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Wstęp 

                  Przedkładam Państwu raport o stanie Gminy Milejewo za rok 2021. 

Dokument ten opracowany został na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Ubiegły rok był kolejnym rokiem, w którym pandemia koronawirusa była dominująca 

w codziennym życiu naszych mieszkańców. Miało to również decydujący wpływ  

na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i różnych form integracji 

mieszkańców. Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. Całkowicie  

lub częściowo zamknięte zostały placówki oświatowe. Żyliśmy „zdalnie” i na dystans. 

Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów społecznych, przez co w 2021r. 

tylko w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować zaplanowane spotkania 

w szerokim gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. 

Najbardziej odczuwalne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią 

koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty. Mimo panującej pandemii 

najważniejsze zadania służące mieszkańcom były zrealizowane. Urząd nie został 

zamknięty dla mieszkańców. Ze zdwojoną siłą pracownicy urzędu gminy i jednostek 

podległych wykonywali swoje obowiązki. Kontynuowane były rozpoczęte wcześniej 

inwestycje, wiele zaplanowanych inwestycji na rok 2021 było wykonywanych. 

Również nie rezygnowaliśmy z żadnej okazji do składania kolejnych wniosków  

o dofinansowanie inwestycji poprawiających standard życia mieszkańców. Składane 

wnioski o dofinansowanie dotyczyły inwestycji drogowych, budowy systemu 

kanalizacji zbiorczej, zagospodarowania przestrzeni publicznej czy poprawy 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Część naszych wniosków została rozpatrzona 

pozytywnie, co pozwoliło na rozpoczęcie prac, część jest w trakcie przygotowywania 

procesu inwestycyjnego.  

Rok 2021 był rokiem, w którym Gmina Milejewo otrzymała cenne wyróżnienia i tytuły, 

które potwierdzają skuteczność realizacji zaplanowanych strategii. Wiele wyróżnień 

zostało przyznanych przez niezależne gremia na podstawie wyników i wskaźników 

osiąganych przez Gminę Milejewo. Nasi mieszkańcy mogą być usatysfakcjonowani 

dotychczasową pracą Rady Gminy, Stowarzyszeń , Rad Sołeckich oraz pracowników 

administracji samorządowej. 

Dostrzegając sukcesy i ciągle podnoszony standard życia w naszej Małej Ojczyźnie, 

pamiętamy o kolejnych potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co mobilizuje nas  

do jeszcze większego wysiłku na rzecz wspólnego dobra.  

Z poważaniem  

Krzysztof Szumała 

Wójt Gminy Milejewo 



 

    Milejewo, maj 2022r. 
3 

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, ochronę 

środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą 

spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy 

społecznej.  

 

Struktura Urzędu Gminy Milejewo 

 Wójt Gminy jest organem wykonawczym, wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami 

prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, 

programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie 

budżetu.  

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających 

na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie 

porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań 

publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień.  

 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą:  

Wójt Gminy – Krzysztof Szumała, 

Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska, 

Skarbnik Gminy – Anna Kiejdo. 

 

W Urzędzie funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy: 

1) referat planowania i finansów – 4 stanowiska 
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2) samodzielne stanowiska pracy; 

1. zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, 

dowody osobiste, sprawy wojskowe,  

2. stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego  

i ochrony przeciwpożarowej,  

3. stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i kasy, 

4. stanowisko ds. obsługi organów gminy,  

5. stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i geodezji, 

6. stanowisko ds. gospodarki komunalnej i gospodarki 

nieruchomościami, 

7. stanowisko ds. ochrony środowiska, odpadów komunalnych  

i ochrony zwierząt, 

8. stanowisko ds. kancelaryjnych, obsługi sekretariatu,  

9. sprzątaczka, 

10. palacz CO, konserwator, 

11. opiekunowie świetlic. 

 

Rada Gminy  

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym  

na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Są to między innymi: uchwalanie statutu 

gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków 

i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.  
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 Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości 

mieszkańców. Radę Gminy Milejewo tworzy 15 radnych.  

Radni współpracują w ramach następujących Komisji Rady Gminy 

Milejewo: 

 

• Komisji Rewizyjnej; 

• Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

• Komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku 

publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej; 

• Komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego i planowania. 

 

Skład Rady Gminy Milejewo Kadencji 2018-2023: 

Imię i nazwisko Okręg Funkcja 

Paweł Karabela Huta Żuławska, 

Rychnowy 

Członek Komisji rolnictwa, 

rozwoju gospodarczego  

i planowania 

Elżbieta Kubińska 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 

Zbigniew Banach Milejewo Przewodniczący Rady Gminy 
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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 

Dariusz Dziąbkowski 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 
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Beata Szczerba Stoboje Członek Komisji rolnictwa, 

rozwoju gospodarczego  

i planowania 

Wioletta Ochnik Zalesie Przewodnicząca Komisji rolnictwa, 

rozwoju gospodarczego  

i planowania 

 

 W 2021r. odbyło się 8 sesji Rady Gminy Milejewo, podczas których 

podjęto 57 uchwał. Wszystkie uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Milejewo. Uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. 

