RAPORT
O STANIE GMINY MILEJEWO
ZA ROK 2018

Milejewo, 31 maja 2019r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Milejewo!

Zgodnie z

art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Gminy
raport o stanie gminy za rok poprzedni.
Wypełniając powyżej przywołany obowiązek ustawowy, przedkładam na Państwa ręce,
raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok, który zawiera wszystkie przewidziane
przepisami prawa elementy, tj. podsumowanie działalności Wójta Gminy Milejewo
w roku 2018, w tym w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Gminy Milejewo.
Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych oraz instytucji są źródłem informacji o stanie naszej gminy.

Opisują

sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania
gminą. Co roku mieszkańcom Gminy Milejewo będą przedstawiane szczegółowe dane
o funkcjonowaniu Urzędu Gminy. Zmiany jakie zachodzą corocznie, są efektem wytężonej
pracy.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom
Gminy

Milejewo

do

zwiększenia

wiedzy

na

temat

funkcjonowania

samorządu,

a także stanowić będą podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
Raport będzie zaprezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Gminy Milejewo
w czerwcu 2019 roku i ma charakter publiczny. Oznacza to, iż w debacie nad raportem mogą
brać udział również mieszkańcy
Z poważaniem,

Krzysztof Szumała
Wójt Gminy Milejewo
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Wstęp
Gmina

Milejewo

jest

gminą

wiejską

położoną

w

województwie

warmińsko-mazurskim , w powiecie elbląskim, przy drodze krajowej nr S22 oraz przy trasach
wojewódzkich nr 504 i 509. Graniczy ona z czterema gminami: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko,
Elbląg oraz z Miastem Elbląg. W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Huta Żuławska, Jagodnik,
Kamiennik Wielki, Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Piastowo, Pomorska Wieś, Rychnowy,
Stoboje, Wilkowo, Zajączkowo, Zalesie. Powierzchnia gminy wynosi 95,5 km2, zamieszkuje
ją 3379 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2018).
Znaczną część gminy obejmuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
porośnięty przeważnie lasami bukowymi. W granicach gminy znajdują się najwyższe
wzniesienia Wysoczyzny Elbląskiej – Srebrna Góra (198,5 m n.p.m.), Milejewska (Maślana)
Góra (196,9 m n.p.m.) oraz Czubatka (Owsiana Góra, 196,1 m n.p.m.).
Atrakcyjne położenie gminy w zróżnicowanym krajobrazie Wysoczyzny Elbląskiej
oraz bezpośrednie sąsiedztwo Elbląga stwarza znaczny potencjał rozwoju turystyki.
Na uwagę zasługuje między innymi rezerwat „Pióropusznikowy Jar” położony w dolinie
potoku

na

terenie

sołectwa

Rychnowy.

Przez

gminę

przebiega

oznakowany

„Szlak Kopernikowski” oraz szlak komunikacyjny do Kaliningradu.
Do najciekawszych zabytków należą:

kościół gotycki z XIV w. w Milejewie

i Pomorskiej Wsi, oraz domy podcieniowe z XIX w Pomorskiej Wsi, Kamienniku Wielkim,
Hucie Żuławskiej.
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Zarządzanie Gminą
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną (częściowo), ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone
przez administrację rządową dotyczą m.in. spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego,
wyborów, obronności i pomocy społecznej (częściowo).

Struktura Urzędu Gminy w Milejewie
Wójt Gminy jest organem wykonawczym, wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie
zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej i samorządowej, zadań publicznych powierzonych gminie
w drodze zawartych porozumień.
W skład kierownictwa urzędu wchodzą:
Wójt Gminy –
Krzysztof Szumała,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska,
Skarbnik Gminy – Anna Kiejdo.
W Urzędzie funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Referat planowania i finansów – 4 stanowiska.
2) Samodzielne stanowiska pracy;
 zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste,
sprawy wojskowe,
 stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony
przeciwpożarowej,
 stanowisko do spraw kadr, działalności gospodarczej i kasy,
 stanowisko do spraw obsługi organów gminy,
 stanowisko gospodarki przestrzennej i geodezji,
 stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami,
 stanowisko ds. ochrony środowiska, odpadów komunalnych i ochrony zwierząt,
 stanowisko pracy ds. kancelaryjnych, obsługi sekretariatu ,
 opiekun dzieci,
 kierowca autobusu,
 sprzątaczka,
Raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok

5






palacz CO, konserwator,
opiekunowie świetlic,
konserwatorzy sprzętu p.poż.,
robotnicy gospodarczy.

W 2018 roku w urzędzie zatrudnionych było 29 osób z tego 14 osoby zajmowały
stanowiska urzędnicze.

Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji,
jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy Milejewo tworzy 15 radnych. W 2018 funkcjonowały 2 składy Rady:

Rada Gminy Kadencji 2014-2018 w składzie:

Imię i nazwisko

Okręg

Funkcja

Grzegorz Kulpa

Huta Żuławska,
Rychnowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Skrobotun

Jagodnik

Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania

Monika Gniadek

Majewo

Członek Komisji Rewizyjnej

Tomasz Kwietniewski

Milejewo

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banach

Milejewo

Tomasz Kurlenda

Milejewo
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Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej
Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej
Przewodniczący Komisji
ds. społecznych, przestrzegania prawa,
ładu i porządku publicznego, ochrony
środowiska i ochrony przeciwpożarowej
Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania
Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej

Agnieszka
Glaubert- Naradzynkowska

Ogrodniki

Marta Szczepanik

Zajączkowo

Dariusz Dziąbkowski

Piastowo

Dariusz Jankowski

Kamiennik Wielki

Dorota Belczyńska

Kamiennik Wielki

Joanna Wedeł

Wilkowo

Przewodnicząca Komisji rolnictwa,
rozwoju gospodarczego i planowania

Grażyna Krupińska

Pomorska Wieś

Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Fudalej

Stoboje

Wioletta Ochnik

Zalesie

Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej
Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania

Rada Gminy Kadencji 2018-2023 w składzie:

Imię i nazwisko

Okręg

Funkcja

Huta Żuławska,
Rychnowy

Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania

Jagodnik

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji,
Członek Komisji Rewizyjnej,

Urszula Gajewska

Majewo

Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej

Mirosław Broż

Milejewo

Członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Karabela
Elżbieta Kubińska
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Zbigniew Banach

Milejewo

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Szewczyk

Milejewo

Przewodniczący Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej

Tadeusz Felczak

Ogrodniki

Członek Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Marta Szczepanik

Zajączkowo

Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania

Piastowo

V-ce Przewodniczący Rady Gminy,
Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej

Edyta Fordon

Kamiennik Wielki

Członek Komisji ds. społecznych,
przestrzegania prawa, ładu i porządku
publicznego, ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej

Ewa Szymczak

Kamiennik Wielki

Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania

Joanna Wedeł

Wilkowo

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Janina Małecka

Pomorska Wieś

Członek Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Beata Szczerba

Stoboje

Członek Komisji rolnictwa, rozwoju
gospodarczego i planowania

Wioletta Ochnik

Zalesie

Przewodnicząca Komisji rolnictwa,
rozwoju gospodarczego i planowania

Dariusz Dziąbkowski

W 2018r. odbyło się 8 sesji Rady Gminy oraz 2 nadzwyczajne sesje Rady Gminy
Milejewo. W ciągu roku Rada Gminy podjęła 69 uchwał (z czego Rada Gminy kadencji
2014–2018 – 56 uchwał oraz Rada Gminy kadencji 2018–2023 – 13 uchwał).
W wyniku przeprowadzonych 21 października 2018r. wyborów samorządowych mandat
radnego utrzymało 5 dotychczasowych radnych, natomiast 10 nowych radnych weszło
w skład Rady Gminy Milejewo kadencji 2018–2023.
Radni współpracują w ramach następujących Komisji Rady Gminy Milejewo:





Komisji Rewizyjnej;
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
Komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku publicznego,
ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego i planowania.
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Demografia
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Gmina Milejewo
sołectwa
Huta Żuławska
Jagodnik
Kamiennik Wielki
Majewo
Milejewo
Ogrodniki
Piastowo
Pomorska Wieś
Rychnowy
Stoboje
Wilkowo
Zajączkowo
Zalesie

3379
148
198
562
243
725
367
145
270
75
214
108
145
179

Gmina Milejewo podzielona jest na 13 sołectw. Zgodnie z danymi ewidencji ludności
w gminie Milejewo mieszka 3379 osób (stan na 31.12.2018r). W odniesieniu do roku 2017
zaobserwowano niewielki spadek liczby mieszkańców tj. około 1%.
Przyrost naturalny
W roku 2018 w gminie urodziło się 31 dzieci. W porównaniu do roku 2017
zaobserwowano niewielki spadek liczby urodzeń tj. około 27%. W 2018 roku zmarły
33 osoby. Odnotowano zwiększenie liczby zgonów, w stosunku do roku 2017, o około 46%.
Zawieranie małżeństw
W roku 2018 zostało zawartych 15 małżeństw, w tym udzielono 9 ślubów
konkordatowych i 6 ślubów cywilnych ( w tym 1 ślub w plenerze).
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Podział mieszkańców ze względu na wiek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Podział wiekowy
0 - 6 lat

232

7 - 18 lat

473

19 - 59 lat

2072

60+

602

Liczba osób

Seniorzy
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Kobiety
Mężczyźni
60+

278

324

Przedsiębiorcy
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce wykonywania
działalności na terenie gminy wynosi 155 podmiotów, które stanowią osoby fizyczne.
Podmioty te w CEIDG posiadają status „aktywny” i „zawieszony”.
Status podmiotów „wykreślony” posiada 103 podmioty.
Najczęściej wiodącym przedmiotem wykonywania działalności jest: transport
drogowy, usługi instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi budowlane, naprawa pojazdów
samochodowych oraz handel hurtowy i detaliczny.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r zarejestrowanych było 12 nowych
podmiotów gospodarczych, wyrejestrowano 4 przedsiębiorców, działalność zawiesiło
10 osób, działalność wznowiło 7 osób, zmiany we wpisie dokonało 24 osoby.
Największymi zakładami produkcyjnymi oraz usługowymi w gminie są firmy:





spółka meblowa KAM,
spółka jawna GODMAR,
P.P.U. Metalmor,
PHPU Milejewo Edward Kwiatkowski.
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Ochrona zdrowia
W gminie realizowane są następujące programy zdrowotne:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milejewo na lata
2016-2025.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii na 2018r.

