
ratowników

I KWARTAŁ
1.
12.01.2020 r.

Elbląg

MZ – zabezpieczenie
WOŚP

1

6

II KWARTAŁ
2.
18.04.2020 r.

Pasieki

Inne –
związane z COVID - 19
OSP NOWAKOWO 2020 r.
Miejscowość
Rodzaj zdarzenia

1

4

Ilość
pojazdów

Ilość
ratowników

Bielnik Drugi
Kępa Rybacka
Cieplice
Nowakowo
Kamionek
Wielki

Pożar baloty słomy
MZ - zerwany dach
MZ – pochylone drzewo
Pożar traw
Pożar traw

1
1
1
1
1

6
5
4
4
5

Bielnik
Pierwszy
Kępiny Wielkie
Nowe
Batorowo
Nowotki
Nowakowo
Nowotki
Nowe
Batorowo
Nowe
Batorowo
Nowotki
Nowakowo
Elbląg,
Traugutta
Nowotki
Elbląg
Nowakowo

Pożar traw

1

5

Pożar traw
Pożar trzcin

1
1

6
6

Pożar trzcin
Pożar drzewa
Pożar trzcin
Pożar trzcin

2
1
1
2

10
5
6
10

Pożar traw

1

6

Pożar traw
Pożar traw
MZ- blacha na kościele

2
1
1

10
6
6

Pożar trzciny
Inne - koronawirus
MZ – osoba w wodzie

2
1
1 + łódź

7
5
5

L.p. Data
I KWARTAŁ
1.
01.01.2020 r.
2.
10.02.2020 r.
3.
26.02.2020 r.
4.
25.03.2020 r.
5.
27.03.2020 r.
II KWARTAŁ
6.
07.04.2020 r.
7.
8.

08.04.2020 r.
09.04.2020 r.

9.
10.
11.
12.

11.04.2020 r.
12.04.2020 r.
12.04.2020 r.
17.04.2020 r.

13.

21.04.2020 r.

14.
15.
16.

23.04.2020 r.
23.04.2020 r.
28.04.2020 r.

17.
18.
19.

30.04.2020 r.
02.05.2020 r.
10.05.2020 r.
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20.

11.05.2020 r.

1

4

1 + łódź

5

3 + łódź

16

1
1

5
6

L.p. Data

MZ – drzewo na drodze
MZ – wypadek drogowy
OSP WEKLICE 2020 r.
Miejscowość
Rodzaj zdarzenia

Ilość
pojazdów

Ilość
ratowników

IV KWARTAŁ
1.
03.10.2020 r.

Weklice

1

4

21. 21.05.2020 r.
III KWARTAŁ
22. 28.07.2020 r.
23. 12.09.2020 r.
IV KWARTAŁ
24. 14.10.2020 r.
25. 05.12.2020 r.

Nowe
Batorowo
Kępa Rybacka

MZ – otwarcie
mieszkania
MZ – osoba w wodzie

Kępa Rybacka
Kępa Rybacka

MA – dryfująca łódź
Ćwiczenia powodziowe

Nowotki
Cieplice

MZ – powalone drzewo

Jednostki OSP uczestniczyły w dystrybucji maseczek ochronnych i ulotek informacyjnych dot.
pandemii COVID-19.
W 2020 r. przeszkolono pięciu nowych członków OSP w zakresie działań podstawowych (kurs
szeregowych OSP organizowany przez Komendę Miejską PSP w Elblągu) - 4 osoby z OSP Nowakowo
i 1 osoba z OSP Węzina.
Dotacja na sprzęt pożarniczy
Gmina Elbląg otrzymała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości dla gminnych jednostek OSP na
zakup sprzętu pożarniczego, łączności oraz indywidualnych środków ochrony osobistej strażaków
w kwocie 88.241,02 zł. Symboliczne przekazanie czeku na ręce Wójta Gminy Elbląg Zygmunta
Tucholskiego przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Michała Gzowskiego
odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg. W ramach przekazanych środków zakupiono buty
wodery, rękawice ochronne, rękawice techniczne, ubrania specjalne ciężkie, radiotelefony
przewoźne i przenośne, hełmy strażackie, latarki do hełmów, buty strażackie, sprzęt
oświetleniowy, motopompę pływającą, drabiny, sprzęt do oznakowania terenu działań, agregat
gaśniczy do samochodu, agregaty prądotwórcze o napięciu 230V i 400V. Sprzęt przekazano
jednostkom OSP z terenu Gminy Elbląg.

