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Raport o stanie gminy Młynary za 2020 rok

Szanowni Państwo.
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Młynary za 2020 rok”.
Rok 2020 upłynął w cieniu epidemii wywołanej przez COVID-19. Pandemia na
nas wszystkich wymusiła wiele zmian, uniemożliwiła realizację wielu planów.
W roku tym musieliśmy w szybkim tempie wdrożyć wiele alternatywnych
rozwiązań: zdalne nauczanie, zdalna praca – to nowe wyzwania, którym trzeba
było sprostać. W roku tym musieliśmy także zrezygnować z wielu działań. Po raz
pierwszy, od wielu lat, w naszej gminie nie odbyły się ważne dla nas wszystkich
wydarzenia: Przegląd Kultur Mniejszości Narodowych „Integracje”, Piknik
Rodzinny, Dożynki czy Miejska Wigilia.
Mimo zawirowań i problemów udało nam się zrealizować wiele mniejszych
i większych przedsięwzięć, dzięki którym Gmina Młynary staje się miejscem coraz
bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających nasze
tereny.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy
Młynary, do lektury.
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk
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I.

UWAGI OGÓLNE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta)
obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim.
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie
zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału
w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego pochodzącej z aktu
wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym
samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę
samorządową, w której zamieszkują”.
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi – wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Do wyłącznej właściwości
rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego
tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu
wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji członkom
organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
a) sprawozdawczą,
b) partycypacyjną,
c) oceniającą.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem –
procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje
dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym rok, w którym
dokument ten jest przedstawiony.
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Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przedstawia Radzie Miejskiej w Młynarach raport o stanie
Gminy Młynary.

II.

DZIAŁALNOŚĆ GMINY MŁYNARY W 2020 ROKU
Gmina Młynary położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-

mazurskiego, w powiecie elbląskim na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny
Warmińskiej. Siedzibą gminy jest miasto Młynary. W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości,
które tworzą 19 sołectw. W obszarze wiejskim dominującą funkcją jest rolnictwo, z dość dużym
udziałem rolnictwa indywidualnego. Według danych z roku 2002 r. Gmina Młynary ma obszar
157,09 km2, w tym: 54% to użytki rolne zaś 37% to użytki leśne.

1. Demografia
Liczba mieszkanek i mieszkańców w Gminie Młynary w okresie od początku do końca 2020 r.
zmniejszyła się o 3 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4403 osób, w tym
2225 kobiet i 2178 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 662 w tym 325 K
i 337 M,
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-59 lat K i 15-64 M) wynosiła 2911, w tym
1338 K oraz 1573 M,
- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 830, w tym 562 K oraz 268 M.
Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkały 1753 osoby, a na terenach wiejskich 2653
osoby. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto Młynary zamieszkiwały
1746 osoby, a tereny wiejskie 2657 osoby.
Liczba mieszkańców stałych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2020 r. kształtuje
się w następujący sposób:

Sołectwo
Błudowo

Liczba
mieszkańców
201
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Karszewo
Kraskowo
Kurowo Braniewskie
Kwietnik
Mikołajki
Młynarska Wola
Młynary
Nowe
Monasterzysko
Ojcowa Wola
Płonne
Rucianka
Sąpy
Sokolnik
Stare Monasterzysko
Warszewo
Włóczyska
Zastawno
Zaścianki
Gmina

102
136
275
181
71
269
1746
204
82
176
119
127
66
44
57
119
165
263
4403

W 2020 r. urodziło się w gminie 44 dzieci, w tym 22 dziewczynek i 22 chłopców, a zmarły 40
osoby, w tym 21 kobiet i 19 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był dodatni
i wyniósł 4.

2. Finanse Gminy
Podatki:
W 2020 roku wydano około 2100 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych, ustalających
wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
Na koniec 2020 roku przypis podatku od osób fizycznych wyniósł 1 539 301,00 złotych,
z czego 27% stanowił podatek od nieruchomości, 5% podatek rolny, a 68% łączne
zobowiązanie pieniężne.
Osoby prawne złożyły 60 deklaracje podatkowe, w tym: 32 deklaracji na podatek
od nieruchomości, 18 deklaracji na podatek rolny i 10 deklaracji na podatek leśny. Na koniec
2020 roku przypis podatku od osób prawnych wyniósł 1 855 403,00 złotych, z czego 88%
stanowił podatek od nieruchomości, 2% podatek rolny, a 10% podatek leśny.
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Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zastały ustalone na podstawie Uchwały
Nr XIV/87/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 października 2019 roku.
Stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosiła 146,15 zł za ha przeliczeniowy zgodnie
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
Stawka podatku leśnego w 2020 roku wynosiła 42,7328 zł za ha zgodnie z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 roku w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.
Budżet:
Budżet Miasta i Gminy Młynary na koniec 2020 roku zakładał plan dochodów ogółem
w wysokości 26 377 777,48 zł, który został zrealizowany w wysokości 28 187 395,37 zł, tj.
106,86 % planu.
Ilość mieszkańców w Mieście i Gminie Młynary wg stanu na 31.12.2020 roku wynosiła 4 403
- dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 401,86 zł.
Struktura procentowa dochodów z poszczególnych źródeł w dochodach ogółem w 2020 r.:
➢ dochody własne Gminy (podatki lokalne, opłaty, dochody z majątku gminy) –
7 276 385,03 zł – 25,81 %,
➢ subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 6 066 786,00 zł – 21,52 %,
➢ dotacje celowe z budżetu państwa – 10 113 282,81 zł – 35,88 %,
➢ pozostałe dochody – 703 061 ,73 zł – 2,49 %,
➢ dochody majątkowe – 4 027 879,80 zł – 14,30 %.
Plan wydatków ogółem na koniec 2020 rok wynosił 28 309 571,26 zł i został wykonany
w wysokości 26 246 989,44 zł, tj. 92,72 % planu. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosiły 5 961,16 zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 701 702,17 zł - udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 14,10 %.
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W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok na realizację zadań inwestycyjnych
(rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 3 385 366,41 zł –
wykonanie 2 938 560,06 zł, tj. 86,80 % planu, z tego pozyskano w 2020 r. dofinansowanie ze
środków pozabudżetowych w wysokości 226 703,50 zł.
Budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 940 405,93 zł (różnica
między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami).
W 2020 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 2 060 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań..
W 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupiono obligacje komunalne
na kwotę 1 158 246,00 zł.
Łączna kwota długu Gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiła 11 612 117,00 zł.

3. Zrealizowane inwestycje
W Mieście i Gminie Młynary w 2020 roku zrealizowano następujące projekty ze środków
zewnętrznych:
W 2020 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne:
1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej
nr 107022N w m. Kraskowo - Etap III” .
Plan 133 000,00 zł - wydatki poniesione – 126 693,08 zł.
W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych typu MON,
podwójnie zbrojonych o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty wbudowano w tzw. dwuśladzie
z przerwą między płytami o szerokości 80 cm na długości 315 mb. Roboty budowlane
wykonała firma: Transport Ciężarowy i Kupno Materiałów Budowlanych Radosław Kamecki
82-316 Milejewo ul. Studzienna na kwotę 125 340,08 zł. Na realizację zadania Gmina Młynary
uzyskała dofinansowanie w ramach umowy dofinansowania podpisanej w dniu 4 maja 2020 r.
z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu
wyłączenia

z

produkcji

gruntów

rolnych

w ramach
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z Województwem stanowi kwota 62 670,04 zł. Pozostałe koszty tj. 64 023,04 zł pokryto ze
środków własnych Gminy Młynary.
2) Zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Młynarach”.
Plan – 160 000,00 zł – wykonanie 153 097,42 zł.
W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na
powierzchni około 70 m2 o pełnej konstrukcji jezdni obejmującej: wytyczenie geodezyjne,
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy mrozoochronnej, warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 25 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
wbudowanie krawężników kamiennych po obu stronach jezdni. Ze względu na to, że
w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego zadania Zamawiający rozpoczął realizację
odrębnej inwestycji tj. rewitalizację budynku komunalnego przy ul. Słowackiego. Rozpoczęto
także

budowę

obiektu

przez

prywatnego

właściciela.

Zarówno

istniejące

jak

i nowobudowane obiekty przylegają do siebie a w ramach tych inwestycji zaprojektowano
przyłącza wodno–kanalizacyjne wraz ze studniami, które są zlokalizowane w trasie
przebudowy dróg wewnętrznych. W celu zapewnienia prawidłowej jakości robót wszystkich
zadań wstrzymano roboty związane z wykonaniem przebudowy dróg wewnętrznych do czasu
zakończenia budowy przyłączy, które posłużą do obsługi nowobudowanych obiektów jak
również wydzielono odcinek drogi przeznaczony do obsługi technologicznej budów. Z uwagi
na zaistniałe okoliczności wydłużono czas realizacji przedmiotowego zadania do 30.11.2020
r. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Firma Handlowo–Usługowa ELMER
Przemysław Dolot, Wilczęta 103, 14-403 Wilczęta i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
JURKOP Jerzy Kozińczak ul. Słoneczna 7/4, 14-400 Pasłęk. Nadzór inwestorski pełnił Jacek
Hejman,

prowadzący

firmę

pod

nazwą:

Obsługa

Inwestycji

Budowlanych

ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg.
Wartość robót budowlanych w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy wynosi 148 177,42 zł
brutto. Na realizację inwestycji podpisano z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę
dofinansowania

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania

wyniosła 91 784,65 zł, które gmina otrzymała w 2019 roku.
3) Zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary”.
Plan – 286 000,00 zł – wykonanie – 277 938,24 zł.

8

Raport o stanie gminy Młynary za 2020 rok
W ramach inwestycji pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Młynary” opracowano
dokumentację projektowo – kosztorysową sporządzoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno–
Projektowe „ÓSEMKA” Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13, 14-200 Iława.
Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Budownictwa „BUDOKAR” ul. Braniewska, 11-130 Orneta. Zgodnie z projektem wykonano
roboty polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku po byłym
Przedszkolu na budynek Klubu Senior+. Obiekt został podzielony na dwie strefy pożarowe: ZL
II obejmującą pomieszczenia parteru utworzone w celu możliwości funkcjonowania Klubu
Senior+

i

ZL

III

obejmującą

klatkę

schodową

i

poddasze

użytkowe

z przeznaczeniem na część administracyjno-biurową do wykonania przebudowy w kolejnym
etapie realizacyjnym. W bieżącym roku wykonano przebudowę pomieszczeń znajdujących się
na parterze oraz elementy zewnętrzne zagospodarowania terenu, dzięki czemu możliwe jest
utworzenie placówki Klubu Senior+ w Gminie Młynary. W związku z tym wykonano
pochylnię dla osób niepełnosprawnych, przebudowano schody zewnętrzne oraz wymieniono
drzwi wejściowe. W wyniku przebudowy na parterze obiektu utworzono salę do zajęć
rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenie klubowe ogólnodostępne, aneks kuchenny,
pomieszczenia sanitarno-łazienkowe w tym (wc dla kobiet, wc dla osób niepełnosprawnych +
mężczyzn, natrysk) wyposażone w biały montaż, armaturę i przybory sanitarne. Utworzone
pomieszczenia zyskały nowe podłogi i okładziny ścian z płytek ceramicznych. Osadzono nowe
drzwi wewnętrzne do wszystkich pomieszczeń w tym drzwi stalowe oddzielające strefy
pożarowe. Wykonano także nowe instalacje: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz
centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła grzewczego. Pomieszczenia dla potrzeb
funkcjonowania Klubu Senior+ zostały wyposażone w sprzęt do zajęć rehabilitacyjnoruchowych, sprzęt i naczynia AGD oraz meble.
Przedmiotowe zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków województwa
warmińsko–mazurskiego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja
2020, kwota dofinansowania wynosi 145 040,80 zł brutto, środki własne gminy Młynary
132 897,44 zł.
4) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap:
Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach (2017 – 2021)”
Plan 650 000,00 zł – wydatki poniesione w 2020 r. – 517 285,45 zł.
W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł, w 2018 r. – wydatki w wysokości
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29 872,00 zł, a w 2019 r. – wydatki wyniosły 10 000,00 zł.
Zadanie polega na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego na działce nr 136/3 obręb
nr 4, a następnie jego odbudowie z przeznaczeniem na Centrum Integracji SpołecznoKulturowej. W 2019 roku wykonano za kwotę 10 000,00 zł studium wykonalności, które było
podstawą wykonania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie o dofinansowanie. W dniu 26
kwietnia 2019 r. podpisano umowę dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poddziałanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego

Elbląga – ZIT bis.

22 maja 2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. z Panem Bogdanem
Karpiesiukiem

właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Budownictwa

„BUDOKAR” ul. Braniewska 12 11-130 Orneta na kwotę 684 010,15 zł brutto. Również 22
maja 2020 r. podpisano umowę z Panem Mariuszem Iwanowiczem prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą: VARIA Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L 11-001 Dywity na
sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu przedmiotowego zadania na
kwotę 33 0000,00 zł brutto. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło także 22 maja
2020 r. Prace rozpoczęto od rozbiórki istniejącego budynku uporządkowania terenu po
rozbiórce dokonania wytyczenia geodezyjnego. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano
na 31 maja 2021 r. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 782 885,95 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 658 403,85 zł.
5) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast
Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego
(2019-2021)”
Plan – 223 297,53 zł – w 2020 r. wydatkowano kwotę 9 000,00 zł.
Zadanie polegało będzie na zagospodarowaniu terenu na działce nr 87 obręb 1 Młynary.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie i rozmieszczenie na przedmiotowym terenie
4 miniatur historycznych zabudowań z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Odwzorowane
zostaną między innymi budynki dawnych młynów wodnych i wiatraków, w tym także młyna
wodnego istniejącego niegdyś w Młynarach. Pomiędzy miniaturami wykonany zostanie
utwardzony ciąg pieszy wraz z punktami oświetleniowymi. Miniatury uzupełnione zostaną
o elementy małej architektury parkowej takie jak: tablice informacyjne, ławki i śmietniki.
Wokół zagospodarowanego terenu wykonane zostanie nowe ogrodzenie panelowe. W ramach
realizacji niniejszego zadania w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano porozumienie o wspólnej
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realizacji

projektu

z

miastem

partnerskim

Ladushkin

(Obwód

Kaliningradzki).

W przedmiotowym partnerstwie Gmina Młynary występuje jako partner, natomiast miasto
Ladushkin jako lider partnerstwa. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu
Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Planowana całkowita kwota realizacji
projektu po stronie gminy Młynary wynosi 158 001,00 Euro, w tym dofinansowanie
w wysokości 142 200,90 Euro. Koszt projektu obejmuje działania inwestycyjne oraz nie
inwestycyjne. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu rzeczowego zadania, Gmina Młynary
w II półroczu 2020 r. zwróciła się do Lidera Partnerstwa o zmianę w projekcie, polegającą na
zmniejszeniu ilości miniatur (z pierwotnej liczby 10 na 4 miniatury) oraz wprowadzeniu
nowego elementu: budowy sceny plenerowej. Po przekazaniu wniosku o zmiany, Instytucja
Zarządzająca programem wezwała do złożenia poprawionej dokumentacji technicznej, w tym
projektu budowlanego oraz zmienionego pozwolenia na budowę.
6) Zadanie pn. ”Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2021)”.
Plan – 99 000,00 zł – wykonanie w 2020 r.– 98 687,82 zł.
Projekt polegał będzie na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez
wymianę sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach
projektu w Urzędzie wdrożonych zostanie łącznie 18 różnych e-usług, które umożliwią
petentom załatwianie spraw urzędowych poprzez Internet bez wychodzenia z domu.
23 października 2019 r. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na
dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 3.1 cyfrowa dostępność
informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. W dniu 24 stycznia 2020 r.
podpisano umowę z Iterum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w zakresie pełnienia funkcji
inżyniera projektu. Łączny koszt usługi planuje się w kwocie 35 670,00 zł. W dniu 17 lipca
ogłoszono I przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w 3 częściach, w tym:
- część I - Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie
e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu,
- część II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- część III - Modernizacja strony www.
W dniu 8 października dokonano wyboru wykonawcy II części przetargu, za łączną kwotę
98 380,32 zł. W tym zakresie w dniu 29 października 2020 r. podpisano umowę z firmą: Sygnite
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 199a/21. W ramach tej części wykonawca
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dokonał dostawy 15 zestawów komputerowych na stanowiska oraz 1 skanera na stanowisko
kancelaryjne.
W dniu 5 października dokonano unieważnienia przedmiotowego postępowania w części III
tj. modernizacji strony internetowej, ze względu na błędy w złożonych ofertach. W dniu 23
października 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg dla tej części. Ze względu na braki
w ofercie postępowanie zostało również unieważnione. W 2021 r. zaplanowano skierowanie
zaproszenia do negocjacji z wolnej ręki w ramach trybu określonego w Prawie Zamówień
Publicznych.
W zakresie części I, ze względu na skomplikowaną ocenę ofert w związku ze zgłoszonymi
uwagami jednego z oferentów, wyłonienie wykonawcy z tym zakresie przewiduje się
w 2021 r.
Całkowity koszt inwestycji planuje się w kwocie 1 474 155,00 zł, w tym 85% stanowi
dofinansowanie w kwocie 1 253 031,75 zł.
7) Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych
wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (20202021)”.
Plan – 40 000,00 zł – wykonanie w 2020 r. – 35 830,00 zł.
W ramach zadania wykonano pełną dokumentację techniczną wraz z dokumentacją
aplikacyjną

umożliwiającą

pozyskanie

dofinansowanie

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano
z Panem Bartoszem Babrajem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Max
Funduszy” umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO 2014-2020
w ramach działania 5.2 gospodarka wodno-ściekowa. Koszt wykonania dokumentacji
aplikacyjnej

wyniósł

10 000,00 zł.

W

dniu

4

maja

2020

r.

złożono

wniosek

w przedmiotowym konkursie RPO, który został rozpatrzony pozytywnie. Dnia 31.08.2020 r.
Gmina podpisała umowę

o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach osi

priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” , Dział 5.2
– „Gospodarka wodno– ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 8 541 109,00 zł.,
wydatki kwalifikowalne projektu wyniosą 6 903 340,65 zł, a dofinansowanie projektu wynosi
5 867 839,55, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. W dniu 29 grudnia
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2020 r. Gmina Młynary podpisała umowę z Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Kontraktu,
którego zakres obowiązków obejmuje przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie
wszelkich

czynności

niezbędnych

do

skutecznego

rozpoczęcia

i całkowitej/kompleksowej realizacji inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie. Funkcję tę pełnić będzie Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe
„Inwestprojekt” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13 10-444 Olsztyn, reprezentowane przez Wojciecha
Dobrowolskiego – Prezesa Zarządu, który przyjął jednocześnie obowiązki Inwestora
Zastępczego/Inżyniera

Kontraktu

oraz

Koordynatora

w

procesie

inwestycyjnym.

Wynagrodzenie umowne wynosi 109 000,00 złotych.
Na wkład własny gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w ramach środków z funduszu
przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – w kwocie
2 673 269,45 zł.
8) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul.
Kwiatowej i Ogrodowej,
w ramach inwestycji wykonano sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Ogrodowej
zlokalizowane w ciągu działki nr 51 obręb 05 w tym: 1/kanalizacja sanitarna długości 127 mb
z rur PCV o średnicy 200 mm wraz ze studniami betonowymi – 6 szt ( średnicy 1200 mm – 2
szt, śr. 600 mm – 4 szt); 2/ kanalizacja deszczowa długości 240 mb z rur PCV 315 mm wraz
ze studniami betonowymi średnicy 1000 mm – 7 szt. Inwestycja została wykonana ze środków
gminy – 120 761,05zł.
9) Zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – II etap”
w ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu o powierzchni 960 m2 z przeznaczeniem do
parkowania samochodów. Zakres robót obejmował następujące prace:
- wykonanie koryta głębokości 45 cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy z przekruszu betonowego gr. 15 cm oraz wykonanie nawierzchni
z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Dostawcą kruszywa na wykonanie nawierzchni była Kopalnia
Piaski
związane

Robity

Jarosław

Grzanka

14-400

Pasłęk.

Roboty

sprzętowe

z wbudowaniem kruszywa wykonał Radosław Iwanicki Usługi Ziemne Nowe

Monasterzysko 25 154-420 Młynary.
plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 19 842,75 zł. inwestycja została wykonana ze środków gminy
Młynary.
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10) Zadanie pn. „Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach”
w ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe na: 1/ docieplenie obiektu opracowaną
przez Panią Elżbietę Bukowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Usługi
Projektowe w Budownictwie

82-300 Elbląg ul. Leśmiana 19/28, poniesiony

koszty

z tytułu opracowania dokumentacji na docieplenie wynosi 3 500,00 zł. brutto; 2/ instalację
fotowoltaiczną opracowaną przez UNIBEL Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Rybna 18 na kwotę
3 500,00 brutto. Wykonano także ekspertyzę ornitologiczną na kwotę 1 230,00 zł oraz audyt
energetyczny na kwotę 1968,00 zł. W dniu 24 kwietnia podpisano umowę na wykonanie
dokumentacji aplikacyjnej w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnej województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Koszt wykonania dokumentacji
aplikacyjnej wyniesieni 10 000,00 zł brutto. Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie został
złożony w Instytucji Zarządzającej programem w dniu 4 maja 2020 r.
PLAN: 15 000,00 zł, WYKONANIE: 15 198,00 zł. Projekt wykonano ze środków gminy.
11) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”
w ramach inwestycji dnia 4 lutego 2020 r. zawarto umowę z Panem Bogdanem Karpiesiukiem
właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Budownictwa „BUDOKAR” ul.
Braniewska 12 11-130 Orneta na wykonanie robót budowlanych obejmujących II etap remontu
obiektu, którego szczegółowy zakres obejmował remont następujących pomieszczeń: szatni,
wc i natrysków przeznaczonych dla gości; wc ogólnodostępnego, które poprzez nieistotną
zmianę wprowadzoną przez projektanta zostało dostosowane jako wc

dla

osób

niepełnosprawnych; korytarza wraz z wydzieleniem pomieszczenia na magazynek sprzętu
sportowego;

pomieszczenia

dla

sędziów

wraz

z wykonaniem kabin wc i prysznicowej. W wymienionych pomieszczeniach wymieniono
stolarkę

okienną oraz drzwiową wewnętrzną, wymieniono istniejące drzwi wyjściowe

zewnętrzne oraz wykonano dodatkowe drzwi wejściowe zewnętrzne. Wykonano izolację
poziomą przeciwwilgociową i termiczną pod podłogami remontowanych pomieszczeń.
Wymieniono podłogi z płytek ceramicznych i wykładzin PCV. Wykonano okładziny z płytek
ceramicznych oraz zamontowano armaturę sanitarną w pomieszczeniach wc i łazienkach.
Wymalowano

pomieszczenia

objęte

zakresem

remontu.