 

Demografia 

 

Wykaz ludności 

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 

Gmina Milejewo   3310 

Sołectwa 

Huta Żuławska 142 

Jagodnik 204 

Kamiennik Wielki 544 

Majewo 244 

Milejewo 712 

Ogrodniki 347 
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Piastowo 145 

Pomorska Wieś 268 

Rychnowy 69 

Stoboje 199 

Wilkowo 110 

Zajączkowo 163 

Zalesie 163 

 

 Gmina Milejewo podzielona jest na 13 sołectw. Na podstawie danych z 

Rejestru Mieszkańców w gminie Milejewo mieszka 3310 osób (stan na 

31.12.2021r). W odniesieniu do roku 2020 zaobserwowano niewielki spadek 

liczby mieszkańców tj. około 1,5%. 

 

Przyrost naturalny 

 W roku 2021 w gminie urodziło się 21 osób w porównaniu do roku 2020 

zaobserwowano niewielki spadek liczby urodzeń tj. około 12%. 

 W 2021 roku zmarło 49 osób. Liczba zgonów co do roku 2020 wzrosła o 

11%.      

 

Zawieranie małżeństw 

 W roku 2021 zostało zawartych 11 małżeństw, w tym udzielono 7 ślubów 

konkordatowych  i 4 śluby cywilne. 

  

Podział wiekowy 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Podział wiekowy Liczba osób 

0-6 lat 238 

7-15 lat 352 
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16-19 lat 154 

20-59 lat 2077 

60+ 489 

 

 

 

Seniorzy 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Kobiety 60 + 

314 

Mężczyźni 65 + 

175 
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Budżet gminy  

Projekt uchwały budżetowej jest przygotowywany przez wójta gminy  

we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów urzędu 

gminy. 

Projekt budżetu przekazywany jest do rady gminy oraz do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej (RIO) wraz z 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 2021r.  

Plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów  na dzień 31 grudnia 

2021 roku wyniósł – 24 638 390,12 zł, po stronie wydatków – 24 528 888,77 zł. 

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 109 501,35 zł. pozostała na tym 

samym poziomie. 
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W 2021  roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości  22 149 644,32 zł  

co stanowi 80,90 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie  

19 442 705,85 zł, co stanowi 79,26 % planu budżetu. 

Wykonanie dochodów i wydatków w 2021 roku wykazało nadwyżkę budżetu  

w wysokości 2 706 938,47 zł.  

Na dochody ogółem składały się: 

1) dochody bieżące zrealizowano w  kwocie 18 243 133,51 zł, co stanowi 

99,03 %, planowanych dochodów w  kwocie 18 420 183,92 zł., w tym: 

• Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 3 797 321,36 zł., 

co stanowi 108,07 % planowanych dochodów w kwocie 3 513 623 zł.   

• dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w  kwocie 

472 460,03 zł. co stanowi 99,58 % planowanych dochodów w  kwocie 

474 435 zł. 

• dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie              

5 689 103,60 zł., co stanowi 99,86 %, planowanych dochodów  

w  kwocie 5 697 272,72 zł. 

• dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 4 332 111,00 zł,  

co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 4 332 111,00 zł. 

• pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 952 137,52 zł.,  

co stanowi 89,76 % planu dochodów w kwocie 4 402 742,20 zł. 

2) dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 3 906 510,81 zł, 

co stanowi 62,82 % planowanych dochodów w  kwocie  6 218 206,20 zł. 

 

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 19 442 705,85 zł., co stanowi 

79,26 % planowanych wydatków w kwocie 24 528 888,77 zł., w tym: 

1) wydatki  bieżące zrealizowano w kwocie 16 123 993,39 zł. co stanowi 

90,58 % planowanych wydatków w kwocie 17 800 257,67 zł. w tym: 



 

    Milejewo, maj 2022r. 
12 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie            

6 324 759,20 zł. co stanowi 90,12 % planu w kwocie 7 017 950,71 zł.  

• dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 467 509,36 zł,  

co stanowi 84,50 %, planowanych wydatków w kwocie 553 238,71 zł.  

•  obsługę długu  wykonano w kwocie 17 195,46 zł., co stanowi  

42,99 % planu w kwocie 40 000 zł.  

• pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 314 529,37 zł.,  

co stanowi 91,41 % planowanych wydatków w kwocie   

10 189 068,25  zł 

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 318 712,46 zł, co stanowi 

49,32 % planowanych wydatków w kwocie 6 728 631,10 zł., w tym: 

• - inwestycyjne wykonano w kwocie 3 318 712,46 zł. co stanowi 

49,33 % planu w kwocie 6 727 631,10 zł.  

•  pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł.  

co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.  