Zezwolenia na alkohol w 2018r.
Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2018 roku wyniosła 35.888,21 zł
W/w środki wydatkowane zostały na realizację programów w kwocie 31 125,86 zł
z czego na:
 przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota - 29.336,86 zł,
 przeciwdziałanie narkomanii kwota – 1789,00 zł,
Z powyższych funduszy w 2018r. realizowano następujące działania:
 programy warsztatowo-profilaktyczne dla dzieci,
 zajęcia profilaktyczne podczas ferii zimowych,
 konkursy plastyczne i inne,
 festyny i pikniki organizowane przez świetlice wiejskie,
 kampanie „Postaw na rodzinę”,
 przez cały rok funkcjonował Punkt Konsultacyjny w Milejewie,
 organizowano szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki.

Wydane decyzje
W roku 2018 funkcjonowały następujące uchwały Rady Gminy Milejewo z zakresu
zezwoleń na alkohol:




Uchwała Nr XXXII/176/01 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2001r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr V/50/03 Rady Gminy Milejewo z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Milejewo.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy podjęła nowe uchwały,
w wyniku czego dotychczas obowiązujące straciły moc:
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Uchwała Nr XXXVI/208/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Milejewo.
Uchwała Nr XXXVI/209/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Milejewo miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Milejewo.

Na dzień 31 grudnia 2018r. na terenie Gminy Milejewo funkcjonowało 10 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 2 punkty
sprzedaży napojów alkoholowych, posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2018r. to:


Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 2 zezwolenia;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 0 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń.


Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 10 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 7 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 6 zezwoleń.
W roku 2018 wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
W trakcie roku 2018 wydano 4 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (3 decyzje w związku z likwidacją punktu sprzedaży oraz 1 decyzję w związku
ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży).

Raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok
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Oświata i wychowanie
W roku 2018 Gmina Milejewo była organem prowadzącym dla trzech jednostek
oświatowych: Szkoły Podstawowej w Milejewie, Gimnazjum w Milejewie oraz Przedszkola
Samorządowego w Milejewie wraz z oddziałem przedszkolnym w Pomorskiej Wsi.
W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej w Milejewie uczyło się 239 uczniów,
w Gimnazjum – 59 uczniów a w Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
- 60 wychowanków.

Ilość oddziałów i uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do roku 2018/2019
Szkoła podstawowa w Milejewie
2017/2018
13 oddziałów

2018/2019

239 uczniów

15 oddziałów

228 uczniów

Gimnazjum w Milejewie
2017/2018
3 oddziały

2018/2019

59 uczniów

1 oddział

26 uczniów

Przedszkole i oddział przedszkolny
2017/2018
3 oddziały

2018/2019

60 wychowanków

3 oddziały

71 wychowanków

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego
Ustawa - Karta Nauczyciela wprowadza cztery stopnie awansu zawodowego
nauczycieli: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany.
W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo zatrudnienie nauczycieli
przedstawiało się następująco:
Liczba
nauczycieli
ogółem
43

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

2
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Nauczyciel
mianowany
8

Nauczyciel
dyplomowany
30
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Baza lokalowa
Szkoła podstawowa oraz gimnazjum zlokalizowane są w dwóch odrębnych
budynkach. W budynku szkoły podstawowej mieści się sala gimnastyczna, 15 sal lekcyjnych
w tym 7 pracowni (m.in. komputerowa, przyrodnicza, wychowania komunikacyjnego),
biblioteka, świetlica, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej, sala zabaw dla klas 0-III
oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej, który uruchomiono w roku 2018. Wyposażenie gabinetu
w sprzęt i aparaturę medyczną zostało zakupione z dotacji uzyskanej od Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 6.700,00 zł oraz środków własnych w wysokości
628,00 zł a koszty przygotowania pomieszczenia na gabinet, w całości zostały pokryte
ze środków własnych gminy.
Budynek gimnazjum mieści 9 sal lekcyjnych, salę komputerową oraz świetlicę.
W budynku ma siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna. Szkoły korzystają z kompleksu boisk
sportowych, Moje boisko Orlik 2012 oraz placu zabaw, bezpośrednio zlokalizowanych
przy szkole. Plac zabaw wybudowano przy wsparciu finansowym budżetu państwa,
w ramach programu „Radosna szkoła”.
Budynki szkolne spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa. W roku 2018 gmina
złożyła wniosek na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, łącznie z wymianą
źródła ciepła. Wniosek na koniec 2018 roku był na etapie oceny.
Na budynku zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne o mocy 19,5 KW.
Rokrocznie wzbogacana jest baza poprzez dokonywanie zakupu sprzętu i pomocy
dydaktycznych z funduszy zewnętrznych i własnych.
Organizacja pracy placówek oświatowych
Praca szkół i przedszkola zorganizowana jest w oparciu o arkusz organizacyjny
zatwierdaony przez Wójta Gminy Milejewo na kolejne lata szkolne, po uprzednim
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Związki Zawodowe i Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty.
Oddziały przedszkolne realizują wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat
i roczne obowiązkowe wychowanie dla dzieci 6-letnich w wymiarze 5 godzin dziennie. Klasy
I-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum pracują w systemie jednozmianowym.

Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe,
Gmina Milejewo realizuje zadanie polegające na dofinansowaniu pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Pracodawca, który zawarł umowę z pracownikiem młodocianym w celu
przygotowania zawodowego, otrzymuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika
młodocianego. Dofinansowanie przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania młodocianego pracownika. Środki pozyskiwane są z Funduszu Pracy
za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W okresie objętym sprawozdaniem,
z dofinansowania skorzystało 4 pracodawców, którzy wyszkolili 5 uczniów praktycznej nauki
zawodu.
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Łączna kwota dofinansowania wyniosła 37 016,11 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, w tym niepełnosprawnych
Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 5 i 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
gmina organizuje dowóz uczniów do szkół oraz zapewnia opiekę w trakcie dowozu.
W ubiegłym roku do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Milejewie dowożonych
było 231 uczniów. W roku 2018 zapewniono dowożenie do szkoły lub przedszkola
10 uczniom niepełnosprawnym, objętym kształceniem specjalnym na kwotę 55 507,27 zł,
a trzem rodzicom uczniów niepełnosprawnych zwracano koszty dowozu dzieci do szkół
na kwotę 7 118,54 zawierając stosowne umowy.

Stypendia o charakterze socjalnym
W roku 2018 wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Z tej formy wsparcia skorzystało 56 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
zamieszkujących na terenie Gminy Milejewo.
Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 58 660,00 zł przy czym dotacja z budżetu
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wyniosła 46 928,00 zł. Pozostałe środki w kwocie
11 732,00 zł pochodziły z budżetu gminy.
Rządowy program pomocy uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych
Gmina Milejewo realizowała zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom, na kwotę 27 012,15 zł. Dotacją na ten cel
objęto 254 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Kadencja dyrektorów w szkołach samorządowych Gminy Milejewo
W związku z zakończeniem kadencji dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie
w 2018 roku odbył się konkurs na w/w stanowisko. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.
W wyniku przeprowadzonego konkursu ponownie wybrana została dotychczasowa dyrektor,
Pani Lidia Wojtyna.

Realizowane projekty edukacyjne i wychowawcze:
1. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Milejewie” - projekt na lata 2018-2020. Obejmuje szkolenia nauczycieli
2 x 40godz. (doskonalenie metod pracy opartych na eksperymencie, podnoszenie
kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji treści podstawy programowej
z doradztwa zawodowego), dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów
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matematyczno–przyrodniczych (rozwijające i wspierające) oraz doradztwa
zawodowego, doposażenie pracowni szkolnych (matematycznej, przyrodniczej
w sprzęt i pomoce dydaktyczne). Wartość projektu wynosi blisko 530 tys. zł;
2. „Zielony patriotyzm” - założenie pamiątkowego klombu z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wartość projektu wyniosła 1100zł,
otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w kwocie 1000zł;
3. „Szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej” - rządowy program na wyposażenie
gabinetu. Wartość projektu 7328,00 zł. Ponadto w ramach środków własnych
wykonaliśmy remont pomieszczenia na gabinet za 13799,99 zł;
4. „Aktywny szóstoklasista”- program profilaktyczny realizowany z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejewie – zajęcia podczas ferii
zimowych;
5. „Umiem pływać” - zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów I i II etapu
edukacyjnego (2 grupy po 20godz. w roku) - we współpracy ze Szkolnym Związkiem
Sportowym w Elblągu;
6. „Szkolny Klub Sportowy” - zajęcia z gier zespołowych dla uczniów klas IV-VI
(2 godz. tygodniowo) – we współpracy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem
Sportowym w Olsztynie;
7. „Bieg po zdrowie” - program profilaktyki antynikotynowej (dodatkowe zajęcia
dla uczniów klas IV – łącznie 12 godz. - we współpracy z Powiatowym Inspektoratem
Sanitarnym w Elblągu);
8. „Trzymaj formę”- program promocji zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu
9. „Bezpieczny powiat”;
10. „Program dla szkół” - program zapewniania spożycia mleka i produktów mlecznych
w szkole oraz warzyw i owoców - we współpracy z Agencją Rynku Rolnego.

