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Szanowni Państwo

Przedkładam Państwu raport o stanie Gminy Milejewo za rok 2020. Dokument ten opracowany został na
podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie
działalności samorządu gminnego w r. poprzednim. W przedstawionym dokumencie zgromadzone zostały
szczegółowe dane przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu
Gminy Milejewo i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy, według stanu nadzień
31 grudnia 2020 r..
Rok 2020 był rokiem trudnym. Nowa rzeczywistość, jaką niewątpliwie wykreowała epidemia, postawiła
każdego z nas w nowej sytuacji. Z nowymi wyzwaniami musiał się zmierzyć również samorząd. Nagły wzrost
wydatków związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, bezpiecznej pracy
w jednostek oświatowych, czy też konieczność zapewnienia bezpiecznego transportu uczniów, to niektóre
z problemów jakie spadły na barki samorządu. To wszystko sprawiło, że zmuszeni zostaliśmy do poszukiwania
oszczędności i przewartościowania celów postawionych na 2020 rok.
Z wielu planowanych uroczystości, spotkań i imprez musieliśmy zrezygnować lub przeprowadzić
je w warunkach nadzwyczajnych w maseczkach, rękawiczkach, w dwumetrowych odstępach. Miniony rok był
prawdziwym sprawdzianem dla funkcjonowania, organizacji i dyscypliny finansowej samorządu. Należy
podkreślić, że mimo trwającej pandemii i zagrożeń zdrowia a nawet życia, ani na jeden dzień nie zaprzestaliśmy
obsługi interesantów. Byliśmy codziennie do dyspozycji naszych mieszkańców, załatwiając sprawy urzędowe
i rozwiązując ich problemy życiowe, jednocześnie realizując zaplanowane zadania i inwestycje, służące
podniesieniu poziomu życia naszej społeczności lokalnej. Dzięki owocnej współpracy administracji samorządowej
z Radą Gminy Milejewo, mogliśmy naszym mieszkańcom zapewnić poczucie bezpieczeństwa
i pewności, że nie zostaną pozostawieni samym sobie z szalejącą pandemią.
Niniejszy raport daje możliwość dokonania analizy i porównania poziomu rozwoju Gminy
na przestrzeni ostatniego r.. Jestem przekonany że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa,
iż Gmina Milejewo staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców jak i osób
odwiedzających nasze tereny.

Z poważaniem
Krzysztof Szumała
Wójt Gminy Milejewo
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Zarządzanie Gminą

Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności
i pomocy społecznej. Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom
profesjonalnej i przyjaznej obsługi.
Struktura Urzędu Gminy Milejewo

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta
należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie
mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie
zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie
w drodze zawartych porozumień.
W skład kierownictwa urzędu wchodzą:
Wójt Gminy – Krzysztof Szumała,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska,
Skarbnik Gminy – Anna Kiejdo.
W Urzędzie funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska:
̶ Referat Organizacyjny
̶ Referat Finansowy
̶ Referat Gospodarczy
̶ Urząd Stanu Cywilnego
̶ Obsługa prawna
̶ Inspektor Ochrony Danych
̶ Sprzątaczka
̶ Palacz CO, konserwator
̶ Opiekunowie świetlic.

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy,
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uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje
na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad
podaje się do wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Milejewo tworzy 15 radnych.
Radni współpracują w ramach następujących Komisji Rady Gminy Milejewo:
̶
̶
̶
̶

Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku publicznego,
ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego i planowania.

W 2020 r. odbyło się 8 sesji Rady Gminy Milejewo, podczas których podjęto 52 uchwały.
Wszystkie uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Milejewo. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego opublikowane zostały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Tabela 1 Skład Rady Gminy Milejewo w kadencji 2018–2023

Imię i nazwisko
Paweł Karabela

Okręg

Elżbieta Kubińska

Huta
Żuławska,
Rychnowy
Jagodnik

Urszula Gajewska

Majewo

Mirosław Broż
Zbigniew Banach
Aleksander
Szewczyk

Milejewo
Milejewo
Milejewo

Tadeusz Felczak
Marta Szczepanik

Ogrodniki
Zajączkowo

Dariusz
Dziąbkowski

Piastowo

Edyta Fordon

Kamiennik
Wielki

Ewa Szymczak

Beata Szczerba

Kamiennik
Wielki
Wilkowo
Pomorska
Wieś
Stoboje

Wioletta Ochnik

Zalesie

Joanna Wedeł
Janina Małecka

Funkcja
Członek Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego
i planowania
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji ds. społecznych, przestrzegania prawa,
ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji ds. społecznych, przestrzegania
prawa, ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego
i planowania
V–ce Przewodniczący Rady Gminy, Członek Komisji
ds. społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej
Członek Komisji ds. społecznych, przestrzegania prawa,
ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej
Członek Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego
i planowania
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego
i planowania
Przewodnicząca Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego
i planowania
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Demografia

Gmina Milejewo podzielona jest na 13 sołectw. Na podstawie danych z Rejestru
Mieszkańców w gminie Milejewo mieszka 3362 osób (stan na 31.12.2020r). W odniesieniu
do r. 2019 zaobserwowano niewielki spadek liczby mieszkańców tj. około 1,0%.
Tabela 2 Wykaz ludności

Miejscowość
Huta Żuławska
Jagodnik
Kamiennik Wielki
Majewo
Milejewo
Ogrodniki
Piastowo
Pomorska Wieś
Rychnowy
Stoboje
Wilkowo
Zajączkowo
Zalesie
Gmina Milejewo

Liczba mieszkańców
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
147
210
556
242
714
360
150
270
67
201
109
165
171
3362

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
̶ liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (6 lat i mniej) wynosiła 241 osób
w tym 90 dziewczynek i 131 chłopców,
̶ liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (7 – 18 lat) wynosiła 564 osób,
w tym 225 kobiet i 339 mężczyzn,
̶ liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15–59 lat ) wynosiła 2152,
̶ liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym tj. 60+ wynosiła 499 osób, w tym 321
kobiet oraz 178 mężczyzn.
W r. 2020 w gminie urodziło się 24 osób. W porównaniu do r. 2019 zaobserwowano
niewielki spadek liczby urodzeń tj. około 17%. W tym samym okresie zmarły 44 osoby. Liczba
zgonów co do r. 2019 wzrosła o 25%.
W r. 2020 zostało zawartych 10 małżeństw, w tym udzielono 6 ślubów konkordatowych
i 4 śluby cywilne.
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Budżet Gminy

Projekt uchwały budżetowej jest przygotowywany przez wójta gminy we współpracy
ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów urzędu gminy. Projekt budżetu
przekazywany jest do rady gminy oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego. RIO opiniuje projekt budżetu pod względem
prawnym oraz pod względem możliwości zaciągania przez gminę deficytu. Następnie projekt
budżetu trafia pod obrady rady gminy. Radni dyskutują na temat projektu, aby później
w głosowaniu zatwierdzić przedłożony przez wójta gminy budżet.
Zgodnie z przepisami uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do końca r.
poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż
do dnia 31 stycznia r. budżetowego. Zatem należy pamiętać, iż budżet to plan, więc naturalnym
jest dokonywanie w nim zmian w trakcie r. na podstawie uchwał rady gminy
i zarządzeń wójta. Ponadto rada gminy co r. ocenia wykonanie budżetu przez wójta,
a także sposób gospodarowania mieniem, udzielając lub nie – absolutorium.
Podstawowe dane finansowe na 2020 r.

Plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł
– 24 370 741,02 zł, po stronie wydatków – 24 366 105,07 zł Zaplanowana nadwyżka budżetu
w kwocie 4 635,95 zł pozostała na tym samym poziomie.
W 2020 r. osiągnięto dochody ogółem w wysokości 19 533 226,09 zł co stanowi 80,15% planu,
natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 664 081,88 zł, co stanowi 76,60% planu budżetu.
Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 r. wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości
869 144,21 zł.
Na dochody ogółem składały się:
1) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 17 041 537,46 zł, co stanowi 95,51%,
planowanych dochodów w kwocie 17 842 246,55 zł, w tym:
̶ dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 3 415 940,43 zł, co stanowi
97,56 % planowanych dochodów w kwocie 3 501 319,00 zł
̶ dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie
509 602,44 zł, co stanowi 97,7 % planowanych dochodów w kwocie 521 556,00
zł
̶ dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie
5 848 549,03 zł, co stanowi 99,74 %, planowanych dochodów w kwocie
5 863 331,63 zł
̶ dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 491 869,00 zł, co stanowi
100 % planowanych dochodów w kwocie 3 491 869,00 zł
̶ pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem
środków UE zrealizowano w kwocie 337 341,28 zł, co stanowi 82,94 % planu
w kwocie 406 691,33 zł
7
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̶

pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 438 235,28 zł, co stanowi
92,04 % planu dochodów w kwocie 4 057 479,59 zł
2) dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 2 491 688,63 zł, co stanowi
38,16 % planowanych dochodów w kwocie 6 528 494,47 zł
Wydatki wykonane ogółem wyniosły 18 664 081,88 zł, co stanowi 76,6% planowanych
wydatków w kwocie 24 366 105,07 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15 613 908,86 zł, co stanowi 89,52%
planowanych wydatków w kwocie 17 441 485,84 zł, w tym:
̶ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie
119 442,73 zł, co stanowi 90,89 % planu w kwocie 6 732 558,70 zł,
̶ dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 339 136,96 zł, co stanowi 88%,
planowanych wydatków w kwocie 385 380,78 zł,
̶ obsługę długu wykonano w kwocie 29 305,05 zł, co stanowi 34,48% planu
w kwocie 85 000 zł,
̶ pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 126 024,12 zł, co stanowi
89,13% planowanych wydatków w kwocie 10 238 546,36 zł, w tym m. in.:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano
w kwocie 251 440,34 zł, co stanowi 78,2% planu w kwocie 321 552,74 zł.
2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04%
planowanych wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł, w tym:
̶ inwestycyjne wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł co stanowi 44,05 % planu w
kwocie 6 923 619,23 zł,
̶ pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00%
planu w kwocie 1 000 zł.
Dochody i wydatki budżetu na 2020 r. w poszczególnych grupach

Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 r. wykazało nadwyżkę budżetu
w wysokości 869 144,21 zł. W 2020 r. zrealizowano przychody budżetu w kwocie 336 525,69
zł, w tym: wolne środki w kwocie 336 525,69 zł, tj. 100 % planu. Po stronie rozchodów
zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 341 161,64 zł, wykonano plan w kwocie
341 161,64 zł.
Od spłaconych w 2020 r. kredytów zapłacono odsetki w wysokości 29 305,05 zł,
na planowane 85 000 zł, wykonanie wynosi 34,48%.
Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 194 548,55 zł –
wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6,11%,
a do planowanych dochodów wynosi 4,9% planu. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz
z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów w 2020 r. (bez
wyłączeń) wynosi 1,89 %, a po wyłączeniach 1,89%.