 

Dochody i wydatki budżetu na 2021 r. w poszczególnych grupach: 

Plan i wykonanie oraz ich udział procentowy w 2021 r.  

par.  WYSZCZEGÓLNIENIE  
 

plan  wykonanie     

    kwota zł. kwota zł. %  

                 DOCHODY OGÓŁEM ( A + 

B ), W TYM: 

24 638 

390,12 

22 149 

644,32 

89,90  

           

A. DOCHODY BIEŻĄCE 

OGÓŁEM (1+2+3+4): 

18 420 

183,92 

18 243 

133,51 

99,03  

1. Podatki i opłaty razem , w tym 

: 

7 442 

920,00 

7 457 

616,56 

100,20  
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0310 podatek od nieruchomości 1 672 

940,00 

1 637 

340,66 

97,87  

0320 podatek rolny 887 616,00 739 

364,89 

83,30  

0330 podatek leśny 93 519,00 90 381,25 96,64  

0340 podatek od środków 

transportowych 

121 500,00 91 782,50 75,54  

0350 wpływy z karty podatkowej 0,00 154,00 #####

# 

 

0360 Podatek do spadków i darowizn 12 000,00 15 637,33 130,31  

0370 Opłata od posiadania psów 300,00 275,00 91,66  

0500 podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

227 322,00 326 

458,57 

143,61  

0690 wpływy z  różnych opłat 39 152,00 18 234,66 46,57  

0410 wpływy z opłaty skarbowej 14 210,00 15 417,97 108,50  

0460 wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 

0,00 0,00 #####

# 

 

0490 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

860 738,00 725 

248,37 

84,25  

0020 podatek dochodowy od osób 

prawnych 

16 000,00 11 381,36 71,13  

0010 podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

3 497 

623,00 

3 785 

940,00 

108,24  

B Dochody majątkowe  r-m , w 

tym: 

6 218 

206,20 

3 906 

510,81 

62,82  
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0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

3 836,00 2 000,00 52,14  

0770  wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

583 000,00 345 

051,08 

59,19  

0760 Wpływy z tytułu 

przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności  

180,00 0,00 0,00  

6207 Dotacje celowe -środki UE 3 637 

082,20 

1 877 

137,42 

51,61  

6290 Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji gmin, 

pozyskane z innych źródeł 

17 774,21 17 774,21 100,00  

6299 środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji  gmin 

pozyskane z innych źródeł 

133 738,42 73 348,10 54,84  

6300 Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy finansowej 

20 000,00 0,00 0,00  

6630 Dotacje celowe 50 000,00 50 000,00 100,00  

6100 Dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

431 395,37 200 

000,00 

46,36  

6280 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek  

1 341 

200,00 

1 341 

200,00 

100,00  

2. Pozostałe dochody r-m , w 

tym : 

465 445,20 283 

842,32 

60,98  
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0550 Wpływy z opłat z tytułu  

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

17 900,00 12 738,69 71,16  

0480 dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

35 000,00 33 941,42 96,98  

2180 Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 

80 000,00 72 090,93 90,11  

0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów 

0,00 26,00 0,00  

0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sądowych   

737,00 0,00 0,00  

0640 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień  

8 850,00 5 017,61 56,69  

0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

105 160,00 4 923,95 4,68  

0830 Wpływy z usług 105 378,20 84 647,86 80.32  

0910 Odsetki 22 320,00 15 910,82 71,29  

0270 Wpływy z części opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

0,00 3 273,56 0,00  

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych  

4 000,00 1 528,63 38,22  
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0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 

0,00 2 660,00 0,00  

0950 Wpływy z tytułu kar i 

odszkodowań wynikających z 

umów 

1 000,00 1 000,00 100,00  

2360 Dochody j. s. t. związane z 

realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami  

12 000,00 7 534,14 62,78  

2460 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizacje zadań 

bieżących  

16 000,00 9 275,00 57,96  

2400 Wpływy do budżetu 

pozostałości środków 

finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jedn. 

budżetowej 

0,00 0,79 0,00  

2700 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin 

pozyskane z innych źródeł 

0,00 12 276,00 0,00  

2900 Wpłaty gmin i powiatów na 

rzecz innych j. s. t.  na 

dofinansowanie zadań 

bieżących 

57 100,00 16 996,92 29,76  
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I. Ogółem dochody własne (1+2+ 

majątkowe par. 0870 + 0760 + 

0770+ 0780) 

8 495 

381,20 

8 088 

509,96 

95,21  

           

3. Subwencje ogólne razem , w 

tym : 

4 332 

111,00 

4 332 

111,00 

100,00  

2920 część oświatowa 2 589 

029,00 

2 589 

029,00 

100,00  

2920 część wyrównawcza 1 158 

088,00 

1 158 

088,00 

100,00  

2920 część równoważąca 40 549,00 40 549,00 100,00  

2750 Środki na uzupełnienie 

dochodów gmin 

544 445,00 544 

445,00 

100,00  

           

4. Ogółem dotacje, z tego : 6 179 

707,72 

6 169 

563,63 

99,83  

1) Dotacje celowe na zadania 

własne gminy 

       

  ( par. 2030  ) 474 435,00 472 

460,03 

99,58  

2) Dotacje celowe na zadania 

zlecone gminom 

       

  ( par. 2010 i par. 2060) 5 697 

272,72 

5 689 

103,60 

99,86  

3) Pozostałe dotacje na zadania 

bieżące na realizację 

programów z udziałem środków 

UE razem, w tym: 

8 000,00 8 000,00 100,00  
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2007 Dotacje celowe - UE 0,00 0,00 0,00  

2009 Dotacje celowe - krajowe  0,00 0,00 0,00  

2310 Dotacje celowe 0,00 0,00 0,00  

2320 Dotacje celowe 0,00 0,00 0,00  

2440 Dotacje celowe 0,00 0,00 0,00  

2057 Dotacja celowa - UE  0,00 0,00 0,00  

2710 Dotacja celowa 8 000,00 8 000,00 100,00  

II.  Ogółem subwencje i dotacje 

(3+4) 

