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Raport o stanie gminy Młynary za 2019 rok

Szanowni Państwo.
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Młynary za 2019 rok”. Jest on
opisem podjętych przez samorząd działań administracyjnych i gospodarczych,
służących utrzymaniu zasobów gminy oraz działań na rzecz jej rozwoju, w tym
zmian kształtujących przestrzeń publiczną. W raporcie zgromadzone zostały
szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji
wydatkujących środki z budżetu Gminy Młynary i stanowiące źródło oceny
możliwości dalszego jej rozwoju. Raport jest opisem stanu najważniejszych
obszarów działalności Gminy. Opracowanie daje możliwość dokonania analizy
i porównania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatniego roku.
Jestem przekonana, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa,
iż Gmina Młynary staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla
mieszkańców jak i osób odwiedzających nasze tereny.
Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego dokumentu.
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.
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.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ GMINY MŁYNARY W 2019 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
W Gminie Młynary w okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek
i mieszkańców zmniejszyła się o 47 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła
4406 osób, w tym 2231 kobiet i 2175 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii
wiekowych:
- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 664 w tym 325
K i 339 M,
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-59 lat K i 15-64 M) wynosiła 2917, w tym
1347 oraz 1570 M,
- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 825, w tym 559 K oraz 266 M.
Migracje przebiegały w kierunku większych miast. Na początku 2019 r. na terenach miejskich
mieszkało

1766

osób,

a

na

terenach

wiejskich

2687

osób.

Na

koniec

2019 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto Młynary zamieszkiwało 1753 osoby,
a tereny wiejskie 2653 osoby.
W 2019 r. urodziło się w gminie 33 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 17 chłopców, a zmarło 49
osób, w tym 20 kobiet i 29 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny
i wyniósł -16.

2. Finanse Gminy
Budżet Miasta i Gminy Młynary na koniec 2019 roku zakładał plan dochodów ogółem
w wysokości 27 052 411,75 zł, który został zrealizowany w wysokości 25 892 620,19 zł,
tj. 95,71 % planu.
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Ilość mieszkańców w Mieście i Gminie Młynary wg stanu na 31.12.2019 roku wynosiła 4 406
– dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 876,68 zł.
Struktura procentowa dochodów z poszczególnych źródeł w dochodach ogółem w 2019 r.:
 dochody własne Gminy (podatki lokalne, opłaty, dochody z majątku gminy) –
7 348 630,22 zł – 28,38 %,
 subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 6 028 337,00 zł – 23,28 %,
 dotacje celowe z budżetu państwa – 9 178 029,15 zł – 35,45 %,
 pozostałe dochody – 761 643,27 zł – 2,94 %,
 dochody majątkowe – 2 575 980,55 zł – 9,95 %.
Plan wydatków ogółem na koniec 2019 rok wynosił 30 084 411,75 zł i został wykonany
w wysokości 27 932 094,98 zł, tj. 92,85 % planu. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosiły 6 339,56 zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6 519 316,55 zł - udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 23,34 %.
W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok na realizację zadań inwestycyjnych
(rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 7 579 780,49 zł –
wykonanie 6 497 316,55 zł, tj. 85,72 % planu, z tego pozyskano dofinansowanie ze środków
pozabudżetowych w wysokości 2 471 607,75 zł.
Budżet za 2019 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 039 474,79 zł
(różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami).
W 2019 roku wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 3 130 000,00 zł z przeznaczeniem
m.in. na pokrycie deficytu budżetowego 2019 roku.
W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupiono obligacje komunalne
na kwotę 977 871,00 zł.
Łączna kwota długu Gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
i wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosła 10 710 363,00 zł. Stanowi to zmniejszenie
w stosunku do prognozy w planie budżetu sporządzonym w 2018 r. o 1 727 871,00 zł.

3. Zrealizowane inwestycje
W Mieście i Gminie Młynary w 2019 roku zrealizowano następujące projekty
współfinansowane ze środków zewnętrznych:
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1) Zadanie pn. „Remont skarpy przy potoku Krętym w Zastawnie”
W 2019 r. wykonano roboty w zakresie remontu skarpy przy potoku Kręty w m. Zastawno.
W wyniku ulewnych deszczy duża część skarpy obsunęła się do koryta potoku, uszkadzając
tym samym krawędź drogi gminnej nr 107004N w km od 4+987 do 5+004 w m. Zastawno.
Roboty w zakresie remontu skarpy polegały m.in. na: wykonaniu nasypów skarpy wraz
z

formowaniem,

umocnieniu

korpusu

skarpy,

naprawie

uszkodzonych

barier

energochłonnych, wykonaniu ścieku skarpowego z kamienia brukowego, plantowaniu skarpy
i dna rzeki, umocnieniu skarp brzegowych koszami z gabionów i geokratą, wykonaniu
palisady z kołków drewnianych. Wyżej wymienione prace wykonano w okresie od lutego do
kwietnia 2019 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 49 245,51 zł.

2) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017 – 2019)”
Plan – 2 995 000,00 zł – w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 992 946,09 zł.
Na realizację zadania w latach 2017 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 934 919,46 zł,
z tego: 2017 r. – 65 400,50 zł – opracowanie dokumentacji technicznej; 2018 r. – 869 518,96
zł – koszt prac budowlanych i inspektora nadzoru.
W Przedszkolu znajduje się pięć sal do realizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych
i zabaw dla czterech pięciu grup dzieci wiekowych, liczebność każdej grupy maksymalnie do
25 dzieci, zatem liczba dzieci w Przedszkolu to 125 dzieci. W obiekcie znajdują się także:
kuchnia, pomieszczenia obróbki wstępnej,

zmywalnia

naczyń stołowych, magazyn

chłodniczy, magazyn artykułów suchych, stołówka, zaplecze socjalne dla kadry Przedszkola,
pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie pompy ciepła, szatnia oraz gabinety: dyrektora
przedszkola, gł. księgowego, intendenta, logopedy i pedagoga. Wszystkie pomieszczenia
przedszkola wyposażono w nowoczesny sprzęt kuchenny, meble, sprzęt informatyczny,
pomoce dydaktyczne oraz schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
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Roboty budowlane oraz wszelkie prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
wraz zagospodarowaniem terenu zakończono

i zgłoszono

do

odbioru końcowego

12.07.2019r.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji
przedszkolnej w kwocie 759 900,00 zł. Pozostała kwota, czyli 3 168 865,55 zł, to wkład
własny gminy.

3) „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018 – 2019)
Plan – 97 000,00 zł, wykonanie – 96 531,00zł
Opracowano dokumentację projektu budowlano – wykonawczego przez Biuro

Usług

Inwestycyjnych Grzegorz Walczak Gronowo Górne ul. Agatowa 131. Podpisano umowę
z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych
w Braniewie ul. Przemysłowa 18 na wykonanie: separatora ropopochodnych lamelowego,
wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do kanału,
humusowanie wraz z obsianiem trawa skarpy przy wylocie kanału. Wskazane prace
zakończono i zgłoszono do odbioru dnia 21.06.2019 r. wartość wykonanych prac wynosi
60.000,00 brutto. Odbiór wykonanych robót nastąpił 02.07.2019 r.

4) Zadanie pn. „ Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki
na start”
Plan – 57 577,53 zł, wykonanie – 55 175,04 zł.
Zadanie było częścią robót budowlanych w ramach zadania Budowa przedszkola
w Młynarach. Na realizację placu zabaw uzyskano dofinansowanie w ramach projektu
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„Przedszkolaki na start!” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1. Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach inwestycji
wykonano plac zabaw ruchowych

dla dzieci

o powierzchni

449 m2 z nawierzchnią

biologicznie czynną, ogrodzony ogrodzeniem stalowym systemowym wysokości 1,80 m
z furtką wejściową. Wyposażenie placu jest następujące: 2 ławki drewniane na stelażu
stalowym, zestaw zabawowy o wymiarach (542 x 349 cm, wysokość podestu 59 cm
wysokość całkowita 220 cm), huśtawka o wymiarach 197 x 345 cm, huśtawka o wymiarach
197 x 296 cm, bujak o wymiarach 38 x 275, bujak o wymiarach 26 x 349 cm, bujak
o wymiarach 117 x 117, bujak o wymiarach 122 x 179.

5) Zadanie pn. ,,Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N –
ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) – II etap”
Plan na 2019 rok – 1 735 000,00 zł – wykonanie 1 644 767,84 zł.
W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 52 997,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji technicznej.
W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 248 550,26 zł na I etap zadania

pn.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach”.
W ramach zadania w 2019 roku przebudowana została ul. Osińskiego (264m) i Staszica (228
w Młynarach. Zrealizowano następujące roboty: budowę oraz przebudowę sieci deszczowej,
budowę studzienek ściekowych ulicznych i studni rewizyjnych, budowę oraz przebudowę
sieci wodociągowej, wykonanie hydrantów

przeciwpożarowych, wykonanie nawierzchni

bitumicznej, wykonanie chodników betonowych z kostki polbruk, wykonanie zjazdów do
posesji z kostki polbruk kolorowej.
Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie ze Starostwa
Powiatowego w Elblągu na kwotę 521 595,05, co stanowiło 50% udziału Starostwa
Powiatowego w kosztach robót nawierzchniowych inwestycji.

Pozostałe 1 123 172,79
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zostało pokryte ze środków własnych Gminy Młynary.

6) Zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km
37+200 w m. Gardyny Leśniczówka”
Plan – 1 211 000,00 zł – wykonanie 1 200 638,63 zł.
W ramach inwestycji wykonano: roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu, tj.
przyczółków betonowych i rur o średnicy 120 cm z wywozem poza obszar robót oraz
wybudowano nowy obiekt mostowy o przekroju łukowo - kołowym z blach falistych
o profilu fali 381x140 mm, posadowiony bezpośrednio w gruncie na ławie żelbetowej,
zabezpieczony antykorozyjnie

poprzez cynkownie od strony wewnętrznej i zewnętrznej

powłoką malarską (epoksydową).
Gmina Młynary uzyskała

dofinansowanie

od Wojewody Warmińsko–Mazurskiego

w ramach środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na zarządzanie
kryzysowe na kwotę 920 565,78 zł.

7) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej
nr 107022N w m. Kraskowo - Etap II” .
Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 179 508,66 zł.
W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi żelbetowymi
typu MON, podwójnie zbrojonymi o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty położono
w dwuśladzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm na długości 450 mb.
Na realizację zadania podpisano umowę dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł
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z Województwem Warmińsko-Mazurskim

oraz umowę porozumienia z Nadleśnictwem

Młynary na dofinansowanie w kwocie 39 461,58 zł.

8) Zadanie pn. „Niwelacja szkód wyrządzonych przez bobry na zbiorniku
retencyjnym w parku „Majowy gaj” w Młynarach”
Zadanie polegało na niwelacji szkód spowodowanych przez bobry na zbiorniku retencyjnym
zlokalizowanym w parku Majowy Gaj w Młynarach. Wykonane przez bobry liczne nory
w skarpie zbiornika retencyjnego powodowały osuwanie się skarpy oraz balustrady
i chodnika. W związku z tym powstałe szkody stanowiły również

zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób poruszających się ciągiem pieszym zlokalizowanym przy skarpie.
Ponadto bobry dokonały zniszczeń drzewostanu i krzewów ozdobnych rosnących w koło
zbiornika.
W ramach zadania wykonano prace w zakresie: wykopów oraz przekopów koparkami
podsiębiernymi, wykonania palisady, wzmocnienia podłoża gruntowego, wbudowania gruntu
w nasypach, zagęszczenia nasypów. Koszt zabudowy nor bobrowych wyniósł 13288,38 zł. Za
wyrządzone przez bobry szkody uzyskano odszkodowanie od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w wysokości 5840,70 zł.
9) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy

ul. Słowackiego

w Młynarach oraz zagospodarowanie przyszłego terenu (2017 – 2020) ”
Plan –10 000,00 zł, wykonanie w 2019 r. – 10 000,00 zł.
W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł oraz w 2018 r. – wydatki
w wysokości 29 872,00 zł.
Zadanie polegało będzie na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego na działce
nr 136/3 obręb nr 4, a następnie jego odbudowie z przeznaczeniem na Centrum Integracji
Społeczno-Kulturowej.

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 kwotę 706 201,25 zł
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na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poddziałanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. Roboty rozbiórkowe planuje się rozpocząć w I kwartale
2020 r.

10) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”
Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 840,00 zł.
Celem głównym projektu „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” jest
usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów
administracyjnych na terenie działalności Gminy Młynary. W ramach projektu zaplanowano
m.in.:
– wdrożenie 11 e–usług na 5 poziomie dojrzałości,
– wdrożenie 7 e–usług na 3 poziomie dojrzałości,
– zakup wyposażenia serwerowni,
– zakup sprzętu komputerowego na 15 stanowiskach pracowniczych.
Na realizację projektu podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi
Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt projektu planuje się
w kwocie 1 474 155,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 253 031,75 zł.
11) Zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa
w Gminie Młynary – „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole
Podstawowej w Młynarach”
Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 39 999,99 zł.
W ramach zadania wykonano zatokę autobusową z kostki betonowej polbruk umocowanej
krawężnikami betonowymi i obrzeżami wraz z ogrodzeniem.

11

Raport o stanie gminy Młynary za 2019 rok
Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 31 999,99 zł
z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu: „Bezpieczne jutro
naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”.

12) Zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa
w Gminie

Młynary - „Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego

w Młynarach”
Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 28 117,69 zł.
W ramach zadania wykonano montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysokości 2,0 m,
długości 260,0 mb oraz zamontowano tablicę informacyjną.
Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 22 130,16 zł
z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z programu: „Bezpieczne jutro naszym
priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”.

13) Zadanie pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół”- zagospodarowanie terenu
publicznego w Nowym Monasterzysku”.
Plan – 26 992,00 zł, wykonanie – 25 191,25 zł.
W ramach zadania wykonano: niwelację terenu, kwiatowy zegar słoneczny,

krąg do

ogniska, obsiano teren mieszanką traw, zasadzono 30 bylin i 35 drzewek, ustawiono meble
ogrodowe (stoły i ławki).
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Do realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie na kwotę 19 992,00 zł. z budżetu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla”.

14) Zadanie pn. „Kwietnik w Kwietniku” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej.
Plan – 11 995,00 zł, wykonanie – 11 921,68 zł.
W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu ziemię urodzajną. Zasadzono 159
krzewów ozdobnych i 1 drzewko. Przy wysadzonych roślinach rozłożono tkaninę
polipropylenową i rozsypano kamień 8-16 mm, ustawiono: 3 ławki drewniane, 3 kwietniki
drewniane, 1 donicę drewnianą, 1 rzeźbę drewnianą, drewniany płotek.
Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała 100% dofinansowanie

z budżetu

Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Małe Granty
Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2019 r.”.

15) Zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim”
Plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 20 902,13 zł.
W ramach zadania wykonano altanę TAMARA złożoną z gotowych elementów
drewnianych o wymiarach 300x600 cm z dachem kopertowym pokrytym gontem
bitumicznym i oryginalnymi rynnami z PCV. Nawierzchnie wewnątrz i

wokół altany

wykonano z kostki betonowej POLBRUK szarej umocnionej obrzeżami betonowymi na
podsypce cementowo - piaskowej. Zasadzono rośliny pigwowca.
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Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla w 2019 r.” na kwotę 16 702,13 zł.

16) Zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w m. Młynarska Wola”
Plan – 47 436,00 zł, wykonanie – 43 476,20 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego wyposażono teren strefy w następujące elementy:
wioślarz - pylon-drabina, koło tai chi - pylon-jeździec, surfer (wahadło) -biegacz-twister,
rower – pylon - pajacyk, orbitrek – pylon - prasa, krzesło – pylon - wyciąg, stół do gry
w szachy z siedziskami, stół do gry w chińczyka z siedziskami, stojak na rowery na 4
stanowiska, 4 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, 10 drzewek
iglastych. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu
w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności. Kwota dofinansowania wyniosła 22 308,39
zł.

17) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno - Warszewo
i nr 107010 Sąpy – Warszewo
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł
W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego. Wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą projektu, tj. firmą NEOX Sp.
z o.o. 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508, koszt za opracowanie projektu do
poniesienia w 2020 r. wynosi 84 132,00 zł. W roku 2019 poniesiono koszt za wykonanie
mapy do celów projektowych w wysokości 19 000,00 zł.
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Dokumentacja projektowa stanowiła będzie podstawę do aplikowania o dofinansowanie do
realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
18) „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi
Nowe Monasterzysko ”
Plan – 10.764,90 zł, wykonanie – 10.762,21 zł
W ramach zadania zakupiono materiał w następującym asortymencie: papę nawierzchniową,
rury i rynny ocynkowane wraz z elementami montażowymi, płyty gipsowo – kartonowe,
płytki grysowe ceramiczne, klej do płytek, okna PCV, cement portlandzki, gładź gipsową,
styropian, farbę sylikonową, zaprawę tynkarską zewnętrzną.

Roboty budowlane będą

wykonane w 2020 roku.
19) „Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko ”
Plan – 24. 000,00 zł., wykonanie – 11.158,70 zł.
W ramach zadania złożono wniosek do dofinansowanie do wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w konkursie ministerialnym programu „Mosty Dla Regionów”.
Zakres prac określony we wniosku obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do
przeprowadzenia procedury środowiskowej i uzyskania decyzji pozwolenia na

budowę.

Dokumentacja obejmowała będzie budowę przeprawy mostowej na działce nr 136, 62, 63
obręb Stare Monasterzysko, w ciągu drogi gminnej nr 107005N. Przeprawa zlokalizowana
będzie
w km 1+619 drogi. Wraz z przeprawą mostową zaprojektowana zostanie przebudowa
dojazdów poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o nawierzchni gruntowej na
odcinkach od km 0+000 do km 1+619 oraz od km 1+619 do km 2+187. W ramach zadania
w 2019 r. zakupiono materiał przeznaczony na przebudowę mostu drewnianego
w następującym asortymencie: elementy dębowe mostu drewnianego, cement portlandzki,
impregnat do drewna, kruszywo na podbudowę 0/31,5 z dostawą, wykonano usługi sprzętowe
koparką
20) „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sąpach”
Plan – .82.000,00 zł, wykonanie – 80.511,18 zł
W ramach zadania wykonano podwyższenie dachu montaż kratownicy z belek drewnianych,
wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej o powierzchni 205 m2 wraz
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z orynnowaniem.

21) „Budowa Placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola”
Plan – 2 730,00 zł, wykonanie – 2 730,00zł
W ramach zadania wykonano w 2019 r. mapę do celów projektowych oraz projekt
zagospodarowania terenu Otwartej Strefy Aktywności na działce nr 37 obręb Młynarska
Wola, której plac zabaw i siłownia stanowią wyposażenie. Projekt zagospodarowania terenu
był podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności
w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. OSA.
22) „ Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie”
Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00zł
Opracowano mapę do celów projektowych.
23) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie
Plan – 10 654,56 zł, wykonanie – 10 654,26 zł.
W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, umocowanej na
słupkach stalowych z bramą o szerokości 4 m i furtką szerokości 1,0 m Długość ogrodzenia
po obwodzie wynosi 98,78 mb. Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof
Sobieszczański Suchacz ul. Portowa 7.
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24) Zadanie pn. Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019-2020)”
Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – w 2019 roku nie poniesiono wydatków.
W ramach zadania w przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót, którym
zostało 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. Podpisano także umowę z wymienionym Wykonawcą,
z terminem zakończenia zadania do 15.06.2020 r. Na realizację zadania Gmina Młynary
otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 91 784,65 zł.

25) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast
Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju
lokalnego (2019-2020)”
Plan – 1000,00 zł, wykonanie – w 2019 r. nie poniesiono wydatków.
W dniu 23 lipca 2019 roku podpisana została umowa partnerska z Miastem Laduszkin,
na podstawie której Gmina Młynary otrzyma dofinansowanie w wysokości 612 885,87 zł,
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja, priorytet 1: dziedzictwo, działanie
1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego,
przyrodniczego i kulturowego. Planowany koszt projektu wynosi 680 984,31 zł i będzie
realizowany w 2020 roku.

4. Realizowane projekty „miękkie”
W placówkach oświatowych gminy Młynary realizowane były projekty edukacyjne.
Plan wydatków bieżących na 2019 r. na realizację poniższych projektów wynosił
1 072 567,28 zł, i został wykonany w wysokości 776 804,60 zł, z tego:
1.

Projekt

pn.

„Szkolna

Pracownia

Sukcesu

(2017-2019)”

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 –
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593 401,53 zł, z tego: limit 2019 r. – 155 492,93 zł. W 2019 roku na realizację projektu
poniesione zostały wydatki w wysokości 129 767,88 zł.
2.

Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu (2017-2019)” 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 – 340 377,78
zł, z tego: limit 2019 r. – 121 625,74 zł. W 2019 roku na realizację projektu poniesione
zostały wydatki w wysokości 121 625,74 zł.
3.

Projekt pn. „Przedszkolaki na start! (2017-2020)” dofinansowany z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020
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 2019 r. – 300 597,63 zł; limit 2020 r. – 278 357,73 zł. W 2019
roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 227 713,85 zł.
4.

Projekt pn. „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019)”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach. Łączne nakłady
finansowe – 225 456,15 zł, z tego: limit 2019 r. – 36 734,21 zł. W 2019 roku na realizację
projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 36 734,21 zł.
5.

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 2019 r. – 174 180,77 zł; limit 2020 r. – 276 493,21 zł; limit 2021
r. – 142 727,55 zł. W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki
w wysokości 129 150,74 zł.
6.

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 2019 r. – 199 936,00 zł; limit 2020 r. – 198 348,75 zł; limit 2021 r. –
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87 082,75 zł. W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości
128 776,18 zł.
7.

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
2019 r. – 84 000,00 zł. W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki
w wysokości 3 036,00 zł, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 80 964,00 zł będą
wykorzystane na realizację projektu w 2020 roku.

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 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego
w gminie Młynary wyodrębniono kwotę 347 622,36 zł
L.p.

Sołectwo

Kwota funduszu
ogółem

1.

Błudowo

19 454,71 zł

2.

Karszewo

14 804,56 zł

3.

Kraskowo

15 848,47 zł

4.

Kurowo
Braniewskie

22 681,34 zł

5.

Kwietnik

17 793,94 zł

Zrealizowane zadania

- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,
- remont drogi gminnej w Błudowie,
- zakup paliwa do kosiarki,
- organizacja imprezy mikołajkowo-andrzejkowej
- zakup paliwa do kosiarki oraz zlecenie usługi
wykaszania terenów zielonych,
- zakup mapy do celów projektowych – teren
stawu,
- budowa ogrodzenia wokół świetlicy,
- organizacja festynu informacyjno-kulturalnego
- zakup paliwa do kosiarki oraz zlecenie usługi
wykaszania terenów zielonych,
- budowa toalety w altanie,
- zakup wyposażenia kuchni,
- zakup mapy do celów projektowych oraz projektu
– siłownia zewnętrzna,
- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki,
- zakup materiałów budowlanych do remontu
remizy OSP,
- wkład własny do budowy altany w ramach
konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla”,
- remont świetlicy wiejskiej
- remont świetlicy wiejskiej,
- zlecenie usługi wykaszania terenów zielonych,
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6.

Mikołajki

12 859,09 zł

7.

Młynary

47 450,50 zł

8.

Młynarska Wola

22 728,79 zł

9.

Nowe
Monasterzysko

19 264,90 zł

10.

Ojcowa Wola

13 570,84 zł

11.

Płonne

18 315,89 zł

12.

Rucianka

15 563,76 zł

13.

Sąpy

15 611,21 zł

14.

Sokolnik

12 526,93 zł

15.

11 815,17 zł

16.

Stare
Monasterzysko
Warszewo

17.

Włóczyska

15 516,31 zł

18.

Zastawno

17 414,33 zł

19.

Zaścianki

22 301,74 zł

12 099,88 zł

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
- remont drogi gminnej nr 107014N w Mikołajkach
i drogi gminnej w Janikach Pasłęckich,
- zakup zbiornika bezodpływowego
- wkład własny do projektu „Bezpieczne jutro
naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa
publicznego w Gminie Młynary”, w ramach
którego wykonano m.in. ogrodzenie stadionu
w Młynarach, zatokę autobusową przy SP
w Młynarach, rozbudowano monitoring miejski,
- zakup urządzeń na plac zabaw w parku „Majowy
Gaj”,
- zakup bramek i siatek na stadion w Młynarach,
- zakup wyposażenia MDP w Młynarach
- budowa Otwartej Strefy Aktywności (siłownia
zewnętrzna)
- zlecenie usługi wykaszania terenów zielonych,
- wkład własny do projektu "Zawsze dobry czas dla
ludzi i pszczół - zagospodarowanie terenu
publicznego w Nowym Monasterzysku",
- zakup materiałów budowlanych do dobudowy
pomieszczenia "wiatrołapu" do budynku świetlicy
wiejskiej
- remont drogi gminnej nr 107013N w Ojcowej
Woli
- zlecenie usługi wykaszania terenów zielonych,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej,
- zakup urządzeń na plac zabaw,
- remont dróg gminnych w Płonnym,
- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego
- zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego,
- konserwacja i oświetlenie wiaty sołeckiej,
- remont dróg gminnych w Ruciance,
- zakup paliwa i żyłki do kosiarki,
- zakup tablicy ogłoszeniowej
- wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie
strażackiej w Sąpach
- remont dróg gminnych w Sokolniku,
- zakup tablicy ogłoszeniowej
- remont mostu w Starym Monasterzysku
- remont świetlicy wiejskiej,
- zakup kominka do świetlicy
- remont i zlecenie usługi oczyszczenia drogi
gminnej we Włóczyskach
- zakup wyposażenia OSP,
- zakup paliwa do kosiarki,
- konserwacja wiaty,
- remont świetlicy wiejskiej
- zmiana pokrycia dachowego na wiacie,
- remont drogi gminnej łączącej Zaścianki
i Podgórze,
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki

20

Raport o stanie gminy Młynary za 2019 rok
oraz zakup nasadzeń,
- budowa oświetlenia na działce nr 64,
- zakup wyposażenia boiska do siatkówki,
- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego
347 622,36 zł

RAZEM

W 2019 roku wykorzystano środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 343 166,23 zł.

6. Remonty i modernizacje dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
W roku 2019 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.

Zestawienie naprawionych dróg

L.p.
1

Numer
drogi
107001N

2

107002N

3

107003N

4

107004N

trasa

Długość

Klasa drogi

granica gm. (Majewo)- dr. pow. nr 1144N
(Kwietnik),
dr. gm. nr 107001N- gr. gminy Majewo

0,876 km

granica gm. (Majewo)- Nowe MonasterzyskoStare Monasterzysko- Błudowo
Nowe Monasterzysko- Sokolnik- ZastawnoWarszewo- granica gm. (Borzynowo)

6,872 km

Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa

1,335 km

8,618 km
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5

107005N

Stare Monasterzysko- dr. kraj. S-22 (Karszewo)

3,689 km

6

107006N

Włóczyska - Karszewo – Błudowo

8,634 km

7

107007N

granica gm. (Rychnowy)- dr. gm. nr 107006N

1,196 km

8

107008N

dr. pow. nr 1145N (Podgórze)- Zaścianki

1,115 km

9

107009N

dr. pow. nr 1145N – Płonne

1,41 km

10

107010N

Warszewo – Sąpy

2,935 km

11

107011N

dr. gm. (Borzynowo) – Sąpy

2,118 km

12

107012N

dr. wojew. nr 505 (Sąpy)- granica gminy (Bądy)

1,071 km

13

107013N

2,958 km

14

107014N

dr. wojew. nr 505- Ojcowa Wola- dr.gm. Nr
107015N
Ojcowa Wola- Mikołajki- Janiki Pasłęckie

15

107015N

Sąpy- Mikołajki

3,389 km

16

107016N

Młynary- Bronikowo- Mikołajki

5,45 km

17

107017N

dr. pow. nr 1158N- Krasinek

0,62 km

18

107018N

3,433 km

19

107019N

dr. kraj. nr S-22- Nowe Sadłuki- dr. gm. nr
107019N (Myśliwiec)
Błudowo- Kurowo Braniewskie

20

107020N

2,854 km

21

107021N

dr. pow. nr 1149N (Gardyny- Leśniczówka)- dr.
gm. nr 107021N (Stare Siedlisko)
granica gm. (Stare Siedlisko)- Młynarska Wola

22

107022N

Płonne- Kraskowo

4,453 km

23

107023N

24

107024N

3,776 km

3,839 km

3,554 km

dr. pow. nr 1144N (Kwietnik)- dr. gm. nr
1,168 km
107004N (Sokolnik)
Bez nazwy, dz. nr 243 w obrębie Młynarska
0,360 km
Wola i część dz. nr 7 w obrębie Bronikowo
łącznie 75,723 km

Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa
Ddojazdowa

Powyższe zestawienie dotyczy remontów dróg gminnych publicznych prowadzonych
w ramach bieżącego utrzymania dróg. Należy zauważyć, że Gmina Młynary posiada również
wiele dróg gminnych wewnętrznych, na których zostały także przeprowadzone remonty.
W

październiku

2019

roku

został

przeprowadzony

remont

drogi

gminnej

w Młynarach tzw. drogi w kierunku oczyszczalni ścieków. Remont polegał na położeniu
nowej warstwy nakładki ścieralnej o grubości 4 cm, na odcinku o łącznej długości 100 mb.
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W roku 2019 Burmistrz podjęła szereg działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni
dróg powiatowych i wojewódzkich w obrębie naszej gminy. Dzięki tym działaniom został
przeprowadzony remont drogi powiatowej nr 1149 N w miejscowości Kraskowo. Remont,
który został wykonany w listopadzie 2019 roku i polegał na położeniu nowej nakładki
bitumicznej: 5 centymetrów warstwy wyrównawczej oraz 2 centymetrów warstwy ścieralnej
o łącznej powierzchni 550 m2.

Również w roku 2019 została przeprowadzona modernizacja dróg powiatowych na terenie
miejscowości Młynary ul. Osińskiego i Staszica. Dzięki porozumieniu zawartemu ze
Starostwem Powiatowym w Elblągu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach
wykonali remontu ulicy Styczniowej w Młynarach polegającego na przełożeniu bruku.
Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył materiały przeznaczone do tego remontu.