8

Raport o stanie Gminy Milejewo 2020
Tabela 3 Plan i wykonanie budżetu w 2020 r.

Par.

Źródło
Dochody ogółem ( a+b ), w tym:

Plan
kwota zł
24 370 741,02

Wykonanie
kwota zł
%
19 533 226,09
80,15

A.

Dochody bieżące ogółem (1+2+3+4):

17 842 246,55

17 041 537,46

95,51

1.
0310
0320
0330
0340

Podatki i opłaty razem , w tym :
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych

7 105 784,00
1 585 587,00
827 011,00
90 235,00

6 610 468,92
1 534 065,00
764 892,38
87 803,10

93,03
96,75
92,49
97,30

112 900,00

116 236,40

102,96

0350
0360
0370
0500
0690
0410

wpływy z karty podatkowej
Podatek do spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat
wpływy z opłaty skarbowej

0460
0490

wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00
0,00
925,00
206 254,00
39 085,00
12 200,00
0,00

0,00
4 912,91
270,00
107 113,60
9 936,41
14 804,14
0,00

0,00
0,00
29,18
51,93
25,42
121,34
0,00

730 268,00

554 494,55

75,93

6 000,00

21 444,43

357,41

3 495 319,00

3 394 496,00

97,12

6 528 494,47

2 491 688,63

38,16

8 760,00

8 500,00

97,03

516 015,74

39 570,40

7,67

0,00

90,06

0,00

4 984 446,43

1 634 827,63

32,79

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

B
0870

Dochody majątkowe r–m , w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

0770

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

6207

Dotacje celowe –środki UE

6290

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

350 758,47

633 537,00

180,62

6299

środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

133 738,42

10 388,15

7,76

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej

370 000,00

0,00

0,00

6330

Dotacje celowe

149 914,00

149 913,98

99,99

6260

Dotacje

14 861,41

14 861,41

100,00

2.

Pozostałe dochody r–m , w tym :

453 014,59

243 706,79

53,79
9
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0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości

17 660,00

14 440,17

81,76

0480

dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

33 000,00

36 590,40

110,88

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych

0,00

0,00

0,00

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat
za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0,00

52,00

0,00

0630
0640

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00

0,00

0,00

8 211,00

3 879,09

47,24

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych

107 700,00

6 511,75

6,04

0830
0910
0920
0940
0960

Wpływy z usług
Odsetki
Pozostałe odsetki
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

169 418,59
19 350,00
0,00
3 000,00

87 172,89
15 695,09
4 952,47
1 827,87

51,45
81,11
0,00
60,93

0,00

0,00

0,00

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów

0,00

3 717,23

0,00

2360

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

12 000,00

6 988,52

58,23

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących

0,00

0,00

0,00

Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jedn. budżetowej

0,00

6,55

0,00

2460

2400

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

25 920,00

11 038,20

42,58

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących

56 755,00

50 834,56

89,56

I.

Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe
par. 0870+0760+0770+0780)

8 083 574,33

6 902 336,17

85,39

3.

Subwencje ogólne razem , w tym :
część oświatowa
część wyrównawcza
część równoważąca

3 491 869,00
2 401 068,00
1 048 418,00
42 383,00

3 491 869,00
2 401 068,00
1 048 418,00
42 383,00

100,00
100,00
100,00
100,00

4.
1)

Ogółem dotacje, z tego :
Dotacje celowe na zadania własne gminy

6 791 578,96

6 695 492,75

98,58
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2)
3)

( par. 2030 )
Dotacje celowe na zadania zlecone gminom
( par. 2010 i par. 2060)
Pozostałe dotacje na zadania bieżące na
realizację programów z udziałem środków
UE razem, w tym:

521 556,00

509 602,44

97,71

5 863 331,63

5 848 549,03

99,75

406 691,33

337 341,28

82,94

204 294,44
17 859,50
0,00
0,00
85 138,59
99 398,80

141 950,63
10 942,71
0,00
0,00
85 138,59
99 309,35

69,48
61,27
0,00
0,00
100,00
99,91

10 283 447,96

10 187 361,75

99,06

2007
2009
2310
2320
2440
2057

Dotacje celowe – UE
Dotacje celowe – krajowe
Dotacje celowe
Dotacje celowe
Dotacje celowe
Dotacja celowa – UE

II.

Ogółem subwencje i dotacje (3+4)

A.

Wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dotacje na zadania bieżące
wydatki na obsługę długu gminy
pozostałe wydatki w tym m in. :
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE

17 441 485,84
6 732 558,70
385 380,78
85 000,00
10 238 546,36

15 613 908,86
6 119 442,73
339 136,96
29 305,05
9 126 024,12

89,52
90,89
88,00
34,48
89,13

321 552,74

251 440,34

78,20

Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycyjne
pozostałe wydatki majątkowe

6 924 619,23
6 923 619,23
1 000,00

3 050 173,02
3 050 173,02
0,00

44,04
44,05
0,00

Wydatki ogółem (a+b):
w tym m. in. wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z udziałem środków
UE

24 366 105,07

18 664 081,88

76,60

5 619 316,02

2 404 678,79

42,79

B.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, (w tym także z udziałem środków UE)
zrealizowane 2020 r.
1. Zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 157.774,21 zł,
wykonanie na kwotę 94.086,01 zł (w tym RFIL 10 332 zł), tj. 59,63% planu w tym m. in.
dotyczy dróg gminnych w Milejewie, Piastowie, Stobojach, modernizacja parkingu przy
Urzędzie Gminy Milejewo, Rychnowach, Jagodnik),
2. Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)” –
plan ogółem w kwocie 150 000 zł, wykonanie 99 738,24 zł, t. j. 66,49% planu, w tym:
planowane środki własne 100 000 zł oraz planowana dotacja celowa w formie pomocy
finansowej na kwotę 50 000 zł.
3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” – plan
ogółem w kwocie 400 000 zł, wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00% planu. (W tym: środki własne
80 000 zł oraz dotacja celowa 320 000 zł ).
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4. Zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm.
Milejewo” – plan ogółem w kwocie 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł, t. j. 100% planu, w
tym: środki własne 2 225,79 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł 17 774,21 zł – Nadleśnictwo Elbląg.
5. Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo,
w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja
budynku w Pomorskiej Wsi 40”. Ogółem planowany nakład finansowy 1 625 206,02 zł,
w tym środki własne 343 531,62 zł oraz środki UE 1 281 674,40 zł), wykonanie
1 426 353,96 zł ( w tym środki własne 253 827,06 zł oraz środki UE 1 172 526,90 zł)
t. j. 87,76% planu.
6. Zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 50.000 zł, wykonanie
na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
7. Zadanie p.n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan 70 000
zł, wykonanie 27 000 zł, t. j. 38,57% planu.
8. Zadanie p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót
na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 50 000 zł,
wykonanie 37 562 zł, t. j. 75,12%.
9. Zadanie p. n. „Wdrożenie e–usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” –
wykonanie 193 410,99 zł, t. j. 18,74 % planu. (plan środki UE – 103 596,19 zł oraz środki
własne gminy –18 281,69 zł, RFIL 71 533,11 zł).
10. Zadanie inwestycyjne p.n. ”Zakup namiotu pneumatycznego medycznego dla OSP
Milejewo” – plan 7 615 zł (w tym: środki własne gminy w kwocie 2 753,59 zł oraz
z dotacja w kwocie 14 861,41 zł ), wykonanie 17 615 zł tj. 100% planu.
11. Zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w
tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – wydatkowano
kwotę 507 983,20 zł (w tym środki własne 86 357,14 zł oraz środki UE – 421 626,06 zł).
12. Zadanie p. n. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez:
1. Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych.
2. Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej”,
w tym:
̶ środki UE w kwocie 1 185 037,58 zł, wykonanie 265 187,02 zł, tj. 22,37% planu
̶ środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 149 914 zł,
(na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej
Wsi) – wykonanie 149 913,98 zł, tj. 99,99% planu,
̶ środki krajowe na dofinasowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych
źródeł w kwocie 133 738,42 zł, wykonanie 11.743,62 zł, tj. 8,78% planu.
13. Zadanie p.n. „Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie
11 000 zł, wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00% planu.
14. Zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury
w sołectwach Gminy Milejewo”. Wykonanie w kwocie 51 579 zł (środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł tj. RFIL – 44 937
zł oraz środki własne 6 642 zł).
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe, w tym:
1. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla:
1) Województwa Warmińsko–Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) w Olsztynie –
kwotę 120 000 zł na remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 504 w Milejewie,
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2) Powiatu Elbląskiego – na kwotę 20 000 zł na remont nawierzchni drogi powiatowej
nr 1132N w miejscowości Ogrodniki gm. Milejewo. Plan dotacji ogółem w kwocie
140 000 zł, wykonanie 140 000 zł t. j. 100% planu.
Zaplanowano również wydatek majątkowy dotyczący wniesienia wkładów do spółek
prawa handlowego, plan w kwocie 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Dokonano
w 2020 r. Wpłaty na fundusz celowy w kwocie 8 000 zł na finasowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych – dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (dofinasowanie zakupu
samochodu). Przekazano w kwocie 9 840 zł dotację na prace konserwatorskie i budowlane przy
obiektach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejewie ul. Kościelna 10. Wykonanie
wydatków majątkowych w 2020 r. na kwotę 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04% planowanych
wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł.
Realizacja projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
w tym:
1. Realizacja projektu p.n. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych
u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym
w Milejewie – plan w kwocie 52 268,88 zł środki UE (także wkład niepieniężny Gminy
Milejewo), wykonanie – 48 802,86 zł, tj. 93,36 % planu.
2. Realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 169 885,06 zł (środki UE 152 025,56 zł oraz
dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie na kwotę
17 859,50 zł i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 104 090,48 zł, tj. 61,27%
planu.
Realizowane były również projekty pn.:
1. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”,
2. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Osi priorytetowej nr 1”Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Dofinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenie sprzętu dla
Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej nauki dla uczniów (w tym uczniowie
z rodzin wielodzietnych) i nauczycieli w związku z chorobą zakaźną „COVID–19”. Plan
w kwocie 99 398,80 zł, wykonanie 98 547 zł, t. j. 99,14 % planu.
Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r. – 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04% planu
wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł.
1. Realizacja dwóch projektów „ Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” umożliwiła zakup
laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej
nauki dla uczniów i nauczycieli w związku z zakaźną chorobą „COVID – 19”. Wysokość
otrzymanej pomocy – 98 547,00 zł
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2. Realizacja projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
w tym:
a) w Szkole Podstawowej projekt pn. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” – kwota pomocy 104 090,48 zł,
b) w Przedszkolu Samorządowym w Milejewie projekt pn. „Kształtowanie
i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć
w Przedszkolu Samorządowym w Milejewie” – kwota pomocy 48 802,86 zł.
Dotacje celowe na wydatki bieżące
W 2020 r. przekazano dotację celową na pomoc finansową – na kwotę 1 070,78 zł dla
Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014–2020.