10 511 

818,72 

10 501 

674,63 

99,90  

           

A. WYDATKI BIEŻĄCE , W 

TYM: 

17 800 

257,67 

16 123 

993,39 

90,58  

  wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

7 017 

950,71 

6 324 

759,20 

90,12  

  dotacje na zadania bieżące 553 238,71 467 

509,36 

84,50  

  wydatki na obsługę długu 

gminy 

40 000,00 17 195,46 42,99  

  pozostałe wydatki w tym m in. : 10 189 

068,25 

9 314 

529,37 

91,42  

  wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków UE  

0,00 0,00 #####

# 

 

B. WYDATKI MAJĄTKOWE , 

W TYM: 

6 728 

631,10 

3 318 

712,46 

49,32  

  inwestycyjne 6 727 

631,10 

3 318 

712,46 

49,33  

  pozostałe wydatki majątkowe 1 000,00 0,00 0,00  
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  WYDATKI OGÓŁEM (A+B): 24 528 

888,77 

19 442 

705,85 

79,26  

  w tym m. in. wydatki 

inwestycyjne na  

       

  programy finansowane z 

udziałem środków UE 

3 691 

331,10 

2 499 

707,28 

67,71  

 

 

Wykonanie dochodów i wydatków w 2021 roku wykazało nadwyżkę budżetu  

w wysokości 2 706 938,47 zł.  

W 2021 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 203 450,29 zł. (w tym: 

wolne środki w kwocie 203 450,29 zł. ), t. j. 100 % planu. 

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – 

312 951,64 zł., wykonano plan w kwocie 312 951,64 zł.: 

Od spłaconych w 2021 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 17 195,46 

zł., na planowane 40 000 zł., wykonanie wynosi 42,99 %. 

 

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2021 r. wynosi 881 596,91 zł. 

– wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2021r. 

wynosi  3,98 %, a do planowanych dochodów wynosi 3,57 % planu. 

 

 Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów 

i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2021 roku (bez wyłączeń)  wynosi   

1,49 %, po wyłączeniach 1,49 %.  
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Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, (w tym także  

z udziałem środków UE) zrealizowane 2021 r.: 

1. zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 

380 000 zł., wykonanie na kwotę 16 605 zł., tj. 4,36 % planu. 

2. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo,  

gm. Milejewo etap 1” – plan ogółem w kwocie 210 000 zł., wykonanie 

207 146,53 zł., t. j. 98,64 % planu. (W tym:  środki własne 160 000 zł.  

oraz dotacja celowa 50 000 zł. ). 

3. zadanie p. n. „Wykonanie sieci kanalizacji zbiorczej  dla miejscowości 

Piastowo, gm. Milejewo – etap I”, plan 1 341 200 zł., wykonanie 0,00 zł., 

t. j. 0,00 % planu.  

4. zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 52.000 

zł., wykonanie na kwotę 46 813,05 zł., tj. 90,02 % planu. 

5. zadanie p.n. „Zakup nieruchomości w miejscowości Zalesie na potrzeby 

Gminy Milejewo” – plan 100 000 zł., wykonanie 85 634 zł., t. j. 85,63 % 

planu.  

6. zadania p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów  

i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków 

zewnętrznych”. Plan w kwocie 55 000 zł., wykonanie 54 092 zł.,  

t.j. 98,34 %. 

7. zadanie p.n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy 

Milejewo” – plan w kwocie 875 969,10 zł., wykonanie 875 969,10 zł.,  

t.j. 100 % planu. (plan środki UE – 744 573,73 zł. oraz środki własne gminy 

-131 395,37 zł.). 

8. zadanie p. n. „Zakup systemu konferencyjnego” – wykonanie w kwocie 

10 409,49 zł., t. j. 69,39 planu.  

9. zadanie p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły 
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Podstawowej w Milejewie” – wydatkowano kwotę 1.247.649,91 zł. (w tym 

środki własne 301 229,28 zł. oraz środki UE  - 946 420,63 zł.) t. j. 74,76% 

planu w kwocie 1 668 749 zł.,   

10. zadanie p. n. ”Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Milejewie 

do ogrzewania budynku przy ul. Szkolnej 4” – plan 170 000 zł., wykonanie 

169 111,51 zł. t. j. 99,47% planu.  

11. zadanie p. n. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami 

blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, 

gmina Milejewo” – plan 150 000 zł., wykonanie 90 004,02 zł., t. j. 60% 

planu, 

12. zadanie p.n. „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 4, Gmina Milejewo” –  

plan w kwocie 12 100 zł., wykonanie 12 086 zł., t. j. 99,88% planu.  

13. zadanie p. n. „Wykonanie dodatkowych prac budowlano-remontowych 

związanych z odnowieniem sali gimnastycznej w budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 1, Gmina Milejewo” –  

plan w kwocie 53 000 zł., wykonanie 52 900 zł., t. j. 99,81% planu.  

14. zadanie p. n. ”Wykonanie opaski wokół budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego ul. Szkolna 1, Gmina Milejewo” – plan w kwocie 20 000 

zł., wykonanie 2 906,85 zł., t. j. 14,53% planu.  