W celu prawidłowego wykonania inwestycji Zamawiający zlecił opracowanie projektów
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branży elektrycznej i sanitarnej, ponieważ projektów tych nie zawarto w projekcie
podstawowym na remont pawilonu sportowego wykonanym przez Andrzeja Wielgo Usługi
Ogólnobudowlane i Projektowe, Kosztorysowanie, Nadzór Nowa Wieś 16 14-400 Pasłęk.
Poniesione koszty z tytułu opracowań projektów branżowych wyniosły 9 700,00 zł
i obejmowały także świadczenie branżowego nadzoru inwestorskiego przedmiotowego
zadania. Nadzór inwestorski branży ogólnobudowlanej pełnił Pan Bartłomiej Górny
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny ul.
Józefa Wybickiego 5b/6 82-200 Malbork koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 4 000,00 zł
brutto. Roboty budowlane II etapu remontu pawilonu sportowego zostały zakończone dnia 29
czerwca 2020 r., wartość robót budowlanych wyniosła 246 712,86 zł. Podczas realizacji II
etapu remontu obiektu ujawniono nieprawidłowości w wykonaniu robót podczas realizacji I
etapu pawilonu sportowego, których wykonawcą była firma reprezentowana przez Macieja
Wielgosza Usługi Budowlane PRZEMBUD Kamiennik Wielki 56J 82-340 Tolkmicko,
w związku z tym pisemnie wezwano tego Wykonawcę do usunięcia wskazanych
nieprawidłowości. Niestety Wykonawca I etapu remontu obiektu nie przystąpił do naprawy
wadliwie wykonanych robót. W związku z tym, Zamawiający zlecił ten zakres robót
Wykonawcy Zastępczemu tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu Budownictwa
BUDOKAR 11-130 Orneta ul. Braniewska 12.

Natomiast przeciwko

P. Maciejowi

Wielgoszowi Usługi Budowlane PRZEMBUD Inwestor złożył pozew do sądu o zwrot
poniesionych kosztów robót naprawczych. Jednocześnie dodać należy, iż niewykonanie prac
naprawczych skutkowało brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
przez Inwestora.
PLAN: 289 000,00 zł, WYKONANIE: 288 106,18 zł. Remont został wykonany ze środków
gminy.

4. Realizowane projekty „miękkie”
W placówkach oświatowych gminy Młynary realizowane były projekty edukacyjne.
Wydatki bieżące w 2020 r. na realizację poniższych projektów wynosiły 616 451,34 zł.
a) Projekt pn. „Przedszkolaki na start! (2017-2020)” dofinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

15

Raport o stanie gminy Młynary za 2020 rok
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach i Przedszkole w Młynarach.
Łączne nakłady finansowe – 640 477,69 zł, z tego: limit 2020 r. – 320 926,00 zł.
W 2020 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 250 655,14 zł.
b)

Projekt

pn.

„Szkolna

Pracownia Sukcesu

II

(2019-2021)”

dofinansowany

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014
- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany
przez Szkołę Podstawową w Młynarach.
Łączne nakłady finansowe – 593 401,53 zł, z tego: limit 2020 r. – 321 523,24 zł; limit 2021 r.
– 142 727,55 zł.
W 2020 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 156 427,98 zł.
c) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019 – 2021)” dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014
- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany
przez Szkołę Podstawową w Błudowie.
Łączne nakłady finansowe – 485 367,50 zł, z tego: limit 2020 r. – 356 591,32 zł; limit 2021 r.
– 87 082,75 zł.
W 2020 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 128 404,22 zł.
d) Projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary (2019-2020)”
dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 - realizowany przez
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.
Łączne nakłady finansowe – 84 000,00 zł, z tego: limit 2020 r. – 80 964,00 zł.
W 2020 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 80 964,00 zł.

5. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich
życia. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co mają
zostać wykorzystane środki finansowe. W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego
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w gminie Młynary wyodrębniono kwotę 338 243,70 zł, z czego sołectwa wykorzystały
333 829,47 zł.

L.p.

Sołectwo

Kwota funduszu
ogółem

1.

Błudowo

18 814,49 zł.

Karszewo

14 180,38 zł.

2.

3.

Kraskowo

4.

Kurowo
Braniewskie

15 431,59 zł.

22 197,39 zł.

Zrealizowane zadania

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

5.

Kwietnik

17 609,62 zł.

−
−

6.

Mikołajki

12 558,44 zł.

−
−

7.

Młynary

46 341,10 zł.

−
−

8.

Młynarska
Wola

21 826,66 zł.

−
−
−
−

9.

Nowe
Monasterzysko

18 721,80 zł.

−

utrzymanie zieleni w sołectwie
utwardzanie terenu przed świetlicą.
remont dróg gminnych
organizacja imprezy MikołajkowoAndrzejkowej
utrzymanie zieleni w sołectwie
rewitalizacja stawu wiejskiego w
Karszewie
zabudowa wiaty w Kraskowie
utrzymanie zieleni w sołectwie
zakup pawilonu ogrodowego
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
organizacja festynu sportoworekreacyjnego
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
utrzymanie zieleni w sołectwie
remont dachu na świetlicy w Kurowie
Braniewskim
montaż instalacji fotowoltaicznej na
dachu świetlicy wiejskiej w Kwietniku
naprawa instalacji elektrycznej w
świetlicy wiejskiej
doposażenie świetlicy wiejskiej w
Mikołajkach
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w Mikołajkach
organizacja imprezy AndrzejkowoMikołajkowej
zagospodarowanie terenu za młynem w
Młynarach
remont dróg gminnych na terenie
Sołectwa Młynarska Wola
utrzymanie zieleni w sołectwie
zakup tablicy ogłoszeniowej
zagospodarowanie terenu publicznego w
Młynarskiej Woli
organizacja festynów sportoworekreacyjnych
utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
Nowe Monasterzysko
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10.

Ojcowa Wola

13 160,87 zł.

Płonne

17 655,96 zł.

Rucianka

15 060,86 zł.

Sąpy
Sokolnik

15 246,22 zł.
12 280,39 zł.

Stare
Monasterzysko

11 492,59 zł.

Warszewo

11 863,32 zł.

Włóczyska

14 921,83 zł.

Zastawno

17 146,21 zł.

Zaścianki

21 733,98 zł.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

− dobudowa pomieszczenia "wiatrołapu" do
budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe
Monasterzysko
− remont dróg gminnych na terenie
Sołectwa Ojcowa Wola
− doposażenie placu zabaw w Płonnym
− bieżące utrzymanie świetlicy wiejski
− utrzymanie zieleni gminnej
− remont dróg gminnych na terenie
Sołectwa Płonne
− doposażenie boiska sportowego
− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
− remont dróg gminnych w Sołectwie
Rucianka
− utrzymanie zieleni w sołectwie
− utwardzenie terenu przy wiacie w
Ruciance
− remont świetlicy wiejskiej w Sapach
− remont dróg gminnych w Sokolniku
− utrzymanie zieleni w sołectwie
− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
− remont dróg i mostów gminnych
− zakup zbiornika bezodpływowego
− remont świetlicy wiejskiej
− oczyszczanie drogi gminnej we
Włóczyskach
− budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach
– dokumentacja
− zagospodarowanie terenu publicznego we
Włóczyskach
− utrzymanie zieleni w sołectwie
− instalacja centralnego ogrzewania w
świetlicy wiejskiej w Zastawnie
− remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie
− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w
Zastawnie
− utrzymanie zieleni gminnej
− modernizacja i rozbudowa wiaty w
Zaściankach
− organizacja festynu sportoworekreacyjnego

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego:
1) „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnym”
w ramach inwestycji rozprowadzono rury instalacji CO łączone na kształtki (mufki, prostki,
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trójniki kolonka zwężki, złączki) o łącznej długości 95 mb, zamontowano grzejniki stalowe
w ilości 11 szt wraz z zaworami oraz zamontowano pompę obiegową - 1 szt.
PLAN: 13 000,00 złotych , WYDATKI: 13 000,00 złotych
2) „Dobudowa

pomieszczenia

wiatrołapu

do

budynku

świetlicy

wiejskiej

we

wsi Nowe Monasterzysko”
w wyniku IV zapytań ofertowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowalnych z powodu
braku ofert. Zamówienia z wolnej ręki udzielono w dniu 25 listopada 2020 r. firmie RyszArt
Usługi Budowlane Ryszard Korneluk Płonne 35 14-420 Młynary. W ramach zawartej umowy
Wykonawca wymurował ściany budynku z materiałów zakupionych przez Gminę Młynary.
Wykonawca dostarczył beton do wykonania wieńca i fundamentów pod schody stalowe
zewnętrzne

prowadzące

na

strych.

Kontynuacja

robót

związanych

z dobudową wiatrołapu nastąpi w 2021 r.
PLAN: .18 621,80 zł, WYKONANIE: 18 000,00 zł
3) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy wiejskiej w Kwietniku”
w ramach inwestycji zainstalowano 10 paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem 28o
po 400 kWp tj. łącznej mocy 4000 kWp. Zestaw instalacji wyposażony jest w moduł Jinko
JKM400M-72HL-V oraz inwerter Afore BTN0004KTL. Roboty instalacyjne paneli
fotowoltaicznych wykonała firma KONTREL Michała Maruszak 77-400 Złotów, ul. ks.
Bolesława Domańskiego 27/5 a przygotowanie

instalacji pod fotowoltaikę w świetlicy

wykona firma DAR-EL Dariusz Marszałkiewicz, ul. Dworcowa 17/414-420 Młynary
PLAN: 16 909,62 zł, WYKONANIE: 16 909,62 zł

4) „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach”
w ramach inwestycji wykonano opinię techniczną, uporządkowano teren, zakupiono ławki
i kosze na śmieci , opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania
terenu, którego autorem jest Biuro Inżynierskie Anna Gontarz–Bagińska Nowy Świat ul. Nad
Jeziorem 13 80-299 Gdańsk. PLAN: 46 341,10 zł, WYKONANIE: 46 268,04 zł
5) „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie”
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w ramach inwestycji opracowano mapę do celów projektowych, oraz wykonano oczyszczenie
stawu wiejskiego z

martwej i suchej roślinności wodnej tj. sitowie, tatarak, trzcina oraz

usunięto wolny namuł z dna i wzmocniono nim skarpy stawu. Wymienione roboty wykonała
firma LONGREACH Paulina Antończyk ul. Olsztyńska 1A/139 80-395 Gdańsk PLAN: 14
130,38 zł, WYKONANIE: 14 130,38 zł.
6) „Remont dachu świetlica wiejska Kurowo Braniewskie”
W ramach zadania wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim.
Ogółem koszt remontu dachu wyniósł

55 000,00 zł. brutto, w tym udział finansowy

w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 21 597,39 zł brutto. Wykonawcą robót była firma:
Katarzyna Gutkowska „BOB” 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 95B.
7) „Remont dachu świetlica wiejska Warszewo”
W ramach zadania wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej w Warszewie.
Ogółem koszt remontu dachu wyniósł

55 000,00 zł. brutto, w tym udział finansowy

w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 11 863,32 zł brutto. Wykonawcą robót była firma:
Katarzyna Gutkowska „BOB” 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 95B.

6. Remonty i modernizacje dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
Na terenie gminy znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
Droga krajowa nr 22 droga ekspresowa z Elbląga (węzeł Elbląg Wschód: droga ekspresowa
S7) w kierunku Kaliningradu Droga ta zaliczona jest do drugiej grupy utrzymania zimowego
i utrzymuje się ją w drugim standardzie. Wymieniona droga była oddana do użytku po
modernizacji w 2010 roku.
Droga wojewódzka nr 505 łączy miejscowość Pasłęk z miejscowością Frombork. Droga ta jest
w drugim standardzie utrzymania zimowego. Droga wojewódzka nr 509 łączy miejscowość
Elbląg z miejscowością Drwęczno. Droga ta jest w drugim standardzie utrzymania zimowego.
Większość dróg znajdujących się na terenie miasta to drogi powiatowe, które podlegają IV lub
V standardowi utrzymania zimowego. Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy
wynosi 23 km. Drogi te zwykle są w niezbyt dobrym stanie technicznym i wymagają remontu.
Drogi gminne to drogi średniego stanu technicznego, głównie drogi szutrowe utwardzone
podbudową 0-31,5 oraz żwirem, co stwarza konieczność corocznych ich napraw. Obecnie
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zarządzamy siecią dróg gminnych publicznych o długości 85 km, są to drogi utwardzone, drogi
te sukcesywnie remontujemy. Przy drogach gminnych posiadamy 1,63 tys. m2 chodników co
stanowi ok. 0,6 km.
W roku 2020 przeprowadzono bieżące naprawy dróg gminnych publicznych poprzez
profilowanie mechaniczne nawierzchni polegające na spulchnieniu oraz wyrównaniu
podłużnym i poprzecznym drogi z uzupełnieniem nierówności kruszywem oraz nadanie jezdni
prawidłowych spadków, zagęszczenie remontowanej nawierzchni walcem statycznym
samojezdnym 4-6 t. Przy czym linie krawędziowe rozścielonej warstwy kruszywa powinny
być proste bez załamań i fal. Remonty obejmowały także naprawę lokalnych wybojów
w ciągu dróg gruntowych poprzez wykonanie rowków odwadniających, oczyszczenie
i spulchnienie podłoża remontowanego miejsca, zasypanie wyboju materiałem, z którego
wykonana jest nawierzchnia, ubicie i wyrównanie do istniejącego profilu miejsc naprawianych
wraz z ręcznym zagęszczeniem. Na wielu odcinkach została wykonana nawierzchnia żwirowa
oraz

nawierzchnia z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie obejmujące:

rozścielenie

warstwy

kruszywa

pod

szablon

do

założonego

profilu

z zachowaniem spadków poprzecznych i podłużnych, uwałowanie walcem.
W miarę możliwości wykonywane były również prace związane z regeneracją i udrożnianiem
przepustów, odmulaniem rowów oraz przycinką korekcyjną drzewostanu i krzewów
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.
W 2020 roku na bieżące remonty dróg gminnych wydatkowano 280 190,52 zł.
Jednym z priorytetowych działań Gminy jest przebudowa jak największej ilości publicznych
dróg gminnych z nawierzchni szutrowych na nawierzchnie asfaltowe lub płytowe. W roku 2020
przeprowadzono następujące działania:
W czerwcu 2020 zakończyło się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107 013N w m.
Ojcowa Wola”. Remontowany odcinek drogi mierzył 980 m.b. i zrealizowany został łącznie ze
skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 505. Na wykonanie drogi składało się kilka etapów tj:
- roboty przygotowawcze oraz ziemne,
- przebudowa przepustu pod drogą i zjazdami wraz z umocnieniem ścianek czołowych,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa
łamanego o grubości 20 cm, podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm
na powierzchni 4 358 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm na
powierzchni 4 261,5 m2.
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Na drodze ustawione zostały oznakowania pionowe i poziome zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. W zakresie prac wykończeniowych zrealizowane zostało
oczyszczenie rowów, wykonanie poboczy, humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą oraz
usunięcie karp z rowów przydrożnych. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 1 038 124,21
zł/brutto, która została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Młynary.
Kolejny inwestycjami zmierzającymi do poprawy stanu dróg gminnych były zadania pn.
„Przebudowa dróg wewnętrznych Młynarach” oraz Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni
utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap III” opisane w
rozdziale „Zrealizowane inwestycje”.
W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej nr 107004N Zastawno - Warszewo i nr 107010 Sąpy – Warszewo - w ramach zadania
zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Autorem
projektu jest firma: NEOX Sp. z o.o. 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508. Projektant
po rozeznaniu przebiegu drogi w terenie stwierdził, iż w kilku miejscach pas drogowy przebiega
po gruntach prywatnych właścicieli. W związku z tym należy dokonać geodezyjnego podziału
działek, które po podziale staną się pasem drogowym. Wykonanie podziału działek zlecono
firmie: Usługi Geodezyjne i Budowlane Andrzej Sekuła 14-400 Pasłęk ul. 11 Listopada 6/9.
Następnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w
Elblągu, w wyniku przeprowadzonej procedury o wydanie pozwolenia na budowę, Gmina
Młynary uzyskała Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Starosty
Elbląskiego. Decyzja ta była Gminie Młynary niezbędna do złożenia wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie
dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt projektu to 90.132,00 zł
W roku 2020 Burmistrz w dalszym ciągu podejmowała szereg działań zmierzających do
poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich w obrębie naszej gminy. Dzięki
tym działaniom został przeprowadzony remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1149 N
w miejscowości Kraskowo o długości 400m.
Również w roku 2020 dzięki porozumieniu zawartemu ze Starostwem Powiatowym w Elblągu
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach rozpoczęli remont ulicy Langiewicza w
Młynarach polegający na przełożeniu bruku. Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył materiały
przeznaczone do tego remontu.
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Dzięki znacznemu wkładowi finansowemu Gminy Młynary obecnie zrealizowano 1 etap długo
oczekiwanej przebudowy drogi powiatowej Zastawno – Kwietnik. Na wykonanie pierwszego
etapu inwestycji Gmina przekazała Starostwu Powiatowemu 697 517,57 zł dotacji.
W wyniku działań prowadzonych przez Burmistrz udało się doprowadzić do częściowego
remontu odcinka ulicy Warszawskiej w Młynarach wchodzącej w skład drogi wojewódzkiej
505. Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził naprawę drogi poprzez położenie nakładki
bitumicznej na najbardziej zdewastowanej nawierzchni.

7. Oświata
Gmina Młynary jest organem prowadzącym trzech placówek oświatowych: dwóch szkół
podstawowych oraz przedszkola. W roku 2020 na wszystkie zadania związane z oświatą
(koszty funkcjonowania placówek oświatowych oraz dowożenie uczniów) wydatkowano
6 377 751,03 zł.
Szkoły podstawowe
W 2020 r. w Gminie Młynary funkcjonowały dwie szkoły podstawowe:
W styczniu 2020 w poszczególnych szkoła uczyło się
➢ Szkoła Podstawowa w Młynarach im. Stefana Żeromskiego – z dwiema klasami
integracyjnymi - 219 uczniów),
➢ Szkoła Podstawowa Błudowie – 88 uczniów szkoły podstawowej, 2 uczniów korzystających
z nauczania indywidualnego.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych.
Wydatki ogółem

Pochodzące z subwencji
oświatowej z budżetu państwa

Pochodzące z budżetu gminy

4 829 743,00 zł
w tym:
SP Młynary – 3 461 610,08 zł
SP Błudowo – 1 368 132,92 zł

3 782 939,00 zł
(78 % środków wydatkowanych
na utrzymanie szkół
podstawowych)

1 046 804,00 zł
(22 % środków wydatkowanych
na utrzymanie szkół
podstawowych)

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło odpowiednio:
➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach: 228 uczniów (w tym w klasie pierwszej –29 uczniów),
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➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie: 72 uczniów (w tym w klasie pierwszej –
7 uczniów).
Szkoły realizują program nauki języków obcych. Jako język obowiązkowy dla wszystkich
uczniów obu szkół realizowany jest język angielski. W szkołach nauczany jest również język
obcy dodatkowy – język niemiecki, w obu szkołach. W Szkole Podstawowej w Młynarach
8 uczniów uczyło się również języka ukraińskiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w grudniu 2020 r. średnio:
– w Szkole Podstawowej w Młynarach – 17 osób. Najliczniejsza klasa w szkole liczyła
22 uczniów, najmniej liczna klasa liczyła 14 uczniów,
– w Szkole Podstawowej w Błudowie – 10 osób. Najliczniejsza klasa w szkole liczyła
15 uczniów, najmniej liczna klasa liczyła 7 uczniów w klasie.
Liczba oddziałów w szkołach wynosiła:
➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach – 13 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny,
➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie – 7 oddziałów. W szkole brak oddziału klasy czwartej.
W poszczególnych szkołach zatrudniono:
➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach – 28 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na
pełne etaty: 31,94), w tym, 4 nauczycieli mianowanych, 24 nauczycieli dyplomowanych. Na
jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 8 uczennic i uczniów.
➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie – 18 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na
pełne etaty: 14,20), w tym 2 nauczycieli stażystów, 1 nauczyciel kontraktowy, 3 nauczycieli
mianowanych, 12 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela
przypadka średnio 4 uczennic i uczniów.
W 2020 r. edukacje szkolną ukończyło 48 uczniów, byli to uczniowie klas VIII SP
Młynary (36 osób) i SP Błudowo (12 osób).
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary za wysokie osiągniecia edukacyjne i sportowe
w 2020 r.

przyznał stypendia 5 absolwentom Szkoły Podstawowej w Młynarach i 2

absolwentom Szkoły Podstawowej w Błudowie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młynarach osiągali sukcesy w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: jeden
uczeń uzyskał tytuł laureata i jedna uczennica tytuł finalisty. W szkole podstawowej
w Błudowie jedna uczennica uzyskała tytuł finalisty.
W Szkole Podstawowej w Młynarach 34 uczniów otrzymało stypendia naukowe,
w Szkole Podstawowej w Błudowie stypendia otrzymało 15 uczniów.
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W szkołach realizowano projekty edukacyjne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach projekt: – Szkolna Pracownia Sukcesu II;
➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie projekt: Mała szkoła drogą do sukcesu II.
W kwietniu 2020 r. w ramach programu „Zdalna szkoła” wysłano do Centrum Projektów
Polska Cyfrowa wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, służącego do
zdalnej nauki. Kwota możliwego dofinansowania, która w przypadku Gminy Młynary
wynosi 60 000,00 zł, uzależniona była od kategorii i wielkości samorządu. W ramach
dofinansowania zaplanowano zakup 20 laptopów. 23 kwietnia podpisano umowę ze spółką
K&M Radosław Mazurek i Wojciech Kluge z siedzibą w Elblągu, na dostawę 20 szt. laptopów
w do zdalnej nauki. Koszt zakupu wyniósł 60 000,00 zł i w 100% został pokryty
z otrzymanej dotacji. 15 Laptopów przekazano Szkole Podstawowej w Młynarach, natomiast 5
przekazano Szkole Podstawowej w Błudowie. W czerwcu 2020 r. Ogłoszono kolejną edycję
konkursu dofinansowań do zakupu sprzętu do zdalnej nauki pn. „Zdalna Szkoła+”, w którym
Gmina Młynary złożyła wniosek. W sierpniu podpisano z Centrum Projektów Polska Cyfrowa
umowę dofinansowania na zakup laptopów do zdalnej nauki. Kwota możliwego
dofinansowania, która w przypadku Gminy Młynary wynosiła 55 000,00 zł tj. 100% kosztów
zadania bez wkładu własnego, uzależniona była od kategorii i wielkości samorządu.
W październiku dokonano odbioru dostawy 16 nowych laptopów do zdalnej nauki,
zakupionych z dofinansowania ramach programu Zdalna Szkoła +. 11 laptopów zostało
przekazanych do Szkoły Podstawowej w Młynarach, a 5 do Szkoły Podstawowej
w Błudowie.
Łącznie w ramach obydwu konkursów zakupiono 36 laptopów do zdalnej nauki, z czego 26
trafiło do SP Młynary a 10 do SP Błudowo.