Podatki

Na terenie Gminy Milejewo obowiązywały stawki podatku od nieruchomości
wynikające z uchwały Nr VIII/57/2019 z dnia 31 października 2019 r. oraz od środków
transportowych wynikające z uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia
31 października 2019 r. Stawki podatku rolnego i podatku leśnego określa Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego w stosownym Komunikacie.
Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na 31.12.2020 r.
wynosi 440 844,84 zł, z tego od osób prawnych 29 741,32 zł, z tego w podatku rolnym 126,52
zł, w podatku od nieruchomości 29 018,20 zł, w podatku leśnym 241,00 zł, w podatku
od środków transportowych 355,60 zł, od osób fizycznych 411 103,52 zł, z tego w podatku
rolnym 101 154,53 zł, w podatku od nieruchomości 309 456,99 zł, w podatku leśnym 0,00 zł,
w podatku od środków transportowych 492,00 zł. Z Urzędów Skarbowych do zapłaty pozostaje
z tytułu podatku od spadków i darowizn 7 548,09 zł, z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych 580,28 zł.
Z zaległości na dzień 31.12.2020 r. wpłacono 76 944,00 zł w tym od osób prawnych
12 301,90 zł, od osób fizycznych 64 642,10 zł. Windykacja zobowiązań odbywała się przez
Urzędy Skarbowe. Na bieżąco wysyłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Na dzień
31.12.2020 r. wystawiono 778 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych. Zabezpieczone
należności hipoteką przymusową na koniec 2020 r. wynosiły 268 879,82 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2020 r. wynoszą
433 196,59 zł i dotyczą podatku od nieruchomości 368 783,30 zł oraz podatku od środków
transportowych 64 413,29 zł. W 2020 r. udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg
i zwolnień ustawowych) na kwotę 24 254,00 zł w tym w podatku od nieruchomości
–1 864,00 zł w podatku od środków transportowych – 22 390,00 zł. W związku z trudną
sytuacją finansową firm w czasie pandemii SARS–CoV–2, decyzją Wójta Gminy Milejewo,
firmie działającej na terenie Gminy Milejewo zostały umorzone dwie raty podatku
od nieruchomości za 2020 r. w wysokości 42 464,00 zł. Stan należności podatkowych
odroczonych i rozłożonych na raty wynosił 17 734,00 zł.
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Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo
1. Część I pn. „Termomodernizacja
w Milejewie – 590 000,00 zł.

budynku

administracyjnego

Urzędu

Gminy

Zdj. 1 Urząd Gminy po termomodernizacji

Zdj. 2 Stan przed termomodernizacją

Zdj. 3 Stan po termomodernizacji
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Zdj. 4 Stan przed termomodernizacją

Zdj. 5 Stan po termomodernizacji

2. Część II pn. „Termomodernizacja budynku nr 40 w Pomorskiej Wsi”– 818 979,00 zł.

Zdj. 6 Pomorska 40 przed termomodernizacją
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Zdj. 7 Pomorska Wieś 40 po termomodernizacji

Zdj. 8 Pomorska Wieś 40 przed termomodernizacją

Zdj. 9 Pomorska Wieś 40 po termomodernizacji
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Zdj. 10 Pomorska Wieś 40 przed termomodernizacją

Zdj. 11 Pomorska Wieś 40 po termomodernizacji

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie – łączna wartość
planowanych prac 1 643 749,00 zł w 2020 r. wykonano część robót na kwotę
– 507 986,20 zł.
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4. Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy
Milejewo
Kolejne miejscowości z terenu Gminy Milejewo wzbogaciły się o nowe elementy stref
aktywnego wypoczynku. W Stobojach zamontowano nowe elementy placu zabaw, dwie
siłownie plenerowe, ławeczkę , kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Jest to nowe miejsce
rekreacyjne. W Kamienniku Wielkim zakupiono i zamontowano wiatę rekreacyjną.
Jest to kontynuacja tworzenia otwartych stref aktywności mieszkańców Gminy Milejewo.
Plac zabaw w Stobojach – łączny koszt
25 487,00 zł.

przygotowania i wykonania zadania

Zdj. 12 Plac zabaw w Stobojach

Zdj. 13 Plac zabaw w Stobojach
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Wiata rekreacyjna w Kamienniku Wielkim – łączny koszt przygotowania i wykonania zadania
– 30 092 zł.

Zdj. 14 Plac rekreacyjny w Kamienniku Wielkim

Zdj. 15 Nowa wiata rekreacyjna w Kamienniku Wielkim

5. Remont mostku w miejscowości Stoboje – 22 500,01 zł
Przejazdy ciężkimi pojazdami przez mostek nad Srebrnym Potokiem w Stobojach
doprowadziły do naruszenia konstrukcji kamiennej obiektu, a tym samym zaistniała
konieczność natychmiastowego wzmocnienia konstrukcji mostku. W ramach prac wykonano
wzmocnienie konstrukcji, wykonano przyczółki betonowe, rynienki odprowadzające wodę
oraz zamontowano barierki energochłonne.

Zdj. 16 Stan mostku w Stobojach przed remontem
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Zdj. 17 Stan mostku w Stobojach po remoncie

6. Modernizacja drogi gminnej w Miejscowości Milejewo ( ul. Stawowa ) – 99 738,24 zł
Wiele lat podejmowane były próby modernizacji najbardziej zniszczonych
a jednocześnie najbardziej uczęszczanych odcinków ul. Stawowej w Milejewie. Tony
materiałów zużytych do naprawy nawierzchni nie zostały zmarnowane, ponieważ posłużyły
jako podbudowa pod nawierzchnię bitumiczną, która została ułożona na odcinku
ul. Stawowej o łącznej długości 362 mb.

Zdj. 18 Ul. Stawowa przed modernizacją

Zdj. 19 Ul. Stawowa po modernizacji
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Zdj. 20 Stawowa przed modernizacją

Zdj. 21 Stawowa po modernizacji

7. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez:
1) Utworzenie Klubu „Senior +”
Klub Seniora powstał w ramach rządowego programu „Senior +” w 2020 r.. Niestety,
sytuacja pandemiczna uniemożliwiła rozpoczęcie działalności tej placówki, której łączny
koszt przystosowania wyniósł 191 314,00 zł, z czego z budżetu państwa otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 149 914,00 zł.

Zdj. 22 Klub Seniora w Pomorskiej Wsi
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Zdj. 23 Klub Seniora w Pomorskiej Wsi

Zdj. 24 Klub Seniora w Pomorskiej Wsi
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2) Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych – Etap I –
188 593,49 zł.

Zdj. 25 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Zdj. 26 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
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8. Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP Milejewo. Zadanie zrealizowane
z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości będącego w dyspozycji Ministra
Sprawiedliwości. Wartość zakupionego sprzętu – 102 753,59 zł, z czego dofinansowanie
wyniosło 100 000,00 zł. Ogółem na utrzymanie jednostek OSP wydatkowana była kwota
– 152 585,61 zł.

Zdj. 27 Przekazanie wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP Milejewo

Zdj. 28 Przekazanie wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP Milejewo
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9. Wydatki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców były realizowane również
w formie przeznaczenia dofinasowania na zakup samochodu dla KM Policji
w Elblągu, w kwocie – 8 000,00 zł.

Zdj. 29 Podziękowanie Wójtowi i Radzie Gminy Milejewo za wsparcie finansowe udzielone Komendzie Miejskiej Policji
w Elblągu w 2020 roku

10. Przebudowa blisko 400 metrowy odcinka chodnika na ul. Elbląskiej i zatoczki autobusowej.
Inwestycja
realizowana
przez
Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
w Olsztynie, była współfinansowana przez Gminę Milejewo w kwocie 120 tys. zł.
Dodatkowo, przebudowano przejścia dla pieszych.

Zdj. 30 Ul. Elbląska przed przebudową

Zdj. 31 Ul. Elbląska po przebudowie
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Zdj. 32 Ul. Elbląska przed przebudową

Zdj. 34 Ul. Elbląska przed przebudową

Zdj. 33 Ul. Elbląska po przebudowie

Zdj. 35 Ul. Elbląska po przebudowie
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11. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – plan finansowy
całego projektu współfinansowanego ze środków UE – 1 031 585,00 zł. W r. 2020
wykonano część planowanego zadania na łączną kwotę 193 410,99 zł.
12. Zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – wykonanie na kwotę 94 086,01
zł, (w tym, m. in. dotyczy dróg gminnych w Milejewie, Piastowie, Stobojach oraz
modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Milejewo)
13. Zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 położonej w miejscowości
Jagodnik” – plan ogółem w kwocie 20 000 zł, wykonanie 20 0000 zł, t. j. 100 % planu. (W
tym: środki własne 2 225,79 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł na kwotę 15 000 zł – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg).
14. Remonty bieżące dróg gminnych na łączną kwotę 56 149,50 zł ( remonty były prowadzone
w Kamienniku Wielkim, Milejewie, Rychnowach, Ogrodnikach, Zajączkowie, Stobojach,
Hucie Żuławskiej i Zalesiu. )
15. Udzielono dotacji dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi
powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki w kwocie 20 000,00zł
16. Łącznie, na remonty, przebudowy, modernizacje dróg, chodników, parkingów
wydatkowano z budżetu gminy w 2020 r. kwotę 390 199,54 zł
17. Zakupiono, od osoby fizycznej nieruchomość gruntową w miejscowości Huta Żuławska, z
przeznaczeniem na powiększenie terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej. Kwota
transakcji – 27 000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach
administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień
31 grudnia 2020 r. wynosi 211,79 ha, co stanowi 2,21 % obszaru gminy
Milejewo (9581 ha). Decyzją Nr GN.6844.1.2020.AW Wójta Gminy Milejewo z dnia
08.04.2020 r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milejewie w trwał zarząd udziały
w nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik Wielki.
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Tabela 4 Struktura władania nieruchomości

Wyszczególnienie

Pow. gruntów w ha na 31.12.2020 r.