15. zadania p. n. Utworzenie Centrum  Aktywności Lokalnej w Pomorskiej 

Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby 

działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”, w tym: plan w kwocie 1 146 613 

zł., wykonanie 376 088,27 zł., t. j. 32,79 % planu, w tym: 

•  środki UE plan w kwocie 1 012 874,58 zł., wykonanie 304 137,18 zł., 

tj. 30,02 %  

                    planu, 
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• środki krajowe na dofinasowanie własnych inwestycji gmin, 

pozyskane z innych źródeł - plan w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 

71 951,09 zł., tj. 53,79 %  planu.   

16.  zadanie p. n. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo-

klubowego  w    Piastowie” – plan w kwocie 40 000 zł., wykonanie 16 000 

zł., t. j. 40 % planu.  

17. zadanie p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej 

architektury w sołectwach Gminy Milejewo”, wykonanie w kwocie 

47.296,73 zł., plan w kwocie 80.000 zł. t. j. 59,12 % planu. 

 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe, w tym:  

Zaplanowano również wydatek majątkowy dotyczący wniesienia wkładów 

do spółek prawa handlowego, plan w kwocie 1 000 zł., wykonanie 0,00 zł., 

t. j. 0,00 % planu.   

Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 

350 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.  

Dokonano w 2021 r. wpłaty na fundusz celowy w kwocie 8 000 zł. na finasowanie 

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  - dla Komendy Miejskiej Policji  

w Elblągu (dofinasowanie zakupu samochodu).  

 

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r. na kwotę  3 318 712,46 zł,  

co stanowi 49,32 % planowanych wydatków w kwocie 6 728 631,10 zł. 
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Dotacje celowe na wydatki bieżące, w tym: 

W 2021 r. przekazano dotację celową na pomoc finansową – na kwotę 1 171,85 

zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-

2020. 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  - plan w kwocie 25 000 zł., wykonanie 

10 000 zł., t. j. 40 % planu ( Parafia w pomorskiej wsi otrzymała dofinansowanie 

prowadzonego remontu kościoła w wysokości 10.000 zł)  

 

Na dotację celową   z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę  14.220 zł., t.j. 

31,6% planu w kwocie 45 000 zł.  

 

 Na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg  

wydatkowano 284 788,39 zł., t. j. 93,54% planu w kwocie 304 448 zł. (koszty 

dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych w Elblągu).   

 

Zadania inwestycyjne  

1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo: 

Część III pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

w Milejewie – 1 247 649,91 zł; oraz dodatkowe prace ( wymiana pieca  

do ogrzewania budynku przy ul. Szkolnej 4, zakup i montaż drzwi, dodatkowe 

prace budowlano – remontowe w sali gimnastycznej ) na kwotę 234 115,51 zł 
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Tak było:     Tak jest 

 

 

Tak było:     Tak jest: 
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2) Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo: projekt 

realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości - 

744 573,73 zł oraz środków własnych – 243 632,37 zł 
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3) Kolejne miejscowości z terenu Gminy Milejewo wzbogaciły się o nowe 

elementy stref aktywnego wypoczynku. W Zajączkowie i Hucie Żuławskiej 

zamontowano nowe elementy placu zabaw ( siłownie plenerowe ). Sołectwo 

Huta Żuławska otrzymało system ogrodzeniowy do ogrodzenia terenu przy 

świetlicy wiejskiej. Łącznie na te cele wydaliśmy 47 296,73 zł 

 

4) Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez 

przystosowanie pomieszczeń dawnego obiektu szkolnego na potrzeby 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Rodzinnych – II etap  376 088,27 zł 
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5) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo – klubowego  

w Piastowie zaowocowało zakupem i montażem ogniw fotowoltaicznych, 

który łączny koszt wyniósł 20 tys. zł a kwota poniesiona w 2021 roku  

to 16 000,00 zł 

 

 

 

 

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – 

207 146,53 zł, z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 50 000,00 

zł i środki własne 157 146,53 zł. 
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Wiele lat podejmowane były próby modernizacji drogi gminnej (dz. nr 110)  

w Majewie. Nawet zdarzyło się, że jedna z bardziej przygotowanych prób  

(dokumentacja + dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) spełzła na niczym, 

ponieważ grupa mieszkańców nie dopuściła do realizacji tej inwestycji , grożąc, 

że zablokuje prace. W konsekwencji musieliśmy odstąpić od realizacji tej 

inwestycji i zrezygnować z przyznanej już nam dotacji. Wzrost cen robót 

budowlanych oraz zmiana dokumentacji i technologii  przebudowy nawierzchni 

doprowadziła do konieczności etapowania inwestycji. I etap został zrealizowany 

za kwotę 207 146,53 zł. 

Tak było: 
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Tak jest: 
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Tak było 
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Tak jest 
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7) Wymiana oświetlenia ulicznego polegająca na zastąpieniu dotychczasowych 

opraw oświetleniowych oprawami ledowymi – koszt całego zadania ok. 155 

tys. zł. 