Edukacja przedszkolna
W 2020 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne. Uczęszczały do niego wszystkie
dzieci z gminy objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego. Opieka zorganizowana
została w pięciu oddziałach dla 125 dzieci.
W przedszkolu w Młynarach w 2020 zatrudnionych było: 12 nauczycieli (10,87 etatów
pedagogicznych), 11 pracowników administracji i obsługi.
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W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 1 305 486,20 zł, z czego
114 766,00 zł to dotacja przedszkolna zaś 1 190 720,20 zł to koszty własne gminy.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy a jego wypłatę realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Młynary jako zadanie
zlecone.
W 2020 roku dofinansowania udzielono 4 pracodawcom, z czego 3 młodocianych kształconych
było w formie nauki zawodu a 1 młodociany w formie przyuczenia do wykonywania określonej
pracy, na łączną kwotę 24.036,95 zł oraz odmówiono przyznania dofinansowania 1 pracodawcy
z powodu nie spełnienia warunków określonych w ustawie. Poniżej w tabeli przedstawione są
kwoty i liczby przyznanych decyzji w 2020 roku oraz 2 lat poprzedzających.

ROK
2018
2019
2020

ROK
2018
2019
2020

NAUKA ZAWODU
LICZBA
LICZBA
MŁODOCIANYCH
PRACODAWCÓW
5
4
7
6
3
3

KWOTA
DOFINANSOWANIA
40 405,00
45 343,28
21 496,95

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
LICZBA
LICZBA
KWOTA
MŁODOCIANYCH
PRACODAWCÓW
DOFINANSOWANIA
1
1
2 540,00
1
1
2 540,00
1
1
2 540,00

8. Kultura
W gminie w 2020 r. funkcjonował Ośrodek Kultury w Młynarach mający w swojej strukturze
Bibliotekę Publiczną w Młynarach, Stadion Miejski oraz dwie świetlice wiejskie: w Nowym
Monasterzysku i Starym Monasterzysku. W administracji Ośrodka Kultury w 2020 roku
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pozostawał również obiekt sportowy Orlik. W poprzednim roku nie zakończono ich
działalności. Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z
wykluczeniem obiektów sportowych.
Wydarzenia zorganizowane w 2020 roku:
Koncerty i przeglądy artystyczne:
1. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Od 12.03.2020r.- ogłoszenie stanu epidemii, wszystkie imprezy zostały odwołane.
Wystawy malarskie: odwołane
Spotkania tematyczne/ warsztaty:
1. Warsztaty z emisji głosu i ekspresji scenicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Stałe spotkania biblioteczne dla najmłodszych czytelników do 12.03.
3. Warsztaty podczas ferii zimowych: wokalne, instrumentalne, plastyczne, taneczne,
kulinarne, sportowe, gry planszowe i gry zręcznościowe, turnieje sportowe.
4. „Babski wieczór”- spotkanie autorskie z Iwoną Kinzler połączone z prelekcją na temat roli
kobiet w historii Polski.
5. Spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim.
6. Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Wyjazdy: odwołane
Imprezy rekreacyjno- sportowe i kulturalne: odwołane

Zabawy:
1. Zabawa karnawałowa dla najmłodszych.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 500 mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się
z poniesieniem kosztów w wysokości ok. 7427,41
Sekcje funkcjonujące przy Ośrodku Kultury: zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym
bądź on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
1. Wokalna: ok. 40 os.
- grupa wokalna "Śpiewające koty i chomiki"
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- grupa wokalna "Czerwone świniaki"
- zespół Integraton
2. Instrumentalna: ok. 14 os.
- działająca przy grupach wokalnych
- indywidualne spotkania
3. Plastyczna: ok.10 os.
4. Języka angielskiego: ok. 12 os.- dzieci; 8 osób- dorośli
5. Taneczna: ok. 35 os.
- grupa Mini Impuls
- grupa Impuls
- grupa przedszkolna
-dorośli.
Liczebność powyższych grup jest zmienna.
Biblioteka Publiczna w Młynarach
W gminie w 2020 r. funkcjonowała jedna Biblioteka Publiczna. W 2020 r. nie otwarto/
nie zamknięto filii. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie dostosowano budynku
biblioteki, znajdującej się przy ulicy 1-go Maja 6

w Młynarach.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 6754 woluminów, zaś na koniec roku
–6315 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,53
na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 1,43 na dzień 31 grudnia 2020 r. W 2019 r. biblioteka nie
zapewniła możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD.

W bibliotece nie ma zbiorów

audiowizualnych.
W ciągu roku zarejestrowano 261 czytelników aktywnie wypożyczających. Zaś ogółem
w bibliotece zapisanych jest 450 czytelników. W ciągu roku z usług oferowanych przez
bibliotekę skorzystało 3801 osób. Czytelnicy wypożyczyli łącznie z 5352 woluminów. W
poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteczne o 310 książek 749 woluminów zostało
zubytkowanych.
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W bibliotece zatrudnione są 2 osoby na 1,5 etatu. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie
zmieniła się.
W bibliotece użytkowano 5 komputerów, w tym 4 komputery z dostępem do
szerokopasmowego internetu. Zapewniamy katalog on-line oraz możliwość zdalnego
(internetowego) składania zamówień na książki oraz prolongatę na wypożyczone pozycje.
W 2020 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:
- stała ekspozycja nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę,
- cykliczne czytanie w przedszkolu książeczek dla najmłodszych ( ,,Pan Kuleczka", ,,Buba, ty
łobuziaku", ,,Kruk- czy łatwo być grzecznym", ,,Marysia", ,,Wielka księga uczuć",
-

przygotowanie

tematycznych

zajęć

bibliotecznych

dla

uczniów

ze

szkół

podstawowych oraz grup przedszkolnych (,,Wizyta Biedronek", ,,Pierwsze zwiastuny
wiosny"),
- zajęcia podczas ferii zimowych ( ,,Tworzymy własną książkę"),
- spotkania z czytelnikami,
- spotkania autorskie z Przemysławem Borkowskim
- realizacja projektu „Mały człowiek, wielka książka”.
Wszystkie wymienione akcje miały na celu promocję czytelnictwa. Biblioteka poniosła
w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie około 1162,37 zł. Na zakup nowości
wydawniczych poniesiono koszt 8514,29 z czego 2980 zł stanowiła dotacja z MKiDN.
W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
86 000 zł.

Infrastruktura:
W 2020 roku przeprowadzono prace remontowe oraz doposażono infrastrukturę
1. Biblioteka:
- remont klatki schodowej,
-remont sali plastycznej,
-remont sali muzycznej,
- wymiana oświetlenia w sali plastycznej i na klatce schodowej
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- doposażenie pracowni muzycznej w parawan akustyczny oraz zestaw oświetlenia
scenicznego (środki z dotacji Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy
Młynary)
2. Kino:
- remont klatki schodowej i wc,
-naprawa kominów,
-wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych w holu kina.
3. Obiekty sportowe:
- zakończenie remontu pawilonu sportowego (środki z Urzędu Miasta i Gminy Młynary
-wyposażenie stadionu w bramki ( środki z Funduszu Sołeckiego)
- wyposażenie stadionu w piłkochwyt ( środki z dotacji Klubu Sportowego Syrena)
- wyposażenie Orlika w piłkochwyty.

9. Pomoc społeczna
Diagnozę sytuacji społecznej gminy oraz prognozę strategicznych zmian, niezbędnych
działań i sposób ich realizacji określa dokument pn.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2025 (art. 16a i 17 ups).
Na mocy artykułu 16 b, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej
ustawą, gmina jest zobowiązana do opracowania i realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Strategia, w szczególności, zawiera diagnozę sytuacji społecznej
gminy oraz prognozę zmian objętych strategią a także określa cele strategiczne projektowanych
zmian, kierunki niezbędnych działań i sposób realizacji.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy
warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do integracji społecznej.
Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów
pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych zależy zarówno
od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej
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i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów
społecznych, w tym organizacji pozarządowych.
W Gminie Młynary zadania były realizowane dla trzech obszarów:
1. Edukacja publiczna, kultura.
2. Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
•

dla obszaru „Edukacja publiczna, kultura”

Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. Dostęp do kształcenia
ustawicznego, sprzyjanie działaniom kulturotwórczym społeczeństwa.
•

dla obszaru „Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość
życia lokalnej społeczności, integrująca mieszkańców, zachęcająca do samorealizacji
i wsparcia dla innych.
•

dla obszaru „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii”

Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. Efektywny system
przeciwdziałania nadużywaniu środków psychoaktywnych.

Realizacja zadań wynikających ze Strategii zdominowana była walką z epidemią koronawirusa.
Celem nadrzędnym było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego mieszkańców,
poprzez
o

stosowanie

szczególnych

się

do

rozwiązaniach

zapisów

Ustawy

związanych

z

z

dnia

2

zapobieganiem,

marca

2020

r.

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. Zmianami), wytycznych Burmistrza
i Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Mimo wielu trudności udało się zapewnić ciągłość realizacji zadań na rzecz mieszkańców.
Z analizy funkcjonowania pomocy społecznej za 2020 r. wynika, że w Gminie Młynary
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skorzystało 248 rodzin/osób, w tych rodzinach było - 555 osób, z tego: 498 osób
w wieku 0-65 oraz 57 osób w wieku poprodukcyjnym. Pomocy wyłącznie w postaci pracy
socjalnej – udzielono dla 59 rodzin. Praca socjalna to szereg działań mających na celu
ułatwienie funkcjonowania poprzez wzmacnianie i zwiększanie umiejętności samodzielnego
rozwiązywania problemów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku łącznie wydał 1103 decyzje administracyjnych
dotyczących przyznania pomocy.
Analiza przyczyn, dla których osoby i rodziny korzystały ze świadczeń pomocy
społecznej pokazuje, że nadal w największej ilości przypadków powodem przyznania pomocy
jest: długotrwała choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych. Inne powody występują w pojedynczych przypadkach.
Liczba beneficjentów pomocy społecznej utrzymuje się na podobnym poziomie
w stosunku do roku ubiegłego. Można zauważyć, że coraz częściej z pomocy korzystają
większe rodziny, osoby starsze, samotne. Wsparcie tych osób to przede wszystkim świadczenia
w formie zasiłku stałego, usług opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, świadczenia
pielęgnacyjnego czy skierowania do domu pomocy społecznej.
Ważnym jest tworzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku by
jak najdłużej w ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej funkcjonowały w środowisku.
W 2020 roku powstał obiekt wsparcia dziennego pn.” Klub Seniora”.
W gminie działa kilka grup integrujących osoby starsze: Koło Emerytów i Rencistów,
koło ZNP, kółko różańcowe. Jednak z powodu pandemii i wiążącej się z nią konieczności
izolacji - osoby starsze uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych indywidualnie (wycieczki
rowerowe, piesze, areobik, nording walking). Pojawia się problem samotności i depresji osób
starszych.
Gmina wspiera seniorów na wielu płaszczyznach min. poprzez realizację programów
krajowych „Wspieraj Seniora” czy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz przez
wzmożoną czujność i aktywność pracowników socjalnych M-GOPS i reagowanie na wszelkie
sygnały ze środowiska.
Świadczenia realizowane przez M-GOPS w Młynarach w 2020 roku
Lp.
1

Rodzaj świadczenia
Zasiłki celowe

Liczba rodzin
64

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Liczba godzin /
inne

232

32

Raport o stanie gminy Młynary za 2020 rok
2

Zasiłki stałe

41

446

3

Zasiłki okresowe

124

743

4

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

14

1 475 godz.

5

Usługi opiekuńcze

8

2 161 godz.

6

Posiłek w szkole i w
domu

7

Zasiłek celowy i
świadczenia rzeczowe

171

8

Świadczenia rzeczowe
(opał)

10

9

Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej

10 Stypendium szkolne

446

50

10

35

618 godz.

8706

55
549

260

549
5100

15 Świadczenie
pielęgnacyjne

43

543

16 Zasiłek dla opiekunek

7

98

17 Specjalny zasiłek
opiekuńczy

10

183

18 Domy Pomocy
Społecznej

10

19

Dzieci przebywające w
pieczy zastępczej

20

Procedura Niebieskiej
Karty

21

Karta Dużej Rodziny

22

Bank Żywności

23

Asystent rodziny

24

Program Wspieraj
Seniora

-

102
778

13 Dobry Start
14 Zasiłek rodzinny i
pielęgnacyjny

12
7

11 Świadczenie
wychowawcze
12 Fundusz alimentacyjny

1065

9
13
5 posiedzeń
procedur 18grup roboczych
NK
25

69
718

9

40 812,15 kg

22 dzieci
11 969,00 zł
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25 Interwencje na sygnały
mieszkańców

8

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
(art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planowanych działań
mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do
prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie
pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania
koncentrowały

się

nie

tylko

na

dziecku,

ale

na

całej

rodzinie,

również

w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania
przez nią funkcji opiekuńczej. Rodzice powinni zapewnić opiekę i wychowanie dziecku, dbać
o jego prawidłowy rozwój, ochronę zdrowia, umożliwienie edukacji oraz rozwijanie talentów.
W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą
rodziców bądź pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro to jest zagrożone, dziecko powinno
być chronione przez władze publiczne. Problemy występujące w takiej rodzinie często są
złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Alkoholizm, przemoc, niewydolność w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie
rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia.
Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby
zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych
działań. Rodziny dysfunkcjonalne wymagają stałego monitorowania przez pracowników
socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów
sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy
kierować się zasadą podstawowej roli rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę
w jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby
przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny
naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy
dziecko musi opuścić własną rodzinę. Formy organizowania wparcia na rzecz rodziny, należy
konsekwentnie realizować. Zamiast zastępować rodzinę w wypełnianiu podstawowych
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funkcji, między innymi opiekuńczo-wychowawczych, należy wspierać ją
i wspomagać, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz eliminować sytuacje, kiedy
dziecko musi opuścić własną rodzinę.
Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej nie oznacza rozwiązania problemu
rodziny. Z uwagi na więzi emocjonalne dziecka z rodziną i środowiskiem, konieczne jest
motywowanie rodziców do zmiany oraz praca prowadząca do stworzenia prawidłowych
warunków rozwoju dziecka w rodzinie naturalnej i jego powrotu do domu.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Młynary został opracowany na lata 2018 2020 i stanowi realizację wytycznych wymienionej wyżej ustawy i jest spójny z Gminną
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowaną na lata 2016 – 2025.
Celem głównym Programu jest wsparcie i wzmocnienie oraz przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
Głównymi odbiorcami Programu są rodziny zamieszkałe na terenie miasta i Gminy Młynary,
doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych i z prowadzeniem gospodarstwa
domowego, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym została
odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy
zastępczej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych
wychowawczo. Adresatami będą także rodziny w sytuacjach kryzysowych wynikających
z problemów rodziców (konflikty małżonków, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo), rodziny
przeżywające trudności związane ze stanem zdrowia dziecka, małoletnie matki.
Natomiast działania profilaktyczne i edukacyjne przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców
gminy.
Wnioski z realizacji programu i potrzeby w zakresie realizacji zadania - wspieranie rodziny:
1) Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
2) Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn. Klub Seniora dla osób po 60 r.ż.
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie innych instytucji w organizacji
rodzinnych imprez środowiskowych oraz zajęć aktywizujących dla dorosłych.
4) Kontynuacja zatrudnienia psychologa terapeuty uzależnień.
5) Rozszerzanie oferty przy współpracy z Ośrodkiem Kultury, współpraca stowarzyszeń.
6) Wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,
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która wymusza weryfikację potrzeb i problemów rodzin a w szczególności dzieci.
Ocena realizacji zadań w kontekście Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach realizując ustawę
o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im właściwe funkcjonowanie w środowisku. Podejmuje
działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem. Udzielana pomoc jest stosowna do okoliczności uzasadniających jej udzielenie,
a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów
i możliwości finansowych gminy. Dokument „Ocena zasobów pomocy społecznej” zawiera
szczegółowe informacje dotyczące lokalnych zasobów oraz ocenę poziomu zabezpieczenia
potrzeb mieszkańców gminy w obszarze pomocy społecznej.
Analiza zebranych danych oraz wskaźników zasobów pomocy społecznej pozwala na
wskazanie kluczowych problemów stojących przed samorządem gminnym w zakresie pomocy
i integracji społecznej. Jest to przede wszystkim:
1. Zapewnienie wsparcia, opieki i pielęgnacji osobom starszym i niepełnosprawnym.
1) Liczba osób kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej
utrzymuje się na tym samym poziomie jak w 2019, jednak należy liczyć się ze
wzrostem kosztów za pobyt osób, za które częściową odpłatność ponosi gmina.
Koszty

zapewnienia

tej

opieki

stanowią

znaczne,

stałe

i długotrwałe zobowiązanie dla budżetu gminy.
2) Konieczne jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług opiekuńczych.
Związane jest to, przede wszystkim, ze wzrostem liczby osób w podeszłym
wieku i chorych po epidemii. Należy mieć na uwadze zwiększenie zatrudnienia
wykwalifikowanych opiekunek /z kursami masażu, rehabilitacji, pielęgnacji
odleżyn itp./ by osoby jak najdłużej pozostawały w miejscu zamieszkania.
3) Rozwój i wprowadzanie nowych form aktywizacji osób powyżej 60 roku życia.
Z danych demograficznych wynika, że stale rośnie grupa mieszkańców, którzy
ukończyli 60 rok życia. Konieczne staje się zaplanowanie różnorodnych form
aktywizacji dla tych osób zgodnych z ich zainteresowaniami.
4) Otwarcie utworzonej w 2020 r placówki wsparcia dziennego np. Klub Seniora.
2. Zatrudnienie wspierane i wzmocnienie lokalnego rynku pracy.
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W dalszym ciągu należy wspierać wszelkie inicjatywy dotyczące osób pozbawionych
zatrudnienia (prace społeczno-użyteczne, roboty publiczne, staże, prace interwencyjne),
jak również lokalnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.
3. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez:
1) Kontynuowanie zatrudnienia i rozwijanie form pracy asystenta rodziny.
2) Zabezpieczenie środków na pokrywanie części kosztów związanych z pobytem dzieci
w pieczy zastępczej.
4. Rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej i zawodowej dla
osób i rodzin zagrożonym wykluczeniem społecznym przy pomocy zewnętrznych
środków finansowych w ramach RPO na lata 2014-2020, i współpraca z realizatorami
projektów.
5. Rozwój poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego,
6. Nowe formy wsparcia po pandemii: monitoring środowisk tzw. zagrożonych,
utrzymanie kontaktu wspierającego z inicjatywy pracowników i poradnictwo socjalne.
Zastanawiając się nad wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem
faktycznych potrzeb i problemów społecznych, biorąc jednocześnie pod uwagę możliwości
ekonomiczne Miasta i Gminy Młynary należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie
gwarantującym zaspokojenie podstawowych, a więc najważniejszych potrzeb życiowych
klientów, a także części zadań określonych przez ustawodawcę jako fakultatywne. Wymiar
występujących problemów społecznych ukazuje konieczność stopniowego zwiększenia
nakładów i środków na realizację niektórych nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy
społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także na dalszy rozwój działań
ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, które mogą
wystąpić w przyszłości.
Mając na względzie analizę zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Młynary
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1. Miasto i Gmina Młynary posiada 4 świetlice wiejskie będące formą wsparcia dla
mieszkańców.
2. Na terenie miasta i gminy są 2 Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole w Młynarach.
3. M-GOPS wspiera osoby niepełnosprawne współpracując z innymi jednostkami: WTZ
w Kamienniku Wielkim i ŚDS w Przezmarku.
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4. Działania w ramach pracy socjalnej realizowane są również za pośrednictwem innych
jednostek z terenu naszej gminy, powiatu elbląskiego i miasta Elbląg.
5. W chwili obecnej istnieje potrzeba rozwiązania kwestii mieszkania chronionego.
(zadanie własne obowiązkowe)
6. Ważną kwestią jest tworzenie miejsc pracy, kontynuacja współpracy z PUP Elbląg,
Bankiem Żywności oraz stowarzyszeniami i instytucjami realizującymi projekty
z EFS.
7. Zauważalny proces starzenia się społeczeństwa w gminie Młynary powoduje
konieczność zapewnienia opieki osobom w wieku poprodukcyjnym, które są jej
pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest w stanie zapewnić jej
w wymaganym zakresie. Dlatego niezwykle ważnym staje się wzmocnienie
środowiskowych form wsparcia dla tej grupy mieszkańców, poprzez usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania.
8. W roku 2020 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach
zatrudniony był 1 Asystent rodziny (w ramach umowy zlecenia), który wsparciem
obejmował 10 rodzin. Zatrudnienie asystenta rodziny stanowi uzasadnioną potrzebę
i jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym.
9. Utrzymanie zasobów kadrowych tut. Ośrodka Pomocy na poziomie zabezpieczającym
realizację wszystkich zadań określonych w ustawach szczegółowych z obszaru pomocy
społecznej i polityki społecznej. Niewątpliwie ogrom problemów, jakie uniemożliwiają
rodzinom

poprawne

funkcjonowanie

w

środowisku

wymaga

właściwego

diagnozowania i podejmowania działań przez pracowników tut. Ośrodka. Do realizacji
tych zadań potrzebna jest nie tylko odpowiednio wykwalifikowana kadra, ale przede
wszystkim odpowiednia liczba zatrudnionych pracowników.
10. Zabezpieczenie środków finansowych na udzielanie pomocy i wsparcia w formie
świadczeń o charakterze finansowym i niefinansowym na poziomie rzeczywistych
i prawnie uzasadnionych potrzeb mieszkańców gminy zgodnie z prognozami zawartymi
w niniejszym dokumencie.