Powierzchnia gruntów ogółem

211,79

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu
nieruchomości z wyłączeniem gruntów
przekazanych w trwały zarząd
Grunty gminy przekazane w trwały zarząd

207,15
4,64

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu
nieruchomości z wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie wieczyste
Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste

208,54
3,25

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości

203,90

Tabela 5 Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Grunty w użytkowaniu
wieczystym
Osób fizycznych
Pozostałych osób
Razem

Pow. w ha

%

1,42

44,00

1,83

56,00

3,25

100,00

W gminie Milejewo funkcjonuje 649 gospodarstw rolnych.
Tabela 6 Gospodarstwa rolne w Gminie Milejewo

Powierzchnia gospodarstw
1 – 2 ha
2,01–5 ha
5,01–7 ha
7,01–10 ha
10,01–15 ha
powyżej 15 ha

Ilość gospodarstw
224
160
44
60
64
97

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie
Tabela 7 Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb

Jagodnik

Stan dotychczasowy
Oznaczenie
Pow.
nieruchomości
Działki
w ha

Oznaczenie
nieruchomości

Pow. działki
w ha

57

149/1, 149/2

0,0322,
0,3078

0,3400

Stan nowy
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W analizowanym okresie rozdysponowano trwale poprzez zbycie następujące nieruchomości.
Tabela 8 Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości
zgodnie z mpzp

Kamiennik
Wielki

dz. nr 312
o pow. 0,0697

ter. zabudowy
mieszkalno –
usługowe

dz. nr 89/40,
90/34, 90/61,
90/64
o łącznej pow.
0,2673 ha

ter. zabudowy
mieszkalno –
usługowe

dz. nr 90/63
o pow. 0,1358

ter. zabudowy
mieszkalno –
usługowe

Milejewo

Milejewo

Milejewo

dz. nr 90/60
o pow. 0,1090

Forma i tryb
zbycia
nieruchomości
Sprzedaż w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego
Sprzedaż w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego
(akt notarialny
podpisany w
styczniu 2020r.)
Sprzedaż w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego
(akt notarialny
podpisany w
styczniu 2020r.)
Sprzedaż w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego
(akt notarialny
podpisany w
styczniu 2020r.)
Razem:

ter. zabudowy
mieszkalno –
usługowe

Uzyskana
cena w zł

37 896,30

110 564,70
(płatność
w grudniu
2019r.)
78 264,90
(płatność
w grudniu
2019r.)
69 568,80
(płatność
w grudniu
2019r.)
296 294,70

Tabela 9 Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Położenie nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości
zgodnie z mpzp

Forma i tryb nabycia
nieruchomości

2

3

4

Dz. Nr 448
o pow. ha 1,8480

MU– tereny
zabudowy
mieszkalno–
usługowej

5
z mocy prawa
art. 13
ustawy o
gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi Skarbu
Państwa

Kamiennik Wielki

Decyzją nr WIN–III.7510.1.14.2020.MB Wojewody Warmińskiego–Mazurskiego
z dnia 17 kwietnia 2020r. na własność została przekazana na rzecz Gminy Milejewo z "mocy
prawa” działka nr 448, o pow. 1,8480 ha, obręb Kamiennik Wielki, gmina Milejewo.
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Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Milejewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
w okresie rozliczeniowym uzyskała następujące dochody:
Tabela 10 Dochody z tytułu sprzedaży

Wykonanie w zł na dzień
31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane
w latach ubiegłych

39 570,40
8 760,40

Razem:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z lat
ubiegłych
Razem:

48 330,80
0,00
48 330,80

Tabela 11 Dochody z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie
Czynsze za lokale mieszkalne
Czynsze za lokale użytkowe
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów
Dzierżawa gruntów
Razem:

Wykonanie w zł
na dzień 31 grudnia 2020r.
11 412,12
34 494,08
14 440,17
0,00
60 346,37

Dodatki mieszkaniowe

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 57.551,51 zł, których
beneficjentami było 21 gospodarstw. Podstawą ich przyznania była decyzja administracyjna.
Mieszkaniowy zasób Gminy Milejewo

Mieszkaniowy zasób Gminy Milejewo tworzą lokale będące jej własnością. Według
stanu na 31 grudnia 2019 r. mieszkaniowy zasób gminy to 13 lokali o łącznej powierzchni
użytkowej 537,19 m2, w tym 5 lokali socjalnych o pow. 135,27 m2. Mieszkaniowy zasób
gminny to budynki wybudowane w okresie 1900–1972, w tym 3 budynki mają ponad 100 lat.
Wszystkie lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy podłączone są do sieci
wodociągowej, 1 lokal przyłączony jest do sieci kanalizacji sanitarnej, a w 7 brak w.c.
w budynku. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jest zróżnicowany i uzależniony
od wieku budynków, przeprowadzanych niezbędnych remontów, wyposażenia oraz od stanu
jego utrzymania. Ogólny stan techniczny budynków, z uwagi na ich wiek jest średni.
Tabela 12 Szczegółowe zestawienie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Lokale komunalne
Lokalizacja
lokali
Budynki gminne

Lokale socjalne

Ilość
(szt.)

powierzchnia
użytkowa
(m2/)

Ilość
(szt.)

powierzchnia
użytkowa (m2/)

1

96,30

5

135,27

Ogółem wszystkie
lokale
powierzchnia
Ilość
użytkowa
(szt.)
(m2)
6

231,57
31
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Budynki
wspólnot
Ogółem

7

305,62

0

0,00

7

305,62

8

401,92

5

135,27

13

537,19

Tabela 13 Położenie lokali mieszkalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy Milejewo

Lp.

Gmina

Miejscowość

Nr budynku/
nr lokalu

Pow. lokalu w
m2

Uwagi

1.

Milejewo

Jagodnik

23/1

19,40

2.

Milejewo

Jagodnik

24

96,30

3.

Milejewo

Jagodnik

25/2

37,00

4.

Milejewo

Kamiennik Wielki

44/2

66,83

5.

Milejewo

Kamiennik Wielki

23/2

54,50

6.

Milejewo

Stoboje

8/3

55,99

7.
8.

Milejewo
Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska
Milejewo, ul. Pomorska

1/1
1/2

30,90
19,00

lokale
mieszkalne
lokale
mieszkalne
lokale
mieszkalne
lokale
mieszkalne
lokale
mieszkalne
lokale
mieszkalne
lokale socjalne
lokale socjalne

9.

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/3

31,76

lokale socjalne

10.

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/4

33,55

lokale socjalne

11.

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/5

20,06

12.

Milejewo

Milejewo, ul. Elbląska

26/2

24,00

13.

Milejewo

Zalesie

16/5

47,90

lokale socjalne
lokale
mieszkalne
lokale
mieszkalne

Tabela 14 Struktura wiekowa budynków

Rok
budowy

Ilość budynków (szt.)

Adresy

1900

2

Jagodnik 24; Jagodnik 25/2

1905
1925
1930
1970
1972

1
3
1
1
1

Milejewo 2/2
Jagodnik 23/1; Kamiennik Wielki 23/2; Stoboje 8/3
Milejewo, ul. Pomorska 1
Kamiennik Wielki 44/2
Zalesie 16/5

Tabela 15 Wyposażenie lokali

Wyposażenie lokali
w instalacja c.o. etażowe
w łazienkę
wc w mieszkaniu
w instalację wodociągową
w kanalizację zbiorczą

Ogółem w całym
zasobie (szt.)

W budynkach
gminnych (szt.)

W budynkach
wspólnot (szt.)

3
4
5
13
1

0
0
0
8
0

3
4
5
5
1
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Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Milejewo sprawuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu. Długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 11,2 km
w miejscowościach: Kamiennik Wielki i Stobojach.
Sieci wodociągowe:
̶ długość istniejącej sieci wodociągowej –55,79 km.
̶ jedno ujęcie wody w miejscowości Zalesie, działka nr 71/4.
Informacja o aglomeracji:
̶ nazwa aglomeracji – Elbląg
̶ gmina wiodąca w aglomeracji – Elbląg
̶ gminy w aglomeracji: Gmina Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Milejewo.

Planowanie przestrzenne

Gmina Milejewo posiadając 100% pokrycia swojej powierzchni obowiązującym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) należy do liderów w tej
dziedzinie w skali kraju. Nieodpłatne uzyskiwanie informacji w tym zakresie przez każdego
zainteresowanego umożliwia udostępnienie tekstów uchwał oraz rysunków planu miejscowego
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych poprzez gminny portal mapowy oraz stronę
BIP
(adres:
https://mapa.inspire–hub.pl/#/gmina_milejewo
i milejewo–ug.bip–wm.pl). W 2020 r. wydano 113 wypisów i wyrysów z MPZP. Jednocześnie
nadzór nad przestrzeganiem prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania przestrzennego
realizowano między innymi poprzez opiniowane i/lub uzgadnianie planowanych na obszarze
gminy
Milejewo
inwestycji.
W
tym
zakresie
wydano
stanowisko
na temat 53 planowanych przedsięwzięć.