91

RAPORT O STANIE GMINY ELBLĄG ZA 2020 ROK
Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lisów
Dla jednostki OSP Lisów zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Peugeot
Bokser z kabiną 6-osobową oraz specjalistyczną zabudową. Pojazd wyposażony jest w wyciągarkę
samochodową,

oświetlenie

zewnętrzne,

maszt

oświetleniowy

i

agregat

gaśniczy

wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym. Dodatkowo samochód doposażono w sprzęt
ratowniczy tj. pompę pływającą, pompę szlamową, pompę zanurzeniową, zestaw ratownictwa
medycznego z deską ortopedyczną do transportu osób poszkodowanych, zestaw szyn
usztywniających oraz komplet mundurów koszarowych dla załogi. Środki na zakup samochodu
pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 195.700 zł.

Ćwiczenia na Wyspie Nowakowskiej.
Na terenie Wyspy Nowakowskiej w dniach 12-13 września 2020 r. w ramach zarządzania
kryzysowego odbyły się ćwiczenia z zakresu ochrony przed powodzią we współdziałaniu z organami
administracji wojskowej. W ćwiczeniach udział wzięli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, któremu przewodniczył Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski, strażacy ochotnicy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakowie, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz
61 żołnierzy z 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Braniewa - ogółem 84
osoby. W ramach ćwiczeń żołnierze podwyższali oraz dobudowywali wał przeciwpowodziowy w
Kępie Rybackiej. Sprawdzali wraz z strażakami sprzęt pływający, który zostanie wykorzystany
podczas zagrożenia powodziowego. Sprawdzono procedury alarmowania wojska na wypadek
powodzi, rzeczywisty czas dysponowania sił i środków wojskowych, przygotowanie poszczególnych
drużyn do długotrwałych działań w terenie. Żołnierze rozbili obóz na terenach zielonych przy boisku
„Orlik” w Nowakowie, gdzie odbyli między innymi szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
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KULTURA
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie jest samorządową
instytucją kultury Gminy Elbląg, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Gminna
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych
mieszkańców Gminy Elbląg oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Rok 2020 z powodu ogłoszenia pandemii COVID 19, był okresem szczególnym, pełnym wyzwań
i szybkiego dostosowania się do nowych warunków pracy. Wymagał od bibliotekarzy większego niż
zwykle zaangażowania oraz kreatywności i elastyczności. Przez ten czas skupiliśmy się na bieżącym
dostosowaniu funkcjonowania naszych placówek do zmian i nowych potrzeb użytkowników.
Pomimo przerw i czasowych utrudnień wynikających z obostrzeń sanitarnych w 2020 roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim i Filia w Nowakowie prowadziły aktywną działalność
statutową.
Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim prowadzi na terenie gminy Elbląg jedną filię
biblioteczną zlokalizowaną w Nowakowie. W 2020 roku pracę Biblioteki w Komorowie Żuławskim
wspomagał punkt biblioteczny prowadzony w świetlicy w Przezmarku.
Zbiory biblioteczne
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim oferowała
czytelnikom zbiory biblioteczne liczące 17166 jednostek inwentarzowych, w tym: księgozbiór,
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liczący 17036 woluminów książek oraz zbiory specjalne tj. audiobooki - 130 jednostek
inwentarzowych.
Stan księgozbioru na 31.12.2020 r. oraz zakup nowości wydawniczych w poszczególnych
placówkach GBP w Komorowie Żuławskim w 2020 roku ilustruje poniższe zestawienie:
Placówka biblioteczna

Stan księgozbioru
(w woluminach)

Zakup nowości
(w woluminach)

GBP w Komorowie Żuławskim

9241

699

Filia Biblioteczna w Nowakowie

7795

355

17036

1054

Razem:

Wskaźnik zakupu książek w 2020 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców utrzymał się na poziomie
poprzedniego roku i wyniósł 13 wol. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów
wynosiła 2,3 wol. na dzień 31.12.2020 r.

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej
W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z filią w Nowakowie
zarejestrowały 606 czytelników aktywnie wypożyczających. Przeważającą grupą użytkowników
Gminnej Biblioteki były kobiety – 434, co stanowiło 71,6% ogółu czytelników. 172 mężczyzn to 28,4
% populacji czytelniczej.
Liczbę i struktury czytelników aktywnie wypożyczających w poszczególnych placówkach GBP w
Komorowie Żuławskim ilustruje poniższe zestawienie (stan na 31.12. 2020 r.):
Placówka biblioteczna

Liczba czytelników

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim ogółem

348

w tym: - biblioteka w Komorowie Żuławskim

320

- punkt biblioteczny w Przezmarku

28

Filia w Nowakowie

258
Razem:

606
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Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie
wypożyczyła czytelnikom na zewnątrz 8290 jednostek inwentarzowych zbiorów. Wypożyczenia
zbiorów na zewnątrz w poszczególnych placówkach GBP w Komorowie Żuławskim ilustruje
poniższe zestawienie (stan na 31.12.2020 r.):
Placówka biblioteczna

Liczba wypożyczeń

Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim

5097

Filia w Nowakowie

3193
Razem:

8290

Usługi elektroniczne
W 2020 roku Gminna Biblioteka oferowała swoim czytelnikom i użytkownikom szeroki zakres
e-usług:


dostęp do katalogu elektronicznego w systemie SOWA2 – na koniec 2020 roku zawierał on
17166 rekordów, w tym 9322 Biblioteki Gminnej i Filii bibliotecznej 7844.