Osiągnięcia uczniów
Konkursy pozaszkolne:
1. wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGURna poziomie wojewódzkim;
2. II m. w Powiatowym Konkursie Plastycznym Starostwa Powiatowego
„Gdy w polu żniwa, ty się baw i niebezpieczeństw unikaj” (kat . kl. I-III);
3. wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym Starostwa Powiatowego
„Gdy w polu żniwa, ty się baw i niebezpieczeństw unikaj” (kat . kl. IV- VI);
4. udział 2 uczennic w etapie wojewódzkim konkursu matematycznego
W-MKO – zdobycie tytułu finalisty przez 1 uczennicę;
5. 14 m. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego - PIONIER 2017
- org. Instytut Rozwoju Oświaty;
6. 5 nagród w konkursie plastycznym Muzeum STHUTTHOF „Sprawiedliwi”;
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7. wyróżnienie w konkursie plastycznym KRUS-u
„Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”;
8. nagroda w konkursie plastycznym Państwowej Straży Pożarnej
„Bezpieczeństwo w twoim otoczeniu zależy od ciebie” – etap rejonowy;
9. III m. w gminnym konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
10. I m. ind. w eliminacjach powiatowych, w grupie szkół podstawowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
11. III m. w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
12. wyróżnienie w Gminnym Konkursie na Palmę Wielkanocną;
13. nagrody i wyróżnienia w gminnym konkursie plastycznym
„Moje Milejewo – walory przyrodnicze”;
14. nagrody i wyróżnienia w gminnym konkursie plastycznym
„Trzeźwe święta – radosne święta”;
15. udział w Gminnym Przeglądzie Jasełek, Kolęd i Pastorałek, akcja WOŚP;
16. aktywny udział uczniów w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości
(gminnych i ogólnopolskich) oraz szkolnych – „Rok dla Niepodległej” - konkursy,
akcje, akademie, wycieczki.
Osiągnięcia sportowe:
1. I miejsce na szczeblu rejonowym w tenisie stołowym drużynowym chłopców awans do finału wojewódzkiego, I miejsce na szczeblu rejonowym w tenisie
stołowym drużynowym dziewcząt- awans do finału wojewódzkiego, - I miejsce
w powiecie w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców;
2. II miejsce w powiecie w mini piłce siatkowej („ 3 dziewcząt”);
3. III miejsce w powiecie w mini piłce siatkowej („ 3 chłopców”);
4. II miejsce w powiecie w mini piłce siatkowej („ 4 dziewcząt”);
5. II miejsce w powiecie w mini piłce siatkowej („ 4 chłopców”);
6. I miejsce w powiecie w jesiennych biegach przełajowych chłopców rocznika 2006
7. I miejsce w Ogólnopolskich zawodach „Puchar Polski Nordic Walking 2018 – 5 km”;
8. III miejsce w Ogólnopolskich zawodach „O Puchar Bałtyku w Nordic Walking”;
9. III miejsce w okręgowych zawodach „Pływam na medal” pod patronatem Marszałka
Woj. Kujawsko – Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia;
10. VI miejsce w powiecie w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w r. szk. 2017/2018.

Oddziały przedszkolne w szkole
W 2018r. funkcjonowały 2 oddziały ogólnodostępne, nie było oddziałów
integracyjnych ani specjalnych. W roku szkolnym 2017/18 uczęszczało do nich 33 dzieci
urodzonych w 2011r. (21 dziewczynek i 12 chłopców), natomiast, w roku szkolnym 2018/19
uczęszcza 27 dzieci urodzonych: w 2011r. -1, w 2012r.- 25, w 2013r. – 1 (11 dziewczynek
i 16 chłopców).
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Rok szkolny

Liczba dzieci

Rocznik

Liczba
dziewczynek

Liczba
chłopców

2017/2018

33

2011

21

12

2018/2019

27

2011

1

-

2012

9

16

2013

1

-

W 2018r. prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole, wraz z obsługą
gospodarczą Przedszkola Samorządowego w Milejewie (m.in. wyżywienie, ogrzewanie)
kosztowało 288.794,56 zł.
Przedszkole – stan zatrudnienia
Lp Placówka

1.

2.

Zatrudnienie Nauczyciele Pracownicy
ogółem w
administracyjni
etatach
i obsługi

Przedszkole Samorządowe w
Milejewie

5

3

2

Oddział Przedszkola
Samorządowego w Milejewie w
Pomorskiej Wsi

2

1

1

Ogółem

7

4

3

Gminna Biblioteka Publiczna
W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna oraz punkty
biblioteczne, których działanie w danym roku uzależnione jest od otwarcia świetlic wiejskich.
Księgozbiór w roku 2018 liczył 13 740 woluminów, zaś regularnie wypożyczających
osób było 328. Wypożyczono na zewnątrz 3611 książek, a na miejscu 896.
W bibliotece w roku 2018. zatrudniony był jeden pracownik.
Użytkownicy biblioteki mogli skorzystać z nowoczesnego laptopa z bezprzewodowym
dostępem do internetu. Biblioteka w roku 2018 wdrożyła rekomendowany system
biblioteczny Mak+, dzięki czemu jej Użytkownicy mogli, korzystając z katalogu on-line,
zdalnie rezerwować książki oraz przedłużać termin ich zwrotu.
W roku 2018. zakupiono 379 książek. Wydatki na książki w przeliczeniu na jednego
mieszkańca za rok 2018 wyniosły 4,17 zł, zakupy realizowane są wg tzw. skrzynki życzeń.
Liczba czytelników na 100 mieszkańców w roku 2018 wyniosła 9,64
(o ponad 3 więcej niż za rok poprzedni). Liczba zakupionych książek w w/w roku na 100
mieszkańców wyniosła 13,49 (o około 4 więcej niż za rok poprzedni). Zaś liczba wypożyczeń
książek w 2018r. na 100 mieszkańców wyniosła 137,41 (o około 5 więcej niż za rok
poprzedni).
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Na prowadzenie biblioteki i realizację jej zadań statutowych wydano 77 614 zł.
W roku 2018 biblioteka przeprowadziła 3 godziny szkoleń bibliotecznych, w których wzięło
udział 51 osób. Biblioteka wdrożyła także wiele nowatorskich usług, np. wypożyczanie
zakładek-latarek do książek.
Wszystkie usługi biblioteczne w roku 2018 były świadczone nieodpłatnie.

Pomoc Społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Zadania gminy z zakresu
pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zmianami).
Do podstawowych zadań zaliczyć należy: umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości, zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin
oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia się osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji
życiowych i marginalizacji społecznej.
Zadania określone ustawą o pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (GOPS). Od 1 lipca 2005r. GOPS realizuje: ustawę o świadczeniach rodzinnych,
ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej
oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Weronika Felkiewicz.
W GOPS-ie funkcjonują następujące stanowiska pracy:
 Inspektor ds. świadczeń rodzinnych;
 Pracownicy socjalni (starszy specjalista, aspirant pracy socjalnej);
 Główny księgowy.
W strukturach GOPS-u funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku
Wielkim, który realizuje zadania zlecone finansowane ze środków budżetu Państwa
i Powiatu Elbląskiego.
Liczba rodzin objętych zadaniami ustawowymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Milejewie
ZADANIA USTAWOWE

Ilość osób objętych zadaniem

1.

Pomoc społeczna

202

2.

Świadczenia rodzinne

333

3.

Fundusz alimentacyjny

46
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4.

Świadczenie wychowawcze 500+

455

5.

Dobry start 300+

431

6.

Stypendia i zasiłki szkolne

56

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku
Powody udzielenia pomocy i wsparcia

Liczba rodzin - ogółem

Ubóstwo

28

Sieroctwo

0

Bezdomność

4

Bezrobocie

72

Niepełnosprawność

59

Długotrwałej lub ciężkiej choroby

27

Przemocy w rodzinie

1

Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

0

Potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności

3

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

15

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

9

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

0

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z ZK

0

Alkoholizmu lub narkomanii

5

Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

0

Klęski żywiołowej lub ekologicznej

0

Podstawową przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie kryterium
dochodowego informującego o istotnym braku środków do życia zarówno w przypadku
osoby samotnie gospodarującej, jak i całej rodziny.
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W roku 2018 kryterium dochodowe zostało
od 1 października 2018 r. wynosi:
dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł / było 634,00 zł
dla osoby w rodzinie – 528,00 zł / było 514,00 zł

zmienione

i

aktualnie

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń,
ich liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco:
Udzielone świadczenia (zadania własne gminy)
Formy pomocy
Liczba osób,
którym
decyzją
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota świadczeń w zł

32

298

154.087,00 zł (100 % dotacja)

dla osoby samotnie gospodarującej 28

257

144.389,00 zł

dla osoby w rodzinie

5

41

9.698,00 zł

Zasiłek okresowy ogółem, w tym:

46

225

77.374,00 zł (100 % dotacja)

- z powodu bezrobocia

38

189

66.762,00 zł

- z powodu długotrwałej choroby

2

6

1.902,00 zł

- z powodu niepełnosprawności

7

30

8.710,00 zł

Zasiłek stały ogółem, w tym:

Zasiłki celowe i w naturze ogółem, 88
w tym:

80.416,00 zł (100 % śr.
własne)

- specjalne zasiłki celowe

13

16

8.380,00 zł

Schronienie

3

15

12.730,00

Sprawowanie pogrzebu

1

1

1.353,00 zł

Odpłatność gminy za pobyt w DPS 2

24

67.539,00 zł

Usługi opiekuńcze

1476

34.164,00 zł

3

Dla zabezpieczenia podstawowych usług opiekuńczych na terenie gminy zatrudniona
jest jedna opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej. W środowisku nie prowadzi się specjalistycznych usług opiekuńczych,
ponieważ rodziny we własnym zakresie zajmują się członkami rodzin potrzebujących
wsparcia specjalistycznego lub organizują je we własnym zakresie. Są to osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
Pomoc i wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczy się w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim, uczestnicy ze schorzeniami psychicznymi
uzyskują tam specjalistyczne wsparcie.
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wieloletni program wsparcia finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” jest programem rządowym i realizowany jest również na terenie Gminy
Milejewo. Program ten ma na celu długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia
dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia
osób i rodzin o niskich dochodach.
W 2018 roku w/w programem objętych zostało łącznie 256 osób.
L.p.

Koszt programu ogółem, z tego:

110.000,00 zł

1.