Ochrona środowiska

Na terenie Gminy Milejewo zaplanowano 2 inwestycje zaliczane do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z ustawą o z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydano
2 decyzje, w których nie stwierdzono konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania
na środowisko.
Powierzchnia upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Milejewo w 2020 r.
wyniosła – 1,25 ha. Złożono 1 wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, który
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zakończono decyzją zezwalającą na uprawę konopi przy zastosowaniu materiału siewnego
kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz
dodatkowo zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.
Przeprowadzono kontrolę uprawy w czasie której nie stwierdzono nieprawidłowości.
Uzyskano zezwolenie ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na wycinkę 2 suchych
drzew gatunku jesion, rosnących na działkach gminnych, ze względu na realne zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Na działkach gminnych w poszczególnych sołectwach
posadzono sumarycznie 23 nowe drzewa gatunku lipa drobnolistna.
Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza oraz składowanie odpadów. Wysokość opłaty za prowadzanie pyłów i gazów
do powietrza za rok 2020 wyniosła 8857 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 926 gospodarstw
domowych. Według ewidencji osób zameldowanych na terenie Gminy Milejewo na dzień
31 grudnia 2020 roku liczba ta wynosi: 3362 mieszkańców. Jak wynika ze złożonych przez
mieszkańców gminy Milejewo oświadczeń w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, systemem objętych było 2617 osób.
W wyniku postepowania przetargowego do obsługi zadania odbioru i przekazywania
odpadów komunalnych na terenie gminy zadanie to realizował CLEANER Zakład Sprzątania
Sp. J., ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, który odbierał odpady komunalne z nieruchomości
z terenu gminy Milejewo i przekazywał je do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.
Odpady selektywne odbierane są systemem workowym, natomiast popiół w metalowych
pojemnikach, które dostarczyła mieszkańcom ww. firma.
Częstotliwość odbierania odpadów bezpośrednio z nieruchomości:
1. odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,
2. odpady segregowane (papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło) – raz na dwa
tygodnie,
3. odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku,
4. popiół – raz na dwa tygodnie w okresie grzewczym od października do kwietnia, raz
w miesiącu w okresie od maja do września,
5. odpady zielone ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu w okresie od maja
do października, raz w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia.
Przeterminowane leki można umieszczać w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się
w aptece/przychodni na terenie Gminy Milejewo.
Dla Mieszkańców gminy Milejewo, w miejscowości Kamiennik Wielki funkcjonuje Punkt
Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych oraz kontenery na odpady wielkogabarytowe.
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W 2020 roku na terenie gminy Milejewo wytworzono 777,14 t odpadów komunalnych
(dane wynikające z zestawienia Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu).
Tabela 16 Ilość odpadów z podziałem na poszczególne frakcje

Rodzaj odpadów
Odpady zmieszane
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Metale
Odpady wielkogabarytowe
Odpady BIO
Popiół
Zmieszane odpady budowlane
Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Baterie
Razem

Ilość [t]
407,46
14,00
64,72
91,26
0,14
59,78
49,70
74,30
15,74
0,04
0,003
777,14

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
odebranych i zebranych z terenu gminy 102,24 t, co daje 40% poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.
Pomimo osiągniętych poziomów recyklingu jednym z problemów jest zbyt duża ilość odpadów
zmieszanych, dlatego w kolejnych latach należy przeprowadzić kontrole nieruchomości pod
względem segregowania odpadów komunalnych.
W 2020 roku łączna wartość opłaconych przez Gminę Milejewo faktur za wykonaną usługę
przez firmę CLEANER Zakład sprzątania Sp. j. w Elblągu na organizację selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wyniosła:
544394,44 zł, w tym opłata za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO w Elblągu:
̶ odpady selektywne – 61369,90 zł
̶ odpady zmieszane – 134302,00 zł.

Ochrona zwierząt

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, określiła, w drodze uchwały, program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Priorytetowym celem
programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Milejewo.
Zgodnie z umową z OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu,
przyjęto 2 bezdomne psy z terenu gm. Milejewo. Koszt realizacji umowy z OTOZ
ANIMALS w 2020 roku wyniósł: 4000,00 zł
Kolejnym celem programu było zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym
zwierzętom z terenu gm. Milejewo. Na podstawie regulaminu zamówień publicznych
35

Raport o stanie Gminy Milejewo 2020
Gmina Milejewo podpisała umowę z Przychodnią Weterynaryjną AGRO JANÓW Sp. z o. o.
z siedzibą w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 108. Koszt usług weterynaryjnych w 2020 roku
wyniósł: 183,60 zł.
Humanitarna pomoc chorym lub rannym ptakom, sarnom, zającom, jeżom oraz innym
gatunkom zwierząt dzikich realizowana była na podstawie umowy z Fundacją Zwierzęta
w potrzebie z siedzibą w Nowym Monasterzysku, której koszt w 2020 roku wyniósł
2798,40 zł.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez ustalenie miejsc, w tym
obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące oraz zapewnienie
ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania. Gmina
Milejewo zakupiła 30 kg karmy suchej dla kotów wolnożyjących, której koszt wyniósł
201,75 zł.
Dodatkowym kosztem pokrytym z budżetu gminy była usługa polegająca na utylizacji
padłego borsuka w miejscowości Zalesie, gm. Milejewo, której koszt wynosił 378 zł.
Podpisano 1 umowę adopcji bezdomnego psa.

Edukacja

W 2020 r. Gmina była organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Samorządowego w Milejewie. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie jest szkołą
publiczną, ogólnodostępną, która swoim obwodem obejmuje wszystkie miejscowości Gminy
Milejewo. Szkoła od 1 września 2019 r. funkcjonuje w dwóch budynkach
– przy ul. Szkolnej 1 i 4. W 2020 r. funkcjonowało w niej 13 oddziałów, w tym
2 przedszkolne. Nie funkcjonowały oddziały specjalne ani integracyjne. Żaden uczeń nie
korzystał z nauczania indywidualnego. Nie wydano decyzji na realizację obowiązku szkolnego
poza szkołą. W oddziałach ogólnodostępnych było prowadzone kształcenie specjalne uczniów
z orzeczeniami o takiej potrzebie.
Ze względu na pandemię Covid–19 praca szkoły w większości nie była prowadzona
stacjonarnie, lecz z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość, w czasie
od 12 marca do 26 czerwca 2020 r. i od 26 października (oddziały kl. I–III od 9 listopada)
do 31 grudnia 2020 r. W 2020 r. w szkole w kl. I–VIII uczyło się 210 uczennic i uczniów.
Tabela 17 Oddziały i uczniowie

R. szk. 2017/18

R. szk. 2018/2019

Liczba
Liczba
Liczba
oddziałów uczniów oddziałów
kl. I–VIII kl. I–VIII kl. I–VIII
11

239

13

Liczba
uczniów
kl. I–VIII
228

R. szk. 2019/2020
R.szk. 2020/2021
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
uczniów
oddziałów
oddziałów uczniów
kl. I–
kl. I–VIII
kl. I–VIII kl. I–VIII
VIII
11
214
11
210

Do jednego oddziału uczęszczało średnio:
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̶
̶
̶

w r. szkolnym 2018/2019 – 17,53 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. VII – 26, najmniej
w kl. III– 13;
w r. szkolnym 2019/2020 – 19,45 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. VIII – 26,
najmniej w kl. IV – 14;
w r. szkolnym 2020/21– 19,09 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. VII – 26, najmniej
w kl. V – 14.

Zatrudnienie

W szkole w dniu zakończenia r. szkolnego 2019/20 zatrudniano 35 osób personelu
pedagogicznego (28 osób pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych).
Natomiast 30 września 2020 r. – zatrudniano 31 osób personelu pedagogicznego
(27 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych), licząc łącznie zatrudnienie w oddziałach
przedszkolnych i szkole, a także pracowników na urlopach rodzicielskich i zastępstwach,
w tym według stopni awansu zawodowego: 3 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel
mianowany i 27 nauczycieli dyplomowanych. W 2020 r. 4 nauczycieli przebywało na urlopie
dla poratowania zdrowia (1.– od stycznia do sierpnia, 2.– od września do grudnia,
3.i 4.– od września do grudnia). Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi szkoły
łącznie wynosiło 16 osób (w tym 15 etatów), licząc łącznie pracowników na urlopach
rodzicielskich i zastępstwach).
Języki obce

W szkole odbywała się nauka 2 obowiązkowych języków obcych nowożytnych,
tj. języka angielskiego i języka niemieckiego (jako drugiego). Języka angielskiego uczyli się
wszyscy uczniowie i uczennice (210), zaś języka niemieckiego – 61 uczennic i uczniów
kl. VII i VIII. W szkole nie prowadzono nauki dodatkowych języków obcych nowożytnych.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Funkcjonowały formy zajęć specjalistycznych: rewalidacyjne, korekcyjno –
kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania, dydaktyczno – wyrównawcze.
Absolwenci, egzaminy zewnętrzne, promocja

W 2020r. szkołę ukończyło 26 absolwentów. Promocja do następnej klasy wyniosła
98,5 %. Promocji do kolejnej klasy nie otrzymało 3 uczniów (1,5%). Zdawalność egzaminów
kończących szkoły: do egzaminu ósmoklasisty przystąpili wszyscy (100 % uczennic
i uczniów).
Wsparcie finansowe uczniów

Ze środków budżetu gminy dyrektor szkoły dwukrotnie (po I i II półroczu) przyznał
stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – łącznie 59 stypendiów
26 uczniom. Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 8.480 zł. Ze środków dotacji celowej
sfinansowano zakup podręczników i ćwiczeń do wypożyczenia i udostępnienia uczniom
– w kwocie 24.697,53 zł. 12 uczniów korzystało ze stypendium szkolnego przyznanego przez
Wójta Gminy Milejewo .
37

Raport o stanie Gminy Milejewo 2020
Dożywianie

Z posiłków w szkole korzystało 130 uczniów i przedszkolaków, w tym
27 dofinansowanych z GOPS– ów, a także ok. 50 przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego w Milejewie.
Dowozy do szkoły

202 uczennice i uczniowie, co stanowi 84,5% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało
do szkoły zorganizowanymi przez Gminę Milejewo środkami transportu publicznego lub
prywatnego. Z kolei 3 uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkoły
za sprawą innych prywatnych form transportu.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły była wspierana przez: pracę
biblioteki szkolnej, opiekę świetlicową (dla 213 uczniów i przedszkolaków) pracę pedagoga,
realizację programów, współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami.
Realizowane projekty edukacyjne i wychowawcze:
1. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Milejewie” – projekt na lata 2018–2020. Obejmował szkolenia nauczycieli
(doskonalenie metod pracy opartych na eksperymencie, podnoszenie kompetencji
nauczycieli
w
zakresie
realizacji
treści
podstawy
programowej
z doradztwa .zawodowego), dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów matematyczno
– przyrodniczych (rozwijające i wspierające) oraz doradztwa zawodowego, a także
doposażenie
pracowni
szkolnych
(matematycznej,
przyrodniczej)
w sprzęt komputerowy i multimedialny, białe tablice magnetyczne oraz pomoce
dydaktyczne.
2. „Szkolny Klub Sportowy” – zajęcia z gier zespołowych dla uczniów klas IV–VI
(2 g. tygodniowo) – we współpracy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
w Olsztynie.
3. „Trzymaj formę”– program promocji zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia
we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Elblągu.
4. „Bezpieczny powiat” – działania profilaktyczne i edukacyjne.
5. „Program dla szkół” – program zapewniania spożycia mleka i produktów mlecznych
w szkole oraz warzyw i owoców – we współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
6. „Kryminalne zagadki Olsztyna”– we współpracy z Katedrą Kryminalistyki
i Kryminologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie – dalsza realizacja
projektu przełożona na rok szkolny 2021/2022.
Realizowane projekty infrastrukturalne:
1. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – programy rządowe na poprawę funkcjonowania
nauki zdalnej– zakupiono laptopy i udostępniono uczniom, w tym z rodzin wielodzietnych
(3+) oraz nauczycielom – do pracy zdalnej.
2. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” – oba budynki szkolne korzystają już z dostępu
do szybkiego Internetu ( szerokopasmowego).
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3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”– zadanie: Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie (wymiana oświetlenia, docieplenie budynku,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja, wymiana kotła c.o.).