W roku

sprawozdawczym do katalogu elektronicznego wprowadzono ogółem 1054 rekordy;


możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych wypożyczonych z Biblioteki
(niedostępnych na półkach bibliotecznych w momencie ich zamawiania);



możliwość zdalnej prolongaty materiałów bibliotecznych wypożyczonych z Biblioteki;



nieodpłatny dostęp do ponad 60 tysięcy książek elektronicznych (e-booków i audiobooków)
w serwisie Legimi;



stronę internetową Biblioteki i profil na portalu społecznościowym. W roku
sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim systematycznie
zamieszczała informacje z przeprowadzanych wszelkich działań. Na bieżąco prowadziła
bloga http://bpkomorowo.blogspot.com/, portal społecznościowy, a od 10 grudnia nową
stronę internetową https://gbpelblag.naszabiblioteka.com/.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w programach, projektach, konkursach i
akcjach
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim czyniła starania o pozyskanie
pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do
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różnorodnych programów i konkursów. Efektem tych działań był udział Gminnej Biblioteki w
następujących programach:
OTRZYMANE DOFINANSOWANIE
4500 zł – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych.

REALIZOWANE PROJEKTY
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
W ramach realizacji zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w
Nowakowie zakupiła ogółem 984 wol. nowości wydawniczych. W ramach przyznanej dotacji w
kwocie 4500 zł zakupiono 202 wol. nowych książek, a w ramach wkładu własnego, w kwocie
18008,40 zł, zakupiono 782 wol. nowości wydawniczych.
Głównym celem programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

„Mała Książka – Wielki Człowiek”
Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wzięła udział w projekcie Instytutu Książki w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym
(3-6 lat), które zapisało się do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą
na dobry czytelniczy start. Wyprawka czytelnicza zawierała książkę dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Wyprawka zawiera także broszurę
informacyjną dla rodziców przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom. Udział
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Biblioteki w kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w znaczący sposób wpłynął na
zainteresowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ofertą biblioteczną dla najmłodszych.
Dyskusyjny Klub Książki
W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Komorowie Żuławskim działa Dyskusyjny Klub Książki. Projekt jest realizowany w
ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Zestawienie ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r.
Lp

miesiąc

rodzaj

data

nazwa

1. Styczeń/Luty

literackie

raz w
miesiącu
GBP

Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych. Cykl spotkań i
dyskusji nad książką

2. Styczeń

literackie,
plastyczne,
muzyczne,
teatralne

od 21 stycznia
do 30 stycznia
GBP i Filia

FERIE w Bibliotece - zajęcia
dla dzieci, warsztaty
teatralne, literackie,
plastyczne, turnieje gier i inne

teatralne

24 stycznia i
30 stycznia

3. Styczeń

GBP i Filia

Spektakle teatralne dla dzieci
„Pan Twardowski”, „Baltazar
Bombka”
Ogólnopolska akcja Narodowe
Czytanie Balladyny Juliusza
Słowackiego

literackie

5 września
GBP i Filia

5. Październik

literackie

10
października
GBP i Filia

Ogólnopolska Noc Bibliotek
„Klimat na czytanie”

6. Październik

literackie,
teatralne

16
października

Spektakle teatralne „Jeżyk i
przyjaciele z zielonego gaju” i
„Legenda o bursztynie”

4. Wrzesień

GBP
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7. Listopad

8. Grudzień

literackie
plastyczne

plastyczne

GBP

grudzień
GBP i Filia

Rozstrzygnięcie I etapu
lokalnego Ogólnopolskiego
Konkursu z okazji 75. urodzin
Pippi "Lato z Pippi"
Gminny Konkurs Rodzinny na
najpiękniejszą ozdobę
świąteczną

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim realizując swoje zadania
kontynuowała współpracę z : Urzędem Gminy w Elblągu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, ze szkołami gminnymi i stowarzyszeniami, Biblioteką Elbląską i Wojewódzką
Biblioteką Publiczną w Olsztynie.