10. Zaopatrywanie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków

38

Raport o stanie gminy Młynary za 2020 rok
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy
Młynary, prowadzi działalność operacyjną od 01 marca 2018 r. powstał po postawieniu
w stan likwidacji spółki Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o..
PODSTAWOWYM PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU JEST:
•

Zbiorowe zaopatrzenie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Młynary.

•

Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.

•

Nadzór i kontrola nad jakością wody oraz odprowadzanych ścieków zgodnie
z pozwoleniami i obowiązującymi przepisami.

•

Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

•

Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym/remontowym w branży wodociągowo
– kanalizacyjnej.

•

Likwidacja awarii powstających na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

•

Obsługa klienta w terenie i w biurze obsługi klienta.

•

Dokonywanie odczytów wodomierzy mające na celu bieżącą kontrolę ich wskazań
oraz prawidłowe rozliczanie zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach obsługuje 1296 odbiorów usług.
Obrót przedsiębiorstwa w 2020 r. wyniósł:
Przychody 2 364 821,09 zł.
Koszty 1 939 192,18 zł.
Stan zatrudnienia:
Na dzień 31.12.2020 r. stan zatrudnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosił – 19 osób,
tj. 18,5 etatu, w tym:
Biuro – 6 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, referent ds.
administracyjnych, inkasent, młodszy referent -zobowiązanie stażowe UP zgodne z umową
CAZPRP.613.5.84.2020 ) ,
Stacje Uzdatniania Wody Młynary i Karszewo – 4 osoby (brygadzista, operatorzy urządzeń
SUW i sieci wodociągowych),
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Oczyszczalnia ścieków – 7 osób ( 2 brygadzistów, 5 operatorów urządzeń oczyszczalni
ścieków), 1 pracownik gospodarczy + 1 pracownik gospodarczy na zastępstwo.
Pracownicy biura i Stacji Uzdatniania Wody pracują w systemie jednej zmiany tj: poniedziałki,
wtorki, czwartki– praca w godzinach od 7:00 do 15:00, środy od 07:00 do 16:00, piątki od 7:00
do 14:00
Pracownicy Stacji Uzdatniania Wody w soboty, niedziele i święta nadzorują pracę Stacji
w formie gotowości do podjęcia dyżurów.
Pracownicy Oczyszczalni pracują w systemie równoważnym. Od grudnia 2020r. podjęto próby
w kierunku wyeliminowania zmian pracy nocnej a w niedziele i święta praca wykonywana jest
w formie dyżurów.
Produkcja i sprzedaż wody:
Zakład obsługuje dwie Stacje Uzdatniania Wody, w Młynarach (rok budowy 1987)
i w Karszewie (modernizacja rok 2014).
W 2020 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach wyprodukowano 175 353 m³ wody,
sprzedano 128 151 m³, po wykorzystaniu około 16 000 m³ na cele technologiczne (płukanie
filtrów, czyszczenie złóż, płukanie sieci, prasowanie osadów w oczyszczalni ścieków) strata
wyniosła około 17,3% (w 2019r strata wynosiła około 35 %) .
W 2020 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie wyprodukowano 59 513 m³ wody,
sprzedano 38 055 m³, po wykorzystaniu około 3 000 m³ na cele technologiczne (płukanie
filtrów, płukanie sieci) strata wyniosła około 30 % (w2019r strata wynosiła około 44 %) .
Na odnotowany w 2020r. spadek strat w produkcji wody mają wpływ następujące działania:
•

Skuteczniejsze lokalizowanie awarii na sieciach wodociągowych, poprzez regularne
objazdy terenu a także dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy widząc wycieki
niezwłocznie informują pracowników ZWiK,

•

Instalacja studni wodomierzowych,

•

Sukcesywna wymiana wodomierzy,

•

Kontrola hydrantów i ich oplombowanie (zrywanie plomb lub uszkodzenia zgłaszane
są do odpowiednich organów), Uwaga !!! Hydrant może uruchomić wyłącznie
pracownik wodociągów lub w przypadku pożaru Straż Pożarna.

Odbiór i oczyszczanie ścieków:
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Odbiór ścieków dopływających miejską kanalizacją sanitarną, odbywa się w Oczyszczalni
ścieków położonej w Młynarach przy ul. Dworcowej 32 A, oddanej do eksploatacji w 1993r.
Zbiorcze odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie na terenie miasta Młynary, pozostała
część gminy nie jest skanalizowana.
W 2020r. zbiorczą siecią kanalizacyjną odprowadzono 242 454 m³, ścieków, obciążono
klientów za odbiór i oczyszczenie ścieków w ilości 199 131 m³, różnica/strata wynosi 43 323
m³- około 22 % (w roku 2019r. różnica/strata wynosiła 15% )
Głównym źródłem „strat na ściekach" są napływy do kanalizacji sanitarnej i dalej, do
oczyszczalni ścieków tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe).
W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych,
gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
W przypadku zlokalizowania takowych przyłączeń Zakład wzywa do trwałego odcięcia
elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej oraz zgłoszenia
w formie pisemnej do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach odłączenia
instalacji.
Należy podkreślić, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest obciążany opłatami przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za całą produkcję wody oraz całość
odprowadzonych ścieków, ani w jednym ani

w drugim przypadku nie można

w rozliczeniu odjąć strat.

Proces windykacyjny:
Stan należności odbiorców wobec Zakładu- nieuregulowane co najmniej dwa okresy
obrachunkowe i powyżej, na koniec 2020 r. wyniósł 25 921,21 zł. ( na koniec 2019 r. - 29
190,07 zł.)
Zakład prowadzi regularnie proces windykacyjny, w 2020 r. wystawiono i doręczono 440
wezwań do zapłaty, dodatkowo w kilku przypadkach Zakład wystąpił z pozwami o zapłatę do
Sądu.
Remonty, awarie, zakupy, dokumentacja, BHP:
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W 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podejmował niezbędne działania, które wiązały
się z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przede wszystkim :
•

Wykonano remont grzebienia zbierającego skratki, zamontowanego na zgarniaczu
wstępnego oczyszczania w oczyszczalni ścieków,

•

remont/przebudowa przepompowni ścieków za Strażą Pożarną (instalacja nowego
zbiornika wraz z szafą sterującą),

•

remont/instalacja nowych napędów przepustnic w zbiornikach SBR, celem
częściowego zautomatyzowania pracy oczyszczalni,

•

remont pompy zatapialnej wraz z wymianą urządzenia softstart w oczyszczalni ścieków,

•

wymiana sondy tlenowej w zbiorniku SBR 3 oraz elektrod zespolonych REDOX
we wszystkich zbiornikach SBR,

•

uruchomienie monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków, celem ochrony obiektów
i zbiorników w godzinach nocnych,

•

zakup i wymiana sprężarki podłączonej do prasy odwadniania nadmiernych osadów,

•

wykonano remont dmuchawy DR 112 oraz wymieniono kompensator mieszkowy
kołnierzowy,

•

wykonano przegląd prasy filtracyjnej do odwadniania nadmiernych osadów wraz
z wymianą 53 szt. dysz płuczących,

•

zakończono remont pomieszczeń socjalnych w oczyszczalni ścieków,

•

wykonano remont studni kanalizacyjnej odbierającej ścieki przemysłowe mleczarskie,
zainstalowano urządzenia kontrolno- pomiarowe (ilość, pH, temperatura), wizualizacja
pomiarów przekazywana jest do zakładu drogą elektroniczną, za przekroczenia
parametrów naliczane są kary umowne,

•

w SUW Młynary wymieniono sześć mieszaczy wodno-powietrznych,

•

wykonano remont studni głębinowych, wymiana rur tłocznych w studni głębinowej nr
1 wraz z wymianą akcesoriów elektrycznych w skrzynce rozdzielczej łączącej
przewód elektryczny pompy głębinowej z SUW Młynary,

•

wykonano przegląd agregatów prądotwórczych,

•

Wymiana pompy pionowej do zestawu hydroforowego

w przepompowni wody

w Mikołajkach,
•

W SUW Karszewo zainstalowano i uruchomiono monitoring celem ochrony obiektów
i ujęć wody SUW Karszewo,
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•

na zlecenie Urzędu Gminy wykonano przyłącze wodociągowe do remontowanego
budynku (stare przedszkole),

•

w

związku

z

nagłą

awarią

przeprowadzono

remont

sieci

wodociągowej

w miejscowości Rucianka, odcinek 30 mb, zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym,
•

wymieniono 119 szt. wodomierzy, w tym: 60 szt. z odczytem radiowym. W siedmiu
budynkach wielolokalowych zainstalowano dodatkowo wodomierze główne, które
wskazują rzeczywisty pobór wody przez daną wspólnotę, w przypadku powstania
różnic między odczytem u odbiorców indywidualnych wspólnoty a wodomierzem
głównym, koszty ponosi wspólnota. Zakład będzie kontynuował instalację wodomierzy
z nakładką radiową. Jak ważne i potrzebne jest nowoczesne rozwiązanie pokazała nam
sytuacja pandemiczna, byliśmy zmuszeni unikać bezpośrednich odczytów wodomierzy
w mieszkaniach odbiorców, faktury okresowo wystawiane były na podstawie tzw.
uśredniania,

•

zainstalowano 17 studni wodomierzowych- instalacja studni ma na celu przede
wszystkim wyjście z odczytami na zewnątrz gospodarstw, z budynków gospodarczych
, piwnic a także w celu identyfikacji rzeczywistego poboru wody. Analizy pokazały, że
sprzedaż wody do tych punktów, analizując ten sam okres rozliczeniowy, wzrosła
o około 4 000 m 3 ,

•

usunięto 46 poważnych awarii sieci wodociągowej oraz 67 innych drobnych awarii
związanych z siecią wodociągowo-kanalizacyjną,

•

W SUW Karszewo wykonano naprawę sterowania , uruchamiania i wyłączania pomp
głębinowych a w zbiorniku uzdatniającym wodę wymieniono pierścienie Białeckiego,

•

prowadzona jest

„Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych

oczyszczalni ścieków”, dane przekazywane są do Urzędu Gminy,
•

pracownicy regularnie w wymaganych okresach są szkoleni w zakresie BHP, których
celem jest uzyskanie przez pracowników odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do
obsługi urządzeń, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych,

•

zakupiono niezbędne urządzenia wspomagające pracę pracowników Oczyszczalni
ścieków i Stacji Uzdatniania Wody: zagęszczarkę płytową , urządzenie do badania
hydrantów zewnętrznych, podkaszarki, młotowiertarkę, rusztowanie, dwa kontenery do
przewozu wody pitnej, prasę ręczna hydrauliczna do rur PEX, gwintownicę do rur, piłę
posuwowa,
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•

W zakresie ochrony pracowników ZWiK przed Covid, zgodnie z rozporządzeniami,
regularnie zaopatrywano pracowników w akcesoria ochronne (maseczki, rękawice,
płyny do dezynfekcji, przyłbice, zakupiono stacje do dezynfekcji rąk, które ustawiono
przy wejściach do obiektów biura ZWiK i oczyszczalni),

•

zgodnie z przepisami prowadzono monitoring jakości wody i jakości ścieków, poprzez
zlecanie badań w akredytowanym laboratorium,

•

w miarę posiadanych możliwości technicznych poprawiono gospodarkę osadową,
wywieziono o 80 ton więcej ustabilizowanych osadów ściekowych w porównaniu do
2019r.

Wszelkie działania Zakładu mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków
a co za tym idzie dbałość o odbiorców. Należy podkreślić, że pracownicy swoją pracę wykonują
sumiennie i z zaangażowaniem, nie tylko z powodów ekonomicznych, ale przede wszystkim z
racji przynależności społecznej. Wszyscy pracownicy ZWiK Młynary są mieszkańcami Miasta
i Gminy Młynary i jakiekolwiek problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotykają
również nas.

11. Gospodarka odpadami komunalnymi
W dniu 26 czerwca 2019 roku w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa
z firmą KOMA Olsztyn Sp. z o.o. ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn na odbiór, transport
i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

z

nieruchomości

zlokalizowanych

na terenie Gminy Młynary. Termin realizacji umowy ustalono na okres od 01 lipca 2019 roku
do 31 grudnia 2020 roku.
Zgodnie z uchwałą nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2019
roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, właściciele
nieruchomości uzyskali możliwość wyboru sposobu gromadzenia odpadów komunalnych
w sposób selektywny lub nieselektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 15,00 zł miesięcznie
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast w sposób nieselektywny wynosiła
30,00 zł miesięcznie. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
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odpady komunalne ustalono następujące stawki opłaty miesięcznej za pojemnik o określonej
pojemności, jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny:
•

pojemnik o pojemności 110 l- w wysokości 45,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 52,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 104,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 250,00 zł.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
ustalono następujące stawki opłaty miesięcznej za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli
odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
•

pojemnik o pojemności 110 l- w wysokości 65,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 78,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 156,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 348,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała Rady Miejskiej obowiązywała od dnia 01 lipca 2019 roku
do 31 maja 2020 r.
Natomiast uchwałą Rady Miejskiej nr XX/129/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynary
wprowadzono w sposób obowiązkowy selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów
komunalnych. Uchwała obowiązywała od dnia 01 czerwca 2020 roku. Jej założenia w zakresie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują do dnia dzisiejszego.
Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/132/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki
tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wprowadzono stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł
za osobę miesięcznie. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli niewypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny w wysokości 72,00 zł za osobę miesięcznie. Zwolniono w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady
komunalne

w

kompostowniku

przydomowym.

Zwolnienie

przysługuje

w wysokości 1 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. W przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono dla odpadów zbieranych
w sposób selektywny następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
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•

pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 16,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 32,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 54,00 zł.

Z kolei w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne

i

niewypełniany

jest

obowiązek

zbierania

odpadów

komunalnych

w sposób selektywny, ustalono następujące podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności:
•

pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 48,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 96,00 zł,

•

pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 162,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/131/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wprowadzono
możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej e-PUAP. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
System gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Młynary obejmuje właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz pojemników ustawionych w miejscach
publicznych. Zbiórka i wywóz odpadów odbywają się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego
Planu

Gospodarki

Odpadami

dla

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2016-2022 oraz przepisami prawa polskiego.
Na terenie Gminy Młynary obowiązuje pojemnikowo- workowy system zbiórki
odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie
zobowiązani są zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów
zobowiązany jest dostarczyć wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Odpady

zbierane

selektywnie zostały podzielone na następujące frakcje: tworzywa sztuczne i metale, papier
i tektura, szkło, odpady biodegradowalne. Wprowadzono cztery kolory worków
i pojemników, odpowiednio: żółty, niebieski, zielony, brązowy. Odbiór odpadów
biodegradowalnych z nieruchomości w okresie od 01 kwietnia do 31 października odbywał się
raz na tydzień, a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie. Zapewniono również możliwość
odbioru popiołu z nieruchomości, które dobrowolnie zgłosiły chęć jego przekazania. Posiadacz
nieruchomości

zobowiązany

był

zapewnić

pojemnik

lub

worki

do gromadzenia popiołu. Ustalono odbiór popiołu w okresie od 15 maja do 15 września,
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co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. Częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, ustalono raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem
sporządzonym przez wykonawcę, uzgodniony i zaakceptowanym przez Gminę Młynary.
Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) gromadzone były w pojemnikach
o pojemności 35 l, 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l. Częstotliwość wywozu ustanowiono raz
w tygodniu. Dodatkowo w okresie od 20 października do 10 listopada zapewniono dwa
dodatkowe wywozy odpadów z cmentarzy komunalnych.
Ponadto zapewniono mieszkańcom możliwość odbioru mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów elektronicznych i elektrycznych. Przeprowadzono wywóz
wyżej wymienionych odpadów sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej
zbiórki odpadów komunalnych. Odbyło się 6 objazdowych zbiórek, podczas których odebrano
odpady komunalne z 415 nieruchomości.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 01 sierpnia
2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
mieszkańcy objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą – bez ponoszenia
dodatkowych kosztów – przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zlokalizowanego na terenie Stacji Przeładunkowej w Robitach, następujące odpady:
•

papier i tektura – w każdej ilości,

•

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

•

szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,

•

odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości,

•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,

•

odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,

•

zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

•

przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,

•

odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 1,5 Mg/rok z jednej nieruchomości,

•

zużyte opony z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuk/rok z jednej nieruchomości.

Dodatkowo zostały zorganizowane miejsca przekazania odpadów problematycznych,
to

jest:

przeterminowane

leki,

zużyte

baterie

i

akumulatory.

Punktem

zbiórki

przeterminowanych lekarstw była Apteka „AZALIA”, zlokalizowana przy ul. Dworcowej 32B
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w Młynarach. Obsługę punktu zbiórki przeterminowanych lekarstw prowadził Zakład Usług
Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk z siedzibą w Zaścianki 37 m. 1, 14-420 Młynary.
Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe mieszkańcy mogli wyrzucać do specjalnych
pojemników usytuowanych w następujących miejscach:
•

Urząd Miasta i Gminy, ul. Dworcowa 29,

•

Przedszkole, ul. Polna 4,

•

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego, ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary.

Obsługę punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych prowadziła
REBA

Organizacja

Odzysku

Spółka

Akcyjna

z

siedzibą

w

Warszawie

przy ul. Kubickiego 19/16.
Według danych uzyskanych na koniec grudnia 2020 roku liczba mieszkańców
zameldowanych na terenie Gminy Młynary wynosiła 4403 osoby, w tym 1746 osób stanowili
mieszkańcy miasta, a 2657 osób mieszkańcy wsi. Systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi na podstawie złożonych do Urzędu Miasta i Gminy w sposób bezpośredni
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej deklaracji, objęto 1171 nieruchomości, czyli 3344
mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 roku).
Głównymi przyczynami różnicy między liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych
na terenie Gminy Młynary są emigracje mieszkańców za granicę w celach zarobkowych,
przebywanie uczniów i studentów w bursach i akademikach, objęcie specjalistyczną opieką
osób starszych i schorowanych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, zamieszkiwanie
w innych gminach a także nie dopełnienie obowiązku meldunkowego przez mieszkańców.
Według danych przekazanych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą
w Elblągu, w 2020 roku z terenu Gminy Młynary zostało przekazanych 1 086,94 Mg odpadów
komunalnych.
Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Młynary została przedstawiona w formie
tabelarycznej, za pomocą poniższej tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Młynary
w 2020 roku (w Mg)
Rodzaj odpadu
Niesegregowane odpady komunalne
Szkło

Kod odpadu
20 03 01
20 01 02

Ilość odebranych odpadów (Mg)
719,88
60,42
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Tworzywa sztuczne
Papier i tektura
Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny (popiół)
Odpady ulegające biodegradacji
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
Zużyte
urządzenia
elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady wielkogabarytowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń
inne niż wymienione w 16 02 15
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06
Odpadowa papa
Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
RAZEM

20 01 39
20 01 01

87,62
14,42

20 01 99

52,06

20 02 01
20 02 03

49,28
0,20

20 01 36

9,64

20 03 07
15 01 01
15 01 02
15 01 07k

61,52
14,19
0,24
0,28

16 02 14

0,13

16 02 16

2,26

17 01 07

1,56

17 03 80

1,98

17 09 04

11,26
1 086,94

Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli nr 1, rodzaj i ilość odebranych odpadów
komunalnych

z

terenu

Gminy

Młynary

w

2020

roku,

możemy

stwierdzić,

że zdecydowaną większość odebranych odpadów komunalnych stanowią niesegregowane
odpady komunalne. Ich udział stanowi 66,23%. Pozostałe rodzaje odebranych odpadów
w porównaniu do nieselektywnych odpadów komunalnych zajmują niewielki udział.
Tworzywa sztuczne stanowią 8,06% wszystkich odebranych odpadów komunalnych.
Na podobnym poziomie plasują się odpady wielkogabarytowe, a także szkło. Odpowiednio
w udziale 5,66 i 5,56%. Nieznacznie niższą wielkością, bo o niecały 1% udziału, cechują się
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) oraz odpady ulegające
biodegradacji. Ich partycypacja w stosunku do ogółu odebranych odpadów komunalnych
wynosi 4,79 i 4,53%.

Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury stanowią

odpowiednio 1,33 i 1,31% udziału odebranych odpadów komunalnych. Nieco niższą wartością
odznaczają się zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
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w

17

09

01,

17

09

02

i

17

09

03

oraz

zużyte

urządzenia

elektryczne

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, wynoszą kolejno 1,04
i 0,89%. Minimalnym udziałem o wielkości 0,14, 0,18 i 0,21% charakteryzują się odpowiednio
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, odpadowa papa
i elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15. Znikomą wielkość
udziału odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Młynary w 2020 roku, na poziomie
od 0,01 do 0,03% stanowią zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
opakowania z tworzyw sztucznych, inne odpady nie ulegające biodegradacji, opakowania
ze szkła.
Pod koniec 2020 roku sfinalizowano budowę półboksu na Stacji Przeładunkowej
Odpadów Komunalnych w Robitach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Gminy Pasłęk, Gminy Młynary, Gminy Rychliki i Gminy Wilczęta. Wartość
zadania będącego przedmiotem umowy określono na kwotę 39 360,00. Z budżetu Gminy
Młynary udzielono pomoc finansową Gminie Pasłęk w formie dotacji celowej w wysokości
5 624,54 zł z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania.
Na terenie Gminy Młynary w 2020 roku zlokalizowano trzy nielegalne wysypiska
śmieci. Pierwsze, mieściło się w Młynarach na działce nr 62, zlokalizowanej naprzeciw bloku
mieszkalnego przy ul. Rynek 3. Sprawa zakończyła się pozytywnie bez konieczności
interwencji służb porządkowych. Odpady zostały sprzątnięte. Również drugie wysypisko,
położone

w

miejscowości

Zastawo,

nr

działki

153

i

154

zostało

uprzątnięte

bez udziału Policji. Natomiast trzecie nielegalne wysypisko znajdowało się na działce nr 106,
obręb Kraskowo. Sprawa została zgłoszona na Policję, jednak postępowanie zostało umorzone
ze względu na nieodnalezienie sprawcy.