Współpraca z gminnymi instytucjami i zespołami:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizacji profilaktyki
uzależnień – szkolenia dla uczniów, warsztaty profilaktyczne, przedstawienia teatralne,
konkursy.
Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Milejewo– zakresie dotyczącym bezpieczeństwa
naszych uczniów.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej– w zakresie dożywiania uczniów
i przedszkolaków.
Biblioteką Publiczną Gminy Milejewo – w zakresie spotkań autorskich, wystaw, zajęć
bibliotecznych.
Przedszkolem Samorządowym w Milejewie – obsługa żywienia, ogrzewanie,
udostępnianie szkolnego placu zabaw.
Ochotniczą Strażą Pożarną w Milejewie – treningi ewakuacji, konkursy, akcje
szkoleniowe.
Klubem Seniora w Milejewie

Wydatki na szkołę (bez oddziałów przedszkolnych w szkole) wyniosły: 3.963.608,77 zł,
w tym:
̶ wydatki na świetlicę szkolną – 228.878 00 zł,
̶ wydatki na stołówkę szkolną – 130.336,35 zł,
̶ wydatki na doskonalenie nauczycieli –9.036,56 zł.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia szkoły – 16.282,21 zł (rocznie).
Oddziały przedszkolne w szkole

W 2020 r. funkcjonowały 2 oddziały ogólnodostępne, nie było oddziałów integracyjnych
ani specjalnych. Prowadzono pracę z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
W okresie pandemii Covid–19 wychowanie przedszkolne było realizowane zdalnie
od 12 marca do 5 maja 2020r. Od 6 maja 2020r. Dyrektor zawiesił działalność oddziałów
przedszkolnych do 24 maja. 25 maja ponownie uruchomiono pracę oddziałów przedszkolnych.
W roku szkolnym 2020/21 oddziały przedszkolne nieprzerwanie pracowały stacjonarnie,
tj. od 1 września do 31 grudnia– w reżimie sanitarnym.
Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 29 dzieci, w roku szk. 2019/20 uczęszczało
28 dzieci, w roku szk. 2018/10 uczęszczało 27 dzieci.
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Tabela 18 Wykaz dzieci w oddziałach przedszkolnych

Rok szkolny

Liczba dzieci

Rocznik

Liczba
dziewczynek

Liczba
chłopców

2020/2021

29

2015

2

1

2014

12

10

2013

1

3

2013

10

17

2012

–

1

2019/2020

28

Zatrudniano 5 nauczycieli, w tym logopedę na rzecz Przedszkola Samorządowego. Stopnie
awansu
zawodowego
nauczycieli:
Kontraktowy
–
1;
Mianowany
–
1;
Dyplomowany – 3. Na jeden etat nauczycielki/nauczyciela przypadło średnio
8,78 przedszkolaków. Zatrudnienie pracowników obsługi – 2 etaty (łącznie ze świadczeniami
na rzecz przedszkola w kuchni). Zatrudnienie w ciągu roku bez zmian.
Nauczanym językiem jest język angielski. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna obejmuje
zajęcia terapii pedagogicznej, logopedycznej, zajęcia rewalidacyjne, rozwijające.
W 2020 r. prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole wraz z obsługą gospodarczą
Przedszkola Samorządowego w Milejewie (m.in. żywienie, ogrzewanie) kosztowało
351.660,16 zł.

Przedszkole Samorządowe w Milejewie

Liczba dzieci, oddziałów i stan zatrudnieni

Przedszkole Samorządowe w Milejewie jest jednostką obejmującą swoim
oddziaływaniem dzieci 3–5 letnie w dwóch oddziałach przedszkolnych w Milejewie i jednym
w Pomorskiej Wsi. Ze względów na małą liczbę dzieci w Pomorskiej Wsi zgodnie
z projektem organizacyjnym wszystkie dzieci zgłoszone na rok szkolny 2020/2021 zostały
przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Milejewie.

Tabela 19 Zmiany liczby dzieci w poszczególnych latach

Lp.

Miejsce placówki

1.
2.

Przedszkole Milejewo
Oddział Pomorska Wieś
Razem

Liczba oddziałów
2
1 (do 30.04.2020)
3 (do 30.06.2020), 2 (od
01.09.2020)

Rok szkolny
2019/2020

Rok szkolny
2020/2021

48
15

47
0

63

47
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Tabela 20 Liczba dzieci w oddziałach ze względu na rok urodzenia i płeć w oku szkolnym 2019/2020

Miejsce placówki

Przedszkole Milejewo

Rok szkolny

Rok urodzenia

2019/2020

2014
1015
2016
Razem

19
17
12
48

Liczba
dziewczynek
10
7
7
24

Liczba
chłopców
9
10
5
24

Liczba dzieci z rocznika 2014 zwiększyła się o 2 chłopców, a tym samym i liczba ogólna dzieci
jest większa o 2 w porównaniu do początku roku szkolnego.

Tabela 21 Liczba dzieci w oddziałach ze względu na rok urodzenia i płeć w r. szkolnym 2020/2021

Miejsce placówki

Przedszkole Milejewo

Rok szkolny

Rok urodzenia

2020/2021

2015
1016
2017
Razem

19
17
11
47

Liczba
dziewczynek
9
7
5
21

Liczba
chłopców
10
10
6
26

Tabela 22 Liczba dzieci w poszczególnych latach z poszczególnych miejscowości

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miejscowość
Huta Żuławska
Kamiennik Wielki
Jagodnik
Majewo
Milejewo
Ogrodniki
Piastowo
Pomorska Wieś
Rychnowy
Stoboje
Wilkowo
Zalesie
Zajączkowo
Nowe Monastarzysko
Rogowo, Borzynowo, Kwietnik,
Pogrodzie
Razem

Rok szkolny 2019/2020 stan
do 30.06.2020
4
8
1
5
19
3
0
7
1
2
2
2
4
1

Rok szkolny 2020/2021
1
6
5
5
13
2
1
2
1
0
0
2
7
1

4

1

63

47
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Tabela 23 Stan zatrudnienia

Lp.

Miejsce placówki

1.

Przedszkole Milejewo
Oddział Pomorska Wieś
(do 30.06 2020 r.)
Razem

2.

Zatrudnienie ogółem
w etatach

Liczba nauczycieli
(w tym dyrektor)

5

3

Liczba
pracowników
obsługi
2

2

1

1

7

4

3

Od 28 lipca 2020 liczba pracowników obsługi zmniejszyła się o 1 ze względu
na przejście na emeryturę pracownika.
Ustawa – Karta Nauczyciela wprowadza cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. W Przedszkolu Samorządowym
w Milejewie zatrudnienie nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2020 r. przedstawiało się
następująco:
Tabela 24 Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego

Liczba
nauczycieli
ogółem
4

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

0

1

1

2

Tabela 25 II Baza lokalowa

Placówka
1.

Przedszkole Samorządowe
w Milejewie

2.

Oddział Przedszkola
Samorządowego w Milejewie
w Pomorskiej Wsi do 30.06.2020r.

Powierzchnia
nieruchomości
gruntowej w m2

Sale
lekcyjne
( zabaw)

Sala
gimnastyczna

Plac
zabaw

177,76

2

–

1

1

1

1

1

Razem

1

2

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

Rok 2020 tak jak dla wszystkich był rokiem szczególnym ze względu na wystąpienie
od pierwszych miesięcy pandemii. Jednak przez ten cały rok czas pracy przedszkola
i tygodniowy rozkład realizowanych godzin projektu „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji
kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w
Milejewie” pozostały niezmienione. Ze względu na czasowe zamknięcie placówki od 13 marca
2020 do 25 maja 2020 termin realizacji projektu po wielu negocjacjach uległ przesunięciu i
realizowany był od 14 września do 31 grudnia 2020 r. Przed otwarciem placówki od 26 maja
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zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego podjęto działania przy udziale organu
prowadzącego m.in. zakupiono rękawiczki jednorazowe, maseczki, termometry dotykowe,
fartuchy jednorazowe i specjalistyczne. Zabezpieczono również odpowiednią ilość środków
dezynfekcyjnych
do
mycia
powierzchni
jak i do dezynfekcji rąk. Ponieważ w salach dla dzieci są wykładziny dywanowe zakupiono
parownicę Karcher, by zgodnie z rekomendacjami Sanepidu realizować wszelkie wymagania.
Placówka została dostosowana do przechowywania zabawek na 72 godziny na kwarantannie
zgodnie z ówczesnymi propozycjami by zabezpieczyć odpowiednio bezpieczne warunki dla
dzieci. Tak więc po jednodniowym użytkowaniu przez dzieci zabawek przenoszone były
i odpowiednio oznakowane do drugiej sali. Wyniesiono również wszystkie elementy których
się nie dało dezynfekować.
Opracowano szereg dokumentów, procedur i regulaminów na okres epidemii,
a w szczególności:
1. Plan Higieny Dziecka w Przedszkolu,
2. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka do iż przedszkola,
3. Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka do iż przedszkola,
4. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej,
5. Kartę monitoringu czynności wykonywanych w czasie pobytu dziecka w salach lub
łazienkach,
6. Procedurę składania dokumentów.
W 2020 r. zrealizowano następujące zadania i cele wychowawczo – dydaktyczne
i opiekuńcze w tym: wdrażanie procedur bezpieczeństwa i higieny poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez modyfikację kącików w salach, naprawę
sprzętów, zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych
zachowań, organizacja wycieczki po budynku przedszkola i placu zabaw wraz
z zapoznaniem z regulaminem, uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą
im towarzyszyć w drodze do przedszkola i do domu, spacer po okolicy, wycieczka
na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych. Zamiast spotkania
ze strażakami zorganizowano spotkanie z policjantem wraz z próbą przejścia dla pieszych
oraz pogadanką.
Rok zakończyły tradycyjnie spotkanie z Mikołajem i Jasełka. Ze względu
na pandemię zostały one nagrane i przekazane rodzicom i dziadkom w postaci nagrania na
płycie CD lub w postaci pliku poprzez środki komunikacji online. Tylko raz przedszkole zostało
zamknięte na 7 dni z powodu zakażenia się wirusem Covid – 19 przez jednego
z pracowników. Po kwarantannie przedszkole przystąpiło do normalnej pracy. Mimo
problemów i zmian wynikających z trwającej pandemii przedszkole realizowało swoje cele
i zadania dobierając odpowiednie do sytuacji środki i sposoby realizacji.
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Tabela 26 Frekwencja Od przywrócenia pracy przedszkola od 1 września

Lp.