środki własne

24.000,00 zł

2.

dotacja

86.000,00 zł

Pomoc przyznano w formie:
1. Posiłek w szkole (obiad w postaci jednego dania gorącego) – skorzystało 96 dzieci.
Koszt posiłków: 41.156,00 zł, w tym:
 dotacja celowa: 30.250,00 zł
 środki własne: 10.906,00 zł
2. Świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe dla dzieci korzystających z dożywiania
w miesiącu grudniu 2018 r.) - skorzystało 43 dzieci.
Kwota świadczeń rzeczowych: 13.094,00 zł, w tym:
 dotacja celowa: 0,00 zł
 środki własne: 13.094,00 zł
3. Świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnościowe
otrzymało 67 rodzin.
Kwota świadczeń pieniężnych: 55.750,00 zł, w tym:
 dotacja celowa: 55.750,00 zł
 środki własne: 0,00 zł
W roku 2018 Gmina Milejewo nie posiadała asystenta rodziny, pomimo ogłoszonego
naboru, nie zgłosiła się ani jedna osoba zainteresowana ofertą pracy.
Stypendia i zasiłki szkolne
W roku 2018 pomocą objęto 56 uczniów
styczeń – czerwiec
2018

34.910,00 zł

wrzesień – grudzień
2018

23.750,00 zł

dotacja

27.928,00 zł

dotacja

19.000,00 zł

środki własne

6.982,00 zł

środki własne

4.750,00 zł
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Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
oraz liczba wypłacanych świadczeń w 2018 roku
WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA (W ZŁ)

LICZBA
WYPŁACONYCH
ŚWIADCZEŃ

Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:

347 125

2 951

do ukończenia 5 roku życia

68 970

726

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

250 480

2 020

powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia

27 675

205

powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia

0

0

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:

168 781

229

urodzenia dziecka

10 000

10

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

11 921

30

samotnego wychowywania dziecka

36 477

189

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

20 420

198

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

25 746

417

wielodzietności

46 265

487

rozpoczęcia roku szkolnego

17 900

179

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

21 000

21

Świadczenia rodzicielskie

136 521,10

147

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

32 470,91

1090

Zasiłki pielęgnacyjne

212 842,20

131

Zasiłek dla opiekuna

25 760

48

50 175,40

93

171 332

116

0

0

1 166 007,61

333

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia pielęgnacyjne
Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
RAZEM
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Pozostałe świadczenia
Wyszczególnienie

Kwota w zł

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze (500+)
Program Dobry Start (300+)

Liczba wypłaconych
świadczeń

197 800

46

2 418 932,05

4882

129 300

431

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

Podstawowe dane finansowe na 2018 r.
Plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł
– 18 865 489,46 zł, po stronie wydatków – 19 035 959,00 zł.
W 2018 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 15 096 150,18 zł co stanowi 80,02 %
planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 15 142 972,22 zł co stanowi 79,55 % planu
budżetu.
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wykonanie budżetu za 2018 rok
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1
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Opracowanie własne

Na dochody ogółem składały się:
1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14 932 624,56 zł, co stanowi
97,71 % planowanych dochodów w kwocie 15 282 158,29 zł, w tym:








Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 2 970 484,35 zł, co stanowi
106,27 % planowanych dochodów w kwocie 2 795 259 zł;
dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 564 598,18 zł
co stanowi 99,84 % planowanych dochodów w kwocie 565 489 zł;
dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 4 421 684,74 zł,
co stanowi 99,30 %, planowanych dochodów w kwocie 4 452 713,15 zł;
dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 345 398 zł, co stanowi 100 %
planowanych dochodów w kwocie 3 345 398 zł;
pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE
zrealizowano w kwocie 370 752,01 zł, co stanowi 74,57 % planu w kwocie
497 202,84 zł;
pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 259 707,28 zł, co stanowi 89,90 % planu
dochodów w kwocie 3 626 096,30 zł.
2. Dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 163 525,62 zł, co stanowi
4,56 % planowanych dochodów w kwocie 3 583 331,17 zł.
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STRUKTURA DOCHODÓW
majątkowe;
163522,62; 1%

bieżące;
14932624,56;
99%
Opracowanie własne

Na wydatki ogółem składały się:
1. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13 947 195,16 zł co stanowi 93,28 %
planowanych wydatków w kwocie 14 951 589,16 zł w tym:





na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 862 137,46 zł
co stanowi 95,36 % planu w kwocie 6 147 389,07 zł;
na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 259 073,19 zł, co stanowi 89,30 %
planowanych wydatków w kwocie 290 119 zł;
na obsługę długu wykonano w kwocie 56 456,68 zł, co stanowi 66,42 % planu
w kwocie 85 000 zł;
pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 769 527,83 zł, co stanowi 92,18 %
planowanych wydatków w kwocie 8 429 081,09 zł, w tym m.in:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie
367 077,44 zł, co stanowi 79,46 % planu w kwocie 461 988,54 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 195 777,06 zł, co stanowi 29,28 %
planowanych wydatków w kwocie 4 084 369,84 zł, w tym:
 inwestycyjne wykonano w kwocie 1 195 777,06 zł. co stanowi 29,28 % planu
w kwocie 4 083 369,84 zł;
 pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu
w kwocie 1 000 zł.
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struktura wydatków
1195777,06

13947195,16

bieżące

majątkowe
Opracowanie własne

Dochody i wydatki budżetu na 2018 r. w poszczególnych grupach:
CZĘŚĆ TABELARYCZA plan i wykonanie oraz ich udział procentowy w 2018r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM
Podatki i opłaty razem , w tym :
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
wpływy z karty podatkowej
Podatek do spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
podatek od czynności
cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

Plan

wykonanie

kwota zł.
18 865 489,46
15 282 158,29
5 880 605,00
1 437 313,00
810 250,00
85 436,00

kwota zł.
15 096 150,18
14 932 624,56
5 838 629,99
1 412 443,20
694 474,86
91 739,00

%
80,02
97,71
99,29
98,27
85,71
107,38

91 400,00
0,00
1 000,00
600,00
112 223,00

95 507,70
0,00
984,83
800,00
132 596,77

104,49
0,00
98,48
133,33
118,15

40 000,00
12 000,00
903,00
494 221,00

12 517,01
10 725,00
4 655,94
411 701,33

31,29
89,38
515,61
83,30
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podatek dochodowy od osób prawnych

5 580,00

3 524,35

63,16

podatek dochodowy od osób
fizycznych
Dochody majątkowe r-m , w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy ze zbycia praw majątkowych

2 789 679,00

2 966 960,00

106,35

3 583 331,17
22 123,00

163 525,62
3 000,00

4,56
13,56

1 015 000,00

131 525,62

12,96

30 196,00

0,00

0,00

Dotacje celowe -środki UE

2 398 012,17

11 000,00

0,46

Dotacje celowe -środki krajowe
współfinansowanie

0,00

0,00

0,00

środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej

50 000,00

0,00

0,00

68 000,00

18 000,00

26,47

Dotacje celowe
Pozostałe dochody r-m , w tym :
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości
dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów
wpływy z tytułu opłat i kosztów
sądowych
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Wpływy z usług
Odsetki
Pozostałe odsetki
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych

0,00
540 750,30
17 660,00

0,00
391 561,64
17 055,97

0,00
72,41
96,58

37 000,00

35 878,21

96,97

95,00

190,00

200,00

26,00

26,00

100,00

6 000,00

6 000,00

100,00

6 381,00

6 145,91

96,32

108 700,00

7 391,84

6,80

176 780,00
20 500,00
15 558,30
4 136,00

113 060,93
18 356,95
15 064,61
4 600,56

63,96
89,55
96,83
111,23
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Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów
Dochody j. s. t. związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje
zadań bieżących
Wpływy do budżetu pozostałości
środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jedn.
budżetowej
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych j. s. t. na dofinansowanie zadań
bieżących
Ogółem dochody własne

21 860,00

21 860,00

100,00

2 043,00

2 043,04

100,00

12 011,00

13 091,89

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,87

0,00

60 000,00

81 110,80

135,18

52 000,00

49 681,06

95,54

7 488 674,30

6 364 717,25

84,99

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

3 345 398,00
2 631 333,00
684 243,00
29 822,00

3 345 398,00
2 631 333,00
684 243,00
29 822,00

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

Ogółem dotacje, z tego :
Dotacje celowe na zadania własne
gminy
Dotacje celowe na zadania zlecone
gminom
Pozostałe dotacje na zadania bieżące na
realizację programów z udziałem
środków UE razem, w tym:
Dotacje celowe - UE
Dotacje celowe - krajowe
Dotacje celowe
Ogółem subwencje i dotacje

5 515 404,99
565 489,00

5 357 034,93
564 598,18

97,13
99,84

4 452 713,15

4 421 684,74

99,30

497 202,84

370 752,01

74,57

422 701,27
39 287,27
35 214,30
8 860 802,99

312 388,69
27 822,81
30 540,51
8 702 432,93

73,90
70,82
86,73
98,21

WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
dotacje na zadania bieżące
wydatki na obsługę długu gminy

14 951 589,16
6 147 389,07

13 947 195,16
5 862 137,46

93,28
95,36

290 119,00
85 000,00

259 073,19
56 456,68

89,30
66,42
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pozostałe wydatki w tym m in. :
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków UE
WYDATKI MAJĄTKOWE , W
TYM:
inwestycyjne
pozostałe wydatki majątkowe
WYDATKI OGÓŁEM:
w tym m. in. wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z udziałem
środków UE