W wyniku działań prowadzonych przez Burmistrza oraz aktywnych mieszkańców naszej
gminy udało się doprowadzić do częściowego remontu drogi wojewódzkiej 509. Zarząd Dróg
Wojewódzkich przeprowadził naprawę drogi wojewódzkiej 509 poprzez położenie nakładki
bitumicznej na najbardziej zdewastowanej nawierzchni.
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7. Oświata
Gmina Młynary jest organem prowadzącym trzech placówek oświatowych: dwóch szkół
podstawowych oraz przedszkola. W roku 2019 na wszystkie zadania związane z oświatą
(koszty funkcjonowania placówek oświatowych oraz dowożenie uczniów) wydatkowano
9 378 386,54 zł.
Szkoły podstawowe
W 2019 r. w Gminie Młynary funkcjonowały dwie szkoły podstawowe:
 Szkoła Podstawowa w Młynarach im. Stefana Żeromskiego – do sierpnia 2019 z klasami
gimnazjalnymi, z klasą integracyjną - 280 uczniów, 2 uczniów korzystających z nauczania
indywidualnego),
 Szkoła Podstawowa Błudowie – do sierpnia 2019 z oddziałem przedszkolnym, 88 uczniów
szkoły podstawowej i 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, 2 uczniów korzystających
z nauczania indywidualnego.
Koszty funkcjonowania szkół podstawowych.
Wydatki ogółem

Pochodzące z subwencji
oświatowej z budżetu państwa

Pochodzące z budżetu gminy

5 057 023,55 zł
w tym:
SP Młynary – 3 597 742,30 zł
SP Błudowo – 1 459 281,25 zł

3 944 720,00 zł
(78 % środków wydatkowanych
na utrzymanie szkół
podstawowych)

1 112 303,55 zł
(22 % środków wydatkowanych
na utrzymanie szkół
podstawowych)

We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło odpowiednio:
 w Szkole Podstawowej w Młynarach: 219 uczniów (w tym w klasie pierwszej –
27 uczniów),
 w Szkole Podstawowej w Błudowie: 88 uczniów (w tym w klasie pierwszej –
13 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
9 uczniów uczyło się również języka ukraińskiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio:
– w Szkole Podstawowej w Młynarach – 16 osób. Najliczniejsza klasa w szkole liczyła
22 uczniów, najmniej liczna klasa liczyła 12 uczniów,
– w Szkole Podstawowej w Błudowie – 13 osób. Najliczniejsza klasa w szkole liczyła
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16 uczniów, najmniej liczna klasa liczyła 8 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 trzeciej.
W poszczególnych szkołach zatrudniono:
 w Szkole Podstawowej w Młynarach – 30 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na
pełne etaty: 32,57), w tym, 5 nauczycieli mianowanych, 25 nauczycieli dyplomowanych. Na
jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 7 uczennic i uczniów.
 w Szkole Podstawowej w Błudowie – 18 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na
pełne etaty: 16,09), w tym 1 nauczyciel kontraktowy, 3 nauczycieli mianowanych, 14
nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio
5 uczennic i uczniów.
W 2019 r. edukacje szkolną ukończyło 102 osoby, byli to uczniowie klas gimnazjalnych
w Szkole Podstawowej w Młynarach (50 osób) oraz uczniowie klas VIII SP Mlynary i SP
Błudowo (52 osoby).
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary za wysokie osiągniecia edukacyjne i sportowe
w 2019 r.

przyznał stypendia 24 absolwentom Szkoły Podstawowej w Młynarach i 1

absolwentce Szkoły Podstawowej w Błudowie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młynarach osiągali sukcesy w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: trzech
uczniów uzyskało tytuł laureata i czterech tytuł finalisty. W szkole podstawowej w Błudowie
jedna uczennica uzyskała tytuł finalisty.
W Szkole Podstawowej w Młynarach 31 uczniów otrzymało stypendia naukowe,
w Szkole Podstawowej w Błudowie stypendia otrzymało 17 uczniów.
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 dwa projekty: SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji
Cyfrowej oraz Szkolna Pracownia Sukcesu;
 w Szkole Podstawowej w Błudowie jeden projekt: Mała szkoła drogą do sukcesu.
Uczniowie gminy Młynary objęci są dowożeniem do szkół. 241 uczennic i uczniów,
dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanego przez gminę dowożenia, w tym z SP
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Mlynary 141 uczniów stanowiących 50,4 % wszystkich uczennic i uczniów szkoły zaś w z SP
Błudowo 100 uczniów stanowiących 89,3 % wszystkich uczennic i uczniów szkoły.

Edukacja przedszkolna
W 2019 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne. W okresie styczeń – sierpień 2019
przedszkole zlokalizowane było w starym budynku i obejmowało opieką dzieci w ramach 3
oddziałów. Od 1 września 2019 przedszkole zostało przeniesione do nowej siedziby
i 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 2019 zatrudnionych było: 11 nauczycieli, 11
pracowników administracji i obsługi.
W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 1 038 452,94 zł, z czego
66 173,50 zł to dotacja przedszkolna zaś 972 279,44 zł to koszty własne gminy.
Wydatki z podziałem na jednostki organizacyjne:
– Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem: 981 322,95 zł, w tym z dotacji przedszkolnej
63 131,00zł (wydatki w okresie I-VIII, tzw. „stare przedszkole” – 525 454,17 zł, zaś
w okresie IX-XII, tzw. „nowe przedszkole” – 455 868,78 zł).
– Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Błudowie (do końca sierpnia 2019 roku) –
wydatki ogółem: 57 129,99 zł, w tym z dotacji przedszkolnej 3 042,50 zł.

8. Kultura
W gminie w 2019 r. funkcjonował Ośrodek Kultury w Młynarach w strukturze którego
znajdują się dwie świetlice wiejskie: w Nowym Monasterzysku i Starym Monasterzysku
kompleks sportowy (boisko i Orlik) oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Działalność Ośrodka Kultury:
1. Wydarzenia zorganizowane w 2019 roku przez Ośrodek Kultury:


Koncerty i przeglądy artystyczne:

1. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Recital Roberta Moskwy.
3. Koncert Piosenek Normalnych połączony z warsztatami wokalno-instrumentalnymi,
w których wzięli udział muzycy działający przy Ośrodku Kultury oraz grupy wokalne
działające przy Szkole Podstawowej w Młynarach.
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4. Koncerty podczas Dożynek: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Red Quen, Gabriel Fleszar,
Lawa, Ambrozja, Integraton, Karszewianki, zespoły z Rosji.
5. Koncert z okazji 11 listopada- „Młynarski kontra Osiecka”
6. Koncert Kolęd - przy współpracy z innymi instytucjami.
7. XIV Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego.
8. XXIX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych.
9. Przegląd wokalny „Jesienne spotkania”- we współpracy z innymi instytucjami.


Wystawy malarskie:

1. Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych pod opieką pana Zygmunta Prończyka wraz
z wernisażem prac prowadzącego.
2. Wystawa prac plenerowych na zakończenie pleneru "Bliżej Natury".
3. Wystawa poplenerowa prac stworzonych podczas pleneru "Bliżej Natury".


Spotkania tematyczne/ warsztaty:

1. Wieczór poetycki z Elżbietą Andrzejewską.
2. Stałe spotkania biblioteczne dla najmłodszych czytelników.
3. Warsztaty teatralne podczas ferii zimowych.
4. Warsztaty w ramach „Lata z Ośrodkiem Kultury”.
5. Mikołajki dla dzieci: spektakl teatralny „W pracowni Świętego Mikołaja”.
6. Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską.
7. Narodowe Czytanie.


Wyjazdy:

1. Wyjazdy feryjne: do stadniny koni, na ściankę wspinaczkową, do Aquaparku, na
lodowisko.
2. Wyjazd wakacyjny: rodzinny wyjazd do Krynicy Morskiej.
3. Wyjazd zespołu „Karszewianki” na XVII Warmiński Przegląd

Chórów i Zespołów

Śpiewaczych Kurlantka w Stawigudzie.
4. Wyjazd sekcji muzycznej do Ornety na warsztaty wokalne z Mateuszem Grędzińskim.
5. Wyjazd grup tanecznych na Turniej Tańca Nowoczesnego w Dzierzgoniu.
6. Wyjazdy na indywidualne konkursy piosenek dzieci i młodzieży śpiewającej przy Ośrodku
Kultury w Młynarach.


Imprezy rekreacyjno - sportowe i kulturalne:

1. Przywitanie Nowego Roku.
2. Wagary z Dzielnicowym.
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3. Zabawa majówkowa.
4. Bieg do "Grubej Kaśki".
5. Turnieje sportowe na Orliku.
6. Powitanie wakacji.
7. XXI Międzynarodowy Plener Malarsko- Rzeźbiarski "Bliżej Natury".
8. Dożynki Gminne.
9. Jesienny Bieg do Grubej Kaśki pod hasłem: „Świeć przykładem, bądź widoczny”.
10. Gminna Wigilia.


Zabawy:

1. Zabawa karnawałowa dla najmłodszych.
2. Zabawa majówkowa dla dorosłych.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 3000 mieszkańców. Wydarzenia te wiązały
się z poniesieniem kosztów w wysokości 171 875,00
2. Sekcje działające przy Ośrodku Kultury w roku 2019:


Wokalna: ok. 40 os.

- grupa wokalna "Śpiewające koty i chomiki"
- grupa wokalna "Czerwone świniaki"
- zespół Integraton


Instrumentalna: ok. 14 os.

- działająca przy grupach wokalnych
- indywidualna nauka gry na instrumentach


Plastyczna: ok.10 os.



Języka angielskiego: ok. 12 os.



Taneczna: ok. 35 os.

- grupa Mini Impuls
- grupa Impuls
- grupa przedszkolna.
Liczebność powyższych grup jest zmienna.
Biblioteka Publiczna w Młynarach:
W gminie w 2019 r. funkcjonowała jedna Biblioteka Publiczna. Księgozbiór na dzień 1
stycznia 2019 r. wynosił 8230 woluminów, zaś na koniec roku – 6754 woluminów.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,85 na dzień
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1 stycznia 2019 r. oraz 1,53 na dzień 31 stycznia 2019 r. W 2019 r. biblioteka nie zapewniła
możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD. W bibliotece nie ma zbiorów audiowizualnych.
W ciągu roku zarejestrowano 240 czytelników aktywnie wypożyczających. Zaś ogółem
w bibliotece zapisanych jest 412 czytelników. W ciągu roku z usług oferowanych przez
bibliotekę skorzystało 6288 osób. Czytelnicy wypożyczyli

łącznie z 5427 woluminów.

W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteczne o 274 książki. 1750 woluminów zostało
zubytkowanych.
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 2019 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:
– stała ekspozycja nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę;
1) cykliczne czytanie w przedszkolu książeczek dla najmłodszych;
2) przygotowanie tematycznych zajęć bibliotecznych dla uczniów ze szkół
podstawowych oraz grup przedszkolnych;
3) prowadzenia kiermaszu ubytkowanych książek;
4) zajęcia warsztatowe podczas ferii zimowych oraz wakacji;
5) spotkania z czytelnikami;
6) Narodowe Czytanie;
7) spotkania autorskie i poetyckie: spotkanie poetyckie z Elżbietą Andrzejewską,
spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską.
Wszystkie wymienione akcje miały na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych
wzięło udział ok. 300 uczestników. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami
wydatki w kwocie około 8102,47 zł.
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
90 350 zł.

Prace remontowe
W 2019 roku przeprowadzono prace remontowe w holu kina i bibliotece. W holu kina
wykonano następujące prace: odgrzybienie murów, położenie tynków, malowanie, wymiana
okna, wymiana oświetlenia na holu i w toaletach, prace hydrauliczne, montaż wyłącznika
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alarmowego przeciwpożarowego, wymiana kabin wc, odnowienie glazury, położenie podłóg
w toaletach, odnowienie drzwi do sali kina i toalet. W bibliotece uzupełniono płytki
podłogowe na korytarzu. Wymieniono również ogrodzenie od strony ulicy.
W 2019 roku rozpoczęto przygotowania do drugiego etapu remontu pawilonu sportowego.
Ogrodzono stadion sportowy. Przeprowadzono konserwację i czyszczenie kompleksu boisk
na obiekcie „Orlik”.
W 2019 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Ośrodka Kultury. Od 1 kwietnia
2019 roku funkcję tę pełni Pani Dominika Zabiełło.

9. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem. W Gminie Młynary zadania pomocy społecznej są
realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. W roku
2019 pomocą społeczną było objętych 742 osób w 328 rodzinach, co stanowi 16,7 % ogółu
mieszkańców gminy Młynary, w śród powodów ubiegania się o świadczenia z pomocy
społecznej można wymienić:
1. Niepełnosprawność i długotrwała choroba – w 2019 roku pomocą objęto 270
środowisk, w tym 107 środowiska osób niepełnosprawnych oraz 163 środowisk, gdzie
występowała długotrwała choroba, a zasiłek stały pobierało 47 osób;
2. Ubóstwo – w 2019 roku pomocą objęto 286 osób z 135 rodzin;
3. Bezrobocie – w 2019 roku dotkniętych tym problemem były 137 rodziny.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2019 roku M-GOPS w Młynarach zatrudniał jednego asystenta rodziny świadczącego
wsparcie dla 10 rodzin (22 dzieci) przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
W ciągu roku zakończono współpracę z 3 rodzinami, z tego w 1 rodzin zrealizowano
określone cele, a 2 rodziny zmieniły miejsce zamieszkania.
W 2019 roku ośrodek ponosił opłaty za 10 dzieci, z tego:


50% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej,



30% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczowychowawczej,
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50% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczowychowawczej,



50% kosztów pobytu – 2 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej



10% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczonych w niezawodowej rodzinie
zastępczej,



50% kosztów pobytu – 3 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.



10% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczonych w spokrewnionej rodzinie
zastępczej.

Plan wydatków stanowi kwotę – 62 000,00 zł, wykonanie – 60 336,80 zł. Wspierając ww.
rodziny M-GOPS udzielił również wsparcia finansowego, poradnictwa socjalnego
i rodzinnego.
W 2019 roku M-GOPS w Młynarach uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Zadaniem M-GOPS było kwalifikowanie osób potrzebujących
i wydawanie skierowani do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Wydano 382
skierowań, z tej formy pomocy skorzystało 829 osób.
M-GOPS w Młynarach w 2019 roku świadczył usługi w formie pracy socjalnej. Praca
socjalna wymaga dostosowania służb socjalnych do zmieniających się uwarunkowań
zewnętrznych. Odpowiada na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste
i społeczne problemy. Oferta kierowana jest do klientów Ośrodka, jak również do tych
mieszkańców gminy, którzy borykają się z problemami życiowymi. Z tej formy pomocy
skorzystały 159 rodziny (493 osoby).
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać w karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W roku 2019 do M-GOPS w Młynarach wpłynęło 57
wniosków, wydano 93 Kart Dużej Rodziny dla rodziców, 21 kart dla rodziców z dziećmi oraz
1 duplikat. Koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 331,00 zł.
W 2019 roku M-GOPS w Młynarach realizował programy:
1.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Program

zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak
i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program
przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
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pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Informacje ogólne z realizacji programu
Posiłek w szkole i w domu - Moduł 1 i Moduł 2

Ogółem

dzieci do czasu
rozpoczęcia
nauki w szkole
podstawowej

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadpodstawowej i
ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby
otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej

LICZBA OSÓB objętych
programem na podstawie
wydanych decyzji
administracyjnych
w tym liczba osób
korzystająca z:

394

65

118

217

posiłku

126

38

92

1

zasiłku celowego

340

48

86

209

świadczenia rzeczowego

10

0

0

10

KOSZT REALIZACJI
PROGRAMU OGÓŁEM:

284 623,37

X

X

X

środki własne

56 924,67

X

X

X

dotacja

227 698,70

X

X

X

Liczba punktów
żywieniowych

4

X

X

X

Liczba placówek
prowadzących dożywianie
w formie posiłku

4

X

X

X

szkoły

2

X

X

X

przedszkola

1

X

X

X

żłobki

0

X

X

X

inne

1

X

X

X

Wyszczególnienie

2.

Program resortowy „Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej na rok 2019” w kwocie 6 156 zł. Asystent rodziny w roku 2019 prowadził pracę
z 10 rodzinami. W trakcie roku zakończono współpracę z 3 rodzinami: 1 rodzina z powodu
osiągnięcia celu, a 2 rodziny zmieniły miejsce zamieszkania.
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Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych – system świadczeń rodzinnych jest
wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się osoba
niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. Świadczenia
rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze
(tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie
rodzicielskie), do których prawo nabywa się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne oraz zasiłki
dla opiekunów w 2019 roku w Gminie Młynary pobierało 338 rodzin, wypłacono kwotę
2 205 892,80 zł, w tym:
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń
w złotych

4 141

468 488

1.