 Koncern Energetyczny Energa Oświetlenie, na podstawie kompleksowej umowy 

zawartej z Gminą Milejewo wykonał modernizację oświetlenia ulicznego  

na terenie naszej gminy. Jest to kolejna, po montażu ogniw fotowoltaicznych  

i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, inwestycja 

proekologiczna na terenie Gminy Milejewo. Efektem modernizacji oświetlenia 

ulicznego, będzie niższe zużycie prądu ( na całej sieci 53,81% mniej ), docelowo 

niższe rachunki za prąd, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa naszych 

mieszkańców. Już teraz widać, że zdecydowanej poprawie uległo doświetlenie 

ulic i chodników. Koszt całkowity został rozłożony na cztery lata i spłata będzie 

odbywała się w cyklach miesięcznych w ramach dotychczasowej umowy  

na obsługę kompleksową. 
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8) Podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Milejewo. 

Gmina Milejewo przystąpiła do programu Powszechnej Samorządowej 

Teleopieki, w ramach którego najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej gminy 

zostali objęci zdalną usługą Teleopieki Mobilnej, poprzez podsystem 

przywoławczo – alarmowy w zakresie, którego umożliwione jest dokonywanie 

zgłoszeń alarmowych przez mieszkańców gminy, inicjowanych za pomocą 

odpowiednich urządzeń I i II generacji abonenckich, w następstwie których 

dokonywane jest wzywanie i koordynowanie koniecznej pomocy. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie korzystają z usługi Teleopieki 

Medycznej bezpłatnie. 
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9) Kolejna placówka w Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Milejewo. 

 Uruchomiona została  kolejna placówka w ramach Centrum Aktywności 

Lokalnej Gminy Milejewo, w Pomorskiej Wsi. Tym razem swe podwoje otworzył 

Klub Malucha ( żłobek ). Jest to projekt realizowany przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo. Projekt 

pn. „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie 

Milejewo” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 Obecnie opieką w placówce objętych jest 10 dzieci w wieku do trzech lat. 
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Podatki  

Na terenie Gminy Milejewo obowiązywały stawki podatku  

od nieruchomości wynikające z uchwały Nr XVI/108/2020 r.  oraz od środków 

transportowych wynikające z uchwały Nr XVI/109/2020 r. Stawki podatku 

rolnego i podatku leśnego określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego   

w stosownym Komunikacie. 

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na 31.12.2021 

roku wynosi        239 219,43 zł., z tego od osób prawnych 40 365,32 zł.,  

z tego w podatku rolnym 2 793,52 zł, w podatku od nieruchomości 37 217,20 zł, 

w podatku leśnym 0,00 zł, w podatku od środków transportowych 354,60 zł;  

od osób fizycznych 198 854,11 zł., z tego w podatku rolnym 103 682,45 zł;   

w podatku od nieruchomości 93 260,21 zł;  w podatku leśnym 590,95 zł;  

w podatku od środków transportowych 1320,50  zł. Z Urzędów Skarbowych  

do zapłaty pozostaje z tytułu podatku od spadków i darowizn 8 256,76 zł; z tytułu 

podatku od czynności cywilnoprawnych 38,71 zł. 

Z zaległości na dzień 31-12-2021 roku wpłacono 97 949,28 zł, w tym od osób 

prawnych 9 349,20 zł, od osób fizycznych 88 600,08 zł. Na bieżąco wysyłano 

upomnienia, na dzień 31-12-2021 r. wystawiono 520 upomnień. Zabezpieczone 

należności hipoteką przymusową na koniec 2021 roku wynosiły 262 380,32 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31-12-2021 rok 

wynoszą  455 002,27 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 402 040,93 zł  

oraz podatku od środków transportowych – 52 961,34 zł. W 2021 roku udzielono 

ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę  

12 185,00 zł, w tym w podatku od nieruchomości –1 995,00 zł, w podatku  

od środków transportowych – 10 190,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe  

na kwotę 1 822,89 zł. Stan należności podatkowych odroczonych i rozłożonych 

na raty wynosił 5 802,19 zł. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

Informacja o gruntach 

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych  

w granicach administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych 

gruntów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 208,56 ha, co stanowi 2,18 % 

obszaru gminy Milejewo (9581 ha). 

 

Struktura władania nieruchomości stanowiących własność gminy Milejewo 

przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie Pow. gruntów w ha na 

31.12.2021 r. 

gruntów ogółem 208,56 

Grunty wchodzące w skład gminnego 

zasobu nieruchomości z wyłączeniem 

gruntów przekazanych w trwały 

zarząd 

203,78 

Grunty gminy przekazane w trwały 

zarząd 

4,78 

Grunty wchodzące w skład gminnego 

zasobu nieruchomości z wyłączeniem 

gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 

205,31 

Grunty gminy przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

3,25 
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Grunty tworzące gminny zasób 

nieruchomości 

200,53 

 

Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia 

poniższa tabela: 

Grunty w użytkowaniu 

wieczystym 

Pow. w ha % 

Osób fizycznych 1,42 44,00 

Pozostałych osób 1,83 56,00 

Razem 3,25 100,00 

 

Decyzją Nr RG.6844.1.2021.AW Wójta Gminy Milejewo z dnia 07.04.2021r. 

oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milejewie w trwał zarząd udziały  

w nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik Wielki. 

Decyzją Nr RG.6844.3.2021.AW Wójta Gminy Milejewo z dnia 30.08.2021r. 

oddano Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Milejewie w trwał zarząd udziały  

w nieruchomości położonej w miejscowości Milejewo. 