12. Gospodarka komunalna
W 2020 roku zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Młynary obejmował następujące
mieszkania: 17 lokali mieszkalnych, 1 lokal socjalny i 1 lokal tymczasowy. Łączna
powierzchnia wszystkich lokali to 797,02 m². Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
wyniosła 42,25 m² tj.: 797,02 m² : 19 lokali = 41,94 m². Na terenie Miasta i Gminy Młynarach
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zameldowanych jest 4403 osoby. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy powierzchnia
użytkowa mieszkania wyniosła 0,18 cm/osobę tj.: 797,02 m² : 4403 osoby = 0,181 cm/osobę.
W 2020 roku nie zawierano umów o najem lokalu mieszkalnego. Wszystkie mieszkania
należące do mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary oddano w najem. Również nie
dokonano sprzedaży nieruchomości lokalowej.
Na dzień 1 stycznia 2020 roku zaległość w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły do kwoty 34 932,62 zł, zaległość ta dotyczyła 7 mieszkań. W ciągu roku nastąpił
wzrost zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 rok do kwoty 38 093,14 zł. Zaległość dotyczy
7 mieszkań. W 2020 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 6 407,88
zł, beneficjentami były 3 rodziny. Kwota najniższego dodatku wyniosła 77,02 zł, natomiast
kwota najwyższego dodatku wyniosła 344,30 zł. Dodatki mieszkaniowy przyznano na
podstawie spełniania warunków: powierzchni użytkowej mieszkania oraz dochodu
w rodzinie w przeliczeniu na osobę.
W zasobie gminy w 2020 roku znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
a) 12 świetlic wiejskich,
b) 31 budynków gospodarczych,
c) 33 lokali gospodarczych,
d) 1 altana,
e) 8 remiz strażackich,
f) 1 kaplica cmentarna,
g) 2 budynki straży pożarnej,
h)1 budynek biurowy,
i) 1 budynek (dawne przedszkole).

13. Gospodarka przestrzenna
Miasto i Gmina Młynary objęta jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

Łącznie

na

terenie

gminy

obowiązuję

25

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego. Gmina Młynary posiada również Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary zatwierdzone
Uchwałą nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
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uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Młynary. Dbając o interes i bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy
Młynary w roku 2019 przystąpiono do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary. W 2020 roku w ustawowym
terminie zebrano 28 wniosków o zmianę w studium. Skierowano również informacje
o przystąpieniu do zmiany studium do 19 organów i instytucji opiniujących zmiany.
W 2021 r. wykonany zostanie projekt zmiany studium.

14. Ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
Na mocy Uchwały Nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
28.10.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Młynary ustanowiono
obszar aglomeracji obejmujący swym zasięgiem część miasta Młynary. W jej granicach
znajduję się zbiorcza oczyszczalnia ścieków, do której ścieki doprowadzane są
siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9,1 km w tym kanalizacja grawitacyjna 8,4 km
i tłoczna 0,7 km. Ustanowiona aglomeracja ujęta została w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych, co pozwoliło ubiegać się o dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Budowa

zbiorników

retencyjnych

ścieków

surowych

i

oczyszczonych

wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastrukturą towarzyszącą” w ramach
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Warmińsko

-

Mazurskiego

na lata 2014-2020.
Aby starać się o środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych planowana sieć musi
spełniać pewne warunki tj. powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym
wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji
i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej. Wskaźnik ten w przypadku budowy nowych sieci na obszarze
Gminy Młynary kształtuje się na poziomie poniżej 30 osób/km sieci, co skutkuje brakiem
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możliwości ubiegania się o środki finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni w Młynarach zakłócone jest przez odbioru
ścieków

przemysłowych

pochodzących

ze

Spółdzielni

Mleczarskiej

SPOMLEK

oddział Młynary, zarówno ich ilość stanowiąca 80% wszystkich ścieków dostarczanych
do oczyszczalni, charakter - duży ładunek zanieczyszczeń oraz brak cykliczności zrzutu.
Działania techniczne i prawne podjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
w tym: opomiarowanie ilości i jakości odprowadzanych ścieków przez SPOMLEK,
wprowadzenia zapisów w umowie pozwalających na naliczanie kar za przekroczenia ładunku
zanieczyszczeń

w

ściekach

surowych

wpłynęło

na

jego

zmniejszenie.

Ponadto SM SPOMLEK zamierza wybudować podczyszczalnię ścieków, co pozwoli na
dostosowanie parametrów ścieków mleczarskich do możliwości przerobowych oczyszczalni.
Rozproszona zabudowa na terenach wiejskich Gminy Młynary skutkuje brakiem
zasadności rozbudowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej z uwagi na uwarunkowania
ekonomiczne dotyczące kosztów budowy i późniejszych kosztów eksploatacji sieci.
W związku z tym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarach
wiejskich zachodzi konieczność wparcia finansowego indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków. W uchwale Rady Miejskiej w Młynarach dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary zostały określone możliwość
udzielenia dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom prawnym
w wysokości maksymalnie do 2 000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitych kosztów
zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
W 2020 r. na wnioski mieszkańców udzielono 20 dotacji w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 40 000,00 zł co przyczynia się
do

poprawy

stanu

środowiska

w

miejscach,

w

których

zostały

zainstalowane.

Na terenie Gminy Młynary podmioty chcące świadczyć usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą
posiadać
aktualne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności wydawane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. W 2020 roku takie zezwolenia posiadały firmy:
CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna, Firma Usługowa „RAFKOP” Rafał Kublik,
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Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk oraz Zakład Gospodarki
Wodno - Ściekowej Tolkmicko.
Wszyscy właściciele, których nieruchomości nie są podłączone do zbiorczych
systemów kanalizacyjnych zobowiązani są do: wyposażenia nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków, posiadania umowy na wywóz
nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
(podpisanej z podmiotem posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych),
posiadania dowodów uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych, opróżniania zbiornika
bezodpływowego - nie rzadziej niż dwa razy w roku, opróżniania przydomowej oczyszczalni
ścieków - nie rzadziej niż raz na rok. Wszystkie powyższe obowiązki wynikające z przepisów
prawa

są

przedmiotem

kontroli.

W

2020

roku

przeprowadzono

50 takich kontroli.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
W 2020 roku w ramach prowadzonych postępowań, na wniosek inwestorów wydano
trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:
o „Budowie zbiorników magazynowych wraz z niezbędnymi postumentami
i urządzeniami” na działce Nr 37/9, obręb 2 Młynary;
o „Przebudowie nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N
i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo –
Zastawno)” długości 5,5 km;
o „Budowie podczyszczalni ścieków dla zakładu Spółdzielczej Mleczarni
Spomlek w Młynarach” na działkach nr 36/1 i 37/9, obręb 2 Młynary.
Ponadto dla powyższych przedsięwzięć, na podstawie stosownych opinii organów
takich jak: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowego powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny

oddziaływania

na

środowisko.

Powyższe

organy

wskazały

warunki

i wymagania, które zostały zawarte w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.
Utrzymanie rzek
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Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie rzek (prowadzenie prac konserwacyjnych,
rozbierania zatorów itp.) na terenie Gminy Młynary jest Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Nadzór Wodny w Braniewie. Zakres, ilość i częstotliwość wykonywanych
prac w pełni uzależniony jest od środków posiadanych przez Nadzór Wodny
w Braniewie.
Na terenie Gminy Młynary pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach
przeprowadzili wizje terenowe wzdłuż rzek: Bauda, Dzikówka, Gardyna, Okrzejka oraz
Potok Kręty, podczas których sporządzono obszerną dokumentację graficzną i fotograficzną
stanu powyższych rzek. Stwierdzono olbrzymią skalę działalności bobrów - budowane przez
nie tamy uniemożliwiają swobodny przepływ wody, a w konsekwencji przyczyniają się
do podtapiania pól uprawnych, budynków mieszkalnych i gospodarczych, dróg i obiektów
mostowych.
Powyższe informacje o stanie rzek, problemach powodowanych przez bobry a także
prośba o oczyszczenie koryt rzecznych oraz informacje o miejscach, w których najczęściej
dochodzi do podtopień zostały przekazane do organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego
-

Wody

Polskie:

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w

Gdańsku,

Zarządu Zlewni w Elblągu i Nadzoru Wodnego w Braniewie.
W 2020 roku w odpowiedzi na liczne wnioski, Nadzór Wodny w Braniewie
przeprowadził następujące zabiegi utrzymaniowe:
❖ usunięcie

zatorów

z

koryta

rzeki

Baudy

w

bezpośrednim

sąsiedztwie:

nowowybudowanego obiektu mostowego w miejscowości Gardyny Leśniczówka
i obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 509 w Zaściankach, wycinka
zakrzaczeń wzdłuż rzeki w Młynarach,
❖ oczyszczenie koryta rzeki Gardyna od miejscowości Młynarska Wola do ujścia rzeki,

oraz wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki w Młynarskiej Woli,
❖ usuwanie zatorów z koryta rzeki Okrzejki w Błudowie oraz naprawa skarp,
❖ udrożnieniu koryta cieku Zastawno do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 509

w miejscowości Zastawno,
❖ usunięcie zatorów na cieku Krętym w obrębie ujścia cieku Zastawno, przy obiekcie

mostowym, w ciągu drogi gminnej nr 107004N, oraz naprawa skarp.

Edukacja ekologiczna

55

Raport o stanie gminy Młynary za 2020 rok
W zakresie

edukacji

ekologicznej

w Szkołach Podstawowych

na terenie

Gminy Młynary prowadzone były:
✓ zajęcia o tematyce:
➢ szkodliwych skutków spalania paliw niekwalifikowanych i odpadów wraz
z informacją na temat kar administracyjnych za ich spalanie, promującej
nowoczesne, niskoemisyjne źródła ciepła, odnawialne źródła energii - budowanie
wiatraków z gotowych elementów oraz wykorzystanie urządzeń solarnych;
➢ uczniom klas V i VI przybliżono tematykę dotyczącą korzyści wynikających
z termomodernizacji budynków;
➢ roli drzew w życiu człowieka - wytwarzanie tlenu, oczyszczanie powietrza
oraz przeprowadzono akcję sadzenia drzew. Uczniowie zapoznali się z pracą
leśnika oraz dowiedzieli się w jaki sposób oni sami mogą dbać o las.
W ramach tej tematyki zostały przeprowadzone zajęcia terenowe w lesie w celu
obserwacji środowiska i sadzenia drzew. Ponadto uczniowie wykonali prace
plastyczne ukazujące piękno lasu oraz zachęcające do dbania o środowisko
naturalne;
➢ promowania zachowań proekologicznych prowadzących do poprawy stany jakości
powietrza, wody i gleby na łamach gazetki szkolnej „Młynek”;
➢ co możemy zrobić dla środowiska - jak być „EKO”;
➢ coś z niczego - wykorzystanie surowców wtórnych;
➢ wykorzystywanie sił natury do budowania energii odnawialnej;
➢ omówiono rolę wody - wykonanie mapy pojęciowej, wykonanie doświadczeń,
wykonanie plakatów ukazujących znaczenie wody, jak ją chronić, występowanie
i

skutki

powodzi,

ochrona

przeciwpowodziowa,

poznano

ekosystem

i zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, rola i znaczenie zbiorników wód
powierzchniowych w Polsce – mała retencja; typy i rodzaje mokradeł;
➢ energia wodna - elektrownie wodne generujące energię elektryczną;
➢ zależności między działalnością człowieka a zmianą czynników środowiskowych
wpływających na spadek różnorodności biologicznej;
➢ rozpoznanie zasobów przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się;
➢ wyjaśnienie, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju;
➢ prezentowanie wybranych przykładów czynnej ochrony przyrody w Polsce.
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✓ przeprowadzono akcje:
➢ „Rowerem

łatwiej

i

przyjemniej”

-

omówiono

korzyści

płynące

z poruszania się rowerem i pieszo;
➢ Wyjdź na czysto”, ,,Mądre zakupy” i „Moje śmieci” - rozwijanie wśród uczniów
świadomości ekologicznej dotyczącej: zagospodarowania odpadów, ich
segregowania i recyklingu oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne a
także oszczędzania energii - zamienników i oszczędzania wody;
➢ sprzątania otoczenia;
➢ „SadziMy” - sadzenie drzew przez uczniów wokół terenu szkół, oraz spotkanie
i pogadanka z przedstawicielem Nadleśnictwa Młynary;
➢ zbiórka funduszy na zakup pojemnika na plastikowe nakrętki - udało się zakupić
jeden

pojemnik,

który

zamontowany

będzie

przy

szkole,

aby uczniowie zbierając nakrętki mogli wspomóc akcje charytatywne.
Planuje się zakup kolejnych pojemników;
➢ zbiórki makulatury;
➢ "Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni" – udział 3 klas Va, VIb i
IIIa, którego celem jest systematyczna organizacja działań zmierzających
do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody
i bezpiecznego z niej korzystania. Organizatorem programu jest
PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
✓ konkursy ekologiczne:
➢ konkurs poezji ekologicznej „Jak segregować wiesz, napisz o tym wiersz”
dla uczniów klas III - IV i VI – VII. Wiersze uczniów zostały opublikowane
na stronie szkoły i w gazetce projektowej „Młynek”;
➢ konkurs dla uczniów klas I - VI na nazwę dla pomnika przyrody – jodły
zorganizowany przez Nadleśnictwo Młynary;
➢ konkurs ruchowy dla uczniów klas I - III „Skok po zdrowie” - pokazujący
możliwości korzystania z różnych ścieżek na świeżym powietrzu.
✓ filmy edukacyjny o tematyce: recyklingu odpadów, oszczędzania energii i wody,
ekologicznych gospodarstw rolnych, odnawialnych źródłach energii, fotowoltaiki,
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problemów niskiej emisji gazów, przyczyn powstawania smogu i jego konsekwencji dla
zdrowia, powstawania energii elektrycznej.

15. Komunikacja – przewozy pasażerskie
W 2020 roku kontynuowane było finansowanie przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej na liniach:
Młynary – Płonne – Budowo – Włóczyska – Karszewo – Nowe Monasterzysko –
Majewo – Milejewo – Majewo – Nowe Monasterzysko – Podgórze – Zaścianki –
Młynary – Elbląg,
oraz
Elbląg – Dąbrowa – Jagodnik – Piastowo – Milejewo – Majewo – Nowe Monasterzysko Karszewo – Włóczyska – Błudowo – Płonne – Młynary – Gardyny –
Kraskowo – Kurowo Braniewskie – Kraskowo – Gardyny – Młynary – Zaścianki –
Zastawno – Pomorska Wieś – Stoboje – Stagniewo – Elbląg.
Ponadto w 2020 roku zostały uruchomione następujące linie autobusowe:
a) Pasłęk - Stegny - Kobyliny - Młynary - Młynarska Wola
b) Pasłęk - Stegny - Młynary - Włóczyska - Kurowo Braniewskie - Młynary
c) Młynarska Wola - Młynary - Zastawno - Pomorska Wieś - Nowina - Gronowo Górne Elbląg
Powyższe linie zaspokajają potrzeby komunikacyjne mieszkańców poszczególnych
miejscowości a w szczególności kształcącej się młodzieży. Przewozy pasażerskie
o charakterze użyteczności publicznej dotowane są z Budżetu Miasta i Gminy Młynary
w formie dotacji celowej. W 2020 roku łączna kwota dotacji udzielonej na sfinansowanie linii
komunikacji autobusowej wyniosła 14 569,06 zł.

16. Rolnictwo
Gmina Młynary jest gminą o charakterze rolniczym. Na koniec 2020 roku powierzchnia
gruntów rolnych wynosiła 8 587,00 ha, w tym:
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1) grunty orne – 4 830,00 ha, co stanowi 56,25% gruntów rolnych;
2) sady – 5,00 ha, co stanowi 0,06 % gruntów rolnych;
3) trwałe użytki zielone – 3 256,00 ha, co stanowi 37,92% gruntów rolnych;
4) grunty rolne pod zabudowaniami – 216,00 ha, co stanowi 2,52% gruntów rolnych;
5) grunty pod stawami – 9,00 ha, co stanowi 0,10% gruntów rolnych;
6) grunty pod rowami – 57,00 ha, co stanowi 0,67% gruntów rolnych;
7) grunty zadrzewione i zakrzewione – 51,00 ha, co stanowi 0,60% gruntów rolnych;
8) nieużytki – 153,00 ha, co stanowi 1,78% gruntów rolnych;
Grunty rolne stanowią 54,20% powierzchni miasta i gminy.
W posiadaniu osób fizycznych znajduje się 7 143,00 ha gruntów rolnych, w tym osób
prowadzących gospodarstwa rolne 6 567,00 ha.
Na terenie miasta i gminy jest 633 gospodarstw rolnych (spadek o 103 gospodarstwa
w stosunku do roku 2019), w tym o powierzchni:
1) od 1,00 ha do 10,00 ha – 604, wzrost o 118 gospodarstw w stosunku do roku 2019;
2) od 10,00 ha do 50,00 ha – 28, spadek o 204 gospodarstwa w stosunku do roku 2019;
3) od 50,00 ha do 200,00 ha – 1, spadek o 16 gospodarstw w stosunku do roku 2019;
4) powyżej 200,00 ha – 0, spadek o 1 gospodarstwo w stosunku do roku 2019.
W gospodarstwach tych prowadzona jest najczęściej produkcja mieszana tj. produkcja roślinna
podporządkowana produkcji zwierzęcej. W nielicznych gospodarstwach prowadzona jest tylko
produkcja roślina, w których uprawia się głównie zboża, rzepak i inne rośliny uprawne.
W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą dominujący kierunkiem jest chów
bydła z nastawieniem na produkcję mleka lub żywca wołowego. W nielicznych
gospodarstwach jest prowadzony chów trzody chlewnej.
W 2020 roku na terenie Gminy stwierdzono wystąpienie 8 przypadków afrykańskiego pomoru
świń (ASF) u dzików i było to tyle samo przypadków co w 2019 roku.
W 2020 roku na terenie miasta i gminy chów trzody chlewnej był prowadzony w 4
gospodarstwach.
Na terenie miasta i gminy nie prowadzi się fermowego chowu zwierząt.
Zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy
Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach na terenie naszej gminy stwierdzono zagrożenie wystąpienia
suszy

miedzy 11 czerwca, a 31 sierpnia tj. między 9 - 11 okresem monitorowania i dotyczył
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uprawy kukurydzy na zieloną masę i ziarno, zimniaków, warzyw i krzewów owocowych
rosnących na glebach kategorii I (bardzo podatne na suszę) i II (podatne na suszę.
W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
zakresui sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
w 2020 roku umożliwiono rolnikom zgłaszanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych
w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która umożliwia weryfikację zgłoszeń
z zasięgiem klimatycznego bilansu wodnego i ustalonym poziomem strat w plonach. Protokół
był generowany automatycznie, gdy szkody wynosiły powyżej 30% średniej rocznej produkcji
rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.
W związku z tym, że wprowadzono zgłaszanie wniosków o szacowanie szkód powstałych
w wyniku suszy za pośrednictwem ww. aplikacji brak jest informacji o ewentualnej liczbie
zgłoszonych wniosków i wartości powstałych strat.
W 2020 roku trwająca pandemia covid – 19 miała negatywny wpływ na sytuację ekonomiczna
gospodarstw rolnych.

17. Leśnictwo
Powierzchnia miasta i gminy na koniec 2020 roku wynosiła 15841 ha, w tym lasy i grunty
zalesione zajmowały powierzchnie 6 604,00 ha, co stanowi 41,69% powierzchni miasta
i gminy. Same lasy stanowią 6 396,00 ha, co stanowi 40,38% powierzchni miasta i gminy.
W Polsce lesistość według dostępnych danych na koniec 2018 roku kształtowała się na
poziomie 29,6%, a więc wskaźnik lesistości naszej gminy jest znacznie wyższy niż kraju oraz
naszego województwa (ostatnia dostępna dane to 31,6%). Osoby fizyczne są właścicielami
lasów o powierzchni 367,00 ha. Gmina Młynary jest właścicielem lasów o powierzchni 26,40
ha. Najwięcej lasów jest w trwałym zarządzie Lasów Państwowych i jest to powierzchnia
5 887,00 ha, a pozostała powierzchnia lasów znajduje się w zarządzie między innymi
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w innych formach posiadania.
W 2020 roku w okresie od 04 czerwca do 03 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy
w Młynarach były wyłożone do wglądu projekt „Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.”.
Sporządzony dla 19 obrębów geodezyjnych. Gmina poinformowała około 260 właścicieli
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lasów stanowiących własność osób fizycznych. Żaden z zawiadomionych właścicieli lasów nie
zgłosił uwag do sporządzonego projektu planu.
Rada Miejska w Młynarach uchwała Nr XXVI/186/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku na
wniosek Nadleśnictwa Młynary ustanowiła pomnikiem przyrody drzewo gatunku jodła
pospolita (Abies alba Mill.) o obwodzie pierśnicy 320 cm i wysokości około 32 m, rosnącej na
działce Nr 3065/2 położonej w obrębie wsi Kraskowo.

18. Opieka nad zwierzętami
Opieka nad zwierzętami prowadzona jest w ramach realizacji „Programu opieki nad
zwierzętami”, który został uchwalony przez radę Miejską w Młynarach.
W ramach działań podjętych w ramach Programu opieki nad zwierzętami w 2020 roku Gmina
Młynary podpisała umowy z:
1) Panią Barbarą Zarudzką – Prezesem Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia

Obrońców

Praw

Zwierząt.

im.