Ogólnopolska Noc bibliotek

Barwy teatru

SPORT
Sport i rekreacja na terenie w gminy Elbląg stanowią ważną część samorządowej działalności.
Fundamentem sportu młodzieżowego jest działalność czterech szkół gminnych.

W Publicznej

Szkole Podstawowej w Nowakowie usytuowana jest pełnowymiarowa hala sportowa. Uczniowie
Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym mają do dyspozycji salę sportową oraz
kompleks sportowy Orlik.Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie ma również do dyspozycji sale
sportową oraz boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
nie posiada sali sportowej, ma przystosowaną małą salkę do zajęć wychowania fizycznego oraz
boisko asfaltowe na otwartej przestrzeni.
Sportowy rok 2020 dla dzieci i młodzieży gminy Elbląg rozpoczął się 11 stycznia, kiedy to odbyły
się pierwsze zawody sportowe w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Gminie Elbląg
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2019/2020. Były to zawody w tenisie stołowym.
Turniej został przeprowadzony w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w

Gronowie

Górnym. Mecze były bardzo emocjonujące. Przyniosły wiele emocji. Wszystkie dzieci otrzymały
medale, a najlepsi zawodnicy nagrody rzeczowe. Trofea i nagrody zostały ufundowane przez Urząd
Gminy w Elblągu.

Planowane dalsze turnieje w 2020r. w wielu innych dyscyplinach nie zostały przeprowadzone z uwagi na
zagrożenie epidemiczne i wstrzymanie zajęć szkolnych stacjonarnych.
W lutym 2020r. na sali sportowej Zespołu Szkół w Nowakowie odbyła się kolejna edycja Ligi Piłki
Siatkowej Nowakowo CUP 2020. Turniej jest sztandarową imprezą w gminie Elbląg, na którą
czekają niecierpliwie siatkarze amatorzy.

Na terenie Gminy Elbląg w 2020 roku działają 3 kluby sportowe wpisane do ewidencji stowarzyszeń
kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w Elblągu.
Są to:
1. Klub Sportowy „Zagłada Lisów”
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2. Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” działający przy Orliku w Gronowie Górnym
3. Klub Sportowy Warmia
W zespołach tych gra wielu mieszkańców gminy Elbląg, co pozwala na rozwijanie piłkarskich
umiejętności i propagowanie zdrowego stylu życia. Wyniki gry zespołów dostępne są na stronie
www.wmzpn.pl i www.90minut.pl. Bieżące relacje z meczy poszczególnych naszych drużyn można
śledzić na ich stronach:
-www.facebook.com/FaniZagladyLisow
-www.facebook.com/WarmiaElblag

Na terenie gminy Elbląg działają dwa kompleksy sportowe wybudowane w ramach rządowego
programu „Moje Boisko Orlik- 2012”. W 2020 r. na okres od marca do listopada Gmina Elbląg
otrzymała dofinansowanie działalności animatorów w ramach rządowego programu Lokalny
Animator Sportu.
Od wiosny 2020 r. do odwołania na kompleksach sportowych „Orlik” w Gronowie Górnym
i Nowakowie, co do korzystania z tych obiektów obowiązują obostrzenia sanitarne związane z
panującą pandemią koronawirusa.
Na terenie kompleksu sportowego Orlik w Gronowie Górnym w okresie lipiec-sierpień trwały
półkolonie letnie, w których brały udział dzieci z terenu gminy Elbląg. Organizatorem była Elbląska
Szkółka Piłkarska na czele z animatorem środowiskowym. W ramach półkolonii były
przeprowadzane zajęcia: z piłki nożnej i innych gier na orliku , zajęcia z żeglarstwa w Jacht Klubie
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Wodnik w Elblągu, codzienne

wyjścia do kina oraz na ściankę wspinaczkową. Dzieci miały

możliwość aktywnego spędzenia czasu, poznania różnych rodzajów sportów.

Rok 2020 w sporcie i rekreacji nie można zaliczyć do udanych. Zostało odwołanych wiele
zaplanowanych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