Zasiłek rodzinny

2.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

15

15 000

3.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

32

9 419

4.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka

250

49 342

5.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

270

28 332

6.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

475

22 806

7.

Pokrycie wydatków związanych
z podjęciem nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

644

45 213

8.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

759

68 036

9.

Zasiłek pielęgnacyjny

1 732

328 371

10.

Świadczenie pielęgnacyjne

449

709 231

11.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

259

159 471

12.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka (z dotacji)

26

26 000

13.

Świadczenie rodzicielskie

209

186 504

14.

Zasiłek dla opiekuna

144

89 280
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15.

16.

17.

Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne

250

108 881

Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane za osoby
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

243

41 155

Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane za osoby
pobierające zasiłek dla opiekuna

87

14 844

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na
podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. W 2019
roku M-GOPS w Młynarach wydał 35 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących
funduszu alimentacyjnego, wystosowano 28 wniosków do komorników sadowych
o wszczęcie egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych do alimentów.
W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wydatkowano kwotę 246
085,00 zł. Na skutek podjętych działań w 2019 r. dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 66 268,03 zł.
Szczegółowe działania podjęte przez Ośrodek wobec dłużników alimentacyjnych:
Otrzymano od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie
działań wobec dłużnika alimentacyjnego

8

Wezwano dłużników na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego

28

Przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika
alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe

18

wywiady

Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na
egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z
wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego

3

Wysłano zapytania o dłużników do innych gmin

12

Zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

3

Wysłano wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania
egzekucyjnego

28

Przekazano informacji gospodarczej dane o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o
których mowa w art. 28ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

5

Świadczenie wychowawcze 500+ – celem świadczenia wychowawczego jest częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice oraz

34

Raport o stanie gminy Młynary za 2019 rok
opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500
zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie
wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu. Natomiast na pierwsze dziecko
świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 1 200
zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz
rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. W 2019 roku świadczenia wychowawcze w Gminie Młynary
pobierało 472 rodziny, wydano 476 decyzji administracyjnych, na podstawie których
wypłacono kwotę 3 602 146,00 zł.
Świadczenie „Dobry start” – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na
dochód, były nim objęte dzieci i osoby uczące się do 20 roku życia, lub 24 roku życia, gdy
świadczenie dotyczyło dzieci lub osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
W 2019 roku w Gminie Młynary przyznano i wypłacono 554 świadczenia „Dobry start” na
kwotę 166 200,00 zł.
W 2019 roku wydatki Gminy Młynary na pomoc społeczną oraz wspieranie rodzin wyniosły
łącznie 8 649 735,39 zł, w tym na zadania własne gminy 2 016 850,58 zł oraz na zadania
zlecone 6 632 884,81 zł. Powyższe zadania sfinansowane zostały dotacjami w kwocie 7 555
894,34 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1 093 841,05 zł.

Dotacja

19 854,94
222 971,27
233 267,62
111 113,00
51 664,00
227 698,70
112 303,00
3 650 320,00

Zadanie
Domy pomocy społecznej
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne (…)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc
w naturze (…)
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym
Świadczenia wychowawcze

Środki własne
294 368,98 zł
1 238,15

37 291,40
456 580,22
51 659,58
56 924,67
28 157,00
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2 690 317,62
331,00
177 896,00

58 157,19

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Karta dużej rodziny
Wspieranie rodziny
Rodziny zastępcze
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (…)

29 283,61
60 336,80
77 982,64

10. Zaopatrywanie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków
W Gminie Młynary w 2019 roku funkcjonowały dwa podmioty odpowiedzialne za
dostarczanie wody i odbiór ścieków komunalnych: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach” oraz „Wodociągi Młynarskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” –
w likwidacji. Zadaniem spółki była jedynie dzierżawa majątku gminnego Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji, na którą rocznie przeznacza się około 170 000 zł. W obu
podmiotach zlecono audyt, który ze względu na skomplikowaną sytuację prawną trwał do
końca 2019 roku.
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.
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach obsługuje 1275 odbiorów usług. Obrót
przedsiębiorstwa w 2019 r. wyniósł: Przychody 2 029 045,67 zł., Koszty 2 016 817,31 zł.

Stan zatrudnienia:
Na dzień 31.12.2019 r. stan zatrudnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosił – 18
osób, tj. 17,5 etatu, w tym:
Biuro – 5 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, referent ds.
administracyjnych, inkasent),
Stacje Uzdatniania Wody Młynary i Karszewo – 4 osoby (brygadzista, operatorzy urządzeń
SUW i sieci wodociągowych),
Oczyszczalnia ścieków – 8 osób (1 brygadzista, 7 operatorów urządzeń oczyszczalni
ścieków), 1 pracownik gospodarczy.
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 dyżurów.
Pracownicy Oczyszczalni pracują w systemie trzech zmian: I zm. – od 6:00 do 14:00,
II zm – od 14:00 do 22:00, III – 22:00 do 6:00.
Produkcja i sprzedaż wody:
Zakład obsługuje dwie Stacje Uzdatniania Wody, w Młynarach (rok budowy 1987)
i w Karszewie (modernizacja rok 2014).
W 2019 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach wyprodukowano 232 378 m³ wody,
sprzedano 133 336 m³, po wykorzystaniu około 15 000 m³ na cele technologiczne (płukanie
sieci, prasowanie osadów w oczyszczalni ścieków) strata wyniosła około 35%.
Na tak dużą stratę składają się przestarzałe i nieczułe wodomierze oraz duża awaria sieci
wodociągowej w miejscowości Nowe Sadłuki, która według przeprowadzonej analizy
dokumentów trwała przynajmniej od marca 2018 r., zdiagnozowana i usunięta została
w sierpniu 2019 r., co widać w IV kwartale 2019 r., po spadku straty do 13%.
W 2019 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie wyprodukowano 61 103 m³ wody,
sprzedano 32 059 m³, po wykorzystaniu około 3 000 m³ na cele technologiczne (płukanie
sieci) strata wyniosła około 44 %.
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Na tak dużą stratę, składają się tak jak w przypadku SUW Młynary, przestarzałe i nieczułe
wodomierze oraz brak pomiarów wszystkich rozgałęzień sieci wodociągowych na terenie
dużych gospodarstw, w jednym przypadku stwierdzono bezumowny pobór wody o czym
poinformowano odpowiednie organa ścigania. W celu prawidłowego pomiaru instalowane są
studnie wodomierzowe na granicy działek dużych gospodarstw.
Odbiór i oczyszczanie ścieków:
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 2019r. zbiorczą siecią kanalizacyjną odprowadzono 261 000 m³ ścieków, obciążono
klientów za odbiór i oczyszczenie ścieków w ilości 222 758 m³, różnica/strata wynosi 38 242
m³ - 15% strat.
Głównym źródłem „strat na ściekach" są napływy do kanalizacji sanitarnej i dalej, do
oczyszczalni ścieków tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe).
W 2019r. Zakład zakupił

urządzenie tzw. zadymiarkę, służącą do kontroli kanalizacji

sanitarnej. Kontrola polega na zadymianiu kanalizacji generatorem nietoksycznego dymu.
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 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 2018 r. wyniósł 32 751,25 zł.
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Stan należności odbiorców wobec Zakładu - nieuregulowane co najmniej dwa okresy
obrachunkowe i powyżej, na koniec 2019 r. wyniósł 29 190,07 zł.
Zakład prowadzi regularnie proces windykacyjny, w 2019 r. wystawiono i doręczono 349
wezwań do zapłaty, dodatkowo w kilku przypadkach doszło do odcięcia wody, o czym
każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami informowano właściwe organa.

Remonty, awarie, zakupy, dokumentacja, BHP:
W 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podejmował niezbędne działania, które wiązały
się z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przede wszystkim:


przy udziale i pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, wynajętego urządzenia ssącociśnieniowego, przeprowadzono czyszczenie przepompowni ścieków w oczyszczalni
ścieków wraz z zamontowaniem nowej pompy,



zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji ,



naprawiono system wizualizacji w oczyszczalni ścieków ,



wykonano remont systemu napowietrzania w trzech Reaktorach SBR ( czyszczenie,
naprawa, dostawa, demontaż i montaż mieszadeł, urządzeń napędzających i innych
elementów niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania),



wykonano remont poletek osadowych na terenie oczyszczalni ścieków,



wykonano remont, regenerację dmuchaw w oczyszczalni ścieków,



zakupiono i wymieniono pompę w przepompowni ścieków przy ul. 1-go Maja,



sukcesywnie przeprowadzany jest remont pomieszczeń socjalnych w oczyszczalni
ścieków,



w Stacji Uzdatniania Wody wymieniono zasuwy, uszczelki, dwa mieszacze wodnopowietrzne, pompę pionową, zainstalowano na zbiornikach uzdatniających wodę
odpowietrzniki, w dwóch zbiornikach uzdatniających wymieniono złoża,



naprawiono system sterowniczy w przepompowni wody w Mikołajkach,



wykonano przegląd Trafostacji w Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie,



na zlecenie Urzędu Gminy położono infrastrukturę wodociągową przy ul. Ogrodowej
w Młynarach, odcinek około 200 mb,



na zlecenie Urzędu Gminy wykonano przyłącza wodociągowe do świetlic
w Kraskowie i Zaściankach,
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przeprowadzono remont sieci wodociągowej w miejscowości Rucianka, odcinek 120
mb, jest to pierwszy etap, zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.,



wymieniono 73 szt. wodomierzy,



usunięto 27 poważnych awarii sieci wodociągowej oraz 48 innych drobnych awarii
związanych z siecią wodociągowo-kanalizacyjną,



wykonano przeglądy techniczne obiektów budowlanych (5-letnie),



zlecono opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dotyczącej stref ochronnych ujęć
wód podziemnych w Młynarach i Karszewie,



sporządzono dla Miasta i Gminy Młynary „Ewidencję zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków”,



sporządzono analizę wodomierzową, pod względem ważności legalizacji (stan na
dzień 31 grudnia 2019r -932 wodomierze kwalifikują się do wymiany),



przeprowadzono wszystkie niezbędne szkolenia pracowników w zakresie BHP,
których celem było 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: betoniarkę, myjkę ciśnieniową, młot udarowy,
pojemniki do transportu wody, elektrody do pomiaru ścieków, chwytaki do usuwania
nieczystości, wciągarkę elektryczna z elementami wyposażenia, zgrzewarkę do rur,
uchwyty do krat, silnik na stanowisko dmuchawy, glebogryzarkę do udrażniania
poletek, zadymiarkę kanałową, pompę do przepompowni ścieków, mikroskop,
urządzenie do pomiarów PH ścieków, kamizelki ratunkowe, zestaw kluczy do napraw.

Dodatkowym obciążeniem finansowym Zakładu w 2019 roku była płacona dzierżawa na
rzecz spółki Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o. w likwidacji, w wysokości 177 120 zł. brutto.
Wykonane remonty w Oczyszczalni Ścieków i w Stacji Uzdatniania Wody spowodowały
oszczędności w zużyciu prądu przez Zakład na kwotę miesięczną około 5 000 zł., w skali
czterech miesięcy oszczędność wyniosła około 20 000 zł.
Wymienione działania są tylko częścią wykonywanej pracy przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Młynarach.

Pracownicy techniczni dokonują ciągłej wizualizacji terenu

i obiektów, muszą dbać o studnie głębinowe i teren na którym są położone, o punkty
przepompowni ścieków i wody, o przydomową oczyszczalnię ścieków w Podgórzu,
regularnie udrażniać główne sieci kanalizacyjne, dokonywać ciągłej konserwacji urządzeń

40

Raport o stanie gminy Młynary za 2019 rok
wodociągowo-kanalizacyjnych, które liczą około 30 lat i są w znacznym stopniu
wyeksploatowane. Nie można pominąć pracowników administracyjnych, którzy dbają
o kontakt z klientem, zawsze służą pomocą w bardziej lub mniej skomplikowanych sprawach.
Dbają o finanse Zakładu a ciągłe analizy przychodów i wydatków oraz bieżąca windykacja
zaległych zobowiązań powoduje, że została zachowana płynność finansowa Zakładu.
W 2019 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Ośrodka Kultury. Od 1 kwietnia
2019 roku funkcję tę pełni Pani Wioletta Kolator.

11. Gospodarka odpadami komunalnymi
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Młynary obejmuje nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe. W 2019 roku odbiór odpadów zmieszanych odbywał się raz
w tygodniu, natomiast odbiór odpadów segregowanych co dwa tygodnie. Odpady
segregowane były odbierane z podziałem na następujące frakcje: tworzywa sztuczne, szkło,
papier, odpady biodegradowalne - w systemie workowym. Worki mieszkańcom dostarczał
przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.
Ponadto odbyło się 5 objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podczas których odebrano odpady z 241
nieruchomości.
Na terenie Miasta i Gminy Młynary odbywała się również dobrowolna zbiórka popiołu
z nieruchomości zamieszkałych.
Punktem zbiórki przeterminowanych lekarstw była Apteka „AZALIA” zlokalizowana przy
ul. Dworcowej 32B w Młynarach. Obsługę punktu zbiórki przeterminowanych lekarstw
prowadziła firma UNITRANS Marcin Kempys ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk.
Zużyte baterie były zbierane do specjalnych pojemników usytuowanych w następujących
miejscach:
 Urząd Miasta i Gminy, ul. Dworcowa 29;
 Biblioteka Publiczna, ul. 1 Maja 6;
 Przedszkole, ul. Słowackiego 14 [od dnia 01.09.2019 r. ul. Polna 4];
 Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego, ul. Warszawska 1;
 Szkoła Podstawowa w Błudowie, Błudowo 48.
Obsługę punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych prowadzi
REBA

Organizacja

Odzysku

Spółka

Akcyjna

z

siedzibą

w

Warszawie

ul. Kubickiego 19/16.
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W 2019 roku w gminie kolejny raz zlokalizowano 1 dzikie wysypisko odpadów znajdujące
się na działce nr 18/3 w Nowym Monasterzysku. Sprawa została zgłoszona na Policję –
jednak postępowanie zostało umorzone, ze względu na nieodnalezienie sprawcy.
W 2019 roku deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
objętych zostało 3 247 osób. Z terenu miasta i gminy Młynary w 2019 roku odebrano łącznie
1 152 730 kg odpadów.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku na 1 mieszkańca przypadało 24,81 kg selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz 275,59 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś na koniec
roku 2019 dane te przedstawiały się następująco: 62,92 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych na 1 mieszkańca oraz 292,09 kg zmieszanych odpadów komunalnych.

12. Gospodarka komunalna
W 2019 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 802,78 m². Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
wyniosła 42,25 m² tj.: 802,78 m² : 19 lokali = 42,25 m².
Na terenie Miasta i Gminy Młynarach zameldowanych jest 4406 osób. W przeliczeniu
na jednego mieszkańca gminy powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 0,18 cm/osobę
tj.: 802,78 m² : 4406 osób = 0,182 cm/osobę. W 2019 roku oddano w najem 1 lokal
mieszkalny dla 1 rodziny. Umowa została zawarta na czas określony.
Wszystkie mieszkania należące do mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary
oddano w najem. W 2019 roku Gmina Młynary zbyła nieruchomości zlokalizowane przy
ul. Rynek 1/5 oraz nieruchomość przy ul. Zółkiewskiego 1/4 w Młynarach.
W 2019 roku nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobie gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku zaległość w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły do kwoty 29 634,47 zł, zaległość ta dotyczyła 5 mieszkań. W ciągu roku
nastąpił wzrost zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 rok do kwoty 34 932,62 zł. Zaległość
dotyczy 7 mieszkań.
W 2019 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę
15 709,27 zł, beneficjentami były 4 rodziny. Kwota najniższego dodatku wyniosła 79,97 zł,
natomiast kwota najwyższego dodatku wyniosła 186,48 zł. Podstawą przyznania dodatku
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mieszkaniowego było kwalifikowanie z dochodu oraz wysokie wydatki mieszkaniowe na
rodzinę.
W zasobie gminy w 2019 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 budynek-zaplecze sanitarno-szatniowe przy kompleksie Boisk „Orlik”,
g) 1 kaplica cmentarna,
h) 2 budynki straży pożarnej,
i)

1 budynek biurowy

j)

1 budynek (dawne przedszkole).