Franciszka

z

Asyżu

ul. Plac Grunwaldzki 8, 14 – 400 Pasłęk na świadczenie usług związanych
z profesjonalnym odławianiem i transportem bezpańskich psów z terenu Gminy Młynary,
zapewnieniu zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki, zapewnieniu stałego dozoru
i opieki weterynaryjnej w tym bieżącej kontroli stanu zdrowia, działań profilaktycznych,
zabiegów i leczenia, prowadzeniu obserwacji zwierząt nowo przybyłych w okresie
kwarantanny, prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
skuteczne oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt, transporcie do schroniska
zwierząt rannych, zwłaszcza w wypadkach drogowych oraz zapewnienie im całodobowej
opieki weterynaryjnej, utylizacji zwłok zwierząt padłych bądź uśpionych w hotelu dla
psów i kotów. W 2020 roku na terenie Gminy Młynary odłowiono 5 psów, z czego do
schroniska przekazano 5 psów, a dla 2 znaleziono nowy dom. Łączny koszt usług to
10 700 zł.
2) Panią Anną Kamińską - Prezesem Fundacji Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą

w Nowym Monasterzysku 37 na świadczenie usług: ratowania zwierząt dzikich,
rannych i powypadkowych, które są zagrożone bądź stanowią zagrożenie i wymagają
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odłowienia, doraźnego wyłapywania zwierząt przebywających bez opieki i dozoru
człowieka lub dziko żyjących, transport do zakładu leczniczego dla zwierząt, ptaków,
saren, zajęcy, jeży oraz innych gatunków (z potwierdzoną telefonicznie lokalizacją)
wymagających pomocy weterynaryjnej, w celu udzielenia podstawowej pomocy
weterynaryjnej, transportowanie zwierząt, którym udzielono podstawowej pomocy
weterynaryjnej, do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach.
Łączny koszt usług to 212 zł.
3) Panią Anną Monkiewicz – właścicielem Gabinetu Weterynaryjnego znajdującego się

przy ul. Elbląskiej 3, 14-420 Młynary, przedmiotem umowy jest świadczenie usług
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt. Łączny koszt usług to 3 001 zł.

19. Opieka zdrowotna
Walka z COVID-19:
Rok 2020 upłynął w cieniu walki z epidemią COVID-19. Gmina Młynary podjęła szereg
działań aby dostosować się do zaistniałej sytuacji.
Zgodnie z zaleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego
w Elblągu, Gmina Młynary dostosowała obiekt przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach (dawne
Przedszkole) na potrzeby odbycia zbiorowej 14-dniowej kwarantanny dla osób przyjezdnych z
zagranicy. Na potrzeby funkcjonowania w/w obiektu Gmina Młynary nieodpłatnie pozyskała
od firmy IKEA Retail Sp. z o.o. wsparcie w postaci wyposażenia miejsca przeznaczonego do
odbywania zbiorowej kwarantanny tj: 6 kompletów (łóżka, materace, kołdry, poduszki, pościel
i ręczniki) Dodatkowo pozyskano od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 12
łóżek polowych oraz 12 koców wełnianych.
Gmina Młynary zleciła uszycie 2000 maseczek ochronnych z przeznaczeniem dla
mieszkańców miasta i gminy. W tym celu zorganizowano akcję rozdawania maseczek
i rękawiczek ochronnych przy udziale Strażaków Ochotników z Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Młynarach. Maseczki oraz rękawiczki można było pobrać na placu przy Remizie
Strażackiej w Młynarach.
Wspólnie z Jednostką OSP w Młynarach zorganizowano akcje mającą na celu propagowanie
zasad odbywania kwarantanny domowej oraz zasad utrzymywania dystansu społecznego.
Informacje były rozwożone do Sołtysów, umieszczane w okolicznych sklepach, tablicach
informacyjnych oraz słupach ogłoszeniowych.
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Łączne wydatki poniesione w związku z pandemią COVUD-19 w 2020 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

Rodzaj wydatkowania

Kwota w zł

Kombinezony i rękawice gumowe
Maseczki, półmaski
Przyłbice ochronne
Gliceryna do płynu dezynfekującego
Woda utleniona do sporządzenia środka dezynfekującego
Olejek do sporządzenia płynu antybakteryjnego
Płyn dezynfekujący
Maski higieniczne
Rękawice ochronne
Maseczki ochronne
Osłony na biurka
Zlecenie uszycie maseczek ochronnych
Materiały do przystosowania lokalu do odbycia kwarantanny
Kuchenka mikrofalowa do lokalu do odbycia kwarantanny
Lodówko/chłodziarka do lokalu do odbycia kwarantanny
Łącznie

3 960,64
2 081,16
922,00
89,00
59,00
38,70
199,00
699,87
6 658,85
3 997,50
2 919,95
8 102,00
187,70
264,00
469,00
30 649,37

Szczepienia:
W 2020 roku zaplanowano organizację szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy
Młynary w wieku 65 lat i starszych. W związku z brakiem szczepionki w hurtowniach projekt
szczepienia nie został zrealizowany.

20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarte są w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na samorząd coroczny obowiązek
uchwalenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych. Organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w tworzeniu programu,
składając propozycje realizacji zadań publicznych oraz konsultując ostateczną treść programu.
Program Współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2020, został przyjęty Uchwałą nr XV/92/2019 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 27 listopada 2019 roku oraz Uchwałą nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 18 grudnia 2019 roku. Program określa główne zasady współpracy
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
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działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu
których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań w
przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określa szczegółowe cele, zasady, formy
oraz priorytetowe obszary współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Miasta i Gminy Młynary w realizacji jego
zadań. Miasto i Gmina Młynary współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację
zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą
realizować je skutecznie i efektywnie. Oprócz zlecania realizacji priorytetowych zadań
publicznych Miasto i Gmina Młynary podejmuje również działania na rzecz wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
opisywane są corocznie w rocznym „Programie Współpracy Miasta i Gminy Młynary
z organizacjami pozarządowymi”. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa
biorą udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy. Identyfikują i definiują
problemy społeczne dzięki temu z roku na rok program ten jest tematycznie bogatszy.
Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Młynary.
Organizacje zarejestrowane w roku 2020
Rodzaj organizacji
Rok
Fundacje

Stow. KRS

Kluby Sportowe
i UKS

1

17

4

2020

Łącznie w roku

22

5 organizacji aktywnie pozyskuje dotacje w ramach otwartego konkursu ofert
organizowanego przez urząd Miasta i Gminy Mlynary.
Współpraca Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi była realizowana
na różnych płaszczyznach:
1) finansowej - powierzanie lub wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielanie
dotacji na jego realizację,
2) pozafinansowej, która polegała na:
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• tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo - opiniującym (np. komisja
konkursowa, zespół doradczo - opiniujący),
• publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie
internetowej Miasta i Gminy Młynary,
• konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok.
W 2020 roku na realizację zadań publicznych przeznaczono 50 000,00 zł, z tego
wykorzystano 35 450,18 zł.
W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały ogłoszone konkursy w dwóch
zakresach budżetowych:

Sport
Kultura

Suma planowanych
dotacji
(w zł)
42 000,00
8 000,00

Liczba
złożonych
ofert
4
2

Suma
oczekiwanych
dotacji
52 135,50
8 000,00

Razem

50 000,00

6

60 135,50

Zakres budżetowy

Suma udzielonych
dotacji
42 000,00
8 000,00

50 000,00

Dotacje zostały przyznane na poszczególne zadania:
1. Klub Sportowy SYRENA Młynary: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
„Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary”- przyznana dotacja 30 000,00 zł
(zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 049,82 zł).
2. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy: Organizowanie na terenie gminy turniejów
i festynów sportowo-rekreacyjnych „VII Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim
Latem” – przyznana dotacja 1 500,00 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy DONA: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
„Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta
i Gminy Młynary” - przyznana dotacja 5 000,00 zł.
4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Aktywizacja społeczna dzieci
i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych „Wsparcie grup artystycznych
Lawa, Ambrozja, Integraton” – przyznana dotacja 5 000,00 zł.
5. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Organizowanie konkursów,
turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary „Festiwal Wokalny „Jesienne
Spotkania Młynary 2020” – przyznana dotacja 3 000,00 zł (dotacja nie została wykorzystana z
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powodu panującej sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID19 oraz wynikających z tego faktu ograniczeń – podpisano aneks rozwiązujący umowę).
6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Organizowanie na terenie
gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych „Piknik Rodzinny 2020” – przyznana
dotacja 5 500,00 zł (dotacja nie została wykorzystana z powodu panującej sytuacji
epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikających
z tego faktu ograniczeń – podpisano aneks rozwiązujący umowę).

21. Pozyskiwanie dofinansowań ze środków zewnętrznych
W 2020 r. złożono łącznie 27 wniosków o udzielenie dofinansowań i dotacji na realizację zadań
własnych Gminy Młynary, w tym 24 wniosków zostało złożonych przez Gminę, a 3 wnioski
we współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Młynary.
Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w 2020 r.
wnioskowana
kwota dof.
w zł

Lp. Nazwa projektu
1
2
3
4

Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr
107022N w m. Kraskowo – Etap III
Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary
Zakup pompy szlamowej WT - 30 dla OSP Młynary
Zakup sprzętu do zdalnej nauki na terenie Gminy Młynary

Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych
wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury
5 towarzyszącej
6 Zakup sprzętu do zdalnej nauki na terenie Gminy Młynary
Aktualizacja programu usuwania azbestu na terenie Miasta i Gminy
7 Młynary

przyznana
kwota dof.
w zł

62 670,04
145 040,80
3 497,00
60 000,00

100 000,00
150 000,00
3 497,00
60 000,00

5 867 839,55
55 000,00

5 867 839,55
55 000,00

10 000,00

10 000,00

Dofinansowanie do wkładu własnego dla priojektu: Budowa
zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z
8 modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej
9 Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Młynary
10 Zakup wyposażenia strażaków OSP Zastawno
11 Szkolna Pracownia Sukcesu III
12 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Młynary

2 673 269,45 2 673 269,45
25 000,00
25 000,00
15 940,00
15 940,00
1 147 406,80 1 147 406,80
99 990,00
99 990,00
RAZEM 10 228 323,68 10 207 942,80

Wnioski będące w trakcie oceny (według stanu na kwiecień 2021)
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wnioskowana
kwota dof. w zł

Lp. Nazwa projektu
Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr
107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka
1 Sąpy - Warszewo)

976 206,80

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania
Lp
. Nazwa projektu
1 Zakup wyposażenia dla OSP Młynary
2 Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

wnioskowana
przyznana
kwota dof. w zł kwota dof. w zł
0,00
10 000,00
0,00
216 859,64
0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Młynary
poprzez modernizację przejść dla pieszych
41 600,00
0,00
"Sokolnik Kraina Włóczykija” – Budowa witaczy oraz tablicy
informacyjnej w Sokolniku
10 768,00
0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Młynarska
Wola
15 000,00
0,00
„Miodowy zakątek” – Zagospodarowanie terenu publiczne we
Włóczyskach
15 000,00
0,00
Tworzymy architekturę przyjazną przyrodzie i promocji wsi
tematycznej – Sąpy Babia Dolina
20 000,00
0,00
Niebieska skarpa - Budowa altany i estetyzacja terenu
rekreacyjnego wsi Nowe Monasterzysko
20 000,00
0,00
Remont pawilonu sportowego wraz z zakupem wyposażenia
50 000,00
0,00
„Rowerem przez Młynary” - Oznakowanie tras i wyposażenie
przystanków rowerowych w Gminie Młynary
9 606,00
0,00
"Dzisiaj jest historią jutra" - wzmocnienie tożsamości dziedzictwa
historycznego mieszkańców Gminy Młynary
30 000,00
0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia i konserwacji
ruin młyna wodnego w Młynarach
14 000,00
0,00
Dofinansowanie wkładu własnego do projektu: Przebudowa i
rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr
107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N
(rozbudowa odcinka Sąpy - Warszewo)
976 206,79
0,00
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Młynary
100 000,00
0,00
RAZEM
1 529 040,43

W 2020 r. w ramach złożonych wniosków ubiegano się o dofinansowania w łącznej
kwocie 12 733 570,91 zł, w tym 7 347 105,99 zł ze środków europejskich i 5 386 464,92 zł
z budżetu krajowego.
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Według stanu na kwiecień 2021 r.:
➢ 12 wnioskom złożonym w 2020 r. przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie
10 228 323,68 zł,
➢ 1 wniosek o dofinansowanie złożony w 2020 r. na kwotę 976 206,80 zł jest w trakcie
oceny instytucji zarządzającej,
➢ 14 wniosków o dofinansowanie złożonych w 2020 r. o łącznej wartości 1 529 040,43 zł
nie otrzymało dofinansowania.
W 2020 roku złożono także łącznie 10 wniosków o płatność i 11 sprawozdań dla
projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2019 r. i 2020 r.

22. Promocja
Celem strategicznym promocji Gminy Młynary jest propagowanie wizerunku gminy przyjaznej
mieszkańcom oraz gościom. Promocja polega na zachęceniu do odwiedzenia naszej gminy
zarówno gości z Polski jaki i z zagranicy. W tym celu Gmina Młynary ściśle współpracuje z
miastami partnerskimi z Rosji – Ladushkin i Gurjewsk (obwód Kaliningradzki) oraz z miastem
Brokdorf w Niemczech.
W celu popularyzacji gminy zostały wykonane materiały promocyjne z herbem Młynar
w postaci gadżetów takich, jak kubki, kalendarze, notesy, długopisy, breloki, magnesy.
Sytuacja pandemiczna w Polsce oraz wprowadzone obostrzenia dotyczące zakazu uczestnictwa
w imprezach rekreacyjnych spowodowały, że wszystkie cykliczne imprezy kulturalne i
sportowe organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary zostały odwołane.
Ważnym elementem działania promocyjnego w tym czasie, było wydanie w grudniu 2020 r.
pierwszego numeru gminnego biuletynu informacyjnego „Prosto z Młynary”. Biuletyn gminny
dostarcza mieszkańcom gminy informacji o bieżących wydarzeniach oraz sprawach istotnych
dla

lokalnej

społeczności.

Wydawanie

czasopisma

kontynuowane

będzie

w kolejnych latach.
Wszystkie informacje o działaniach gminnych udostępnione były także na stronie
www.mlynary.pl.

23. Współpraca zagraniczna
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Współpraca zagraniczna Gminy Młynary miała początek dnia 24 sierpnia 2012 r., kiedy
to ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Młynary podpisał umowę partnerską pomiędzy
miejscowością Brokdorf z Niemiec. W późniejszych latach współpraca ta poszerzała się
o nowych, tym razem Rosyjskich partnerów, z którymi więzi umacniane były poprzez
wzajemne wizyty podczas ważnych dla partnerów uroczystości oraz realizację planów
dotyczących wspólnych projektów.
Współpraca zagraniczna jest coraz częściej doceniana przez samorządy lokalne. Jest
skutecznym sposobem wymiany doświadczeń i informacji, Partnerstwo sprzyja promocji
miasta i okolic poza granicami kraju oraz wpływa na rozwój turystyki. Dzięki współpracy
zagranicznej gmina uzyskała pomoc w rozbudowie infrastruktury technicznej, co znacznie
przyczyniło się do rozwoju gminy. Poza tym partnerstwo sprzyja również rozwojowi
kulturowemu i edukacyjnemu. Pozwala lepiej zrozumieć kulturę grup etnicznych
i narodowych, co przyczynia się do obalenia stereotypów, a także buduje wzajemne więzi.
Współpraca zagraniczna z partnerskim miastem Ladushkin:
W dniu 29 stycznia 2020 r. w naszym mieście partnerskim Ladushkin w Rosji, odbyła się
konferencja inaugurująca projekt „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych
miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”.
Miasto Ladushkin i Młynary w ramach realizowanego wspólnie projektu tworzyć będą nowe
miejsca kulturowe, spotkań rodzinnych, zabaw dla dzieci oraz punktów gdzie będzie można
pokazać

historię

Naszych

miast.

W

miejscowościach

powstaną

Parki

Miniatur

z modelami najciekawszych zabytków architektonicznych regionu. Jednym z elementów
konferencji było także podpisanie przez Panią Burmistrz porozumienia dotyczącego wspólnych
działań pomiędzy miastami Młynary-Ladushkin na 2020 rok. Po konferencji odbyło się
spotkanie robocze kierowników projektu, na którym omówiony został szczegółowy
harmonogram działań. Pozostałym uczestnikom delegacji czas umiliło zwiedzanie miasta
Ladushkin.
W związku z pandemią COVID-19 na świecie, w marcu 2020 roku wprowadzono zakaz
przekraczania granic (Rosja) oraz obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy
(Niemcy). Sytuacja ta spowodowała całkowity zakaz składania wizyt oraz w znaczny sposób
ograniczyła podejmowanie wspólnych działań promocyjnych. Kontakty z miastami
partnerskimi podtrzymywane były za pośrednictwem listów, maili oraz spotkań on-line.
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III.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY
MŁYNARY ZA ROK 2020.

1. Wykaz najważniejszych działań i wydarzeń w 2019 roku
1. 02 stycznia 2020 r. - spotkałam się z Panem Profesorem Rakoczym specjalistą
od spółek wodociągowych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zakończenia
likwidacji spółki Wodociągi Młynarskie,

2. 09 stycznia 2020 r. - podpisałam umowę z Zakładem Usług Komunalnych Markiem Januszem
Bednarczykiem w Zaściankach na utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza komunalnego.
Ogólna wartość umowy 10 399,92 zł brutto,
stycznia 2020 r. - podpisałam umowę serwisową z
na administrowanie systemem dziedzinowym w Urzędzie Miasta
na dotychczasowych warunkach,

3. 16

firmą „TENSOFT”
i Gminy Młynary

4. 23 stycznia 2020 r. - podpisałam umowę, z Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw
Zwierząt.
im.
Franciszka
z
na odłowienie, transport bezdomnych zwierząt
dla zwierząt. Ogólna wartości umowy 11 500,00 zł brutto,

i

Asyżu
w
ich przyjęcie do

Pasłęku,
schroniska

5. 24 stycznia 2020 r. – podpisałam umowę z Iterum Sp. z o.o. ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin, na
świadczenie
usług
inżyniera
projektu
pn.
„Wdrożenie
w gminie Młynary”. Całkowita wartość umowy brutto wynosi 35 670,00 zł.

systemu

e-usług

6. 29 stycznia 2020 r. - w ramach współpracy międzynarodowej z Partnerem Rosyjskim udałam się razem
z delegacją do miasta Ladushkin na konferencję otwierającą projekt „Odrodzenie kulturowego
i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie
skoordynowanego rozwoju lokalnego”, Podpisałam Porozumienie z Panem Antonem Tkachenko Merem
Miasta Ladushkin dotyczące wspólnych działaniach pomiędzy samorządem gminy Młynary oraz
miastem Ladushkin,

7. 31 stycznia 2020 r. - podpisałam umowę z Powiatem Elbląskim na udzielenie pomocy finansowej w
celu sfinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie
40 000,00 zł rocznie, płatnej po 10 000,00 zł w 4 ratach do 31 stycznia 2020 r.,20 kwietnia 2020r., 20
lipca 2020 r. i 20 października 2020 r.,
- podpisałam akt służebności przesyłu na działkę Nr 260 miejscowości Zastawno, Obręb Zastawno,

8. 03 lutego 2020 r. - spotkałam się z Panem Profesorem Rakoczym specjalistą od spółek wodociągowych
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zakończenia likwidacji spółki Wodociągi
Młynarskie,
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9. 04 lutego 2020 r. - podpisałam umowę z Bogdanem Karpiesiukiem właścicielem Przedsiębiorstwa
Produkcyjno
–
Usługowego
Budownictwa
„BUDOKAR”
ul. Braniewska 12, 11-130 Orneta na realizację zadania pn. „Remont pawilonu sportowego
w
Młynarach
–
poprawa
infrastruktury”,
który
został
wyłoniony
w przetargu nieograniczonym. Wartość robót objętych umową wyniesie 160 480,51 zł brutto.

10. 07 lutego 2020 r. - podpisałam umowę z firmą Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie na
realizacje
zadania
pn.
„Przebudowa
drogi
gminnej
Nr
107013N
w m. Ojcowa Wola”, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wartość robót objętych
umową wyniesie 1 024 108,11 zł (brutto),

11. 12 lutego 2020 r. - wraz z przedstawicielami: Gminy Miasto Elbląg, Powiatu Elbląskiego, Gminy
Tolkmicko, Gminy Elbląg oraz Gminy Milejewo, podpisałam wspólną deklarację woli kontynuowania
Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach kolejnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Deklaracja
została wystosowana do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

12. 05 marca 2020 r. - podpisałam umowę z Panem Janem Komorowskim, przedstawicielem firmy
URBANIKA z Poznania w sprawie sporządzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Młynary, opracowanie aktualizacji programu „usuwania azbestu z terenu gminy
Młynary na lata 2020-2032”,

13. 09 marca 2020 r. - podpisałam umowę z Fundacją Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą w Nowy
Monasterzysku 37, 14-420 Młynary na kwotę 1 500,00 zł. Umowa obowiązywać będzie na okres 1 roku,
w zakresie ratowania zwierząt bezdomnych, chorych, rannych, dzikich, które uległy wypadkowi, są
zagrożone bądź stanowią zagrożenie i wymagają odłowienia.
- podpisałam umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, ul. Elbląska 3, 14-420 Młynary
na
świadczenie
usług
weterynaryjnych
dla
bezdomnych
zwierząt
dostarczonych
do zakładu leczenia zwierząt. Umowa została zawarta na 1 rok w kwocie 1000 zł.

14. 12 marca 2020 r. - podpisałam akt służebności przesyłu pomiędzy Gminą Młynary
a Energą Operator na działkę nr 28/11, obręb 05 oraz działkę nr 175/7, obręb Zaścianki.

15. 16 marca 2020 r. - razem z Panią Sekretarz spotkałam się z Komendantem OPS Młynary Panem
Wojciechem
Karczewskim,
Kierownikiem
Posterunku
Policji
w Młynarach Panem Zbigniewem Dabkiewiczem, Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Panią Jadwigą Piekarską w sprawie działań podejmowanych wobec zagrożenia
koronawirusem.
- podpisałam umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciech Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnów. Umowa została zawarta na dzierżawę części działki nr 23/4 położonej w Młynarach, obręb nr
2, o powierzchni 0,3444 ha. . Umowa będzie obowiązywać przez okres 10 lat tj. do 18.03.2030 roku.
Grunt zostanie przeznaczony pod inwestycję polegającą na budowie i eksploatacji stacji LNG wraz
infrastrukturą towarzyszącą dla sieci gazowej zasilającej odbiorców na terenie Miasta i Gminy Młynary.
Zakończenie I etapu planowane jest do końca 2020 roku.
- podpisałam umowę na realizację zadań publicznych o łącznej wysokości dotacji 50 000,00 zł pomiędzy
Gminą Młynary, a:
Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na zadania:
a. Festiwal Wokalny „Jesienne Spotkania” 2020 – przyznana dotacja 3 000,00 zł,
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b. „Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Integraton” – przyznana dotacja 5 000,00 zł,
c. „Piknik Rodzinny 2020” – przyznana dotacja 5 500,00 zł.
Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Sąpy na zadanie:
a. „VII Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim Latem” – przyznana dotacja 1 500,00
zł
Klubem Sportowym SYRENA Młynary na zadanie:
a. „Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary” – przyznana dotacja 30 000,00 zł
Uczniowskim Klubem Sportowym DONA na zadanie:
a. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy
Młynary” – przyznana dotacja 5 000,00 zł.