WYDARZENIA 2020 ROKU
Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Elbląg
W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Elbląg. Po raz pierwszy w wyjątkowych
warunkach ze względu na epidemię koronawirusa sesja absolutoryjna odbyła się z zachowaniem
wszelkich wymogów sanitarnych. Podczas sesji po przeprowadzonej debacie nad Raportem o
stanie Gminy za 2019 rok, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Elbląg wotum zaufania. W dalszej części obrad Radni po wcześniejszym zapoznaniu się: z rocznym
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2019 rok, ze sprawozdaniem finansowym
Gminy Elbląg za 2019 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, z informacją o
stanie mienia Gminy Elbląg oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęli uchwałę
o udzieleniu Wójtowi Gminy Elbląg Zygmuntowi Tucholskiemu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Elbląg za 2019 rok.
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Super Sołtys Powiatu Elbląskiego 2020
Sołtys sołectwa Sierpin Pan Jerzy Stanecki zdobył tytuł Super Sołtysa 2020 Powiatu Elbląskiego
zajmując I. miejsce w corocznym plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”.
Mieszkańcy docenili dotychczasową działalność sołtysa oddając swoje głosy w plebiscycie.
Wójt Gminy Elbląg podczas sesji Rady Gminy Elbląg serdecznie pogratulował Panu Jerzemu
Staneckiemu, życząc dalszej owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Dnia 28 lipca 2020 r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu w Elblągu, w którym
uczestniczył Pan Aleksander Socha – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, zostały wręczone
odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ww. odznaczenie nadał między innymi Pani Joannie
Włodarskiej z gminy Elbląg . Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, wręczając odznaczenia
podziękował wszystkim odznaczonym za podjęte działania, indywidualne oraz zespołowe,
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związane z podtrzymywaniem lokalnych tradycji i obyczajów. Jednocześnie życzył wielu sukcesów,
energii i zapału oraz zadowolenia z pracy na rzecz społeczności lokalnej. Pani Joannie Włodarskiej
podczas sesji Rady Gminy Elbląg złożono serdeczne gratulacje
Pani Bożena Lemierska wygrała konkurs „Barwy Wolontariatu”.
Dnia 04 grudnia 2020 roku w trybie on-line , odbyła się Gala z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość ta była
okazją do podziękowań dla osób, które w swoim wolnym czasie pomagają innym. Podczas Gali
ogłoszono wyniki konkursu „Barwy wolontariatu” organizowanego przez Regionalne Centrum
Wolontariatu w Elblągu pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pani
Bożena Lemierska mieszkanka Lisowa zajęła w tym konkursie I. miejsce i została Wolontariuszem
Warmii i Mazur 2020.

Szkolenie dla sołtysów Gminy Elbląg
W dniu 23 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla sołtysów gminy Elbląg pt. „Fundusz Sołecki – szansą
rozwoju lokalnego”. Szkolenie prowadziła Pani Grażyna Jałgos-Dębska specjalizująca się w afirmacji
dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania i wykorzystania funduszu sołeckiego w gminach,
członkini Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, współpracująca z Gazetą
Sołecką. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji i podniesienie kwalifikacji sołtysów.
Uczestnicy szkolenia poznali podstawy prawne

funkcjonowania funduszu

sołeckiego,

harmonogram i procedurę realizacji funduszu sołeckiego, dobre praktyki wykorzystania funduszu
sołeckiego w Polsce oraz skuteczne i prawomocne prowadzenie Zebrania Wiejskiego. Szkolenie
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spotkało się z dużym zainteresowaniem, a w toku dyskusji wymieniono wiele poglądów
i konstruktywnych opinii. Na zakończenie sołtysi otrzymali materiały szkoleniowe i certyfikaty.

104

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2020 ROK

Realizacja uchwał Rady Gminy Elbląg za 2020 rok
Lp.
1.

Numer
uchwały
XVII/127/2020

Data podjęcia

Tytuł uchwały

27 luty 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Elbląg na lata
2020/2039

2.

XVII/128/2020

27 luty 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na
2020 rok

3.

XVII/129/2020

27 luty 2020 r.

4.

XVII/130/2020

27 luty 2020 r.

5.

XVII/131/2020

27 luty 2020 r.

w spawie wyrażenia zgody na
wprowadzenie należności pieniężnych
Gminy Elbląg do Rejestru Należności
Publicznoprawnych oraz określenia
rodzaju należności pieniężnych, których
dane są przekazywane do Rejestru
Należności Publicznoprawnych.
w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady wynagrodzenia za
pracę oraz zasady przyznawania dodatków
i innych składników wynagrodzenia, w tym
nagród i świadczeń wynikających ze
stosunku pracy dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Elbląg
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami oraz zapobiegania

Sposób realizacji
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
Uchwała zrealizowana.
Wprowadzono aktualizacje planów
finansowych.
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana, dostosowano
regulamin wynagradzania
nauczycieli. Uchwałę przekazano
dyrektorom szkół.

Uchwała stosowana w 2020 roku
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Elbląg w 2020.
w sprawie zniesienia jednostek
pomocniczych Gminy Elbląg-osiedli i
utworzenia w ich miejsce sołectw oraz
nadania tym sołectwom statutów.

6.

XVII/132/2020

27 luty 2020 r.

7.

XVII/133/2020

27 luty 2020 r.