13. Gospodarka przestrzenna
Miasto i Gmina Młynary objęta jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie miasta i gminy Młynary obowiązują 25 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego tj. dla każdego obrębu obowiązuje jeden plan,
za wyjątkiem obrębów Kurowo Braniewskie i Nowe Monasterzysko oraz miasta Młynary,
w granicach których nastąpiły częściowe zmiany planów. Gmina Młynary posiada Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary 36
zatwierdzone Uchwałą nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015
r. w sprawie 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 tym celu Rada
Miejska w Młynarach podjęła uchwałę nr XVII/103/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary.

14. Ochrona środowiska
Na

terenie

Gminy

Młynary

funkcjonuje

zbiorcza

oczyszczalnia

ścieków

w Młynarach, oraz przy obiektowa oczyszczalnia ścieków w Podgórzu. Na terenach wiejskich
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funkcjonują indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe,
które

są

umieszczone

w

elektronicznej

ewidencji

zbiorników

bezodpływowych

i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zostały ustalone górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Miasta i Gminy Młynary. Przedsiębiorcy chcący świadczyć takie usługi muszą
posiadać zezwolenie wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. W 2019 roku
takie zezwolenia posiadali: CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna, Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku, Zakład Usług
Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk oraz Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
Tolkmicko.
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Młynary
Dnia 17 lutego 2017 r. Rada Miejska w Młynarach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Młynary. Uchwała określa możliwość udzielenia dotacji osobom
fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom prawnym w wysokości maksymalnie
do 2000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitych kosztów zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2019 r. na wnioski mieszkańców udzielono 11 dotacji
w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 22 000,00 zł co
przyczynia się do poprawy stanu środowiska w miejscach, w których zostały zainstalowane.
Kampanie i akcje ekologiczne
W 2019 roku została przeprowadzona akcji ekologiczna – „drzewko za odpad”, która polegała
na tym, że mieszkańcy w zamian za przyniesione odpady takie jak plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki, makulaturę otrzymywali drzewko. W ten sposób rozdano ponad 260
różnego rodzaju drzewek. Całkowity koszt organizacji akcji wyniósł 3 249,99 zł.
Kwotę w wysokości 1 999,99 zł na zakup drzewek przekazała firma „KOMA” będąca
odbiorcą odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary w 2019 r. Środki na zakup
drzewek pozyskano także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w Olsztynie za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Kwota
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu wyniosła 1 000,00 zł natomiast wkład własny
OSP Młynary wyniósł 250,00 zł.
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15. Komunikacja – przewozy pasażerskie
W celu lepszego skomunikowania mieszkańców gminy z Elblągiem a przede wszystkim
umożliwienia dojazdu młodzieży uczącej się do szkół średnich podpisano porozumienie ze
Starostwem Powiatowym w Elblągu w celu współfinansowania dodatkowych połączeń
komunikacyjnych.
W 2019 roku zostały uruchomione następujące linie autobusowe:
Linia nr 1:
05:37 Młynary – Płonne – Budowo – Włóczyska – Karszewo – Nowe Monasterzysko –
Majewo – Milejewo – Majewo – Nowe Monasterzysko – Podgórze – Zaścianki –
Młynary – Elbląg,
Linia nr 2:
15:30 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.
Powyższe linie zaspokajają potrzeby komunikacyjne mieszkańców poszczególnych
miejscowości a w szczególności młodzieży kształcącej się w Elblągu. Przewozy pasażerskie
o charakterze użyteczności publicznej dotowane są z Budżetu Miasta i Gminy Młynary
w formie dotacji celowej. Ponadto autobusy dowożące dzieci do szkół w Młynarach
i Błudowie stały się dostępne dla mieszkańców, co znacznie ułatwia komunikację pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami znajdującymi się na terenie Gminy Młynary.

16. Rolnictwo
Gmina Młynary jest gminą o charakterze rolniczym. Na koniec 2019 roku powierzchnia
gruntów rolnych wynosiła 8 577,00 ha, w tym:
1) grunty orne – 4 831,00 ha, co stanowi 56,33 % gruntów rolnych;
2) sady – 5,00 ha, co stanowi 0,06 % gruntów rolnych;
3) trwałe użytki zielone – 3 225,00 ha, co stanowi 37,60% gruntów rolnych;
4) grunty rolne pod zabudowaniami – 217,00 ha, co stanowi 2,53% gruntów rolnych;

45

Raport o stanie gminy Młynary za 2019 rok
5) grunty pod stawami – 9,00 ha, co stanowi 0,10% gruntów rolnych;
6) grunty pod rowami – 57,00 ha, co stanowi 0,66% gruntów rolnych;
7) grunty zadrzewione i zakrzewione – 51,00 ha, co stanowi 0,59% gruntów rolnych;
8) nieużytki – 153,00 ha, co stanowi 1,78% gruntów rolnych;
Grunty rolne stanowią 54,14% powierzchni miasta i gminy. W posiadaniu osób fizycznych
znajduje się 7 118/,00 ha gruntów rolnych. Na terenie miasta i gminy jest 732 gospodarstw
rolnych, w tym o powierzchni:
1) od 1,00 ha do 10,00 ha – 486, a średnia powierzchnia gospodarstwa w tym przedziale
– 3,8386 ha;
2) od 10,00 ha do 50,00 ha – 227, a średnia powierzchnia gospodarstwa w tym przedziale
– 20,1069 ha;
3) od 50,00 ha do 200,00 ha – 19, a średnia powierzchnia gospodarstwa w tym przedziale
– 80,1950 ha.
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 związku z wystąpieniem w 2018
roku w jednym z gospodarstw prowadzących chów trzody chlewnej afrykańskiego pomoru
świń (ASF), liczba gospodarstw prowadzących chów trzody w 2019 roku zmniejszyła się
o ponad 50%.

W 2019 roku w żadnym gospodarstwie prowadzących chów trzody nie

odnotowano przypadku zachorowania na afrykański pomór świń (ASF). Na terenie miasta
i gminy nie prowadzi się fermowego chowu zwierząt.
Ponadto w 2019 roku na terenie miasta i gminy wystąpiła w początkowym okresie wegetacji
susza rolnicza, która dotknęła w szczególności uprawę zbóż jarych uprawianych na glebach
kategorii I (bardzo lekka). Do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach wpłynęło 5 wniosków
rolników o dokonanie oszacowania strat w uprawach spowodowanych rolniczą suszą na
powierzchni 74,7250 ha. Powołana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego komisja ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi w miesiącu lipcu dokonała weryfikacji złożonych wniosków i tak
w przypadku dwóch wniosków stwierdzono, że zgłoszone uprawy są zasiane na glebach
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kategorii III lub IV, a nie na glebach kategorii I. Ponadto dwóch wnioskodawców wycofało
swoje wnioski. Komisja w sierpniu dokonała oszacowania szkód tylko w 1 gospodarstwach.
W tym przypadku straty wyniosły 3 143,92 zł, co stanowiło 3,93% średniorocznej produkcji
rolnej w tym gospodarstwie. Rolnicy z tego tytułu mogli skorzystać z kredytów na
wznowienie produkcji rolnej na preferencyjnych warunkach, a w miesiącu październiku
została uruchomiona przez rząd pomocy w formie dopłat rekompesujących powstałe straty
w uprawach.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w stosunku do roku 2018 rok 2019 był
miej trudnym rokiem dla rolników, ponieważ rolnicy z terenu naszej gminy nie zostali
dotknięci klęską suszy w takiej skali jak w 2018 roku.

17. Leśnictwo
Powierzchnia miasta i gminy na koniec 2019 roku wynosiła 15841 ha, w tym lasy i grunty
zalesione zajmowały powierzchnie 6 610,00 ha, co stanowi 41,73% powierzchni miasta
i gminy. Same lasy stanowią 6 351,00 ha, co stanowi 40,09% powierzchni miasta i gminy.
W Polsce lesistość na koniec 2019 roku kształtowała się na poziomie 28,8%, 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 374,00 ha.
Gmina Młynary jest właścicielem lasów o powierzchni 27,00 ha. Najwięcej lasów jest
w trwałym zarządzie Lasów Państwowych i jest to powierzchnia 5 881,00 ha, a pozostała
powierzchnia lasów znajduje się w zarządzie między innymi Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa i w innych formach posiadania.

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 z tego zakresu w 2019 roku Gmina Młynary realizowała dwie
umowy:
1) z Panią Anną Kamińską prowadzącą Hotelem dla Psów i Kotów „OTIS” zgodnie
z którą z terenu miasta i gminy odłowiono 14 szt. psów, między innymi w takich
miejscowościach

jak

Młynarska

Wola

(porzucono

4

szczenięta

w

rowie

przydrożnym), Mikołajkach (4 szt.w wieku do 6 miesięcy). W ramach obowiązującej
umowy przekazano 12 szt. a dla dwóch znaleziono nowy dom. Koszty związane z ich
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wyłapaniem i przyjęciem do hotelu wyniosły 10 400,00 zł. Ponadto Pani Anna
Kamińska poza umową przyjęła bezpańską sukę z 8 szczeniętami, za które nie
obciążała Gminy kosztami. Koszty te dodatkowo wyniosłyby 10 800,00 zł.
2) z Fundacją Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą w Jelonkach. W ramach, której była
realizowana opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi. W ramach tej umowy do ośrodka
zostały przyjęta cztery bociany i jednego myszołowa. Koszt realizacji tej umowy
wyniósł 1 062,40 zł.
Ponadto w ramach opieki nad zwierzętami były realizowane usługi weterynaryjne między
innymi sterylizacja bezpańskich kotów (4 szt) i psów (2 szt.), które następnie znalazły nowy
dom. Koszty tych usług wyniósł 2 046,00 zł.

19. Opieka zdrowotna
Urząd Miasta i Gminy Młynary w 2019 roku w zakresie ochrony zdrowia zorganizował
szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Młynary

w wieku 65 lat

i starszych. Czas trwania realizacji zadania od 01.07.2019 do 31.12.2019 roku. Liczba osób
zaszczepionych w 2019 roku 162. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6.095,00 zł
w całości został sfinansowany z budżetu Miasta i Gminy Młynary.

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 2019, 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
działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu
których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań
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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 2019
Rodzaj organizacji
Rok
Fundacje

Stow. KRS

Kluby Sportowe
i UKS

1

17

4

2019

Łącznie w roku

22

5 organizacji z terenu gminy aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Młynary
w ramach corocznego otwartego konkursu ofert.
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:
• tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo - opiniującym (np. komisja
konkursowa, zespół doradczo - opiniujący),
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• publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie
internetowej Miasta i Gminy Młynary,
• konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok.
W 2019 roku na realizację zadań publicznych przeznaczono 79 933,00 zł, z tego
wykorzystano 79 712,21 zł.
W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały ogłoszone konkursy w dwóch zakresach
budżetowych:
Zakres budżetowy
Sport
Kultura
Razem

Suma planowanych
dotacji
(w zł)
70 000,00
10 000,00
80 000,00

Liczba
złożonych
ofert
5
2
7

Suma
oczekiwanych
dotacji
72 009,00
10 000,00
82 009,00

Suma udzielonych
dotacji
69 933,00
10 000,00
79 933,00

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
42 924,00 zł.
2. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy: Organizowanie na terenie gminy turniejów
i festynów sportowo-rekreacyjnych „VI Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim
Latem” – przyznana dotacja 1 691,50 zł.
3. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy: Organizowanie na terenie gminy turniejów
i festynów sportowo-rekreacyjnych „Na sportowo, na wesoło” – przyznana dotacja 3 641,50
zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy DONA: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zawodów sportowych dla
dzieci
i młodzieży” - przyznana dotacja 7 076,00 zł (zwrócono 110,00 zł).
5. 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.
6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Organizowanie konkursów,
turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary „XI Festiwal Wokalny
„Jesienne Spotkania Młynary 2019” – przyznana dotacja 5 000,00 zł (zwrócono 110,79 zł).
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7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Organizowanie na terenie
gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych „Piknik Rodzinny Młynary 2019” –
przyznana dotacja 14 600,00 zł.

21. Pozyskiwanie dofinansowań ze środków zewnętrznych
W 2019 r. złożono łącznie 46 wniosków o udzielenie dofinansowań i dotacji na realizację
zadań własnych Gminy Młynary, w tym 30 wniosków zostało złożonych samodzielnie przez
Gminę, a 16 we współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Młynary.
Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w 2019 r.
 Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – Etap I: rewitalizacja budynku
komunalnego przy ul. Słowackiego
 Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N
w m. Kraskowo –Etap II
 Dofinansowanie do wynagrodzenia animatora sportu na Orliku w Młynarach
 Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego
w Gminie Młynary
 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola
 Zakup wyposażenia dla OSP Błudowo
 Zakup wyposażenia dla OSP Karszewo
 Zakup wyposażenia dla OSP Kurowo Braniewskie
 Zakup wyposażenia dla OSP Kwietnik
 Zakup wyposażenia dla OSP Sąpy
 Remont dróg wewnętrznych w Młynarach
 Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary
 Aktywne Karszewo – organizacja dożynek sołeckich
 Kwietnik w Kwietniki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
 Budowa Altany w Kurowie Braniewskim
 Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół –

zagospodarowanie terenu publicznego

w Nowym Monasterzysku
 Organizacja akcji ekologicznej „Drzewko za odpad”
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 Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości
Gardyny Leśniczówka
 Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary
 Remont dróg wewnętrznych w Młynarach – II wniosek
 Usuwanie odpadów rolniczych z terenu gminy Młynary
Wnioski będące w trakcie oceny (według stanu na kwiecień 2020)
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz Budowa
sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe
Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo
Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania
 Zakup wyposażenia dla OSP Włóczyska i OSP Zastawno
 Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi gminnej nr 107005N w m. Stare
Monasterzysko wraz z dojazdami
 Rewitalizacja ruin XIV-wiecznego młyna wodnego w mieście Młynary
 Ochrona i zachowanie dziedzictwa historycznego ruin XIV-wiecznego kościoła wraz
z przyległym cmentarzem w miejscowości Młynarska Wola - Etap I
 Remont pawilonu sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego na Stadionie
Miejskim w Młynarach
 Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola
 Zakup wyposażenia strażaków OSP Młynary, OSP Błudowo, OSP Karszewo, OSP
Kwietnik, OSP Sąpy, OSP Włóczyska, OSP Zastawno, OSP Kurowo Braniewskie
 Sokolnik Kraina Włóczykija – Zagospodarowanie tereny w Sokolniku
 Sokolnik kraina Włóczykija – Aktywizacja społeczna mieszkańców Sokolnika
 Kurowo na sportowo – organizacja pikniku sportowego
 "Skwer za rogiem" - Zagospodarowanie terenu publicznego w Młynarach
 „Dziś jest historią jutro” – zagospodarowanie terenu przy ruinach Starego Młyna
w Młynarach
 Rowerem przez Młynary – oznaczenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Młynary
 Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego w Młynarach
 Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy w Młynary
 Wykonanie

dokumentacji

technicznej

remontu

budynku

Ośrodka

w Młynarach
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W 2019 r. w ramach złożonych wniosków ubiegano się o dofinansowania w łącznej kwocie
5 704 733,53 zł, w tym 3 076 032,08 zł ze środków europejskich i 2 628 701,45 zł z budżetu
krajowego.
Według stanu na kwiecień 2020 r.:
➢ 21 wnioskom złożonym w 2019 r. przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie
3 329 614,65 zł,
➢ 1 wniosek o dofinansowanie złożony w 2019 r. na kwotę 1 032 799,08 zł jest w trakcie
oceny instytucji zarządzającej,
➢ 25 wniosków o dofinansowanie złożonych w 2019 r. o łącznej wartości 1 342 319,80 zł
nie otrzymało dofinansowania.