 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2021 

roku do dnia 31 grudnia 2021r. 

 

Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy - nie dokonano podziału. 
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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 2 3 4 5 6 

1 Kamiennik 

Wielki 

 dz. nr 517 

o pow. 0,2283 

droga zbiorcza Sprzedaż w 

drodze przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

 

36.360,00 

2 Kamiennik 

Wielki  

dz. nr 518 

0,3314 ha 

ter. zabudowy 

produkcyjno -  

składowej 

Sprzedaż w 

drodze przetargu 

ustnego 

nieograniczonego  

 

46.460,00  

 

3 Piastowo dz. nr 190/3 

o pow. 1,3223 

ter. zabudowy 

usługowej 

Sprzedaż w 

drodze rokowań 

190.896,00  

4 Huta Żuławska  dz. nr 117/4 

o pow. 0,2324 

ter. zabudowy 

mieszkalno – 

usługowe 

Sprzedaż w 

drodze rokowań 

65.000,01 

 

Razem: 338.716,01 
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Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości: 

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

zgodnie z 

mpzp 

Forma i tryb 

nabycia 

nieruchomości 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Ogrodniki Dz. Nr 37/4 

o pow. 0,0581 

ha  

T-10 tereny 

rolne 

Art. 44 ust. 1 

ustawy o 

gospodarowaniu 

nieruchomościami 

rolnymi Skarbu 

Państwa 

- nieodpłatnie 

 

 

2 Zalesie Dz. Nr 3/11 

o pow. 0,0270 

ha 

MU- tereny 

zabudowy 

mieszkalno-

usługowej 

art. 18 ust. 2 pkt 

9 lit. a ustawy o 

samorządzie 

gminnym 

- odpłatnie 

 

 

Uchwałą Nr XXII/155/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 sierpnia 2021 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do mienia komunalnego 

gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – przejęto do mienia 

komunalnego działkę nr 37/4, o pow. 0,0581 ha, obręb Ogrodniki, gmina 

Milejewo. 

 

Uchwałą Nr XXIV/169/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 listopada 2021r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Milejewo 

- nabyto działkę nr 3/11, obręb Zalesie, gmina Milejewo. 

 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.062.0000514,USTAWA-z-dnia-19-pazdziernika-1991-r-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-Skarbu-Panstwa.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.062.0000514,USTAWA-z-dnia-19-pazdziernika-1991-r-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-Skarbu-Panstwa.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.062.0000514,USTAWA-z-dnia-19-pazdziernika-1991-r-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-Skarbu-Panstwa.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.062.0000514,USTAWA-z-dnia-19-pazdziernika-1991-r-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-Skarbu-Panstwa.html
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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: 

 

Wpływy ze sprzedaży  

Wyszczególnienie Wykonanie w zł na dzień  

31 grudnia 2021r. 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych  

i niezabudowanych 

338714,09 

Wpływy z rat za nieruchomości 

sprzedane  

w latach ubiegłych 

6336,99 

Razem: 345051,08 

Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych z lat ubiegłych 

0,00 

Ogółem: 345051,08 

 

Wpływy z tytułu opłat majątkowych 

Wyszczególnienie Wykonanie w zł  

na dzień 31 grudnia 2021r. 

Czynsze za lokale mieszkalne 9799,33 

Czynsze za lokale użytkowe 37008,51 

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 

gruntów 

12733,35 

Dzierżawa gruntów 0,00 

Razem: 59541,19 
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Gospodarstwa rolne  funkcjonujące w Gminie Milejewo.  

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1 1 - 2 ha 235 

2 2,01-5 ha 153 

3 5,01-7 ha 44 

4 7,01-10 ha 58 

5 10,01-15 ha 63 

6 powyżej 15 ha 96 

 

Dodatki mieszkaniowe 

W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 48.558,40 

zł, których beneficjentami było 19 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 2021 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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Szczegółowe zestawienie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy  

Lokalizacja 

lokali 

Lokale komunalne Lokale socjalne Ogółem 

wszystkie lokale 

Ilość 

(szt.) 

powierzchnia 

użytkowa 

(m2/) 

Ilość 

(szt.) 

powierzchnia 

użytkowa 

(m2/) 

Iloś

ć 

(szt.

) 

powierzchn

ia 

użytkowa 

(m2) 

Budynki 

gminne 

1 96,30 5 135,27 6 231,57 

Budynki 

wspólnot 

7 305,62 0 0,00 7 305,62 

Ogółem 8 401,92 5 135,27 13 537,19 

 

Mieszkaniowy zasób gminny to budynki wybudowane w okresie 1900-1972.  

W tym 3 budynki mają ponad 100 lat. 