8 429 081,09
461 988,54

7 769 527,83
367 077,44

92,18
79,46

4 084 369,84

1 195 777,06

29,28

4 083 369,84
1 000,00
19 035 959,00

1 195 777,06
0,00
15 142 972,22

29,28
0,00
79,55

2 928 064,84

424 219,06

14,49

struktura dochodów bieżących

5357034,93;
36%

6364717,25;
42%

dochody własne
subwencje
dotacje

3345398; 22%

Opracowanie własne

Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 roku wykazało deficyt budżetu w wysokości
46 822,04 zł.
W 2018 r. zrealizowano przychody budżetu w kwocie 1 206 551,04 zł (w tym: wolne środki
w kwocie 1 206 551,04 zł ) tj. 233,71 % planu.
Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – 345 791,60 zł,
wykonano plan w kwocie 345 791,60 zł.
Od spłaconych w 2018 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 56 456,68 zł,
na planowane 85 000 zł, wykonanie wynosi 66,42 %.
Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 881 501,79 zł –
wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi
12,46 %, a do planowanych dochodów wynosi 9,97 % planu.
Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek)
do wykonanych dochodów za 2018 roku (bez wyłączeń) wynosi 2,7 %, po wyłączeniach
2,7 %.
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WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM INWESTYCYJNE
(w tym także z udziałem środków UE) zrealizowane 2018 r.:
1) zadanie p.n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 94 500 zł,
wykonanie na kwotę 86 627,01 zł, tj. 91,67% planu;
2) zadanie p.n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót
na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – plan w kwocie 45 000 zł,
wykonanie na kwotę 21 497 zł, tj. 47,77 % planu;
3) zadanie p.n. „Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap” – plan
w kwocie 80 000 zł, wykonanie na kwotę 79 704 zł, tj. 99,63 % planu;
4) zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo,
gm. Milejewo” – plan w kwocie 135 500 zł, wykonanie na kwotę 179,40 zł (w tym
sporządzenie map do celów projektowych – działka 110 obręb Majewo), tj. 0,13% planu;
5) zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo” –
plan w kwocie 396 450,88 zł, wykonanie na kwotę 500 zł (w tym aktualizacja kosztorysu
zadania inwestycyjnego) tj. 0,13% planu;
6) zadanie p.n. „Zagospodarowanie skweru poprzez urządzenie klombu na dz. nr 52
w Zalesiu, gm. Milejewo” – plan w kwocie 15 000 zł, wykonanie na kwotę 15.000 zł, tj. 100
% planu. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie w kwocie 10 000 zł i środki własne 5.000 zł;
7) zadanie p.n. „Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego
(Dz. nr 125/2 obr. Huta Żuławska” – plan w kwocie 12 000 zł, wykonanie na kwotę
11.350 zł, tj. 94,58 % planu. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ( Małe Granty Sołeckie 2018 ) w kwocie w kwocie
8 000 zł i środki własne 4.000 zł;
8) zadanie p.n. „Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej
Wsi” – plan w kwocie 50 000 zł, wykonanie na kwotę 12 997 zł, tj. 25,99 % planu;
9) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 26 000 zł, wykonanie
na kwotę 1 200 zł, tj. 4,62 % planu;
10) zadanie p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo”
Plan w kwocie 400 000 zł (środki UE – 320 000 zł i udział własny 80 000 zł), wykonanie
12 628 zł, tj. 3,15 % planu;
11) zadanie p.n. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo”
w ramach projektu ‘Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” –
plan w kwocie 180 400 zł (środki UE 153 340 zł i udział własny 27 060 zł), wykonanie
131 711 zł, tj. 73,01 % planu;
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12) zadanie p.n. „Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Milejewie”
– plan w kwocie 24 000 zł, wykonanie 23 294,58 zł, tj. 97,06% planu;
13) zadania p. n. „Przebudowa rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej w Milejewie”
– plan 15 000 zł, wykonanie 2 312,40 zł, tj. 15,41% planu;
14) zadanie p.n. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej
w Milejewie” w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie
Milejewo” – plan w kwocie 180 400 zł (w tym środki UE 153 340 zł oraz własne 27 060 zł),
wykonanie 94 554,50 zł, tj.52,41% planu (w tym środki UE – 80 371,32 zł);
15) zadanie p.n. „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II”. Plan
w kwocie 140 000 zł (w tym środki jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych – 50 000 zł i środki własne – 90 000 zł), wykonanie – 69 091,61zł, tj. 49,35%
planu;
16) zadanie p.n. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi”
w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” –
plan na kwotę 180 400 zł (Środki UE - 153 340 zł oraz własne – 27 060 zł), wykonanie
93 534,50 zł, tj. 51,85 % planu;
17) zadanie p.n. „Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę” – plan w kwocie 21 860 zł (w tym wpływy z otrzymanych
darowizn na kwotę 21 860 zł), wykonanie 21 860 zł, tj. 100 % planu;
18) zadanie p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury
w miejscowościach Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy,
Wilkowo i Milejewo” - wykonanie w kwocie 80 400 zł, plan w kwocie 246.000 zł tj. 32,68 %
planu. Planowane dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów
finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 150 000 zł oraz środki własne w kwocie
96 000 zł.
Wykonanie ogółem wydatków majątkowych w 2018r. na kwotę 1 195 777,06 zł co stanowi
29,28% planu w kwocie 4 084 369,84 zł ( w tym także ujęta została dotacja celowa na pomoc
finansową w kwocie 400 000 zł dla Powiatu Elbląskiego).
Realizacja projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w tym:
1) realizacja projektu p.n. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci,
dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Milejewie – plan
w kwocie 99 460,24 zł środki UE (także wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie
– 86 677,28 zł, tj. 87,15% planu;
2) realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 231 217,50 zł (środki UE 206 910,32 zł
oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie na kwotę
Raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok

32

24 307,18 zł i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 168 079,17 zł, tj. 72,69 %
planu.
3) realizacja projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dotyczącego realizacji
projektu p.n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”
Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów - plan wydatków ogółem w kwocie 142 310,80 zł, wykonanie 96 455,05 zł
tj. 67,78 % planu. Z tego środki UE – plan 127 330,71 zł, wykonanie 86 301,88 zł,
tj. 67,78 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Gminy
Milejewo) - plan 14 980,09 zł, wykonanie 10 153,17 zł tj. 67,78 % planu.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe, w tym:
Przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 400 000 zł, plan 400 000 zł,
tj. wykonanie 100 % planu – dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. ” Przebudowa
drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo – Kamiennik Wielki – Pomorska Wieś
(DW509) na odcinku od km 0+361 do 5+500”.

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na 31 grudnia 2018
roku wynosi 380 077,18 zł, z tego: od osób prawnych 37 187,17 zł (w podatku rolnym
1 271,48 zł, w podatku od nieruchomości 35 915,69 zł), od osób fizycznych 348 890,01 zł
(w podatku rolnym 83 916,50 zł, w podatku od nieruchomości 255 683,56 zł,
w podatku leśnym 467,60 zł), w podatku od środków transportowych 300,00 zł.
Z Urzędów Skarbowych do zapłaty pozostaje z tytułu podatku od spadków i darowizn
8 209,17 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 324,28 zł.
Z zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wpłacono 61 724,08 zł w tym: od osób
prawnych 9 485,47 zł; od osób fizycznych 52 238,61 zł. Windykacja zobowiązań odbywała
się przez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco wysyłano upomnienia i tytuły wykonawcze,
na dzień 31-12-2018r. wystawiono 647 upomnień oraz 210 tytułów wykonawczych.
Zabezpieczone należności hipoteką przymusową na koniec 2018 roku wynosiły
228 831,32 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2018r. wynoszą
389 817,34 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w wysokości 332 896,15 zł oraz podatku
od środków transportowych 56 921,19 zł. W 2018 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu
podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 27 408,00 zł, w tym w podatku
od nieruchomości -1 818,00 zł, w podatku od środków transportowych – 25 590,00 zł.
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 113,38 zł. Stan należności podatkowych
odroczonych i rozłożonych na raty wynosił 2 015 zł.
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Wynik budżetowy gminy Milejewo w 2018
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Nadwyżka/Deficyt

Wykonanie na 31.12. 2018r.
15.096.150,18
15.142.972,22
-46.822,04

Poziom zadłużenia wg stanu na dzień 31.XII.2018 r
Kredyty i pożyczki

na 31.12.2018r.

Kredyty
Pożyczki
Ogółem:

1.344.475,79
537,026,00
1.881.501.79

Zobowiązania finansowe Gminy Milejewo na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły
ogółem 1.881.501,79 zł i przedstawiały się następująco:
1. W dniu 23 września 2010r. została podpisana umowa na kredyt długoterminowy
z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego
w
Warszawie
Nr
umowy
31/21/10/2841/16/2010 oraz aneks nr 2 z dnia 23.09.2010r. na kwotę 1.410.508,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Milejewo na rok 2010.
Na dzień 31 grudnia 2018r. niespłacona kwota kredytu wynosi 141.050,00zł.
2. W dniu 24 listopada 2010r. została podpisana umowa na pożyczkę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowa
nr 00052/10/04052/OT-/P oraz aneks nr 9 z dnia 16.01.2015r. na kwotę 987.937,00
zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji zbiorczej
dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami
w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo”. Zadanie zostało zakończone
i rozliczone. Na dzień 31 grudnia 2018r. niespłacona kwota pożyczki wynosiła
537.026,00zł.
3. W dniu 20 grudnia 2012 r. została podpisana umowa na kredyt z Nordea Bank Polska
S.A. z siedzibą w Gdyni umowa nr BKO-PLN-CBKGD-12-000041 oraz Aneks
nr 1 z dnia 22 października 2014r. na kwotę 560.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018r. niespłacona kwota kredytu wynosiła 473.333,29zł.
4. W dniu 27 listopada 2013r. została podpisana umowa na kredyt z Nordea Bank
Polska S.A. z siedzibą w Gdyni umowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000027 oraz Aneks
nr 1 z dnia 22 października 2014 r. na kwotę 950.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018r. niespłacona kwota kredytu wynosiła 730.092,50zł.
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OCHRONA ŚRODOWISKA , GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI I OCHRONA ZWIERZĄT
1. Ochrona środowiska
Gmina Milejewo realizując przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska opracowała następujące programy:
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milejewo 2020+;
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milejewo
na lata 2015 – 2032;
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milejewo 2020+;
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Milejewo do roku 2022;
Uchwałą Nr XIV/71/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 lutego 2016 roku został
przyjęty
„Lokalny
Program
Rewitalizacji
Gminy
Milejewo
2020+”.
Rewitalizacja- to kompleksowy, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych,
społecznych i ekonomicznych, na obszarze zdegradowanym, na którym zidentyfikowano stan
kryzysowy. Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu
kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich
zrównoważonego rozwoju.
W/w program składa się z trzech części, jest dokumentem programowym,
który integruje potrzeby społeczności lokalnej oraz jest podstawą do dalszego planowania
zadań inwestycyjnych na lata kolejne i ubiegania się o środki finansowe pozabudżetowe.
Uchwałą Nr XIV/70/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 lutego 2016 roku został
przyjęty Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milejewo na lata
2015 – 2032, którego podstawowym celem jest oczyszczenie jej terenu z azbestu, poprzez
przedstawienie harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest.
W szerokiej perspektywie będzie to skutkować wyeliminowaniem negatywnego wpływu
azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska na terenie gminy.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest zakłada realizację
następujących zadań:
1. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest określającą ich rzeczywistą ilość
i lokalizację oraz systematyczną aktualizację bazy danych;
2. Zwiększenie tempa prac mających na celu usunięcie wyrobów zawierających
azbest:
a) z budynków użyteczności publicznej, np. szkół, jednostek straży pożarnej
oraz placów i dróg (często utwardzanych azbestem), a także innych
nieruchomości należących do gminy;
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b) z zabudowań domowych i gospodarskich oraz z terenów nieruchomości osób
prywatnych poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie mieszkańców w tym
zakresie;
3. Organizację demontażu i wywiezienia materiałów zawierających azbest z terenu
gminy na składowisko odpadów;
4. Przeprowadzenie szkoleń w celu edukacji lokalnej społeczności w zakresie
szkodliwego wpływu azbestu na stan zdrowia ludzkiego oraz wytycznych obowiązujących
podczas bezpiecznego postępowania, usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest;
5. Finansowanie Programu poprzez:
a) przeznaczenie środków z budżetu Gminy;
b) pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych;
6. Prowadzenie monitoringu bieżącej realizacji Programu oraz okresowe sprawozdanie
z jego realizacji władzom samorządu terytorialnego i mieszkańcom;
7. Aktualizowanie Programu.
W 2017 roku Gmina Milejewo pozyskała dotację na realizację zadania pn. „Usunięcie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy
Milejewo” na podstawie umowy dotacji nr 00191/17/04052/OZ-LZ/D zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85 % kosztów kwalifikowanych tj.:
 demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających
azbest;
 transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
 unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku;
W tym 50 % ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w ramach programu priorytetowego pn. „System – Wsparcie działań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część I – „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest” oraz 35 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Obszar objęty projektem: miejscowości na terenie gminy Milejewo:
Pomorska Wieś, Milejewo, Majewo, Jagodnik, Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Huta
Żuławska, Zalesie, Zajączkowo.
Łączny koszt zadania: 33 347,53 zł
Kwota dofinansowania: 27 460,44 zł
Wkład mieszkańców: 5634,68 zł
Środki własne: 252,41 zł
Zadaniem objęto 15 obiektów, ilość pokryć dachowych wynosi 3534,80 m2
Masa zdjętych płyt falistych wynosi 38,883 Mg.
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W 2018 r. po złożeniu wniosków przez właścicieli 11 nieruchomości Gmina Milejewo
ponownie przystąpiła do procedury pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na realizację zadania
pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Milejewo”. Ze względu na ograniczoną alokację środków finansowych wniosek został
negatywnie rozpatrzony i nie zakwalifikował się do dofinansowania.
Uchwałą Nr XV/77/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2016r. przyjęty
został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milejewo 2020+.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milejewo 2020+” jest dokumentem
strategicznym, który wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
podniesienia efektywności energetycznej. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wymagał procedury przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dlatego zostały przeprowadzone konsultacje społeczne,
w trakcie których nie zgłoszono żadnych wniosków i uwag.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) został opracowany Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Milejewo do roku 2022. Mieszkańcom gminy zapewniono możliwość udziału
w opracowaniu programu podczas konsultacji społecznych. Projekt programu został podany
do publicznej wiadomości. Po 21 dniach od daty podania do publicznej wiadomości
obwieszczenia o rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych
dokumentów tj. od 19 czerwca 2018 r., nie wniesiono uwag i wniosków do projektów
Programu i Prognozy.
Uchwałą Nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 września 2018 roku
przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Milejewo do roku 2022”,
którego podstawowym celem jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki
ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody
na szczeblu JST. Jest on podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz
ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna realizować
gmina w celu ochrony środowiska w swoich granicach administracyjnych.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach, która nakłada na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Taki system zgodnie z ustawą funkcjonuje
na terenie gminy Milejewo.
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie
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ze środowiska, uległy zmianie opłaty za korzystanie ze środowiska, które są jednym
ze składników ceny przyjęcia odpadów do przetworzenia przez Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Elblągu.
W dniu 7 czerwca 2018 roku Rada Gminy Milejewo podjęła Uchwałę
Nr XXXVI/211/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W wyniku postepowania
przetargowego wyłoniono do obsługi zadania firmę CLEANER Zakład Sprzątania sp. j.
ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, która odbiera odpady komunalne z nieruchomości z terenu
Gminy Milejewo i przekazuje do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.
Odpady selektywne odbierane są systemem workowym, natomiast popiół w metalowych
pojemnikach, które dostarczyła mieszkańcom ww. firma.
Częstotliwość odbierania odpadów bezpośrednio z nieruchomości:
1) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,
2) odpady segregowane (papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło)
– raz na dwa tygodnie,
3) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku,
4) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie grzewczym od października do kwietnia,
raz w miesiącu w okresie od maja do września,
5) odpady zielone ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu w okresie od maja
do października, raz w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia.
Przeterminowane leki można umieszczać w specjalistycznych pojemnikach
znajdujących się w aptece/przychodni na terenie Gminy Milejewo.
W 2018 roku zostały postawione w miejscowości Kamiennik Wielki kontenery
na odpady wielkogabarytowe oraz Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,
w tym miejscu dodatkowo przyjmowane są odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne
od mieszkańców gminy Milejewo.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych jest 897 gospodarstw
domowych, w tym 630 zadeklarowało selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
natomiast 267 zadeklarowało zbiórkę odpadów zmieszanych.
Według ewidencji osób zameldowanych na terenie Gminy Milejewo na dzień
31 grudnia 2018 roku liczba ta wynosi: 3402 mieszkańców.
Jak wynika ze złożonych przez mieszkańców gminy Milejewo oświadczeń w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, systemem objętych
jest 2665 osób, w tym:
- odpady selektywne –
1920 osób
- odpady zmieszane –
745 osób
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W 2018 roku na terenie gminy Milejewo wytworzono 730,46 t odpadów komunalnych
(dane wynikające z zestawienia Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu).
Ilość odpadów z podziałem na poszczególne frakcje kształtują się następująco:
 odpady zmieszane – 463,28t
 papier i tektura – 13,10t
 szkło – 41,26t
 tworzywa sztuczne – 46,19t
 metale – 4,44t
 odpady wielkogabarytowe – 31,480t
 odpady ulegające biodegradacji – 31,54t
 popiół – 69,44t
Pomimo osiągniętych poziomów recyklingu jednym z problemów jest zbyt duża ilość
odpadów zmieszanych, dlatego w kolejnych latach należy przeprowadzić kontrole
nieruchomości pod względem segregowania odpadów komunalnych.
W 2018 roku łączna wartość opłaconych przez Gminę Milejewo faktur za wykonana
usługę przez firmę CLEANER Zakład sprzątania sp. j. w Elblągu na organizację selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
komunalnych wyniosła: 328018,53 zł. w tym opłata za przyjęcie odpadów komunalnych
do ZUO w Elblągu:
 odpady selektywne – 26534,49 zł
 odpady zmieszane – 133004,04 zł

3. Ochrona zwierząt
Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, określa w drodze uchwały, corocznie
do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Priorytetowym celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy Milejewo.
Dnia 28 grudnia 2017r. została podpisana umowa z OTOZ Animals Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, przedmiotem której było przyjęcie 20 bezdomnych
psów rocznie z terenu gm. Milejewo. Koszt przyjęcia jednego psa do schroniska to 1500 zł.
Ponadto gm. Milejewo została zobowiązana do postawienia kojca, celem realizacji
działań wynikających z ww. umowy. Koszt realizacji umowy z OTOZ ANIMALS
w 2018 roku wyniósł: 12500,00 zł
Kolejnym celem programu było zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym
zwierzętom z terenu gm. Milejewo. Na podstawie regulaminu zamówień publicznych gm.
Milejewo podpisała umowę z Przychodnią Weterynaryjną AGRO JANÓW Sp. z o. o.
z siedzibą w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 108. Koszt usług weterynaryjnych
w 2018 roku wyniósł: 442,80 zł
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4. Rolnictwo
W gminie Milejewo funkcjonuje 757 gospodarstw rolnych, w tym:
Powierzchnia gospodarstw

Ilość gospodarstw

1

1 - 2 ha

261

2

2,01-5 ha

180

3

5,01-7 ha

45

4

7,01-10 ha

71

5

10,01-15 ha

77

6

powyżej 15 ha

123

Lp.

Opracowanie własne

struktura gospodarstw rolnych

1-2ha
2,01-5ha
6,01-7ha

16%
35%
10%

7,01-10
10,01-15ha
pow. 15ha

9%
6%
24%
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Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku
Informacja o gruntach
1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach
administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień
31 grudnia 2018 roku wynosi 211,56 ha, co stanowi 2,21 % obszaru gminy Milejewo
(9581 ha).
Struktura władania nieruchomości
przedstawia się następująco:

stanowiących

własność

gminy

Milejewo

Pow. gruntów w ha na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów ogółem

211,56

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

206,92
4,64

208,29

Grunty gminy przekazane w użytkowanie
wieczyste

3,27

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości

203,65

2. Informacja o gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste
Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia poniższa tabela:
Grunty w użytkowaniu
wieczystym

Pow. w ha

%

Osób fizycznych

1,44

44,04

Pozostałych osób

1,83

55,96

Razem

3,27

100,00
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3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2018r.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:
1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy
Stan dotychczasowy
Obręb

Stan nowy

Oznaczenie
Pow. działki
Oznaczenie
nieruchomości
w ha
nieruchomości

Huta
Żuławska
Milejewo

117/2

0,3057

90/58

0,4864

Milejewo

89/8

0,9000

117/3
117/4
90/60
90/61
90/62
90/63
90/64
89/78
89/79

Pow.
działki w
ha
0,0733
0,2324
0,1090
0,0926
0,0227
0,1358
0,1263
0,0362
0,0502

Uwagi

W wyniku
podziału
nastąpił
ubytek w
powierzchni
+ 0,0036
ha

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości
W analizowanym okresie rozdysponowano trwale poprzez zbycie następujące nieruchomości:
Lp

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości
zgodnie z mpzp

Forma i tryb zbycia
nieruchomości

Uzyskana
cena w zł.