22. Promocja
Celem strategicznym promocji w Gminie Młynary jest zapewnienie rozwoju poprzez
tworzenie wizerunku gminy nowoczesnej, otwartej i przyjaznej dla mieszkańców i gości.
Promocja polega na zachęcaniu do odwiedzenia gminy przez turystów także zagranicznych.
W ramach promocji Gmina Młynary współpracuje z miastami partnerskimi z Rosji –
Ladushkin i Gurjewsk (Obwód Kaliningradzki) oraz z miejscowością Brokdorf w Niemczech.
Atrakcyjny wizerunek gminy oraz jej walory przyrodniczo-krajobrazowe, potencjał
turystyczny i rekreacyjny został wypromowany poprzez opracowanie i wydanie broszur
informacyjnych. Ważnym elementem wszelkich działań promocyjnych podejmowanych przez
gminę było zorganizowanie konkursu na „Najładniejsze gospodarstwo rolne, najładniejszą
posesję, najładniejszy balkon/taras Miasta i Gminy w Młynarach”. Konkurs dostarczył
mieszkańcom zdrowej rywalizacji oraz upiększył i uwydatnił walory krajobrazowe naszej
Gminy. Promocja wspierana była również oznakowaniem inicjatyw i przedsięwzięć
gminnych. System identyfikacji wizualnej opierał się na umieszczeniu logo herbu Gminy
Młynary,

które

stosowane

było

w oznakowaniu

działań

własnych

gminy,

współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Młynary. W celu popularyzacji marki gmina wykonywała materiały promocyjne
z logo gminy w formie gadżetów, m.in.: kalendarzy, koszulek, kubków, długopisów,
notatników, breloków, pendrivów .
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach realizował cykliczne imprezy kulturalne i sportowe
zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
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Harmonogram imprez:
- IV Turniej Piłki siatkowej ,,Młynary Volley Cup” (6-13 kwietnia),
- Bieg oraz marsz nordicwalking do „Grubej Kaśki” (25 maja)
- Przegląd XXVIII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE
2019 (1 czerwca),
- Piknik Rodzinny (15 czerwca),
-V Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim Latem” (7 lipiec)
-XX OgólnopolskiPlener Malarsko – Rzeźbiarski ,,Bliżej Natury” (18 – 24 sierpnia),
- Dożynki Gminne (14 września),
- Miejsko-Gminne mistrzostwa w tenisie stołowym (17 grudnia),
Wszystkie informacje o wydarzeniach udostępnione były na stronie www.mlynary.pl.

23. Współpraca zagraniczna
Współpraca zagraniczna w praktyce samorządowej bywa niedoceniana. Warto jednak
zauważyć, że jest to najskuteczniejszy sposób promocji miasta poza granicami kraju, to zaś
znajduje bezpośrednie przełożenie na: pozyskiwanie dotacji na budowę inwestycji, rozwój
turystyki, wymiana kulturalną czy wymiany o charakterze edukacyjnym. Gmina Młynary
prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową z 3 zagranicznymi miastami. Niewątpliwą
wartością dodaną, towarzyszącą umiędzynarodowieniu Gminy, jest lepsze wzajemne
zrozumienie kultur, grup etnicznych i narodowych, dzięki czemu społeczności zyskują
możliwość weryfikowania stereotypów oraz budowania zrozumienia i nowych więzi.
Współpracy zagraniczna Gminy Młynary miała początek dnia 24 sierpnia 2012 r. gdzie
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 umacniały wzajemne wizyty
przy ważnych dla partnerów uroczystościach i plany dotyczące realizacji wspólnych
projektów.
Współpraca zagraniczna z partnerskim miastem Ladushkin w 2019 r.:
W dniu 22 marca 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Młynary wraz z delegacją
uczestniczyła w ,,Międzynarodowym Dniu Morza Bałtyckiego” obchodzonym w mieście
partnerskim Ladushkin. Uroczystości odbyły się w Szkole Artystycznej w Ladushkin.
W obchodach

wzięły

udział

przedstawicielki

Dziecięcego

Centrum
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Biologicznego z Kaliningradu, które w swojej prezentacji przedstawiły najpoważniejsze
problemy i zagrożenia dla Morza Bałtyckiego. Uroczystości uświetniły występy artystyczne
uczniów i nauczycieli Szkoły Artystycznej w Ladushkin oraz wycieczka do muzeum Oceanu
Światowego w Ladushkin.
W dniu 1 czerwca 2019 r. na XXIX Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Mniejszości
Narodowych Integracje 2019 w Młynarach gościliśmy zespół muzyczny z partnerskiego
miasta Ladushkin.
W dniu 1 października 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary wraz z delegacją
uczestniczyła w obchodach Międzynarodowym Dniu Muzyki w Ladushkin.
W dniu 7 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary gościliśmy szefa
administracji gminy Ladushkin Antona Tkachenko, który złożył wizytę Pani Burmistrz
Renacie Bednarczyk w celu omówienia realizacji projektu „Ożywienie kulturalnego
i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Mlynary (Polska) w interesie
skoordynowanego rozwoju lokalnego”.
Współpraca zagraniczna z partnerskim miastem Guriewsk w 2019 r.:
W dniu 6-8 września 2019 r. delegacja z Miasta i Gminy Młynary wzięła udział w ,,72
rocznicy powstania

Gurjewskiego”

okręgu obchodzonego

w

mieście

partnerskim

w Gurjewsku.
Współpraca zagraniczna z partnerskim miastem Brokdorf w 2019 r.:
W roku 2019 nie odbyło się żadne spotkanie z przedstawicielami gminy Brokdorf,
w ciągu roku odbywała się wymiana korespondencji.

III.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY
MŁYNARY ZA ROK 2019.
1. Wykaz najważniejszych działań i wydarzeń w 2019 roku

1. 02.01.2019 r. zawarcie umowy z: Panem Władysławem Brachunem Prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o w Elblągu zgodnie, z którą gmina dofinansowuje przewozy pasażerskie na
kursach Młynary – Młynary godz. 6:10; Elbląg – Młynary godz. 15.30; Młynary – Elbląg godz. 16:30;
– zabezpieczające potrzeby lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Młynary. Umowa
obowiązuje do 30.06.2019 r. Średnie miesięczne dofinansowanie wynosi 1 845,37 zł netto.
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- zawarcie umowy z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na dostawę wody
pitnej przewożonej w zbiorniku poliuretanowym do miejsc niezwodociągowanych tj. do trzech
gospodarstw domowych: Broniszewo, Młynarska Wola, Nowe Sadłuki.
- zawarcie umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.
z Panem Markiem Bednarczykiem Właścicielem Przedsiębiorstwa Zakładu Usług Komunalnych
w Zaściankach, Panem Markiem Grabkowskim Usługi Ziemne i Transportowe w Karszewie oraz
Panem Zdzisławem Paczuskim.
- podpisanie umowy na pobór opłaty targowej z Kołem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Młynarach. Wysokość prowizji wynosi 60% zebranej opłaty targowej.
- uczestniczyłam w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w Młynarach.
2. 07.01.2019 r. zawarcie umowy z Panem Markiem Bednarczykiem właścicielem Zakładu Usług
Komunalnych w Zaściankach na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza
komunalnego w Młynarach. Całoroczny koszt realizacji tego zadania wyniesie 10 140,00 zł brutto.
- spotkałam się z Panem Kazimierzem Żarańskim Zastępcą Dyrektora Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Elblągu w celu omówienia finansowania naprawy
i wzmocnienia skarpy drogi gminnej w Zastawnym.
3. 14.01.2019 r. zawarcie umowy z Panem Markiem Bednarczykiem właścicielem Zakładu Usług
Komunalnych w Zaściankach na świadczenie usługi wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach
na psie nieczystości, znajdujących się na terenie Miasta Młynary na kwotę 698,00 zł brutto.
4. 25.01.2019 r. uczestniczyłam w odprawie podsumowującej prace policjantów Komisariatu Policji w Pasłęku
w 2018 roku.
5. 28.01.2019 r. podpisanie umowy z Panią Anną Kamińską prowadzącą Hotel dla Psów i Kotów „Otis”
w Nowym Monasterzysku na odławianie i przyjmowanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy
Młynary. Wynegocjowano jednorazową opłatę za każdego odłowionego psa i przyjętego psa do hotelu
dla psów w kwocie 1 200,00 zł brutto. W ubiegłym roku stawka ta wynosiła 2 000,00 zł brutto.
- podpisanie umowy z Fundacją Zwierzętom w Potrzebie w Jelonkach na udzielnie humanitarnej pomocy
chorym lub rannym ptakom, sarnom, zającom jeżom oraz innym gatunkom dziko żyjących zwierząt.
Wartość wykonanych czynności w ramach tej umowy nie może przekroczyć kwoty 1 500,00 zł brutto.
6. 1.02.2019 r. podpisanie umowy z Panem Andrzejem Sekułą ,,Usługi Geodezyjne i Budowlane” ul. 11
listopada 6/9, 14-400 Pasłęk na wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2019 r.
- podpisanie umowy z Panią Anettą Rutkiewicz właścicielką firmy wycena nieruchomości Aneta
Rutkiewicz ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg na świadczenie usług dot. wyceny nieruchomości
dla potrzeb UMiG w Młynarach w roku 2019.
7. 05.02.2019 r. podpisałam umowę na dostarczenie materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
Młynary. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ,,Eko” z Elbląga.
8. 07.02.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu spotkałam się z Panem Maciejem
Romanowskim Starostą Powiatu Elbląskiego. Tematem spotkania było omówienie stanu dróg
powiatowych z terenu Miasta i Gminy Młynary.
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9. 12.02.2019 r. uczestniczyłam w zakończeniu realizacji projektu Standardy Obsługi Inwestora
w Samorządzie. W projekcie udział wzięło 45 samorządów z Warmii i Mazur. 44 z nich udało się
wdrożyć procedurę obsługi inwestora w zakresie określenia ofert terenów inwestycyjnych gminy przygotowanie strony internetowej dla inwestora.
10. 13.02.2019 r. podpisanie umowy z firmą MW Concept na dostarczenie oprogramowania eSesja, służącego
do obsługi sesji Rady Miejskiej w Młynarach. Jednorazowy koszt dostarczenia przedmiotu umowy to 8
560,80 zł brutto oraz roczne odnowienie licencji w kolejnych latach to kwota 1 989,53 zł brutto.
11. 18.02.2019 r. podpisanie umowy z firmą UNITRANS Marcin Kempys 80-177 Gdańsk, ul. Damroki 1/D7
dotyczącą transportu i zagospodarowania przeterminowanych leków z terenu Gminy Młynary.
12. 19.02.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu
Powiatu. Podczas posiedzenia poruszono temat finansowania dróg powiatowych i gminnych.
13. 21.02.2019 r. podpisanie aneksu do umowy z firmą First Data Polska, w ramach którego Urząd Miasta
i Gminy w Młynarach migruje z „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w jednostkach administracji publicznej” do „Programu Polska Bezgotówkowa”. Dzięki któremu nie
będziemy ponosić kosztów związanych z użytkowaniem terminala oraz kosztów prowizji z tytułu
obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych do 31 sierpnia 2021 r.
14. 21.03.2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odebrałam
promesę, która obejmuje dofinansowanie w 2019 r. zadania pn.: ,,Przebudowa przepustu
wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny-Leśniczówka”. Wysokość
dotacji wynosić będzie 961 000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu
zamówienia publicznego.
15. 4-5.04.2019 r. w Olsztynie uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym dla Wójtów i Burmistrzów.
Tematem szkolenia było: zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.
16. 10.04.2019 r. wzięłam udział w Komitecie Sterującym ZIT w Elblągu, w którym podjęto trzy uchwały
dotyczące wydatkowania dla projektów ZIT.
17. 17.04.2019 r. podpisanie umowy z firmą Iterum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 25 w Lublinie, na
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020 z działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz
wysoka jakość e-usług. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniesie 9 840,00 zł brutto.
W przypadku otrzymania przez projekt dofinansowania, 85% kosztów wykonana studium stanowiła
będzie otrzymana dotacja.
18. 25.04.2019 r. podpisano dwie umowy z Panem Krzysztofem Sobieszczańskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Sobieszczański, ul. Portowa 7, 82-340
Suchacz:- na wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastawno – wartość
umowy 9 000,00 zł brutto,- na wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Warszewo – wartość umowy 9 000,00 zł brutto.
19. 26.04.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisałam rezygnację z umowy dofinansowania
zadania pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary”. Rezygnacja
spowodowana jest niewystarczającą nośnością konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej
w Młynarach, na którym miały być rozlokowane panele fotowoltaiczne.
- w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisałam umowę dofinansowania do realizacji zadania
pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – etap I: rewitalizacja budynku komunalnego
przy ul. Słowackiego”. Zadanie polegało będzie na rozbiórce budynku gospodarczego, a następnie
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odbudowaniu go i nadaniu mu nowych funkcji społecznych. Całkowity koszt zadania planuje się
w kwocie 830 825,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 706 201,25 zł. Prace rozbiórkowe planuje
się rozpocząć w I kwartale 2020 roku.
20. 30.04.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach podpisałam umowę na realizację zadania pn.
,,Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 2154N- ul. Osińskiego i Nr 2157N- ul. Staszica
w Młynarach- II Etap” z właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,Zieja” Panem Ryszardem
Zieją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowej umowy do dnia 21 października
2019 r. za kwotę 1 614 275,84 zł brutto.
21. 16.05.2019 r. podpisanie umowy z Panem Markiem Bednarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk, Zaścianki 37 m. 1, 14-420 Młynary
na wykaszanie terenów zielonych w miejscowościach Karszewo, Kraskowo, Kwietnik, Nowe
Monasterzysko, Płonne przez okres 6 miesięcy. Wartość umowy- 1 033,33 zł brutto miesięcznie.
22. 17.05.2019 r. podpisanie umowy na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przepustu wielookularowego na rz.
Baudzie w km 37+200 w miejscowości Gardyny Leśniczówka” z pełnomocnikiem Pani Anny Pyzak ,,PYZAK” Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa z Lidzbarka Warmińskiego
reprezentowanym przez Pana Cezarego Pyzaka. Wartość umowy wyniosła 1 188 641,41 zł brutto
z terminem realizacji do dnia 31 października 2019 r. Inwestycja polega na wykonaniu robót
przygotowawczych i rozbiórkowych (wytyczenie projektowanego obiektu mostowego, wykop pod
fundament, rozbiórka przepustu wieloookularowego) oraz budowie nowego obiektu mostowego
z blachy falistej.
23. 30.05.2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Braniewie podpisałam akt notarialny w sprawie ustalenia
służebności przesyłu na działce Nr 175/5, obręb Zaścianki
- podpisanie umowy z firmą Moje Bambino sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Zamówienie dotyczyło dostawy
pomocy dydaktycznych do nowego budynku Przedszkola w Młynarach w ramach projektu
„Przedszkolaki na start!”. Całkowity koszt zakupu pomocy wyniesie 30 603,47 zł;
- podpisanie umowy z firmą Aktywnie w szkole Michał Grandyberg z siedzibą w miejscowości Blaszki,
na dostawę i montaż wyposażenia nowego przedszkola w ramach projektu „Przedszkolaki na start!”.
W skład zamówienia wchodzą 2 laptopy, 2 projektory, 2 tablice interaktywne, 3 radioodtwarzacze.
Całkowity koszt zakupu wyniesie 20 049,00 zł.
24.