Miesiąc

Gr. I
% frek.

Liczba dni
obecności

Liczba dni
nieob.

Gr. II
% frek.

Liczba dni
obecności

1.
wrzesień
65,71%
347
181
75%
378
2.
październik
84,46%
446
82
82,01%
415
3.
listopad
42,34%
271
89
55,94%
193
4.
grudzień
52,86%
238
146
55,16%
203
Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Liczba dni
nieob.

128
91
152
165

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, Gmina Milejewo
realizuje zadanie polegające na dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników. Pracodawca, który zawarł umowę z pracownikiem młodocianym
w celu przygotowania zawodowego, otrzymuje dofinansowanie kosztów kształcenia
pracownika młodocianego. Dofinansowanie przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania
młodocianego.
Środki
pozyskiwane
są
z
Funduszu
Pracy
za pośrednictwem Wojewody. W okresie objętym sprawozdaniem dofinansowanie otrzymał
jeden pracodawca, który wyszkolił jednego uczniów praktycznej nauki zawodu. Kwota
dofinansowania wyniosła 8.081,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół, w tym niepełnosprawnych

Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 5 i 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Gmina
organizuje dowóz uczniów do szkół oraz zapewnia opiekę w trakcie dowozu.
W ubiegłym r. do Szkoły Podstawowej w Milejewie dowożonych było 202 uczniów.
W roku 2020 zapewniono dowożenie do szkoły lub przedszkola 10 uczniom
niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym na kwotę 53.384,75 zł, a trzem
rodzicom uczniów niepełnosprawnych zwracano koszty dowozu dzieci do szkół na kwotę
6.550,95 zł zawierając stosowne umowy.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Zadania gminy z zakresu
pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.). Do podstawowych zadań zaliczyć należy: umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, zaspokajanie niezbędnych
potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka, doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia się osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji
życiowych i marginalizacji społecznej. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Od 1 lipca 2005r. GOPS realizuje:
ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o postępowaniu wobec dłużników
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alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.
Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Weronika Felkiewicz.
W GOPS–ie funkcjonują następujące stanowiska pracy:
1)
2)
3)
4)

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych,
Główny księgowy,
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych,
Pracownicy socjalni (2 starszych specjalistów, jeden starszy specjalista pracy
socjalnej) ,
5) Aspirant pracy socjalnej,
6) Opiekuna osób starszych,
7) Asystent rodziny.
W strukturach GOPS–u funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim,
który realizuje zadania finansowane ze środków PFRON oraz Starostwa Powiatowego
w Elblągu.
Tabela 27 Liczba rodzin objętych zadaniami ustawowymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie

Zadania ustawowe

Ilość osób objętych zadaniem

1.

Pomoc społeczna

113

2.

Świadczenia rodzinne

372

3.

Fundusz alimentacyjny

43

4.

Świadczenie wychowawcze 500+

630

5.

Dobry start 300+

437

6.

Stypendia i zasiłki szkolne

48

Tabela 28 Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 r.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia

Liczba
rodzin

Ubóstwo

34

Sieroctwo

0

Bezdomność

2

Bezrobocie

52

Niepełnosprawność

48

Długotrwałej lub ciężkiej choroby

23

Przemocy w rodzinie

0

Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

0

Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

6
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Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
– w tym rodziny niepełne

11

Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
– w tym rodziny wielodzietne

6

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK

2

Alkoholizmu lub narkomanii

5

Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

0

Klęski żywiołowej lub ekologicznej

0

Podstawową przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego
informującego o istotnym braku środków do życia zarówno w przypadku osoby samotnie
gospodarującej, jak i całej rodziny. W roku 2020 kryterium dochodowe zostało zmienione
i wynosi:
1) dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł,
2) dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń,
ich liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco:
Tabela 29 Udzielone świadczenia (zadania własne gminy)

Formy pomocy

Liczba osób, Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł

Zasiłek stały ogółem, w tym:

27

273

158.166 zł (100 % dotacja)

dla osoby samotnie gospodarującej

24

250

151.361 zł

dla osoby w rodzinie

3

23

6.806 zł

Zasiłek okresowy ogółem, w tym:

34

168

60.135 zł (100 % dotacja)

– z powodu bezrobocia

24

189

42.441 zł

– z powodu długotrwałej choroby

5

14

5.183 zł

– inny powód

5

19

4.397 zł

Zasiłki celowe i w naturze ogółem, w tym:

78

17

195.947 zł (100 % śr. własne)

– specjalne zasiłki celowe

7

7

2.150 zł

Schronienie

1

331

12.075 zł

Sprawowanie pogrzebu

0

0

0

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

3

36

108.566 zł

Usługi opiekuńcze

4

1350

38.970 zł
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Dla zabezpieczenie podstawowych usług opiekuńczych na terenie gminy zatrudniona jest
jedna opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych. W środowisku nie prowadzi się specjalistycznych usług opiekuńczych
ponieważ rodziny we własnym zakresie zajmują się osobiście członkami rodzin potrzebujących
wsparcia
specjalistycznego
lub
organizują
je
we
własnym
zakresie
(są to osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna). Pomoc
i wsparcie dla osób niepełnosprawnych świadczy się Warsztat Terapii Zajęciowej
w Kamienniku Wielkim, uczestnicy z niesprawnością intelektualną uzyskują tam
specjalistyczne wsparcie.
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Wieloletni program wsparcia finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” jest
programem rządowym i realizowany jest również na terenie Gminy Milejewo. Program ten ma
na celu długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich
dochodach. W 2019 r. w/w programem objętych zostało łącznie 195 osób.
Tabela 30 Podział kosztów programu „Posiłek w szkole i w domu”

L.p.

Koszt programu ogółem, z tego:

100.000,00 zł

1.

środki własne

20.000,00 zł

2.

dotacja

80.000,00 zł

Pomoc przyznano w formie:
1. Posiłek w szkole (obiad w postaci jednego dania gorącego) – skorzystało 74 dzieci. Koszt
posiłków: 31.511 zł, w tym:
1) dotacja celowa: 19.511 zł,
2) środki własne: 12.000 zł.
2. Świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe dla dzieci korzystających z dożywiania
w m–cu grudniu 2019 r.)– skorzystało 74 dzieci. Kwota świadczeń rzeczowych wyniosła
8.000 zł i były to środki własne.
3. Świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnościowe
otrzymało 65 rodzin. Kwota świadczeń pieniężnych: 60.489 zł, w tym:
1) dotacja celowa: 52.489 zł
2) środki własne: 8.000 zł
W roku 2020 Gmina Milejewo posiadała asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze całego
etatu. Wsparciem asystenta zostało objętych 6 rodzin, w których wychowywało się 19 dzieci w
tym 6 niepełnosprawnych.
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Tabela 31 Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba wypłacanych
świadczeń w 2020 r.

Kwota

Liczba wypłaconych

(w zł)

świadczeń

Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:

326202

2753

do ukończenia 5 r. życia

57190

602

powyżej 5 r. życia do ukończenia 18 r. życia

240932

1943

powyżej 18 r. życia do ukończenia 21 r. życia

28080

208

powyżej 21 r. życia do ukończenia 24 r. życia

0

0

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:

173418

1477

urodzenia dziecka

10 000

10

18000

45

samotnego wychowywania dziecka

36091

187

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

15.720

146

27698

374

wielodzietności

49210

518

rozpoczęcia r. szkolnego

16699

167

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

22 000

22

Świadczenia rodzicielskie

107428

114

35627

778

Zasiłki pielęgnacyjne

227921

1203

Zasiłek dla opiekuna

29760

48

Specjalny zasiłek opiekuńczy

40589

66

Świadczenia pielęgnacyjne

289477

159

0

0

Wyszczególnienie

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

Świadczenia wypłacone na podstawie art.5 ust.3 ustawy o
świadczeniach rodzinnych( tzw. zł za zł)

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Razem 1252422

6620
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Tabela 32 Pozostałe świadczenia

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Liczba wypłaconych
świadczeń

Fundusz alimentacyjny

186500

475

Świadczenia wychowawcze (500+)

2988082

630

Program Dobry Start (300+)

130950

437

Działalność gospodarcza

W 2020 r. w Urzędzie Gminy działalność gospodarczą założyło 11 podmiotów
gospodarczych, zawiesiło 11 przedsiębiorców, 7 osób wznowiło działalność. Zmiany
w działalności gospodarczej dokonano dla 30 podmiotów gospodarczych, 8 przedsiębiorców
działalność wyrejestrowało. Najczęściej wiodącym przedmiotem wykonywania działalności
były usługi budowlane, transport drogowy, naprawa pojazdów samochodowych oraz usługi
instalacji wodno–kanalizacyjnych.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

W 2020 r. realizowane były następujące programy zdrowotne:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milejewo na lata 2016–2025
przyjęta uchwałą Nr XII/64/2015 Rady Gminy Milejewo dnia 29 grudnia 2015 r.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Gminy Milejewo dnia
12 grudnia 2019r.
Na realizację gminnych programów profilaktycznych w 2020 r. wydatkowano środki
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 36590,40 zł. Realizacja zadań była ograniczona i dostosowana do występującej
sytuacji związanej z Pandemią COVID–19.
Zarządzeniem Wójta Gminy Milejewo Nr 76/2017 dnia 27 listopada 2017r. została
powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działała
w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
przeciwdziałaniu narkomanii realizując zadania przyjęte w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała przestrzegając zasady
reżimu sanitarnego. Wydawała postanowienia dla przedsiębiorców w zakresie opiniowania
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Rozpatrywała
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wnioski i podejmowała działania do osób, co do których zaistniało podejrzenie nadużywania
alkoholu.
Zezwolenia na alkohol w 2020 r.

W roku 2020 obowiązywały następujące uchwały Rady Gminy Milejewo z zakresu
wydawania zezwoleń na alkohol:
1.

2.

3.

Uchwała Nr XXXVI/208/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Milejewo.
Uchwała Nr XXXVI/209/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Milejewo miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Milejewo.