1
1

2
Piastowo

3
dz. nr 189/3 o
pow. 0,0794 ha,
dz. nr 29/2 o
pow. 0,0861 ha

4

5
Sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

6

2

3

Piastowo

Milejewo

dz. nr 181 o
pow. 0,0794 ha
dz. nr 194/7
o pow. 0,1323ha

tereny
zabudowy
mieszanej
miejscowości
rolniczych
ter. rolne

tereny
zabudowy
mieszanej
miejscowości
rolniczych
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Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej na
rzecz najemcy
Rokowania na
zbycie
nieruchomości

31 057,50

6 600,00

50 430,12
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4

Majewo

5

Kamiennik
Wielki

6

Pomorska
Wieś

dz. nr 97
o pow. 0,0069
ha

dz. nr 19
o pow. 0,0730
ha
dz. nr 119
o pow. 0,2300

tereny
zabudowy
mieszanej
miejscowości
rolniczych
tereny rolne

tereny rolne

Sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego
Sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego
Sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego
Razem:

2 020,00

7 680,00

12 500,00
110 287,62

Decyzją nr 1/17 Starosty Elbląskiego z dnia 27 grudnia 2017r. zostały przekazane
na rzecz Skarbu Państwa działki:
- dz. nr 245/1 o pow. 0,0146 ha, obręb Wilkowo, gmina Milejewo,
- dz. nr 257/1 o pow. 0,0018 ha obręb Wilkowo, gmina Milejewo.

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Lp.

1
1

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości
zgodnie z mpzp

2
Milejewo

3
89/76 o pow.
0,0455 ha

4
MU- tereny
zabudowy
mieszkalnousługowej

Forma i tryb
nabycia
nieruchomości
5
z mocy prawa
art. 98 ugn

Uwagi.

6

W wyniku połączenia i podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 89/45, obręb Milejewo, gmina Milejewo na własność
Gminy Milejewo z "mocy prawa" przechodzi nowo wydzielona pod drogę nieruchomość
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 89/76, obręb Milejewo,
gmina Milejewo - decyzja Wójta Gminy Milejewo nr GiK.6831.21.2.2017.RT z 21.06.2018r.
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Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw
majątkowych
Gmina Milejewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
w okresie rozliczeniowym uzyskała następujące dochody:
1) z tytułu sprzedaży
Wyszczególnienie
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane
w latach ubiegłych

Wykonanie w zł na dzień
31 grudnia 2018r.
115282,22
16243,40

Razem:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z
lat ubiegłych
Ogółem:
2) z tytułu opłat majątkowych
Wyszczególnienie
Czynsze za lokale mieszkalne
Czynsze za lokale użytkowe
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów
Dzierżawa gruntów
Razem:

131525,62
0,00
131525,62

Wykonanie w zł
na dzień 31 grudnia 2018r.
6486,81
40104,94
17 055,97
0,00
63647,72

Dodatki mieszkaniowe
W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 65 706,00zł,
których beneficjentami było 54 gospodarstw. Podstawą ich przyznania była decyzja
administracyjna.

Mieszkaniowy zasób Gminy Milejewo
Mieszkaniowy zasób Gminy Milejewo tworzą lokale będące jej własnością.
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. mieszkaniowy zasób gminy to 13 lokali o łącznej
powierzchni użytkowej 537,19 m2, w tym 5 lokali socjalnych o pow. 135,27 m2.
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1. Szczegółowe zestawienie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
Lokale komunalne
Lokale socjalne
Ogółem wszystkie
lokale
Lokalizacja
Ilość powierzchnia
Ilość
powierzchnia
Ilość powierzchnia
lokali
(szt.) użytkowa
(szt.)
użytkowa
(szt.) użytkowa
2
2
(m /)
(m /)
(m2)
Budynki
1
96,30
5
135,27
6
231,57
gminne
Budynki
7
305,62
0
0,00
7
305,62
wspólnot
Ogółem
8
401,92
5
135,27
13
537,19

2. Mieszkaniowy zasób gminny to budynki wybudowane w okresie 1900-1972.
W tym 3 budynki mają ponad 100 lat.
3. Położenie lokali mieszkalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy Milejewo:
Lp
Gmina
Miejscowość
Nr
Pow. lokalu w
Uwagi
2
budynku/
m
nr lokalu
Milejewo
23/1
lokale
Jagodnik
19,40
1
mieszkalne
2
3
4
5
6

Milejewo

Jagodnik

24

Milejewo

Jagodnik

25/2

Milejewo
Milejewo
Milejewo

Kamiennik Wielki
Kamiennki Wielki
Stoboje

44/2
23/2
8/3

96,30

lokale
mieszkalne

37,00

lokale
mieszkalne

66,83

lokale
mieszkalne

54,50

lokale
mieszkalne

55,99

lokale
mieszkalne

7

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/1

30,90

lokale socjalne

8

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/2

19,00

lokale socjalne

9

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/3

31,76

lokale socjalne

10

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/4

33,55

lokale socjalne

11

Milejewo

Milejewo, ul. Pomorska

1/5

20,06

lokale socjalne

24,00

lokale
mieszkalne

12

Milejewo

Milejewo, ul. Elbląska
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26/2

45

13

Milejewo

16/5

Zalesie

47,90

lokale
mieszkalne

4. Wszystkie lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy podłączone są do sieci
wodociągowej, 1 lokal przyłączony jest do sieci kanalizacji sanitarnej, a w 7 brak w.c.
w budynku.
5. Struktura wiekowa budynków:
Rok
budowy

Ilość budynków (szt.)

Adresy

1900

2

Jagodnik 24; Jagodnik 25/2

1905

1

Milejewo 2/2

1925

3

Jagodnik 23/1; Kamiennik Wielki 23/2; Stobje 8/3

1930

1

Milejewo, ul. Pomorska 1

1970

1

Kamiennik Wielki 44/2

1972

1

Zalesie 16/5

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

Ogółem w całym
zasobie (szt.)
3
4
5
13
1

W budynkach
gminnych (szt.)
0
0
0
8
0

W budynkach
wspólnot (szt.)
3
4
5
5
1

7. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jest zróżnicowany i uzależniony od wieku
budynków, przeprowadzanych niezbędnych remontów, wyposażenia oraz od stanu
jego utrzymania. Ogólny stan techniczny budynków, z uwagi na ich wiek jest średni.

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków
Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Milejewo sprawuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu,
1. Długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - 11,2 km w miejscowościach: Kamiennik
Wielki i Stoboje.
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2. Sieci wodociągowe:
- długość istniejącej sieci wodociągowej -55,79 km.
- Jedno ujęcie wody w miejscowości Zalesie, działka nr 71/4.
3. Informacja o aglomeracji:
1)
nazwa aglomeracji - Elbląg
2)
dorzecze - Wisła
3)
gmina wiodąca w aglomeracji – Elbląg
4)
gminy w aglomeracji: Gmina Miejska Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Milejewo.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU
W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Budowa ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu ‘Wykorzystanie energii
przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” - koszt inwestycji 336 326,00 zł,
pozyskane dofinansowanie 285 877,34zł.

2. Budowa budynku szatniowo – klubowego w Piastowie etap II - koszt inwestycji
69 091,61zł.
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3. Wykonanie zewnętrznych siłowni oraz elementów małej architektury,
w miejscowościach Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Rychnowy i Milejewo – 80 400 zł.

4. Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap –na kwotę 79 704 zł.

Było
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5. Zagospodarowanie skweru w Milejewie 24 000 zł - budowa postumentu
upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę– 21 860 zł
(w tym wpływy z otrzymanych darowizn na kwotę 21 860 zł).
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6. Przebudowa drogi powiatowej 1135N - 1 521 300 zł.

Było

Jest
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7. Projekt „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Milejewie” - 529 000 zł.
8. Projekt „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci,
dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Milejewie” 216 000 zł.

9. Zagospodarowanie skweru w Zalesiu – 15 000 zł.

Jest
Było

Raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok

51

10. Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego
(Dz. nr 125/2 obr. Huta Żuławska” – 11.350 zł.

11. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych – 36 000,00 zł.
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Planowanie przestrzenne
Gmina Milejewo posiadając 100% pokrycia swojej powierzchni obowiązującym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) należy do liderów
w tej dziedzinie w skali kraju.
Nieodpłatne uzyskiwanie informacji w tym zakresie przez każdego zainteresowanego
umożliwia udostępnienie tekstów uchwał oraz rysunków planu miejscowego
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych poprzez gminny portal mapowy oraz stronę
BIP (adres: milejewo.e-mapa.net i milejewo-ug.bip-wm.pl).
W 2018 roku wydano 108 wypisów i wyrysów z MPZP.
Jednocześnie nadzór na przestrzeganiem prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania
przestrzennego realizowano między innymi poprzez opiniowane i/lub uzgadnianie
planowanych na obszarze gminy Milejewo inwestycji. W tym zakresie wydano stanowisko na
temat 32 planowanych przedsięwzięć.
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Drogi

LEGENDA
S22 - DROGA KRAJOWA
___ - DROGI WOJEWÓDZKIE
___ - DROGI POWIATOWE
___ - DROGI GMINNE
___ - DROGI WEWNĘTRZNE
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Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Milejewo funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
w Milejewie, Majewie, Rychnowach, Ogrodnikach i Pomorskiej Wsi.
Jednostka OSP Milejewo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do OSP na terenie gminy należy łącznie 163 dorosłych członków oraz 69 członków
zrzeszonych w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, w tym 37 dziewcząt.
Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich.
Na wyposażeniu jednostek jest 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ubiegamy się o nowy
średni wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Milejewo.
W roku 2018 OSP brała udział w około 50 akcjach w tym w 17 pożarach.
OSP prowadzi również działania prewencyjne- pokazy działań dla dzieci z miejscowych szkół
i przedszkola. Bieżąca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej finansowana jest dotacji
otrzymanych z budżetu Gminy oraz KSRG.

Organizacje pozarządowe
Roczny programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Program regulujący zasady powyższej współpracy przyjęty został, po wcześniejszych
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego,
Uchwałą Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Program określał zasady, zakres i formy
współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności
w sferze zadań publicznych o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym programu
było budowanie partnerstwa pomiędzy gminą i organizacjami, służącego zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców gminy oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Celami szczegółowymi programu było:





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

Raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok

55

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










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

Do priorytetowych zadań publicznych Gminy Milejewo w zakresie współpracy w 2018r.
należały zadania w zakresie:
 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Łączna wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań publicznych
w 2018 roku wyniosła ogółem 30.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego otwartego
konkursu
ofert
na
realizację
zadań
publicznych,
z
zakresu
wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot
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i społeczności lokalnych, Wójt Gminy Milejewo zawarł z organizacjami umowy przyznające
dofinansowanie na wsparcie realizacji 8 projektów w wysokości łącznej 23 314,00 zł.