8.

XVII/134/2020

27 luty 2020 r.

9.

XVII/135/2020

27 luty 2020 r.

10

XVII/136/2020

19 marca 2020 r.

11

XVIII/137/2020 19 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na
2020.

12

XVIII/138/2020 19 marca 2020 r.

13

XIX/139/2020

w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Elbląg.
w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i
budowli związanych z prowadzeniem

28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi
Gminy Elbląg
w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Elbląg na rok 2021.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Elbląg.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elbląg na lata 20202039

Uchwała została zrealizowana

Uchwała stosowana
Uchwała unieważniona decyzją
Regionalnej Izby Obrachunkowej z
powodu wskazania w treści uchwały
roku obowiązywania , co jest
niezgodne z ustawą o funduszu
sołeckim. Uchwała do poprawki.
Skarga bezzasadna.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
Uchwała zrealizowana.
Wprowadzono aktualizacje planów
finansowych.
Uchwała stosowana – w trakcie
realizacji. Uwzględniono uwagi RIO
co do treści uchwały z 27.02.2020 r.
Uchwała zrealizowana
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14

XIX/140/2020

28 kwietnia 2020 r.

15

XIX/141/2020

28 kwietnia 2020 r.

16

XIX/142/2020

28 kwietnia 2020 r.

17

XIX/143/2020

28 kwietnia 2020 r.

18

XIX/144/2020

28 kwietnia 2020 r.

działalności gospodarczej na terenie
Gminy Elbląg wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
w sprawie przedłużenia terminu płatności
rat podatku od nieruchomości płatnych w
kwietniu, maju i czerwcu 2020r. do dnia 30
września 2020 r. związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
na terenie Gminy Elbląg wskazanym
grupom przedsiębiorców ,których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
w sprawie dopłat do taryfowych grup
odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Elbląg.
w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Elbląg przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i
granic aglomeracji Elbląg.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała zrealizowana

Uchwała stosowana
Uchwała stosowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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19

XIX/145/2020

28 kwietnia 2020 r.

20

XIX/146/2020

28 kwietnia 2020 r.

21

XX/147/2020

18 czerwca 2020 r.

22

XX/148/2020

18 czerwca 2020 r.

23

XX/149/2020

18 czerwca 2020 r.

24

XX/150/2020

18 czerwca 2020 r.

Powiatowi Elbląskiemu na realizacje
zadania inwestycyjnego pn. :”Remont dróg
powiatowych Nr 1150 N na odcinku
Komorowo Żuławskie –Dłużyna i Nr 1151
na odcinku Dłużyna-Krosno”
w sprawie uchwały Nr XVII/132/2010 Rady
Gminy z dnia 27 luty 2020 r. w sprawie
zniesienia jednostek pomocniczych Gminy
Elbląg –osiedli i utworzenia w ich miejsce
sołectw oraz nadania tym sołectwom
statutów.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Elbląskiemu na realizacje
zadnia inwestycyjnego po.: ”Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1140N DW 509Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo
Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW
509-Komorowo Żuławskie Etap I od km
4+140,00 do km 7+750,00”
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Elbląg wotum zaufania.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Elbląg za 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elbląg na lata 20202039
w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na
2020 rok

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Warm.-Maz. Nr
4131.105.2020 z 06.03.2020 r.
stwierdzające nieważność w części
uchwały- wskazano nieprawidłowe
zapisy w statutach tworzonych
sołectw.
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
Uchwała zrealizowana. Wprowadzono
aktualizacje planów finansowych.
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25

XX/151/2020

18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Elbląskiemu na realizacje zadania
inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1140N DW 509-WilkowoSierpin-Przezmark-Komorowo ŻuławskieNowa Pilona ,na odcinku DW 509Komorowo Żuławskie Etap I od km
4+140,00 do km 7+750,00
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Elbląskiemu na realizacje zamówienia
inwestycyjnego pn : „Remont dróg
powiatowych Nr 1150 N na odcinku
Komorowo Żuławskie –Dłużyna i Nr 1151N
na odcinku Dłużyna –Krosno’’.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elblag na lata 20202039

26

XX/152/2020

18 czerwca 2020 r.

27

XXI/153/2020

09 lipca 2020 r.

28

XXI/154/2020

09 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na
2020r.

29

XXI/155/2020

09 lipca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia
podatku od nieruchomości : gruntów
,budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
na terenie Gminy Elbląg wskazanym
grupom przedsiębiorców , których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
Uchwała zrealizowana.
Wprowadzono aktualizacje planów
finansowych.
Uchwała zrealizowana
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30

XXI/156/2020

09 lipca 2020 r.

31

XXI/157/2020

09 lipca 2020 r.