Na dzień 31 grudnia 2020r. na terenie Gminy Milejewo funkcjonowało 8 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie funkcjonował żaden
punkt sprzedaży napojów alkoholowych, posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2020 r.:
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 8 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 7 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 zezwoleń.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 0 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 0 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 0 zezwoleń.
W r. 2020 nie wydano żadnych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż
alkoholu w 2020 r. wyniosła 36 590,40 zł.
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Organizacje pozarządowe

Roczny program współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.
Program regulujący zasady powyższej współpracy przyjęty został, po wcześniejszych
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego,
Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 31 października 2019r. w sprawie
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok. Program określał zasady, zakres i formy współpracy Gminy
Milejewo
z
organizacjami
pozarządowymi
w
prowadzeniu
działalności
w sferze zadań publicznych o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem głównym programu było budowanie partnerstwa pomiędzy gminą i organizacjami,
służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy oraz wzmacnianiu roli aktywności
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Celami szczegółowymi programu było:
̶
̶
̶
̶

Umacnianie lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla zwiększenia aktywności
społecznej;
Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
Integracja mieszkańców oraz lokalnych organizacji;
Określenie czytelnych zasad wspierania przez gminę działań organizacji
pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Obszar współpracy Gminy Milejewo z organizacjami obejmował sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w szczególności:
̶ Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
̶ Ochrony i promocji zdrowia;
̶ Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
̶ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
̶ Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
̶ Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
̶ Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
̶ Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
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Współpraca Gminy z organizacjami odbywała się w następujących formach:
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach
określonych w ustawie, które mogą mieć formy:
– powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
– wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
Zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy.
Wzajemnego informowania i konsultowania planowanych kierunków działań.
Konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Udostępniania lokali na spotkania.
Pomocy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.
Realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym.

Do priorytetowych zadań publicznych Gminy Milejewo w zakresie współpracy w 2020 r.
należały zadania w zakresie:
̶ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
̶ Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Łączna wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań publicznych
w 2020 r. wyniosła ogółem 40.000,00 zł W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zakwalifikowano
do dofinansowania następujące oferty:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
̶ Towarzystwo Przyjaciół Wsi Jagodnik – „ Jagodowa Bajka” – Gminny Dzień
Dziecka 2020 – 5.000,00 zł,
2. na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
̶ Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – „Aktywni poszerzają
horyzonty” – 5.140,00 zł,
̶ Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki – „Dzień z historią – festyn rodzinny” – 500,00 zł,
̶ Towarzystwo Przyjaciół Wsi Jagodnik – „Festyn Jagodzianek” – 3.643,20 zł,
̶ Towarzystwo Przyjaciół Wsi Jagodnik – „Zadbane centrum naszą wizytówką
– poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni
publicznej” – 1.650,00 zł,
̶ „Nasza Wieś Piastowo” – Festyn rekreacyjny „PIASTOWIADA 2020”
– 4.195,00 zł,
̶ Stowarzyszenie „Można więcej” – „Skwer zielony zrobimy i wieś upiększymy
– kontynuacja” – 3.500,00 zł,
̶ Stowarzyszenie „Nasza Wieś Piastowo” – „IX Rodzinny Rajd Rowerowy
– PIASTOWO 2020” – 644,00 zł,
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̶

Stowarzyszenie Milejewo „Maślana Góra” – Dożynki Gminne – 12.000,00 zł.

W 2020 r. ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu zagrożenia
epidemicznego wywołanego wirusem COVID–19 zadania publiczne nie były realizowane.
Organizacje wyłonione do przyznania dotacji wnioskowały o odstąpienie od realizacji
zaplanowanych zadań publicznych, bądź o przesunięcie terminów ich realizacji.
W związku z powyższym wójt nie zawarł żadnej umowy na realizację zadań publicznych.
Dotacje nie zostały udzielone.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Milejewo funkcjonuje 5 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych: w Milejewie, Majewie, Rychnowach, Ogrodnikach
i Pomorskiej Wsi. Jednostka OSP Milejewo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo–
Gaśniczego. Do OSP na terenie gminy należy łącznie 163 dorosłych członków oraz
69 członków zrzeszonych w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, w tym 37 dziewcząt.
Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich.
Na wyposażeniu jednostek jest 8 samochodów ratowniczo–gaśniczych. OSP prowadzi również
działania prewencyjne – pokazy działań dla dzieci z miejscowych szkół
i przedszkola. Bieżąca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej finansowana jest dotacji
otrzymanych z budżetu Gminy oraz KSRG.
Tabela 33 Wyposażenie jednostek OSP w Gminie Milejewo

Nazwa jednostki

Ilość strażaków ochotników

Wyposażenie

OSP Milejewo

23

Volvo FLD3 C, STAR 266

OSP Ogrodniki

11

Mercedes Benz LP 709

OSP Rychnowy

5

Ford FT 100 LT

OSP Majewo

10

Star 244, VW Transporter

OSP Pomorska Wieś

6

Star 244

W roku 2020 strażacy–ochotnicy uczestniczyli w 9 akcjach gaszenia pożaru, w tym
w 5 poza terenem gminy, do miejscowych zagrożeń – 21 razy, do wypadków drogowych
3 razy; raz na skutek zgłoszenia fałszywego alarmu.
W styczniu OSP Milejewo brała udział w WOŚP. W pierwszych dniach kwietnia 2020 r.
strażacy uczestniczyli w dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy
zakupionych ze środków budżetu gminy.

53

Raport o stanie Gminy Milejewo 2020
Biblioteka Publiczna

W 2020 r. w Gminie Milejewo funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna oraz
punkty biblioteczne, których działanie w każdym r. uzależnione jest od otwarcia świetlic
wiejskich. W bibliotece zatrudniony był jeden pracownik.
Księgozbiór w r. 2020 składał się z 14 911 woluminów. Nastąpił wzrost liczby
czytelników, aż o 100 z 333 w r. 2019 do 433 w r. 2020. Wypożyczono 4133 książki,
co daje wzrost o około 200 woluminów w porównaniu do r. 2019. Wypożyczono 388 czasopism
i
142
zbiory
audiowizualne.
Użytkownicy
biblioteki
mogli
skorzystać
z nowoczesnego laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu.
W związku z pandemią i lockdownem biblioteka docierała z książkami do drzwi
mieszkańców gminy dzięki akcji „książka na telefon”.
Biblioteka w r. 2020 korzystała z rekomendowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego systemu bibliotecznego Mak+, dzięki czemu jej Użytkownicy
mogli, korzystając z katalogu on–line, zdalnie rezerwować książki oraz przedłużać termin ich
zwrotu. Zakupiono 576 książek za kwotę 16 649 PLN, co daje kolejny wzrost w porównaniu
z rokiem poprzednim. Zakupy realizowane były, jak co r., według tzw. skrzynki życzeń.
Biblioteka pozyskała szereg darów książkowych, które będą wykorzystywane w punktach
bibliotecznych. Trwała również bieżąca selekcja księgozbioru.
Wraz ze szkołą podstawową w Milejewie biblioteka zorganizowała wystawę
o tzw. Żołnierzach Wyklętych z okazji święta państwowego. Przeprowadzono także
na początku r. 2020 szereg lekcji bibliotecznych dla milejewskich przedszkolaków.
Na prowadzenie biblioteki i realizację jej zadań statutowych wydano 76 673 zł
Wszystkie usługi biblioteczne były świadczone nieodpłatnie.
Na koniec r. 2020 bibliotece udało się pozyskać i wdrożyć w życie wrzutnię do książek,
z której mogą korzystać mieszkańcy chcący oddać książki w godzinach, gdy biblioteka jest nie
czynna lub podczas twardego lockdownu. Pozyskano także oprogramowanie do obróbki
filmów oraz sprzęt do nagrywania filmów w celu uruchomienia własnego kanału biblioteki na
YouTube, gdzie będzie można oglądać recenzje książkowe, relacje ze spotkań bibliotecznych
oraz gminne wiadomości.

Działalność świetlic wiejskich

W roku 2020 na terenie Gminy Milejewo funkcjonowały trzy świetlice wiejskie:
w Zalesiu, Hucie Żuławskiej i Rychnowach. Pracownice świetlic zatrudnione są na podstawie
umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. Świetlice podejmują również działania, które mają
na celu popularyzację kultury, promocję czytelnictwa oraz organizację różnego rodzaju spotkań
integracyjnych. Jednakże pandemia pokrzyżowała wszelkie plany z większości imprez trzeba
było zrezygnować lub przenieść do sieci. Zajęcia z dziećmi odbywały
się w ścisłym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
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Podsumowanie

Raport zawiera podsumowanie działalności Wójta za rok 2020 i przedstawia w sposób
całościowy najważniejsze przedsięwzięcia roku 2020. Dokument ten, to także zapis
szczególnego okresu dla samorządu, okresu pracy w dobie wielkiej niepewności. Na początku
ubiegłego roku wszyscy stanęliśmy w obliczu pandemii Covid–19. Pomimo reżimu sanitarnego
i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i strategie dopasowując się
jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam w dobie pandemii.
Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie z którymi mam
przyjemność współpracować: Państwo Radni Rady Gminy Milejewo w gestii, których leży
decyzyjność w zakresie celu przeznaczenia środków finansowych w gminnym budżecie,
Sołtysi, Członkowie Stowarzyszeń, Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Kierownicy
jednostek podległych, Pracownicy Urzędu Gminy Milejewo oraz wszyscy aktywni mieszkańcy
Gminy Milejewo.
Dziękuję Państwu za kolejny rok współpracy i osiągnięte sukcesy w rozwoju naszej gminy.

Z poważaniem
Krzysztof Szumała
Wójt Gminy Milejewo
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1 Urząd Gminy po termomodernizacji
2 Stan przed termomodernizacją
3 Stan po termomodernizacji
4 Stan przed termomodernizacją
5 Stan po termomodernizacji
6 Pomorska 40 przed termomodernizacją
7 Pomorska Wieś 40 po termomodernizacji
8 Pomorska Wieś 40 przed termomodernizacją
9 Pomorska Wieś 40 po termomodernizacji
10 Pomorska Wieś 40 przed termomodernizacją
11 Pomorska Wieś 40 po termomodernizacji
12 Plac zabaw w Stobojach
13 Plac zabaw w Stobojach
14 Plac rekreacyjny w Kamienniku Wielkim
15 Nowa wiata rekreacyjna w Kamienniku Wielkim
16 Stan mostku w Stobojach przed remontem
17 Stan mostku w Stobojach po remoncie
18 Ul. Stawowa przed modernizacją
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20 Stawowa przed modernizacją
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25 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
26 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
27 Przekazanie wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP Milejewo
28 Przekazanie wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP Milejewo
29 Podziękowanie Wójtowi i Radzie Gminy Milejewo za wsparcie finansowe
udzielone Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu w 2020 roku
30 Ul. Elbląska przed przebudową
31 Ul. Elbląska po przebudowie
32 Ul. Elbląska przed przebudową
33 Ul. Elbląska po przebudowie
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35 Ul. Elbląska po przebudowie
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