Dofinasowanie otrzymały następujące organizacje:
 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Ochotnicza Straż Pożarna w Milejewie - „Dzień Sportu” - 3.000,00 zł;
 na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „ZALESIANKA” - „Aktywni poszerzają
horyzonty” – 3.600,00 zł;
Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki - Obchody „Światowego Dnia Ziemi” – 400,00 zł;
Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki - „Dzień Ziemniaka” festyn rodzinny – 450,00 zł;
Stowarzyszenie „MOŻNA WIĘCEJ” - „Gminny Dzień Dziecka 2018” - 3.000,00 zł;
Stowarzyszenie „MOŻNA WIĘCEJ” - „Dożynki Gminne 2018” - 9.000,00 zł;
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Piastowo” - „VII Rodzinny Rajd Rowerowy –
PIASTOWO 2018” - 589,00 zł;
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Piastowo” - Festyn rekreacyjny „PIASTOWIADA
2018” – 3.275,00 zł.
Sprawozdania z wykonanych zadań publicznych wszystkie ww. stowarzyszenia
złożyły w Urzędzie Gminy Milejewo z zachowaniem terminów. Zatem zarówno cel główny,
jak i cele szczegółowe programu współpracy zostały zrealizowane.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne, które odbyły się na terenie Gminy
Milejewo w 2018r.
V Gminny Przegląd Jasełek, Kolęd i Pastorałek
W świetlicy Gimnazjum w Milejewie, z inicjatywy Wójta Gminy Milejewo,
odbył się kolejny Gminny Przegląd Jasełek, Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie udział
wzięły zespoły kolędnicze z Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz świetlic wiejskich w Zalesiu, Stobojach, Hucie Żuławskiej i Ogrodnikach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i cenne nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Milejewo – Krzysztofa Szumałę i Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa
Luksemburga – mecenasa Tomasza Kopoczyńskiego.
Mieszkańcy Gminy Milejewo, którzy licznie przybyli na wspólne kolędowanie,
gromkimi brawami nagrodzili wszystkich uczestników. Dodatkowo podczas trwania imprezy
została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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22 marca 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą palmę
wielkanocną w Gminie Milejewo.
Do konkursu zgłoszono 16 palm. Pięć palm wykonano w świetlicach prowadzonych
przez Gminę Milejewo, trzy palmy wykonały stowarzyszenia, dwie uczniowie
Szkoły Podstawowej w Milejewie, jedną Szkolne Koło Caritas działające
w Szkole Podstawowej oraz pięć palm zgłosiły do konkursu osoby prywatne. Komisja
konkursowa dokonała oceny palm wg kryteriów określonych w regulaminie konkursu.
Laureaci konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną w Gminie Milejewo:
I miejsce – świetlica w miejscowości Stoboje
II miejsce – Rodzina Państwa Felkiewicz z Zajączkowa
III miejsce – świetlica w miejscowości Rychnowy
Wyróżnienia otrzymali:
• Uczniowie klasy I a Szkoły Podstawowej w Milejewie
• Stowarzyszenie „Można więcej” z Huty Żuławskiej
• Świetlica w miejscowości Ogrodniki
• Rodzina Państwa Życińskich z Wilkowa
• Świetlica w miejscowości Zalesie
Nagrody pocieszenia trafiły do przedstawicieli:
• Uczniów klasy V b Szkoły Podstawowej w Milejewie
• Mieszkańców Kamiennika Wielkiego
• Rodziny Państwa Pietkiewicz z Pomorskiej Wsi
• Julii Młynarskiej i jej mamy Joanny z Milejewa
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• Szkolnego koła Caritas ze Szkoły Podstawowej w Milejewie
• Świetlicy w miejscowości Huta Żuławska
• Stowarzyszenia Wsi Ogrodniki
• Rodziny Państwa Nalazek z Milejewa.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wójta Gminy Milejewo,
Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga – mecenasa Tomasza
Kopoczyńskiego oraz Konsula Honorowego Republiki Mołdawii – Macieja Bukowskiego.
Wszystkie palmy, biorące udział w konkursie trafiły, zgodnie z regulaminem konkursu,
do kościołów parafialnych w Milejewie, Pomorskiej Wsi i wzięły udział w procesjach
Niedzieli Palmowej.

W 2018 roku Zakończył się 2,5 roczny okres przygotowywania projektu herbu, konsultacji
i opiniowania przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA.
11 maja 2019r. uroczystości nadania herbu, flagi i pieczęci rozpoczęła msza święta,
odprawiona w milejewskim kościele parafialnym przez Biskupa Elbląskiego – podczas której
ksiądz Jacek Jezierski, poświecił insygnia. Następnie poświęcone insygnia zostały
w uroczystym przemarszu przeniesione do auli Gimnazjum, gdzie odbyła się XXXV sesja
Rady Gminy Milejewo.

Raport o stanie Gminy Milejewo za 2018 rok

59

25 maja 2018 roku po raz kolejny odbył się coroczny Gminny Dzień Sportu.
W imprezie wzięło udział ponad 300 osób, a głównym punktem festynu był
„Bieg dla Białoczerwonej”.

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Hucie Żuławskiej odbył się Gminny Dzień Dziecka.
Organizacją wydarzenia zajęło się stowarzyszenie „Można Więcej”. Ponad 300 dzieci
oraz kilkudziesięciu rodziców i opiekunów mogło korzystać z wielu przygotowanych atrakcji
oraz bogatego menu.
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W lipcu 2018 r. odbyły się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody.
Fundacja „Czterolistna – KONI–czyna”, Pani Teresy Kozik, zorganizowała w Pomorskiej
Wsi Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, a gospodarstwo
agroturystyczne „Pod Lasem’ w Piastowie, należące do Pani Katarzyny Nazarewicz i Artura
Krawczyka, zaprosiło miłośników skoków przez przeszkody, na XIV Piastowiadę.
W tych zawodach, jednym z fundatorów nagród był Wójt Gminy Milejewo, który wręczył
zwycięzcom pamiątkowe puchary.
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Niecodzienna uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego w Milejewie
W
Urzędzie
Stanu
Cywilnego
w Milejewie odbyła się uroczystość
wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Na wniosek Wójta Gminy Milejewo,
Prezydent RP - Pan Andrzej Duda,
przyznał
okolicznościowe
medale,
trzem parom, które w 2018 roku
świętowały
pięćdziesiątą
rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego.
Podczas
uroczystości,
jubilatom
towarzyszyli ich najbliżsi.
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Partnerzy z Francji i Ukrainy odwiedzili Gminę Milejewo
Na
terenie
Gminy
Milejewo
przebywały delegacje z francuskiego
Saint Thelo i Ukrainy.
Goście odwiedzili Zalesie (Wioska
Smerfów), następnie zwiedzili kościół
w Pomorskiej Wsi, a w sali narad
Urzędu Gminy zapoznali się z historią
i teraźniejszością Gminy Milejewo.
W programie znalazła się również
wizyta w Spółce Meblowej KAM oraz
zajęcia rekreacyjne w gospodarstwie
agroturystycznym „Milejewko”.

Wizyta gości, jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi „Aniołowo” z „ANIOTHELO” z Francji. Do współpracy w kolejnych latach
zostało zaproszone, między innymi, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”
a od 2017 roku do partnerstwa przystąpiła Gmina Milejewo.
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11 sierpnia 2018 roku w Kamienniku Wielkim odbył się turniej o Puchar Wójta Gminy
Milejewo w piłce nożnej. W turnieju udział wzięło sześć drużyn seniorskich i dwie drużyny
młodzików. Turniej był imprezą, w której oprócz piłkarzy drużyn seniorskich, udział wzięły
dwie drużyny młodzików. Licznie przybyli kibice
dopingowali piłkarzy i świetnie się bawili, korzystając
z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów:
zamek - zjeżdżalnia, balony, bańki mydlane,
malowanie twarzy, wata cukrowa, słodycze i napoje.
Na zwycięzców czekały puchary, statuetki, dyplomy,
pamiątkowe medale, piłki oraz nagrody rzeczowe.

1 września 2018 roku w Hucie Żuławskiej odbyły się Gminne Dożynki.
Stowarzyszenie „Można Więcej” zadbało o wspaniałą organizację wydarzenia,
w którym liczny udział wzięły sołectwa, stowarzyszenia i mieszkańcy. Przybyli goście byli
zauroczeni pięknymi dekoracjami.
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Dziękczynienie za plony rozpoczął korowód
dożynkowy. Następnie odbyła się msza święta
z poświęceniem chleba z tegorocznego zboża,
wieńców i koszy dożynkowych, która zawsze jest
najważniejszym
ceremoniałem
dożynkowym.
Po uroczystej części imprezy przeprowadzonych
zostało wiele konkursów i zabaw. Najważniejszym
z
konkursów
jest
co
roku
konkurs
wieńców dożynkowych, który wygrało sołectwo
Piastowo, drugie miejsce przypadło sołectwu
Rychnowy, a trzecie sołectwu Kamiennik Wielki.

22 września 2018 roku - odsłonięcie pomnika upamiętniającego odzyskanie
przez Polskę niepodległości.
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Mszą świętą koncelebrowaną rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia pomnika
upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. Licznie przybyli na uroczystość
mieszkańcy Gminy Milejewo i zaproszeni goście przeszli w korowodzie z kościoła
pod pomnik, gdzie w asyście pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP nastąpiło
odsłonięcie pomnika – przecięcie wstęgi, którego dokonali: najmłodszy przedszkolak,
najlepsza uczennica szkoły podstawowej i najstarsza członkini Klubu Seniora.
Poświęcenie pomnika i okoliczne przemówienia oraz złożenie wiązanek i wmurowanie
kapsuły czasu z listami darczyńców, apelem Wójta i listą członków Społecznego Komitetu
Obchodów Odzyskania Niepodległości, to kolejne punkty przygotowanego programu.
Po części oficjalnej, wszyscy uczestnicy przeszli na teren rekreacyjny na wspólną biesiadę
i zabawę.
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