32

XXI/158/2020

09 lipca 2020 r.

33

XXI/159/2020

09 lipca 2020 r.

34

XXI/160/2020

09 lipca 2020 r.

35

XXI/161/2020

09 lipca 2020 r.

związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego zasady
wynagrodzenia za pracę oraz zasady
przyznawania dodatków i innych
składników wynagrodzenia ,w tym nagród
i świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzących przez Gminę
Elbląg.
w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Elbląg w roku
szkolnym 2020/2021
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
na rzecz Skarbu Państwa działek,
stanowiących obecnie drogę gminną,
położoną w miejscowości Nowakowo.
w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęte m2 pasa drogowego dróg
gminnych na cele nie związane z budową,
przebudowa ,remontem ,utrzymaniem i
ochroną dróg.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2020
Rady Gminy Elbląg z dnia 19 listopada
2020 r . w sprawie powołania i określenia
przedmiotu działania komisji stałych Rady
Gminy Elbląg.
w sprawie powołania składu osobowego

Uchwała zrealizowana

Uchwała stosowana w okresie roku
szkolnego 2020/2021
Uchwała zrealizowana

Uchwała stosowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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36

XXI/162/2020

09 lipca 2020 r.

37

XXI/163/2020

09 lipca 2020 r.

38

XXI/164/2020

09 lipca 2020 r.

39

XXI/165/2020

09 lipca 2020 r.

40

XXI/166/2020

09 lipca 2020 r.

41

XII/167/2020

24 września 2020 r.

42

XXII/168/2020

24 września 2020 r.

43

XXII/169/2020

24 września 2020 r.

Komisji ds .Rozwoju Gospodarczego i
Infrastruktury
w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Elbląg.
w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi

Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia
woli podjęcia działań zmierzających do
nadania drodze wewnętrznej statusu
gminnej drogi publicznej.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elbląg na lata 20202039
w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na
2020r
w sprawie emisji obligacji.

Uchwała stosowana
Uchwała stosowana

Uchwała stosowana
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Warm.-Maz.
PN.4131.306.2020 z 11.08.2020 r.
stwierdzające nieważność uchwały w
części dot. Umieszczenia numeru
pesel w deklaracji.
Uchwała zrealizowana

Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
Uchwała zrealizowana. Wprowadzono
aktualizacje planów finansowych.

Uchwała zrealizowana z terminem
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44

XXII/170/2020

24 września 2020 r.

45

XXII/171/2020

24 września 2020 r.

46

XXII/172/2020

24 września 2020 r.

47

XXII/173/2020

24 września 2020 r.

XXII/174/2020

24 września 2020 r.

48
49

XXII/175/2020

24 września 2020 r.

50

XXII/176/2020

24 września 2020 r.

51

XXII/177/2020

24 września 2020 r.

52

XXII/178/2020

24 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Bircza
w sprawie nadania kategorii drogi
gminnej.
w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu
Elbląskiego nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej działkę nr
263, obręb Gronowo Górne , gmina Elbląg,
o powierzchni 0,0200 ha .
w sprawie wyrażenia na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy użyczenia
w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczenia wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Elbląg.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do
fragmentu terenu obrębu geodezyjnego
Gronowo Górne.
w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu terenu obrębu geodezyjnego

wykupu obligacji określonych w
uchwale
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Zrealizowano - podpisano umowę z
wnioskodawcą
Zrealizowano – podpisano umowę z
wnioskodawcą
Uchwała stosowana

Uchwała stosowana
Uchwała stosowana

Uchwała stosowana
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Gronowo Górne.
53

XXII/179/2020

24 września 2020 r.

54

XXII/180/2020

24 września 2020 r.

55

XXII/181/2020

24 września 2020 r.

56

XXII/182/2020

24 września 2020 r.

57

XXII/183/2020

24 września 2020 r.

58

XXII/184/2020

30 października
2020r.

59

XXIII/185/2020 30 października
2020r.

60

XXIII/186/2020 30 października
2020r.

61

XXIII/187/2020 30 października
2020r.

62

XXIII/188/2020 30 października
2020r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu terenu obrębu geodezyjnego
Czechowo.
w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji ds. Społeczno - Oświatowych.
w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji ds. Budżetu i Finansów.
w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Gminy Elbląg.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Elbląg.

Uchwała stosowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała stosowana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elbląg na lata 20202039

Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na Uchwała zrealizowana.
2020r .
Wprowadzono aktualizacje planów
finansowych.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
Uchwała stosowana w 2021 roku
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2021.
w sprawie określenia wysokości stawek
Uchwała stosowana w 2021 roku
podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Elbląg.
w sprawie stawek podatku od środków
Uchwała stosowana w 2021 roku
transportowych.
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63

XXIII/189/2020 30 października
2020r.