16. 08 kwietnia 2020 r. - podpisałam z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę dofinansowanie
do
realizacji
zadania
pn.
„Wykonanie
nawierzchni
utwardzonej
na odcinku drogi gminnej nr 107022N w miejscowości Kraskowo – etap III”.
W ramach zadania planuje się wykonanie dwuśladu płytami żelbetowymi kolejnego odcinka drogi
o długości około 450 mb. Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie około 200 000,00 zł, w tym
dofinansowanie
województwa
w
wysokości
70
000,00
zł
i wkład finansowy Nadleśnictwa Młynary.

17. 14 kwietnia 2020 r. - Gmina Młynary otrzymała od firmy IKEA Retail Sp. z o.o. nieodpłatne wsparcie
w
postaci
6
zestawów
wyposażenia
miejsca
do odbywania zbiorowej kwarantanny ( łóżka, materace, komplet pościeli, ręczniki).

przeznaczonego

18. 15 kwietnia 2020 r. - Instytucja Zarządzająca programem RPO, na wniosek Gminy Młynary wyraziła
zgodę na wydłużenie terminu zakończenia zadania „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.
Słowackiego w Młynarach”. Nowy termin zakończenia zadania ustalono na 30 czerwca 2021 r.

19. 16 kwietnia 2020 r. - rozpoczęto dystrybucję maseczek dla mieszkańców powyżej 60 roku życia.
W miarę możliwości dostarczenia kolejnych partii będą one sukcesywnie przekazywane kolejnym
mieszkańcom.

20. 23 kwietnia 2020 r. - uczestniczyłam w konferencji online z przedstawicielem Spółdzielczej Mleczarni
Spomlek, ul. Generała Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski w sprawie negocjacji warunków umowy
pomiędzy
Zakładem
Wodociągów
i Kanalizacji w Młynarach a Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek o odbiór ścieków
z oddziału w Młynarach.
- podpisałam umowę ze spółką K&M Radosław Mazurek i Wojciech Kluge z siedzibą w Elblągu, na
dostawę 20 szt. laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła. Koszt zakupu wyniósł 60 000,00 zł
i w 100% został pokryty z otrzymanej dotacji.

21. 27 kwietnia 2020 r. - podpisałam umowę z Panem Bartoszem Babrajem prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą Max Funduszy, na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o
dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego z poddziałania 5.2. Gospodarka
wodno-ściekowa. Całkowita wartość umowy wynosi 10 000,00 zł brutto.
- podpisałam drugą umowę z Panem Bartoszem Babrajem prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą
Max
Funduszy
na
opracowanie
dokumentacji
aplikacyjnej
do wniosku o dofinansowanie w konkursie z poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych,
schemat
A.
Wartość
umowy
wynosi
10 000,00 zł brutto.
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22. 30 kwietnia 2020 r - podpisałam umowę z firmą FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. K.,
ul. Powstańców Wlkp. 74, 87-100 Toruń na dostawę wraz z transportem i montażem urządzeń siłowni
zewnętrznej: surfer, orbitrek oraz rower i jeździec w Kraskowie. Wartość umowy brutto wyniosła
7 995,00 zł.

23. 06 maja 2020 r. - w związku z panującą sytuacją epidemii wirusa COVID-19, zwróciłam się do
Instytucji Zarządzającej RPO o wydłużenie terminu finansowego zakończenia zadania pn. „Wdrożenie
systemu e-usług w gminie Młynary” do dnia 31 lipca 2021 r. W dniu 19 maja Instytucja Zarządzająca
wyraziła zgodę na wydłużenie terminu, w związku z tym podpisany zostanie aneks do umowy
dofinansowania.

24. 07 maja 2020 r - z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisałam
umowę dofinansowania do usuwania odpadów rolniczych z terenu gminy Młynary. Całkowity koszt
zadania zaplanowano w kwocie 29 408,00 zł, w tym 100% dotacji.

25. 08 maja 2020 r. - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisałam umowę dofinansowania do zakupu
sprzętu komputerowego służącego do prowadzenia zdalnej nauki w ramach programu Zdalna Szkoła.
Gmina Młynary otrzymała 60 000,00 zł dotacji, za którą zakupiono 20 szt. laptopów. Dotacja stanowi
100 % kosztów zakupu, a jej wysokość uzależniona była od kategorii samorządu i liczby uczniów.

26. 15 maja 2020 r. - podpisałam aneks do umowy kredytowej w zakresie wcześniejszej spłaty w 2020 roku
rat kredytu z 2021 roku w wysokości 139 500,00 zł.
- z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim podpisałam porozumienie o dofinansowaniu zadania
polegającego na utworzeniu klubu seniora w ramach programu wieloletniego „KLUB SENIOR+”.
Dofinansowanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowych polegających na dostosowaniu budynku
dawnego przedszkola do potrzeb klubu oraz zakupu wyposażenia. Całkowity koszt zadania planuje się
w kwocie 187 500,00 zł, z czego 80 % w kwocie 150 000,00 zł stanowi dofinansowanie.

27. 19 maja 2020 r. - podpisałam akt służebności przesyłu na działkę ewidencyjną nr 287/2 położonej
w obrębie Kurowo Braniewskie, gmina Młynary.

28. 22 maja 2020 r. - podpisałam umowę z Panem Bogdanem Karpiesiukiem właścicielem
Przedsiębiorstwa
Produkcyjno
–
Usługowego
Budownictwa
„BUDOKAR”
ul. Braniewska 12, 11-130 Orneta na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych
w
Młynarach
–
I
etap:
Rewitalizacja
budynku
komunalnego
przy
ul. Słowackiego”, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Wartość robót objętych umową
wyniesie 684 010,15 zł brutto.
- podpisałam następujące umowy obejmujące realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja budynków
komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego” tj.:
− z Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Kontraktu Panem Mariuszem Iwanowiczem VARIA
Różnowo 66L 11-001 Dywity;
− z Wykonawcą robót budowlanych Panem Bogdanem Karpiesiukiem właścicielem
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego Budownictwa „BUDOKAR” ul. Braniewska 12
11-130 Orneta.
Po podpisaniu w/w umów uczestniczyłam w przekazaniu Placu Budowy Wykonawcy przedmiotowego
zadania.
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maja
2020 r.
- podpisałam
aneks
do
umowy
dofinansowania
zadania
pn. Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - Etap I: Rewitalizacja budynku komunalnego
przy ul. Słowackiego”. Aneks obejmuje wydłużenie terminu zakończenia finansowego zadania do dnia
30 czerwca 2021 roku.

29. 25

30. 01 czerwca 2020 r. - podpisałam umowę z firmą Alarmowanie.pl z Iławy dotyczącą świadczenia usługi
alarmowania członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach.

31. 02 czerwca 2020 r. - podpisałam umowę z PKO BP S.A. na kredyt w rachunku bieżącym na kwotę
2 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego (termin spłaty kredytu
do 31.12.2020 roku). Oprocentowanie zmienne 1,73%, koszt prowizji 8000 zł.

32. 08 czerwca 2020 r. - powołałam Biuro Spisowe w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
w 2020 roku, w składzie czteroosobowym, spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Młynary. Spis
ten odbył się od 01 września do 30 listopada 2020 roku.

33. 19 czerwca 2020 r. - uczestniczyłam w odbiorze końcowym zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
107 013N w m. Ojcowa Wola”.

34. 20 czerwca 2020 r. - uczestniczyłam w czynie społecznym w Młynarach organizowanym przez Urząd
Miasta i Gminę Młynary który miał na celu zagospodarowanie terenu powstającego „parku za młynem”
i jednocześnie zmotywowanie mieszkańców do wspólnej pracy przy upiększaniu naszego miasta. Akcje
o charakterze społecznym odbywały się także w takich miejscowościach jak Zaścianki, Płonne czy Sąpy.
Dzięki takim wydarzeniom mamy możliwość budować miejsca sprzyjające rozwojowi lokalnej
społeczności.
Wszystkim
uczestnikom
czynu
wnoszącym
swój
wkład
i zaangażowanie, serdecznie dziękuję.

35. 02 lipca 2020 r. - podpisałam umowę z Panią Pauliną Antończyk prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą Longreach Paulina Antończyk, ul. Olsztyńska 1A/139, 80-395 Gdańsk na rewitalizację stawu
wiejskiego w Karszewie – etap I. Wartość umowy 13 030,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu
umowy 31.08.2020 r.

36. 03 lipca 2020 r. - podpisałam aneks do umowy o utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej
z firmą Logonet z Bydgoszczy. W ramach aneksu BIP Urzędu zwiększy funkcjonalność o strony BIP
dla 6 jednostek organizacyjnych.

37. 10 lipca 2020 r. - odbył się odbiór końcowy robót budowlanych zakończonego II etapu zadania pn.
„Remont Pawilonu Sportowego w Młynarach (2018-2020)”.

38. 14 lipca 2020 r. -wypowiedziałam umowę o udzielenie bonu w ramach programu „WIFI4EU”.
W ramach bonu można było utworzyć sieć hot spotów wifi na terenie miasta Młynary. Inwestycję
uznałam za nieopłacalną ekonomiczne, gdyż kosztem niekwalifikowanym jest rozbudowa łączy,
opłacanie abonamentu za Internet oraz koszt związany z konserwacją i obsługą urządzeń.
- przekazałam do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na realizacje zadania
pn. „Wdrożenie systemu e – usług w gminie Młynary”, które zostało opublikowane w dniu 17 lipca 2020
roku,
z
terminem
składania
ofert
do
dnia
19 sierpnia 2020 roku do godz. 11:00.
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39. 17 lipca 2020 r. - podpisałam umowę z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Projektowego
„8” Panem Andrzejem Zawistowskim na opracowanie projektu budowlanego na przekształcenie
budynku ul. Słowackiego 14 po byłym przedszkolu na potrzeby utworzenia „Klubu Senior +”.

40. 20 lipca 2020 r. - podpisałam umowę z Panem Danielem Majcher prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą MD OKNA DANIEL MAJCHER, ul. Ogrodowa 8A, 14-400 Pasłęk na dostawę
wraz z transportem i montażem surowym drzwi i okien wraz z parapetami w świetlicy wiejskiej w
Sąpach. Wartość umowy 10 885,81 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy 31.10.2020 r.

41. 31 lipca 2020 r. - podpisałam aneks rozwiązujący na mocy porozumienia stron zadanie publiczne pod
tytułem: Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary
„Festiwal Wokalny „Jesienne Spotkania” 2020”, w związku z sytuacją epidemiczną panującą w kraju.

42. 04 sierpnia 2020 r. - podpisałam umowę z Panem Radosławem Kameckim właścicielem firmy
Transport Ciężarowy Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych na wykonanie nawierzchni
utwardzonej na odcinku drogi gminnej Nr 107022N w m. Kraskowo – Etap III.

43. 07 sierpnia 2020 r. - podpisałam umowę z przedstawicielem firmy „BOB” Panią Katarzyną Gutkowską
na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim oraz w świetlicy wiejskiej w Warszewie.

44. 10 sierpnia 2020 r. - podpisałam umowę dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego służącego do
zdalnej nauki w ramach programu rządowego „Zdalna Szkoła +” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Kwota możliwego dofinansowania, która w przypadku Gminy Młynary wynosi 55 000,00 zł tj. 100%
kosztów zadania bez wkładu własnego, uzależniona była od kategorii i wielkości samorządu.

45. 13 sierpnia 2020 r. - podpisałam akt notarialny umowy przedwstępnej zamiany gruntu osoby fizycznej
i gminy Młynary w celu poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Nr 107010N Sąpy - Warszewo.

46. 17 sierpnia 2020 r. - podpisałam umowę z Panem Jerzym Simaszko prowadzącym działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Jerzy
Simaszko
Usługi
Hydrauliczne,
ul. Kościuszki 38/4, 14-500 Braniewo na instalację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej
w Zastawnie. Wartość umowy 13 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy 31.10.2020
r.

47. 20 sierpnia 2020 r. - odebrałam ze Starostwa Powiatowego w Elblągu 2.700 szt. maseczek
przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy, które zostały przekazane gminom przez
Starostwo a sfinansowane przez Wojewodę.
- podpisałam umowę z firmą KONTREL Michał Matuszak na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
na dachu świetlicy wiejskiej w Kwietniku w ramach Funduszu Sołeckiego. Wartość umowy 16 000,00
zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy 20.09.2020 r.
- uczestniczyłam w uroczystym przekazaniu sprzętu dla 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej
z terenu Gminy Młynary (OSP Młynary, OSP Zastawno, OSP Kwietnik), na które pozyskano dotację
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 12 284,00 zł, Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego - 6 800,00 zł, Nadleśnictwa Młynary - 1 000,00 zł oraz Starostwa
Powiatowego w Elblągu - 3 497,00 zł. Wkład własny Gminy Młynary wyniósł 3 495,00 zł. W ramach
zebranych środków jednostki pozyskały:
1) OSP Młynary- pompa szlamowa, ubrania pożarnicze typu NOMEX, opryskiwacz spalinowy,
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2) OSP Zastawno – zestaw oświetleniowy na kwotę 10 000,00 zł oraz przekazany
z OSP Młynary samochód pożarniczy Volkswagen T4,
3) OSP Kwietnik – podręczne sprzęty ratunkowe na kwotę ponad 2 000,00 zł
oraz przekazana z OSP Młynary – pompa szlamowa,
4) OSP
Kurowo
Braniewskie
– piec
centralnego
ogrzewania
oraz
2 pompy
do centralnego ogrzewania na kwotę 8 000,00 zł.

48. 31 sierpnia 2020 r. - podpisałam umowę dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Budowa
zbiorników
retencyjnych
ścieków
surowych
i
oczyszczonych
wraz
z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”. Dofinansowanie pozyskano w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowity koszt zadania zaplanowano w kwocie
8 541 109.00 zł, w tym planowane dofinansowanie w kwocie 5 867 839,55 zł.

49. 08 września 2020 r. - podpisałam aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczący
wcześniejszych spłat rat kredytu w 2020 roku w wysokości 320 625,00 zł należnych do spłaty w 2021
roku.

50. 09 września 2020 r. - podpisałam umowę z przedstawicielem firmy INS-ROD S.C. Panem Stanisławem
Pastewką na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Ogrodowej.

51. 28

września 2020 r - uczestniczyłam w odbiorze końcowym robót zadania
pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap
III”

52. 30 września 2020 r. - podpisałam umowę z firmą Sygenity z Warszawy na realizację II części zadania
pn. „Wdrożenie systemu e – usług w gminie Młynary”. Wartość umowy to kwota 98 380,32 zł.
- podpisałam umowę na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Seniora+ w Gminie Młynary”
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym Budownictwa „BUDOKAR” Panem Bogdanem
Karpiesiuk z Ornety. Wartość robót objętych umową wymiesi 235 990,56 zł (brutto).
- dokonano odbioru dostawy 16 nowych laptopów do zdalnej nauki, zakupionych z dofinansowania
w ramach programu „Zdalna Szkoła +”. 11 laptopów zostało przekazanych do Szkoły Podstawowej
w Młynarach, a 5 do Szkoły Podstawowej w Błudowie. Całkowity koszt zakupu wyniósł 55 000,00 zł,
z czego 100 % stanowiło dofinansowanie. Wcześniej w kwietniu tego roku zakupiono 20 nowych
laptopów
w ramach pierwszej edycji programu „Zdalna Szkoła”, które także zostały przekazane Szkołom
Podstawowym.

53. 30 października 2020 r. - podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym
z Gdańska, reprezentowanym przez Panią Annę Bagińską-Gontarz dotyczącą realizacji projektu
„Zagospodarowanie terenu za Młynem”
listopada 2020 r. – wzięłam udział w odbiorze końcowym robót zadania
p.n. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach” wykonane przez Konsorcjum firm: firmę
Handlowo Usługową „Elmar” Przemysław Dolot, Wilczęta 103, oraz Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „Jurkop” Jerzy Kozińczak, ul. Słowackiego 17/4, z Pasłęka.

54. 10
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55. 20 listopada 2020 r.: – podpisałam 4

akty notarialne w Kancelarii Notarialnej
w Pasłęku z notariuszem Panem Bogdanem Kubaszkiem dotyczące sprzedaży w formie przetargu
nieograniczonego następujących działek:
a. działki nr 191/18 obręb 4 Młynary o powierzchni 0,1122 ha, na kwotę 58.449,60 zł,
b. działki nr 191/2 obręb 4 Młynary o powierzchni 0,1001 ha, na kwotę 56.580,00 zł
c. działki nr 35/2 obręb Błudowo o powierzchni 0,1300 ha na kwotę 27.183,00 zł
d. działki nr 50 obręb Nowe Monasterzysko o powierzchni 0,0202 ha wraz
z powierzchnią lokalową na kwotę 19.681,23 zł (lokal po dawnym sklepie).
Sprzedane działki stanowią kwotę 161.893,83zł.

56. 23 listopada 2020 r. - podpisałam umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z usunięciem
skutków awarii powstałej w łazience lokalu mieszkalnego w Warszewie

57. 24 listopada 2020 r. - odbył się odbiór końcowy robót zadania p. n. Przełożenie pokrycia dachowego
z dachówki na dachówkę” w budynku mieszkalno-lokalowym (świetlica wiejska) w Warszewie.
Zadanie odebrano bez uwag.
- po wielu moich staraniach i interwencji Komendant Główny Policji w Warszawie podjął decyzję
o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego obejmującego budowę nowej siedziby funkcjonującego
posterunku policji w Młynarach.

58. 07 grudnia 2020 r. - z Ministerstwem Sprawiedliwości podpisałam umowę dofinansowania na zakup
sprzętu i wyposażenia jednostki OSP Młynary. W ramach zadania do końca 2020 r. zakupiony zostanie
sprzęt o łącznej wartości 101 000,00 zł, z czego 99 990,00 zł stanowi dofinansowanie
z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach zadania planuje się zakup m.in.:
a. Hełmów strażackich,
b. Kurtek lekkich strażackich,
c. Przenośnego zestawu oświetleniowego,
d. Przecinarki spalinowej,
e. Pilarki spalinowej ratowniczej,
f. Zestawu hydrauliczny do wyważania drzwi i cięcia pedałów,
g. Motopompy pływającej,
h. Butli kompozytowych,
i. Ubrań specjalnych,
j. Lancy gaśniczej strażackiej,
k. Lancy kominowej strażackiej,
l. Butów bojowych strażackich.

59. 08 grudnia 2020 r. – Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie wkładu własnego
w
ramach
projektu
„Budowa
zbiorników
retencyjnych
ścieków
surowych
i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”. Kwota
dofinansowania to 2 673 269,45 zł tj. równowartość całkowitego wkładu własnego Gminy
w projekcie.
- podpisałam umowę z Bankiem Spółdzielczym w Młynarach na
„Udzielenie
i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 060 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020 r.
oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”. Koszt kredytu to kwota 333
654,19 zł. Spłata kredytu nastąpi w terminie do 30 listopada 2035 roku.
grudnia 2020 r.: - uczestniczyłam w odbiorze końcowym robót zadania
pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno” dł. odcinka 3,65. Gmina

60. 11
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Młynary partycypowała w kosztach realizacji zadania na poziomie 25%. Kwota dofinansowania to
697 517,57 zł.
- podpisałam z Urzędem Marszałkowskim protokół rozliczający dotację w ramach środków
pochodzących
z
wyłączenia
z
produkcji
gruntów
rolnych,
otrzymanej
na wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Kraskowie. W ramach zadania wykonano 315 mb
dwuśladu z płyt żelbetowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 126 570,08 zł, w tym przedmiotowa
dotacja w wysokości 62 670,00 zł.
- podpisałam z Miastem Gurjewsk
umowę partnerską na realizację projektu
pn. „Modernizacja Gospodarki Wodnej w Gurjewsku i w Młynarach”. W ramach projektu po stronie
Gminy Młynary wykonana zostanie dokumentacja techniczna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w Młynarach oraz szereg działań o charakterze „miękkim”, zapewniających transgraniczne
oddziaływanie projektu. Całkowity koszt zakresu Gminy Młynary planuje się w kwocie 84 060,00
Euro, w tym dofinansowanie wysokości 75 654,00 Euro w ramach programu Współpracy
Transgranicznej Polska Rosja.

61. 14 grudnia 2020 r. – wraz z przedstawicielem Nadleśnictwa Młynary Panem Andrzejem
Kozłowskim wzięłam udział w odbiorze końcowym robót pn. „ Remont drogi gminnej nr 107011N
Sąpy – Borzynowo – II etap. Łączny koszt realizacji zadania to 20 000,00 zł. Udział w kosztach:
Nadleśnictwo Młynary - 10 000,00 zł
i Gmina Młynary - 10 000,00 zł.
- wraz z przedstawicielem Nadleśnictwa Młynary Panem Andrzejem Kozłowskim wzięłam udział
w
odbiorze
końcowym
robót
pn.
„
Remont
odcinka
drogi
gminnej
nr 107011N miejscowość Sąpy. Łączny koszt realizacji zadania to 10 000,00 zł. Udział w kosztach:
Gmina Młynary – 5 000,00 zł i Nadleśnictwo Młynary - 5 000,00 zł.

62. 15 grudnia 2020 r. - odbył się odbiór robót zadania pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do
budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku”. Odebrano stan surowy bez dachu. Zadanie
realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego i będzie kontynuowane w 2021 r.
- wysłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o wypłatę
dotacji na usuwanie folii do owijania balotów i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W ramach zbiórki do końca roku usunięto łącznie 52 tony i 819 kg odpadów za łączną kwotę
26 409,50 zł, w tym 100% otrzymanej dotacji.