31.05.2019 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Komitetu Sterującego Elbląskiego Obszaru Finkcjonalnego
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w m. Siła koło Olsztyna. Rozmowy dotyczyły nowego
okresu programowania funduszy unijnych na lata 2021-2028.

25. 03.06.2019 r. w związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców podpisałam 4 umowy na dotację do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości: Karszewo, Nowe Monasterzysko,
Płonne i Warszewo. Łączny koszt udzielonych dotacji wyniesie maksymalnie 8 000,00 zł.
- ze względu na rezygnację sołectwa Karszewo z usługi wykaszania podpisałam z Panem Markiem
Bednarczykiem właścicielem Zakładu Usług Komunalnych w m. Zaścianki 37 m. 1, 14-420 Młynary
aneks do umowy na wykaszanie terenów zielonych w m. Karszewo, Kwietnik, Nowe Monasterzysko,
Płonne
26. 15.06.2019 r. uczestniczyłam w Pikniku Rodzinnym 2019 zorganizowanym przez Szkołę Podstawową
w Młynarach i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary objęty honorowym
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
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27. 22.06.2019 r. uczestniczyłam w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Młynary
- uczestniczyłam w IX turnieju Piłki Nożnej dla Dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Młynary,
w którym wręczyłam puchary
28. 25.06.2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Pasłęku podpisałam akt notarialny: na sprzedaż lokalu
mieszkaniowego nr 4 położonego w Młynarach przy ul. Rynek 1
- zawarcie umowy na przewozy pasażerskie – okazjonalne w miesiącu lipcu z Panem Antonim
Woźnym właścicielem Prywatnego Transportu Autobusowego ul. Dworcowa 9, 14-520 Pieniężno.
Kursy wykonywane są w każdy poniedziałek i środę od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. (10 dni
transportu).
29. 08.07.2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Pasłęku Pani Anna Kołodziej-Rabiczko Sekretarz Miasta i Gminy
Młynary podpisała akt notarialny sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 191/11 o pow. 0,1031 ha
położonej w mieście Młynary obręb Nr 4 za kwotę 53 566,50 zł brutto.
30.

11.07.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Pani Anna Kołodziej-Rabiczko Sekretarz Miasta
i Gminy Młynary podpisała porozumienie w sprawie udzielenia dofinansowania do projektu
„Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”, na
realizację którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 79 824 zł. Wkład własny gminy
w wysokości 19 000,00 zł poniesiony zostanie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Młynary.
W ramach projektu zrealizowane zostaną działania inwestycyjne oraz edukacyjno-informacyjne.

31. 15.07.2019 r. podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na Budowę przedszkola w Młynarach,
przedłużających termin zakończenia finansowej realizacji projektu do dnia 31 lipca 2019 r. Umowa
dotyczy wyłącznie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
32. 16.07.2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Pasłęku Pani Anna Kołodziej-Rabiczko Sekretarz Miasta i Gminy
Młynary zawarła dwa akty notarialne:
- akt darowizny nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 191/26 o pow. 0,2088 ha na
rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem pod budowę Posterunku Policji,
- akt notarialny sprzedaży działki położonej na działce nr 149/4 obręb nr 4 miasto Młynary o pow. 52m 2
za kwotę 4 305,00 zł brutto
33. 18.07.2019 r. podpisanie umowy pomiędzy Gminą Młynary a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym
PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn na dostawę i montaż wyposażenia
socjalno-bytowego do przedszkola w Młynarach, o wartości 8 778,51 zł brutto
34. 23.07.2019 r. podpisanie umowy partnerską pomiędzy Gminą Młynary a Administracją Gminy Miejskiej
Ladushkin w zakresie realizacji projektu pn. „Odrodzenie Kulturowego i historycznego krajobrazu
małych miast Ladushkin i Młynary w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”. W ramach
projektu w mieście Młynary planuje się zagospodarowanie dotychczasowego placu zabaw przy starym
budynku przedszkola poprzez budowę ciągów pieszych, oświetlenia oraz elementów małej architektury,
w tym miniatur młynów wodnych i wiatrowych. Całkowity koszt projektu to 158 000,00 EUR, w tym
90% dofinansowanie w kwocie 142 200,00 EUR, zaś 16 000,00 EUR wkład własny gminy.
35. 29.07.2019 r. podpisałam porozumienie o współpracy na rzecz projektu pn. Akademia Kompetencji
Cyfrowych w gminie Młynary z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju. Projekt polegał będzie na
zakupie sprzętu komputerowego i przeprowadzeniu darmowych szkoleń dla 150 mieszkańców naszej
gminy. Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 84 000,00 zł, w tym 100% finansowane
z dotacji.
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36. 8.08.2019 r. podpisanie umowy z firmą NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25,
90 – 248 Łódź na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do przedszkola w Młynarach, o wartości
82 869,09 zł brutto.
37. 31.08.2019 r. uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Przedszkola w Młynarach.
38. 06.09.2019 r. podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 10701N
w miejscowości Ojcowa Wola” w ramach programu rządowego „Fundusz Dróg Samorządowych”.
Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w kwocie 828 580,47 zł co stanowi 60% ogólnego kosztu
inwestycji. Przebudowa drogi potrwa do końca czerwca 2020 roku.
39. 09.09.2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Elblągu podpisałam akt notarialny ustanowienia służebności
przesyłu na działkach nr 192/1, 191/29 położonych w obrębie 004 Młynary.
40. 17.09.2019 r. Urząd Wojewódzki w Olsztynie poinformował o przyznaniu dofinasowania do wniosku
złożonego w pierwszej edycji Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie do Remontu dróg
wewnętrznych w Młynarach. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni na łącznej
długości około 82 mb. Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 196 417,00 zł, w tym
dofinansowanie stanowiące 60 % w kwocie 117 850,20 zł.
41. 20.09.2019 r. podpisanie umowy z Panem Władysławem Brachunem Prezesem Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. na świadczenie usług przewozu dzieci z terenu
Miasta i Gminy Młynary do placówek oświatowych w okresie od 2 września 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019 r.
42. 23.09.2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa WarmińskoMazurskiego podała do wiadomości listę projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach
działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. Na liście
zaakceptowanych wniosków znalazł się projekt Gminy Młynary. Całkowity koszt projektu
polegającego na informatyzacji Urzędu i wdrożeniu e-usług planuje się w kwocie 1 474 155,00 zł,
w tym 85% dofinansowania w kwocie 1 253 031,75 zł.
43. 27.09.2019 r. podpisanie umowy o udzieleniu dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Gardyny Leśniczówka w kwocie 2 000,00 zł.
- podpisanie aneksu do umowy z firmą PKS Sp. z o.o. w którym to wykreślono trasę:
Kurowo Braniewskie – Kraskowo – Gardyny – Młynary – Zaścianki – Zastawno - Pomorska Wieś –
Stoboje – Stagniewo – Elbląg oraz zmianie uległ nie poprawnie podany nr NIP i REGON powiatu
Elbląskiego.
44. 02.10.2019 r. odbyła się narada Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego
przeprowadzanych ćwiczeń w dniach 02-03.10.2019 r. na terenie Miasta i Gminy Młynary. W tych
dniach odbyło się kompleksowe, cywilno-wojskowe ćwiczenie epizodyczne z zakresu zadań
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
45. 04.10.2019 r. podpisanie umowy o udzielnie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Młynarska Wola w kwocie 2 000,00 zł. Według stanu na dzień 15 października jest to
dwunasta podpisana w 2019 r. umowa na udzielenie dotacji, do tego czasu kwota dofinansowania
z podpisanych umów wyniosła 24 000,00 zł. Łączna kwota z planu budżetu to 28 000,000 zł.
46. 08.10.2019 r. podpisanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowy dofinansowania zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km 37+200
w miejscowości Gardyny Leśniczówka. Całkowity koszt robót budowlanych w ramach niniejszego
zadania to 1 188 641,41 zł brutto, w tym dofinansowanie wysokości 920 568,00 zł.
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47. 10.10.2019 r. podpisanie umowy z Panem Krzysztofem Sobieszczańskim, właścicielem firmy Usługi
Ogólnobudowlane Krzysztof Sobieszczański, ul. Portowa 7, 82-340 Suchacz na budowę ogrodzenia
wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie. Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.11.2019 r. Wartość
umowy 10 654,26 zł brutto.
48. 15.10.2019 r. podpisanie umowy z Panem Markiem Bednarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk, Zaścianki 37 m. 1, 14-420 Młynary
na opróżnianie, transport i zrzut nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz
opróżnianie, transport i zrzut osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków w budynkach będących
w administrowaniu Gminy Młynary. Wartość umowy 280,80 zł brutto za 1 beczkę asenizacyjna.
49. 23.10.2019 r. podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego na
dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 3.1
cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. Projekt polegał będzie
na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę sprzętu i wdrożenie
osiemnastu zintegrowanych e-usług publicznych. Całkowity koszt inwestycji to 1 474 155,00 zł, w tym
85% stanowi dofinansowanie w kwocie 1 253 031,75 zł.
50. 04.11.2019 r. podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr RG.7240.2.2019.AC w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej z dnia 26.08.2019 r. Zmiany dotyczyły zmniejszenia kwoty dotacji celowej
udzielonej powiatowi Elbląskiemu.
51. 13-14.11.2019 r. uczestniczyłam w konferencji pn. „Kongres Edukacyjny Zarządzanie Oświatą” która
dotyczyła m.in. finansowania oświaty, zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
zasad szacowania subwencji oświatowej.
52. 15.11.2019 r. podpisanie umowy z wykonawcą: ELTRUS TRUSKULAWSCY sp. cywilna z siedzibą
w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 32, na wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Młynarach
w ramach projektu pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego
w gminie Młynary”. Całkowity koszt zadania: 29 281,28 zł, w tym kwota dofinansowania wysokości 23
425,02 zł.
53. 27.11.2019 r. podpisanie umowy o dofinansowanie na remont dróg wewnętrznych w Młynarach w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni ulic
przy planowanym do rewitalizacji budynku komunalnym. Całkowity koszt zadania planuje się
w kwocie 196 417,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 117 850,20 zł.
54. 23.12.2019 r. podpisanie umowy z firmą PKS Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do
szkół z terenu miasta i gminy Młynary”.
55. 27.12.2019 r. podpisanie umowy z Konsorcjum składającym się z Firmy Handlowo-Usługowej ELMER
Przemysław Dolot, Wilczęta 103, 14-405 Wilczęta i Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
JURKOP Jerzy Kozińczak, ul. Słoneczna 7/4, 14-400 Pasłęk na remont dróg wewnętrznych
w Młynarach, z terminem realizacji do 15 czerwca 2020 roku. Początkowo na realizację zaplanowano
koszty w kwocie 197 410,00zł, po ogłoszonym przetargu wyłoniono wykonawcę, który wycenił pracę
na 148 177,42zł brutto, zwiększając kwotę oszczędności w budżecie do 49 237,58zł.
- podpisanie umowy z PKO BP SA na obsługę bankową w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31.12.2020r.
rachunków: Gminy Młynary, Szkoły Podstawowej w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie,
Przedszkola w Młynarach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, Ośrodka
Kultury w Młynarach oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Po przeprowadzonych
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negocjacjach, opłata za prowadzenie wszystkich rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych
wyniesie 1 000,00 zł miesięcznie.

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 2019 r. w punkcie konsultacyjnym udzielono 130 porad terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu, skorzystało z nich 25 osób
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 2019 roku skorzystało 85 osób.
Mieszkańcy naszej gminy mają możliwość zorganizowania uroczystości okolicznościowej
wynajmując jedną ze świetlic wiejskich. Z wynajęcia świetlic wiejskich dla mieszkańców
miasta i gminy Młynary na imprezy okolicznościowe skorzystało

29 osób, z wynajmu

pozyskano kwotę 5 800,00 zł.

IV.

Lp

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W MLYNARACH W ROKU
2019
Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie
Wykonanie uchwały
KADENCJA 2018-2023

23.01.2019
1

IV/18/2019

2

IV/19/2019

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

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.
23.01.2019

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
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Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet Gminy Młynary na 2019 rok (dochody budżetu w łącznej kwocie 21 565 800,00 zł, wydatki budżetu
w łącznej kwocie 25 445 800,00 zł)
23.01.2019
3

IV/20/2019

06.02.2019
4

V/21/2019

5

V/22/2019

6

V/23/2019

7

VI/24/2019

8

VI/25/2019

9

VI/26/2019

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie nieodpłatnie prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator SA
na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 175/7 położona w obrębie
Zaścianki, gmina Młynary

VI/28/2019

VI/29/2019

VII/30/2019

14

VII/31/2019

15

VII/32/2019

poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole

zamiaru przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

Wykonanie uchwały:
Ustalono siedzibę Przedszkola w Młynarach z dotychczasowej przy ul. Słowackiego 14 na siedzibę przy ul. Polnej 4
w Młynarach.
27.03.2019

13

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błudowie

Wykonanie uchwały:
Ustalono przekształcić Szkołę Podstawową w Błudowie
Podstawowej w Błudowie.
27.02.2019

12

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie nieodpłatnie prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator SA
na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 191/27, 191/28, 191/29, 191 /2,
191/1 położona w obrębie Młynary, gmina Młynary
27.02.2019

11

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Wykonanie uchwały:
Zaliczono do dróg gminnych drogę wewnętrzną położoną w Błudowie stanowiącą działki o nr ewidencyjnych
249,250,251,251 obręb Błudowo
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
27.02.2019
Młynary

27.02.2019
VI/27/2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

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
06.02.2019
zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 21 711 207,97 zł.
Ustalono plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku do kwoty 5 418 176,28 zł.
powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
06.02.2019
w Elblągu na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających
Wykonanie uchwały:
Powołano trzyosobowy zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję
2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających
nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa gminnej działki nr 191/26 położonej
27.02.2019
w Młynarach, obręb 4
Wykonanie uchwały:
Przekazano nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa gminną działkę niezabudowaną oznaczoną w ewidencji jako działka ne
191/26 o pow. 0,2088 ha położonej w Młynarach, obręb 4 z przeznaczeniem pod budowę budynku posterunku Policji rzez
Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie
27.02.2019

10

udzielenie Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Gminie Miasto Elbląg w formie dotacji celowej w wysokości 1 326,15 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”

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

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
27.03.2019

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 23 020 413,12 zł. Plan wydatków ustalono w kwocie
26 993 373,47 zł.
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27.03.2019
w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
Nadwyżka środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach przeznaczona została na realizację
zadań statutowych zakładu – wymianę zużytych elementów technicznych w systemie napowietrzania ścieków
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w reaktorach SBR oraz na bieżące naprawy w oczyszczalni ścieków.
27.03.2019

wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Młynarach

16

VII/33/2019

Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość diet dla Radnych Rady Miejskiej w Młynarach w postaci miesięcznego ryczałtu, którego wysokość
uzależniona jest od pełnionej funkcji w Radzie

17

VII/34/2019

18

VII/35/2019

19

VII/36/2019

20

VII/37/2019

21

VII/38/2019

Wykonanie uchwały:
Ustalono miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysa Gminy Młynary.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
27.03.2019
i Narkomanii na 2019 rok
Uchwalono w celu zmniejszenia szkód społecznych i ekonomicznych, związanych z nadużywaniem alkoholu
i używaniem substancji psychoaktywnych oraz ochronę rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanią.
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r., Nr XII/74/2015 w
27.03.2019
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie uchwały:
Zmieniony został spis inkasentów z terenu Gminy Młynary.
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
27.03.2019
zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2019 rok
Wykonanie uchwały:
Uchwalono w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młynary, opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
ograniczania populacji zwierząt bezdomnych oraz promowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku
do zwierząt przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Młynary
projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz
27.03.2019
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
Wykonanie uchwały:
Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary a także granicę obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary i inne organy

22

VII/39/2019

23

VII/40/2019

24

VII/41/2019

27.03.2019

27.03.2019

ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw Gminy Młynary

określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyszczególnione zostały informacje, które powinny zostać zawarte w raporcie o stanie Gminy Młynary.
przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy
27.03.2019
Młynary na lata 2019-2026”
Wykonanie uchwały:
Uchwalono w celu tworzenia warunków zapewniających członkom wspólnoty samorządowej dostępność do mieszkania,
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zgodnie z preferencjami, aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi
gospodarstw domowych oraz tworzenie warunków zapewniających niezbędną dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy,
stanowiący istotną część majątku Gminy.
27.03.2019

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2019 r.