64

XXIII/190/2020 30 października
2020r.

65

XXIII/191/2020 30 października
2020r.

66

XXIII/192/2020 30 października
2020r.

67

XXIII/193/2020 30 października
2020r.

68

XXIII/194/2020 30 października
2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Elbląskiemu na realizację
zadania inwestycyjnego pn.” Remont drogi
powiatowej nr 1137N NowinaPrzezmark”.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art..3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego wolontariacie na terenie
Gminy Elbląg na 2021 rok.
w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na obszarze Gminy Elbląg.
w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielanie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Elbląg na zadania służące
tworzeniu warunków dla rozwoju
rodzinnych ogrodów działkowych,
sposobu jej rozliczenia oraz kontroli
sposobu wykonywania zleconego zadania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Elbląg.

Uchwała zrealizowana

Uchwała stosowana, uwzględniono
uwagi z rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Warm.Maz.
Uchwała stosowana w 2021 roku

Uchwała stosowana

Uchwała stosowana

Uchwała stosowana
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69

XXIII/195/2020 30 października
2020r.

70

30 listopada 2020 r.
XXIV/196/2020

w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Elbląg.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2039

71

XXIV/197/2020 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na
2020r

72

XXIV/198/2020 30 listopada 2020 r.

73

XXIV/199/2020 30 listopada 2020 r.

74

XXIV/200/2020 30 listopada 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny ,
przypadających Gminie Elbląg oraz jej
jednostkom organizacyjnym ,warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach , w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organów lub osób uprawnionych do
udzielania ulg.
w sprawie udzielenia celowej Parafii pw.
Matki Bożej Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny w Pomorskiej
Wsi.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem
na organizacje powiatowych przewozów

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Warm.-Maz.
PN.4131.457.2020 z 04.12.2020 r.
stwierdzające nieważność uchwały w
części.
Uwzględniono zmiany dotyczące
przedsięwzięć wieloletnich w
wyliczeniu wymaganych prawem
wskaźników
Uchwała zrealizowana .
Wprowadzono aktualizacje planów
finansowych.
Uchwała stosowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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75

XXIV/201/2020 30 listopada 2020 r.

76

XXIV/202/2020 30 listopada 2020 r.

77

XXIV/203/2020 30 listopada 2020 r.

78

XXIV/204/2020 30 listopada 2020 r.

79

XXIV/205/2020 30 listopada 2020 r.

80

XXIV/206/2020 30 listopada 2020 r.

81.

XXV/207/2020

28 grudnia 2020 r.

82

XXV/208/2020

28 grudnia 2020 r.

pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą
Miejską Elbląg w celu wspólnej realizacji
publicznego transportu zbiorowego.
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Elbląg ,
których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Elbląg, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych.

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała w trakcie realizacji, dotyczy
umów kończących się w trakcie 2020
roku.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Uchwała w trakcie realizacji, dotyczy
kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. umów kończących się w trakcie 2020
roku.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Uchwała w trakcie realizacji, dotyczy
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. umów kończących się w trakcie 2020
roku.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia
Uchwała w trakcie realizacji, dotyczy
kolejnych umów użyczenia pomieszczeń
umów kończących się w trakcie 2020
użytkowych.
roku.
w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2020 r Uchwała zrealizowana.
Wprowadzono aktualizacje planów
finansowych.
w sprawie ustalenia wydatków
Uchwała w trakcie realizacji – do
niewygasających w roku budżetowym
30.06.2021 r.
2020
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83

XXV/207/2020

28 grudnia 2020 r.

84

XXV/210/2020

28 grudnia 2020 r.

85

XXV/211/2020

28 grudnia 2020 r.

86

XXV/212/2020

28 grudnia 2020 r.

87

XXV/213/2020

28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elbląg na lata 20202039
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Elbląg 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Elbląg na rok 2021
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w uchwale Nr XXIV/199/2020
Rady Gminy Elbląg z dnia 30 listopada
2020 r .w sprawie udzielenia dotacji
celowej Parafii pw . Matki Bożej
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Pomorskiej Wsi.
w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego Gronowo Górne
obejmującego swoim zakresem obszar
oznaczony wg załącznika graficznego nr 1
do uchwały.

Uchwalono przedsięwzięcia
wieloletnie i w wyliczeniu
wymaganych prawem wskaźników
Uchwała w trakcie realizacji przez
cały 2021 rok.
Uchwała do realizacji w 2021 roku

Uchwała zrealizowana

Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała podjęta na wniosek
właścicieli gruntu.
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