63. 16 grudnia 2020 r. – podpisałam umowę z PKO na kompleksową obsługę bankową na lata 2021 –
2022. odpadów za łączną kwotę 26 409,50 zł, w tym 100% otrzymanej dotacji.

64. 18 grudnia 2020 r. - podpisałam aneks do umowy z PKS Sp. z o.o. w Elblągu
na dowożenie uczniów do szkół. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach nie ponosi kosztów związanych
z dowożeniem dzieci do szkół, w związku z naukę zdalną.

65. 21 grudnia 2020 r. – podpisałam umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego „Szkolna pracownia
Sukcesu III”, którego realizacja rozpocznie się w kolejnym roku szkolnym i potrwa dwa lata. Wsparcie
uzyskają
uczniowie,
rodzice
uczniów
oraz
nauczyciele
Szkoły
Podstawowej
w Młynarach. Na realizację projektu Gmina Młynary uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 147
406,80 zł ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2:
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Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Całkowita wartość projektu to 1 236 606 zł.

66. 23 grudnia 2020 r. - podpisałam umowę z firmą KOMA Olsztyn Sp. z .o.o.
ul. Towarowa 20a, 10 – 417 Olsztyn na realizację zadania pn. „Odbiór, transport
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
z
nieruchomości
zlokalizowanych
na terenie miasta i gminy Młynary”. Wartość umowy to kwota 995 754,60 zł (brutto), czas realizacji od
01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

67. 28 grudnia 2020 r. – podpisałam aneks do porozumienia administracyjnego w sprawie powołania
Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

68. 29 grudnia 2020 r. – podpisałam umowę na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera
Kontraktu inwestycji pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz
z modernizacją reaktorów TBR – TOG oraz infrastruktury towarzyszące (2020-2021)”.

2. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy
Urzędu. W 2019 roku Burmistrz spotkała się indywidulanie ze 127 mieszkańcami gminy.

3. Inne działania na rzecz mieszkańców gminy Młynary
W ramach działalności Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych na
terenie gminy funkcjonuje punkt konsultacyjny, w ramach działalności którego psycholog
udziela pomocy terapeutycznej i psychologicznej mieszkańcom naszej gminy
W 2020 r. w punkcie konsultacyjnym udzielono 86 porad skorzystało z nich 16 osób (liczba
udzielonych porad związana z pandemią COVID-19)
W Urzędzie Miasta i Gminy Młynary każdy mieszkaniec ma możliwość uzyskania bezpłatnej
porady prawnej udzielanej przez radców Prawnych zatrudnionych przez Urząd. Prawnicy
spotykają się z mieszkańcami w czwartki od godz. 13.00 po wcześniejszym umówieniu się za
pośrednictwem sekretariatu Urzędu. Z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców miasta
i gminy Młynary w 2020 roku skorzystało 87 osób.
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IV.
Lp

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH W ROKU
2020
Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie
Wykonanie uchwały
KADENCJA 2018-2023

30.01.2020
1

XVIII/105/2020

2

XVIII/106/2020

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
30.01.2020
zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok
Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 25 760 036,53 zł. Plan wydatków ustalono w kwocie
27 783 573,38 zł.
30.01.2020

3

XVIII/107/2020

4

XVIII/108/2020

ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia, stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Młynary

XVIII/109/2020

6

XVIII/110/2020

7

XVIII/111/2020

8

XVIII/112/2020

Wykonanie uchwały:
Zostały ustalone kryteria oraz ich wartości punktowe do stosowania w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary.
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
30.01.2020
Młynary
Wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnie prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator SA ul.
Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr
260 położona w obrębie Zastawno, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00033076/3, stanowiącej własność Miasta
i Gminy Młynary.
30.01.2020

XIX/113/2020

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
(Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Poz. 4644) w § 6 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Pobór opłaty targowej powierza się Kołu
Gospodyń Wiejskich w Młynarach”.

XIX/114/2020

11

XIX/115/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
04.03.2020

10

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sąpy

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono „Plan Odnowy Miejscowości Sąpy”.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Młynarach
30.01.2020
z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

04.03.2020
9

udzielenie Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Gminie Miasto Elbląg w formie dotacji celowej w wysokości 1 480,19 zł z przeznaczeniem
na wkład własny dla realizacji projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy
Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację
30.01.2020
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części
wydatków związanych z utrzymaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na
liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Młynary.

30.01.2020
5

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 25 531 454 39 zł. Plan wydatków ustalono w kwocie
28 033 248,17 zł.
04.03.2020

uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025’’

80
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12

XIX/116/2020

Wykonanie uchwały:
Został uchwalony ,,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowy i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025 ”.
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów
i
04.03.2020
Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Młynary
Wykonanie uchwały:
Zwolniono samorządowy zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty do
budżetu Gminy Młynary nadwyżki środków obrotowych w wysokości 52 943,36 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset czterdzieści trzy złote 36/100) ustalonej na koniec 2019 roku
04.03.2020

13

XIX/117/2020

14

XIX/118/2020

15

XIX/119/2020

04.03.2020

XIX/120/2020

XIX/121/2020

18

XIX/122/2020

19

XIX/123/2020

20

XIX/124/2020

21

XIX/125/2020

zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września
2019

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019 wprowadzono zmiany, w których §3
otrzymał brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.”
04.03.2020

17

wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne

Wykonanie uchwały:
Zaopiniowano pozytywnie wniosek Nadleśnictwa Zaporowo o uznanie za lasy ochronne, lasy położone w granicach
administracyjnych Gminy Młynary, znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Zaporowo.
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
04.03.2020
zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2020 rok
Wykonanie uchwały:
Przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Młynary na 2020 rok”

04.03.2020

16

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Wykonanie uchwały:
Zaliczono do kategorii dróg gminnych drogi powiatowe położoną w miejscowości Młynary, stanowiącą działki o nr
ewidencyjnym: ul. Osińskiego o nr 2154 N – działka o nr ewidencyjnym 95, obręb 5 Młynary o długości 0,264 km, ul.
Staszica o nr 2157 N – działka o nr ewidencyjnym 111, obręb 5 Młynary o długości 0,228 km,

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
04.03.2020
inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie uchwały:
W uchwale nr XII/74/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urzęd. Woj. Warm. – Maz. poz. 5167) § 2. ust.
15 otrzymał brzmienie: „Pani Magdalena Stocka – na terenie sołectwa Warszewo”.
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
04.03.2020
Młynary
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnie prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator SA ul.
Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr
28/11 położona w obrębie Młynary 05, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00017647/9, stanowiącej własność Miasta
i Gminy Młynary.
04.03.2020

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem
04.03.2020
konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”.
Wykonanie uchwały:

81
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Udzielono z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w
ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”.
04.03.2020

22

XIX/126/2020

Wykonanie uchwały:
Udzielono z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:
1) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509 w m. Zastawno”,
2) „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary”.
22.04.2020

23

XX/127/2020

XX/128/2020

25

XX/129/2020

26

XX/130/2020

XIX/132/2020

29

XX/133/2020

XX/134/2020

31

XX/135/2020

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Wykonanie uchwały:
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
w wysokości 24,00 zł za osobę miesięcznie. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli niewypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości
72,00 zł za osobę miesięcznie. Zwolniono się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których
22.04.2020
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
Wykonanie uchwały:
Określono przystanki komunikacyjne, zlokalizowanymi na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i
przewoźników wykonujących przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
22.04.2020

30

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz określono
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
22.04.2020

28

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
22.04.2020
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie uchwały:
Określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22.04.2020

XX/131/2020

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 25 771 855,39 zł, a plan wydatków ustalono w kwocie
28 273 649,17 zł.
22.04.2020

27

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
22.04.2020

24

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
wykonanie dokumentacji projektowej

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

Wykonanie uchwały:
Uzgodniono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o
obwodzie pinia na wysokości 130 cm – 3000 cm, zlokalizowanego w oddz. 251d tj. na działce Nr 3249 położonej w obrębie
wsi Sąpy gm. Młynary.
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
22.04.2020
w Młynarach do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
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Wykonanie uchwały:
Upoważniono Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach
do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci: prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z
późn. zm.) oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków
mieszkaniowych.
22.04.2020

32

XX/136/2020

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnie prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator SA ul.
Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr
287/2 położona w obrębie Kurowo Braniewskie, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00023269/0, stanowiącej
własność Miasta i Gminy Młynary.
22.04.2020

33

XX/137/2020

XXI/138/2020

XXI/139/2020

XIX/140/2020

37

XXI/141/2020

38

XXI/142/2020

XXI/143/2020

udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wykonanie uchwały:
Udzielono z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu w formie dotacji celowej w wysokości
697 517,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka
Kwietnik - Zastawno (DW 509) długości 3,65 km – Etap I długości 2,020 km.
przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji
27.05.2020
Terytorialnych"
Wykonanie uchwały:
Przyjęto do realizacji „Strategię Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”
uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
04 marca 2020
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko27.05.2020
Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”
Wykonanie uchwały:
Uchylono Uchwałę Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa
chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m.
Sąpy”

27.05.2020

39

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 26 466 374,67 zł. Plan wydatków ustalono w kwocie
28 968 168,45 zł.
27.05.2020

36

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
27.05.2020

35

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnie prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator SA ul.
Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 32, 34/3
położona w obrębie 01 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00010346/0, oraz ewidencyjna nr 42/3 położonej
w obrębie 01 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00013836/3 stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary.
27.05.2020

34

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
Młynary

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary § 4 otrzymał brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego”.
§ 2. W załączniku do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary § 7 otrzymał brzmienie:
„Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego”.
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§ 3. W załączniku do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary § 10 ust. 4 otrzymał
brzmienie:
„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez
opróżnianie zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do ich gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu się takiego zbiornika i wypływowi tych nieczystości do gruntu lub wód gruntowych, nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
§ 4. W § 10 załącznika do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary dodano ust. 5:
„Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów
ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na rok”.
§ 5. W § 12 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary skreślono pkt 1.
§ 6. W załączniku do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary skreśla się § 13.
§ 7. W załączniku do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary § 14 ust. 7 otrzymał
brzmienie:
„Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone odpowiednim ogrodzeniem,
w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu”.

27.05.2020

40

XXI/144/2020

41

XXI/145/2020

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 14 otrzymał brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego”.
zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.05.2020
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Młynary § 6 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego”.
24.06.2020

42

XXII/146/2020

zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Rada Miejska udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

24.06.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Młynary za 2019 rok

43

XXII/147/2020

Wykonanie uchwały:
Rada Miejska w Młynarach zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok.

44

XXII/148/2020

Wykonanie uchwały:
Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

24.06.2019

24.06.2020
45

XXII/149/2020

XXII/150/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
17.07.2019

46

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2019 rok

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 r.,

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 26 572 394,67 zł, a plan wydatków ustalono do kwoty
29 074 188,45 zł.
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24.06.2020

47

XXII/151/2020

Wykonanie uchwały:
W uchwale nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej, wprowadzono następujące zmiany: „Udziela się Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej
w kwocie 20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków
związanych z utrzymaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach
komunikacyjnych obsługujących Gminę Młynary.”
24.06.2020

48

XXII/152/2020

XXIII/153/2020

50

XXIII/154/2020

XXIII/156/2020

XXIII/157/2020

XXIII/158/2020

zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie uchwały:
W uchwale nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi § 4 pkt 5 otrzymał brzmienie:
„niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące odpady resztkowe: raz na tydzień”.

19.08.2020

54

zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Młynary

Wykonanie uchwały:
W załączniku do uchwały Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymał
brzmienie: „pozostałe odpady nie kwalifikujące się do innych frakcji stanowiące odpady resztkowe: raz na tydzień”.

19.08.2020

53

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej działki gruntu oddane w użytkowanie wieczyste, oznaczone w
ewidencji gruntów jako działki numer 188/3 o powierzchni 0, 0200 ha oraz 188/4 o powierzchni 0,0195 ha położone w
Młynarach przy ul. Kopernika, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/00032625/0.

19.08.2020
52

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 r.,

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan wydatków do kwoty 29 207 755,78 zł.
19.08.2020

XXIII/155/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
19.08.2020

51

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych: 1) nr 285/38, o powierzchni 0,6754 ha, położonej
w miejscowości Rucianka, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1/00023102/2.
19.08.2020

49

zmiany uchwały NR XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 stycznia 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z
przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na
rzecz Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przyznanie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Młynary,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Warszewo jako działka nr 26/3 (przed podziałem nr 26/1) o pow.
0,0255 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00015262/2, jako nieruchomości
zamiennej w ramach odszkodowania przysługującego byłym właścicielom działki oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków w obrębie Warszewo jako działka nr 25/2 (przed podziałem nr 25) o pow. 0,0255 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00032920/8, przekazanej pod pas drogowy w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych 107010N i 107004N w
ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych 107010N Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N odc. Warszewo
– Zastawno.”
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30.09.2020
55

XXIV/159/2020

56

XXIV/160/2020

30.09.2020

XXIV/161/2020

58

XXIV/162/2020

XXIV/163/2020

60

XXIV/164//202
0

61

XXIV/165/2020

XXIV/166/2020

Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w kwocie 3 000,00 zł,
(słownie: trzy tysiące 00/100 zł) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę
Młynary
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiący gminny zasób nieruchomości na czas
30.09.2020
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
Wykonanie uchwały:
Ustalono zasady wydzierżawiania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata
lub na czas nieoznaczony.

XXIV/167/2020

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Młynary a
Gminą Milejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości
Majewo, Gmina Milejewo

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Młynary Gminą Milejewo w zakresie
powierzenia Gminie Młynary zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem urządzeń
wodociągowych, stanowiących własność Gminy Młynary, mieszkańcowi miejscowości Majewo, Gmina Milejewo.
30.09.2020

63

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej
prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez
Gminę i Miasto Młynary.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem
na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
30.09.2020
użyteczności publicznej

30.09.2020
62

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Wykonanie uchwały:
Zaciąga się kredyt długoterminowy w 2020 roku w wysokości 2 060 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 931 793,78 zł oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 128 206,22 zł.
zmiany Uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie udzielenia pomocy
30.09.2020
finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykonanie dokumentacji
projektowej
Wykonanie uchwały:
W Uchwale Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykonanie dokumentacji projektowej,
wprowadzono poniższe zmiany:
1) § 1 po zmianie, otrzymał brzmienie:
„Udziela się z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr
509 i 505 w m. Młynary”.
2) § 2 po zmianie, otrzymał brzmienie:
„Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Młynary w 2020 roku w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
30.09.2020

59

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 25 590 000,00 zł., a plan wydatków ustalono do kwoty
27 521 793,78 zł.
30.09.2020

57

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

określenia średniej ceny jednostki paliwa

Wykonanie uchwały:
Ustalono średnią ceną jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 w wysokości:
1) olej napędowy – 4,23 zł/l
2) benzyna - 4,25 zł/l
3) gaz LPG – 1,99 zł/l
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30.09.2020
64

XXIV/168/2020

65

XXIV/169/2020

Wykonanie uchwały:
Ustalono w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .
zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
30.09.2020
Wykonanie uchwały:
Zaliczono do kategorii dróg gminnych, drogi położone w miejscowości Młynary, stanowiącą działki o nr ewidencyjnym:
ul. Osińskiego o nr 2154 N – działka o nr ewidencyjnym 95, obręb 5 Młynary o długości 0,264 km, ul. Staszica o nr 2157 N
– działka o nr ewidencyjnym 111, obręb 5 Młynary o długości 0,228 km,
30.09.2020

66

XXIV/170/2020

XXIV/171/2020

68

XXIV/172/2020

Odwołania Skarbnika Gminy

Wykonanie uchwały:
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dniem 30 września 2020 r. odwołano Skarbnika Miasta i Gminy Młynary.
30.09.2020

XXIV/173/2020

uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie
z właściwością

Wykonanie uchwały:
uznano skargę dotyczącą niedostosowania oficjalnego serwisu internetowego Gminy Młynary za nie właściwie
skierowaną do Rady Miejskiej w Młynarach. Przekazano skargę Burmistrzowi Miasta i Gminy w Młynarach jako organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia.
30.09.2020

69

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej przy
ul. Styczniowej 2
w Młynarach, składającej się pomieszczeń mieszkalnych nie stanowiących samodzielnego lokalu mieszkalnego o
powierzchni użytkowej 18,12 m², dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział KW prowadzi księgę wieczysta o
numerze KW EL1B/00022819/4.

30.09.2020
67

zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27marca 2019 r., w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Powołanie Skarbnika Gminy

Wykonanie uchwały:
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dniem 1 października 2020 r. powołano Skarbnika Miasta i Gminy
Młynary.
28.10.2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

70

XXV/174/2020

71

XXV/175/2020

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 25 986 589,98 zł, a plan wydatków ustalono do kwoty 27
98 383,76 zł.

72

XXV/176/2020

Wykonanie uchwały:
Wyznaczono aglomerację Młynary o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 7402 z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie.

73

XXV/177/2020

74

XXV/178/2020

75

XXV/179/2020

28.10.2020

28.10.2020

28.10.2020

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Młynary

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Wykonanie uchwały:
Określono stawki podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Młynary.
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
28.10.2020
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2021
Wykonanie uchwały:
Przyjęto do realizacji Program współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

28.10.2020

zmieniająca uchwałę nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r., w
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
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Wykonanie uchwały:
W uchwale nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r.,
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadzono następujące zmiany: Inkasentami podatków
o których mowa w § 1, są sołtysi danego sołectwa.
38.10.2020
76

XXV/180/2020

25.11.2020
77

XXVI/181/2020

XXVI/182/2020

79

XXVI/183/2020

80

XXVI/184/2020

81

XXVI/185/2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
25.11.2020

78

udzielenia Gminie Pasłęk pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Wykonanie uchwały:
Udzielono z budżetu Gminy Młynary pomoc finansową Gminie Pasłęk w formie dotacji celowej w wysokości 5 624,54 zł
(słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 54/100) z przeznaczeniem na realizację wspólnego
przedsięwzięcia pn. „Budowa półboksu na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach”.

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 26 346 524,48 zł, a plan wydatków ustalono do kwoty
28 278 318,26 zł.
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
25.11.2020
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku
Wykonanie uchwały:
Ustalono roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Młynary.
25.11.2020

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku

Wykonanie uchwały:
Określono wysokość stawek podatku od środków transportowych.
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2023
25.11.2020
z perspektywą na lata 2024-2027.
Wykonanie uchwały:
Przyjęto
Program
Ochrony
Środowiska
dla
Miasta
i Gminy
Młynary
na
lata
2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027.
25.11.2020

ustanowienia pomnika przyrody.

Wykonanie uchwały:
Ustanowiono pomnik przyrody: drzewo gatunku jodła pospolita (Abies alba Mill.)
o obwodzie pierśnicy 320,00 cm, znajdujący się na działce ewidencyjnej 3065/2 w obrębie Kraskowo i współrzędnych
(WGS 84) X 19.738880, Y 54.204266.

82

XXVI/186/2020

83

XXVI/187/2020

Wykonanie uchwały:
Zaliczono do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną położoną w miejscowości Młynary, stanowiącą działki o nr
ewidencyjnym 139, 136/4 obręb 04 Młynary

84

XXVII/188/202
0

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
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XXVII/189/202
0

86

XXVII/190/202
0

25.11.2020

16.12.2020

16.12.2020

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
1) Zmieniono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 26 377 874,48 zł, a plan wydatków ustalono do
kwoty 28 309 668,26 zł.
zmiany uchwały NR XXIV/164/2020 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 września 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z
16.12.2020
przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej
Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w kwocie 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części
wydatków związanych z utrzymaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na
liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Młynary.”
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16.12.2020

88

XXVII/192/2020

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wprowadzono następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodano pkt 9 w brzmieniu:
„9) odpady z gruzu i betonu z remontu nieruchomości prowadzonego w zakresie własnym –
w ilości 500 kg rocznie z jednej nieruchomości.”.
2) w § 4 dodano pkt 8 w brzmieniu:
„odpady z gruzu i betonu: po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości gotowości do odbioru.”.
30.12.2020
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XXVIII/193/2020

90

XXVIII/194/2020

XXVIII/195/2020

92

XXVIII/196/2020

93

XXVIII/197/2020

94

XXVIII/198/2020

95

V.

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.
30.12.2020
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i
wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i
rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie
przedsięwzięcia finansowe
30.12.2020
Zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok
Wykonanie uchwały:
Zmieniono plan wydatków w poszczególnych działach.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem
na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
30.12.2020
użyteczności publicznej
Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł,
(słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych
obsługujących Gminę Młynary.
ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych
30.12.2020
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin, określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary.
30.12.2020

XXVIII/199/2020

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i
wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i
rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie
przedsięwzięcia finansowe na lata 2021 – 2041.
30.12.2020
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zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2021 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono ramowy plan pracy rady Miejskiej w Młynarach na 2021 rok .

PODSUMOWANIE
Wszelkie działania podejmowane przez Gminę Młynary miały na celu poprawę

warunków życia jej mieszkańców. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego
i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury służącej
zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.
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Rok 2020 okazał się rokiem trudnym ze względu na epidemię COVID-19. Pomimo
trwającej epidemii udało się zrealizować kilka inwestycji opartych na pozyskanym
dofinansowaniu. Do najważniejszych zalicza się remont budynku „starego przedszkola”
i utworzenie Klubu Senior+ czy przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach. Kilka
inwestycji zostało zrealizowanych ze środków własnych gminy: budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej, przebudowa drogi gminnej
do Ojcowej Woli, remont pawilonu sportowego na stadionie miejskim czy remonty świetlic
wiejskich. W 2020 roku, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, przy
znacznym wkładzie finansowym Gminy Młynary udało się również przeprowadzić gruntowny
remont pierwszego odcinka drogi powiatowej Zastawno-Kwietnik. W 2020 r. zrealizowano
wiele cennych inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi zachętę dla mieszkańców
do włączania się w życie gminy. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które
wcześniej były zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane.
Przed Gminą Młynary w dalszym ciągu stoją duże wyzwania, ponieważ oczekiwania
mieszkańców są coraz większe. Głównym celem będzie podejmowanie nowych inwestycji przy
jak największym udziale środków pochodzących z dofinansowania. W sposób strategiczny i
przemyślany będziemy dążyć do realizacji postawionych celów starając się jednocześnie
pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej Małej Ojczyzny.
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