Wykonanie uchwały:
Ustalono plan kontroli Komisji Rewizyjnej
29.05.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033

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

VIII/42/2019

26

VIII/43/2019

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 23 496 979,79 zł.
Zwiększa się plan wydatków ustalono w kwocie 27 469 940,14 zł.

27

VIII/44/2019

28

VIII/45/2019

29

VIII/46/2019

Wykonanie uchwały:
Udzielono bonifikaty w wysokości 85% od ceny nieruchomości przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu nr 4w budynku
mieszkalnym przy ul. Rynek 1 w Młynarach.
przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji
29.05.2019
Terytorialnych”
Wykonanie uchwały:
Przyjęto do realizacji uchwaloną „Strategie Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych”
zmieniająca uchwałę Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2019 roku
29.05.2019
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2019 rok
Wykonanie uchwały:
Dodano do §4, pkt 10 „w przypadku stwierdzenia na terenie gminy skupisk kotów wolno żyjących, rozpocznie się ich
monitoring w celu zapewnienia im opieki i dokarmiania

30

VIII/47/2019

29.05.2019

29.05.2019

29.05.2019

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
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31

VIII/48/2019

32

VIII/49/2019

33

VIII/50/2019

34

IX/51/2019

35

IX/52/2019

36

IX/53/2019

Wykonanie uchwały:
Ustalono szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą
odpowiadać składane projekty
powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
29.05.2019
w Elblągu na kadencję 2020-2024
Wykonanie uchwały:
Powołano trzyosobowy zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję
2020-2024, zgłoszonych w wyborach uzupełniających
zgłoszenia Gminy Młynary i sołectwa Sąpy do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa
29.05.2019
Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi
Wykonanie uchwały:
Zgłoszono Gminę Młynary oraz sołectwo Sąpy do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi
29.05.2019

12.06.2019

IX/55/2019

39

IX/56/2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033

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
12.06.2019

38

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Rada Miejska w Młynarach udzieliła absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary
12.06.2019

IX/54/2019

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Rada Miejska w Młynarach udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
12.06.2019
Młynary
Wykonanie uchwały:
Rada Miejska w Młynarach zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Młynary
12.06.2019

37

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
W związku z wydaniem zezwolenia na wycinkę drzewa, skargę uznaję się za bezzasadną

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 24 171 153,26 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 28 144 113,61 zł.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
12.06.2019
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Wykonanie uchwały:
Ustalono miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej dla:
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 15,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 30,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny

12.06.2019

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Wykonanie uchwały:
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku
40

IX/57/2019

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 225,00 zł za jeden domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 325,00 zł za jeden domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
12.06.2019

41

IX/58/2019

określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Wykonanie uchwały:
Ustalono wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
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42

43

IX/59/2019

IX/60/2019

Wykonanie uchwały:
W „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026”
zmieniono §2 pkt 1, który otrzymał brzmienie: Program gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy według stanu
na dzień 31maja 2019 r. obejmuje 20 lokali mieszkaniowych oraz 1 lokal tymczasowy.
Do punktu została dodana tabelka z wyszczególnieniem rodzaju budynku.
zmiany Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 lutego 2019 roku
12.06.2019
w sprawie przyjęcia ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących
własność Miasta i Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
17.07.2019

44

X/61/2019

przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy
Młynary na lata 2019-2026"

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

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

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 24 428 592,35 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 28 401 552,70 zł.
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz
17.07.2019
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r
Wykonanie uchwały:
Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary a także granicę obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary i inne organy, na okres od 1 wrzenia 2019 roku

45

X/62/2019

46

X/63/2019

47

X/64/2019

Wykonanie uchwały:
Przekształcono Szkołę Podstawową w Błudowie poprzez likwidację oddziały przedszkolnego

48

X/65/2019

49

X/66/2019

Wykonanie uchwały:
Zmieniono siedzibę Przedszkola w Młynarach z dotychczasowej przy ul. Słowackiego 14 na siedzibę przy ul. Polnej 4
w Młynarach.
ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych
17.07.2019
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat
Wykonanie uchwały:
Ustalono czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Gminę
Miasto Młynary publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie

17.07.2019

17.07.2019

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

Ustalono opłatę 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w czasie nie przeznaczonym na realizację bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki

50

X/67/2019

51

X/68/2019

52

XI/69/2019

Opłata obniża się 50% w przypadku gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku tych zajęć
17.07.2019
oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Młynary,
Wykonanie uchwały:
Ustalono zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji
zajęć takim osobom oraz ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego i doradcy zawodowego
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy
17.07.2019
Młynary
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie nieodpłatnie prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator SA
na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/1 położona w obrębie 04
Młynary, gmina Młynary
21.08/2019

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 24 465 730,55 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 28 438 690,90 zł.
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53

XI/70/2019

54

XI/71/2019

55

XI/72/2019

Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w kwocie 23 069,84 zł z przeznaczeniem na pokrycie części
wydatków na uruchomienie w 2019 roku powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach
komunikacyjnych obsługujących Gminę Młynary
Zmiana uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie
21.08/2019
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
Wykonanie uchwały:
Zmieniony został §3, który otrzymał brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie
21.08/2019
przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby
Wykonanie uchwały:
Zmieniony został §3, który otrzymał brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
25.09.2019

56

XII/73/2019

57

XII/74/2019

58

XII/75/2019

60

XII/77/2019

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 25 593 262,90 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 28 625 262,90 zł.
Zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie Regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
25.09.2019
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania
Wykonanie uchwały:
Zmieniono §14 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: Dodatek funkcyjny przysługuje w następujących wysokościach:
a) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów – od 25% do 50% kwoty bazowej,
b) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów – od 25% do 75% kwoty bazowej,
c) dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów – od 40% do 100% kwoty bazowej,
d) dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – od 23% do 50% kwoty bazowej,
e) wicedyrektorowi szkoły od 21% do 40% kwoty bazowej,
f) wychowawcy klasy w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych po 300 zł,
g) wychowawcy w świetlicy – do 5% kwoty bazowej,
h) opiekunowi stażu – do 3% kwoty bazowej,
i) kierownikowi świetlicy – od 6% do 12% kwoty bazowej.
25.09.2019

XII/76/2019

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
25.09.2019

59

udzielania pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Młynarach do załatwienia indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej

Wykonanie uchwały:
Upoważniono Dyrektora Przedszkola w Młynarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu wydawania decyzji
administracyjnych i postanowień, dotyczących ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za
korzystanie z wyżywienia
Zmieniająca uchwałę Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie wprowadzenia
25.09.2019
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
Miasta i Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
Zmieniony został §1, który otrzymuje brzmienie: Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w następujących miejscach publicznych Miasta i Gminy Młynary:
1) działka ewidencyjna nr 17/2 obręb Młynary 02 (stadion przy Ośrodku Kultury) w związku z corocznie odbywającymi
się imprezami cyklicznymi,
2) działka ewidencyjna nr 154/2 obręb Młynary 04 (boisko przy ul. Warszawskiej 1 podczas Dożynek Gminnych,
3) działka ewidencyjna nr 88/3 obręb Młynary 01 (amfiteatr ul. 1 Maja) w związku z corocznie obywającymi się
imprezami cyklicznymi,
4) działka ewidencyjna nr 47 obręb Młynary 02 (hol kina „ZENIT”, sala Ośrodka Kultury w Młynarach) w związku
z corocznie odbywającymi się imprezami cyklicznymi,
5) działka ewidencyjna nr 43 obręb Młynary 05 (sala ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach) w związku
z uroczystościami ślubnymi,
6) świetlice, wiaty i boiska wiejskie w związku z organizacją imprez okolicznościowych – rodzinnych w
miejscowościach: Błudowo nr dz. 99/2 obręb Błudowo, Karszewo nr dz. 105 obręb Karszewo, Kraskowo nr dz. 84/2
obręb Kraskowo, Kurowo Braniewskie nr dz. 20 obręb Kurowo Braniewskie, Kurowo Braniewskie nr dz. 47/1 obręb
Kurowo Braniewskie, Kwietnik nr dz. 229 obręb Kwietnik, Nowe Monasterzysko nr dz. 130/1 obręb Nowe
Monasterzysko, Mikołajki nr dz. 20 obręb Janiki Pasłęckie, Płonne nr dz. 10/4 obręb Płonne, Sąpy nr dz. 166 obręb Sąpy,
Sąpy nr dz. 3246/4 obręb Sąpy, Stare Monasterzysko nr dz. 21 obręb Stare Monasterzysko, Warszewo nr dz.26/1 obrąb
Warszewo, Włóczyska nr dz. 60/4 obręb Włóczyska, Zastawno nr dz. 113 obręb Zastawno, Zastawno nr dz. 107 obręb
Zastawno, Zaścianki nr dz.64 obręb Zaścianki, nr dz. 128 obręb Sąpy, nr dz. 66 obręb Warszewo
7) działka ewidencyjna nr 146 Rynek obręb Młynary 04 w Młynarach w związku z coroczną zabawą sylwestrową.
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61

XII/78/2019

62

XII/79/2019

63

XII/80/2019

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości komunalnej oznaczonej
jako działka nr 23/4, obręb 2 Młynary

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/4
położona w mieści Młynary obręb 2, o powierzchni 0,3444 ha, stanowiącej własność Gminy Młynary
Określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których
25.09.2019
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary ora warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Młynary.
Ustalono warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących
przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
25.09.2019
opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta
i Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
Ustalono górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi:
- opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych oraz zrzut do punktu zlewnego w wysokości 50zł za 1
m3 (stawka nie zawiera kosztów transportu)
- opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zrzut do punktu zlewnego w wysokości i 150 zł za 1 m 3 (stawia
nie zawiera kosztów transportu)
25.09.2019

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości

Wykonanie uchwały:
Udzielono bonifikaty w wysokości 85% od ceny nieruchomości przy sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze
bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 26 w miejscowości Zastawno, zlokalizowanym na
nieruchomości oznaczonej jako działka grunty nr 120 o pow. 0,6900 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Zastawno gm.
Młynary

64

XII/81/2019

65

XII/82/2019

Wykonanie uchwały:
W głosowaniu tajnym wybrano Panią Mariolę Elżbietę Boll na ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu
w kadencji w latach 2020-2023

66

XIII/83/2019

Wykonanie uchwały:
Zmieniony został §1 ust. 10, który otrzymuję brzmienie: Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 032 000,00 zł
został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych

25.09.2019

16.10.2019

30.10.2019
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XIV/84/2019

68

XIV/85/2019

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

Zmiany budżet Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 26 144 117,75 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 29 176 117,75 zł.
30.10.2019

XIV/86/2019

Zmiany budżetu 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
30.10.2019

69

Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020-2023

Emisji obligacji komunalnych

Wykonanie uchwały:
Gmina Młynary wyemitowała 3 130 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę 3 130 000,00 zł.
Ustalono, że środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w wysokości 3 032 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 98 000,00 zł.
30.10.2019

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

70

XIV/87/2019

Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Młynary na 2020 rok

71

XIV/88/2019

72

XIV/89/2019

Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Młynary na 2020 rok
Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
30.10.2019
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku
Wykonanie uchwały:
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku

30.10.2019

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
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opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 80,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 160,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
27.11.2019
73

XV/90/2019

74

XV/91/2019

75

XV/92/2019

76

XV/93/2019

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

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
27.11.2019

Zmiany budżet Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 29 692 709,75 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 29 176 117,75 zł.
Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
27.11.2019
o 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 2020
Wykonanie uchwały:
Uchwalono na rok 2020 program współpracy Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
27.11.2019
opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
Ustalono górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy
Młynary
Opłata za nieczystości ciekłe w wysokości 100zł za 1m3
Opłata za osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 200zł za 1m 3
18.12.2019

77

XVI/94/2019

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

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
18.12.2019

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
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XVI/95/2019

Wykonanie uchwały:
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Młynary do kwoty 27 052 411,75 zł.
Zwiększono plan wydatków do kwoty 30 084 411,75 zł.

79

XVI/96/2019

80

XVI/97/2019

81

XVI/98/2019

Wykonanie uchwały:
Podjęto zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku
Ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego
18.12.2019
od 01 września 2019 r.
Wykonanie uchwały:
Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary a także granicę obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary i inne organy
Zmieniająca uchwałę XV/92/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
18.12.2019
podmiotami, o 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 2020
Wykonanie uchwały:
W załączniku Uchwały skreślono pkt 2, 3, 4 i 8 w rozdziale XI, pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Komisja
dokonuje sprawdzenia ofert pod względem zgodności z warunkami wynikającymi z ogłoszenia o konkursie”, pkt. 7d
otrzymuje następujące brzmienie: „sporządza protokół i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy
Młynary oferty”.

18.12.2019

30.12.2019
82

XVII/99/2019

83

XVII/100/2019

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie

Uchwalenia 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
30.12.2019

Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet Gminy Młynary na 2020 rok (dochody budżetu w łącznej kwocie 26 588 617,00 zł, wydatki budżetu
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w łącznej kwocie 28 350 000,00 zł)
Zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

30.12.2019
84

XVII/101/2019

Wykonanie uchwały:
Zmienił się plan wydatków budżetu Miasta i gminy Młynary na 2019 rok
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok pozostaje bez zmian i wynosi 30 084 411,75 zł
30.12.2019

85

XVII/102/2019

86

XVII/103/2019

87

XVII/104/2019

30.12.2019

V.

Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Wykonanie uchwały:
Ustalono średnią cenę jednostek paliwa w wysokości:
1) Olej napędowy – 5,08 zł/l
2) Benzyna – 5,03 zł/l
3) Gaz – 2,13 zł/l
Przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
30.12.2019
Miasta i Gminy Młynary
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Młynary
Uchwalenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2020 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.
Rok 2019 okazał się rokiem obfitym w realizację inwestycji opartych na pozyskanym
dofinansowaniu. Do największych zalicza się budowę nowego budynku Przedszkola
w Młynarach wraz z infrastrukturą, budowa nowego mostu na rzece Baudzie w miejscowości
Gardyny Leśniczówka. W 2019 roku udało się również przeprowadzić gruntowny remont ulic
Osińskiego i Staszica w Młynarach. W 2019 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.
Zorganizowaliśmy

wiele

różnorodnych

wydarzeń,

by

na

miejscu

zapewnić

mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców.
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 oraz ograniczenie
wysokości zadłużenia gminy. W sposób strategiczny i przemyślany będziemy dążyć do
realizacji postawionych celów starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego
charakteru naszej Małej Ojczyzny.

Signed by /
Podpisano przez:
Renata Wioletta
Bednarczyk
Date / Data: 202006-18 13:49
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