 

 

Położenie lokali mieszkalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy 

Milejewo: 

Lp. Gmina Miejscowość Nr 

budynku/ 

nr lokalu 

Pow. lokalu 

w m2 

Uwagi 

1 Milejewo Jagodnik 23/1 19,40 lokale 

mieszkalne 

2 Milejewo Jagodnik 24 96,30 lokale 

mieszkalne 
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3 Milejewo Jagodnik 25/2 37,00 lokale 

mieszkalne 

4 Milejewo Kamiennki Wielki 44/2 66,83 lokale 

mieszkalne 

5 Milejewo Kamiennki Wielki 23/2 54,50 lokale 

mieszkalne 

6 Milejewo Stoboje 8/3 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 

12 Milejewo Milejewo, ul. 

Elbląska 

 

26/2 

24,00 lokale 

mieszkalne 

13 Milejewo Zalesie  

16/5 

47,90 lokale 

mieszkalne 

 

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. 
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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; Kamiennki Wielki 23/2; Stobje 

8/3 

1930 1 Milejewo, ul. Pomorska 1 

1970 1 Kamiennik Wielki 44/2 

1972 1 Zalesie 16/5 

 

 

Wyposażenie lokali 

Wyposażenie lokali Ogółem w 

całym zasobie 

(szt.) 

W budynkach 

gminnych (szt.) 

W budynkach 

wspólnot (szt.) 

w instalacja c.o. etażowe 3 0 3 

w łazienkę 4 0 4 

wc w mieszkaniu 5 0 5 

w instalację 

wodociągową 

13 8 5 

w kanalizację zbiorczą 1 0 1 

 

 Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jest zróżnicowany i uzależniony 

od wieku budynków, przeprowadzanych niezbędnych remontów, wyposażenia 
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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,  

Długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - 11,2 km w miejscowościach: 

Kamiennik Wielki i Stobojach. 

Sieci wodociągowe:  

•  długość istniejącej sieci wodociągowej -55,79 km. 

• jedno ujęcie wody w miejscowości Zalesie, działka nr 71/4. 

 Informacja o aglomeracji:  

• nazwa aglomeracji  - Elbląg 

• gmina wiodąca w aglomeracji – Elbląg 

• gminy w aglomeracji: Gmina Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, 

Gmina Milejewo. 

Utrzymanie dróg gminnych 

Remonty bieżące dróg gminnych na łączną kwotę 62570,53 zł (remonty 

były prowadzone w Majewie, Piastowie, Jagodniku, Kamienniku Wielkim, 

Milejewie, Ogrodnikach, Zajączkowie, Hucie Żuławskiej, Pomorskiej Wsi  

i Rychnowach).  Prace polegały na utwardzaniu i równaniu nawierzchni,  

naprawach przepustów, odwadnianiu dróg.      

 Na modernizację cząstkową dróg gminnych i remonty dróg wydano łącznie 

kwotę –63 439,01 zł., (w tym, m. in. dotyczy dróg gminnych w Milejewie, 
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Piastowie, Rychnowach, Majewie, Kamienniku Wielkim i Piastowie  

oraz Ogrodnikach). 

 Zaplanowana była również pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na remont 

nawierzchni drogi powiatowej ( odcinek 700 m ) nr 1135N, w wysokości 350 tys. 

zł, która została przekazana na konto Powiatu Elbląskiego, jednakże z powodu 

podpisania aneksu z wykonawcą przedłużającego termin zakończenia inwestycji 

na maj 2022r. w grudniu Powiat dokonał zwrotu pomocy na nasze konto.  

 Na zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów w roku 2021  

wydatkowano łącznie: 168 558,78 zł. 

 

 Ochrona środowiska 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydano 1 decyzję, w której  

nie stwierdzono konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania  

na środowisko.   

Powierzchnia upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Milejewo  

w 2021 r. wyniosła – 2,50 ha. Złożono 2 wnioski o zezwolenie na uprawę konopi 

włóknistych, które zakończono decyzją zezwalającą na uprawę konopi przy 

zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany 

w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo zobowiązania  

do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie. Przeprowadzono 

kontrolę upraw w czasie których nie stwierdzono nieprawidłowości.   

Uzyskano zezwolenie ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na wycinkę  

4 suchych drzew gatunku jesion, lipa drobnolistna, świerk pospolity, 

kasztanowiec, rosnących na działkach gminnych, ze względu na realne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.  
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Na działkach gminnych posadzono sumarycznie 28 nowych drzew gatunku 

lipa drobnolistna, dąb, jarzębina.  

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających  

z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat za wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów. Wysokość opłaty  

za prowadzanie pyłów i gazów do powietrza za rok 2021 wyniosła 7811 zł. 

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było  

878 gospodarstw domowych. 

Według ewidencji osób zameldowanych na terenie Gminy Milejewo na dzień  

31 grudnia 2021 roku liczba ta wynosi: 3310 mieszkańców.  

Jak wynika ze złożonych przez mieszkańców gminy Milejewo oświadczeń  

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

systemem objętych było 2595 osób. 

W wyniku postepowania przetargowego do obsługi zadania odbioru  

i przekazywania odpadów komunalnych na terenie gminy zadanie to realizował 

CLEANER Zakład Sprzątania Sp. J., ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg,  

który odbierał odpady komunalne z nieruchomości z terenu gminy Milejewo  

i przekazywał je do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy 

ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.  

Odpady selektywne odbierane są systemem workowym, natomiast popiół  

w metalowych pojemnikach, które dostarczyła mieszkańcom ww. firma. 

Częstotliwość odbierania odpadów bezpośrednio z nieruchomości: 

1. odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, 
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2. odpady segregowane (papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło) –  

raz na dwa tygodnie, 

3. odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku, 

4. popiół – raz na dwa tygodnie w okresie grzewczym od października  

do kwietnia, raz w miesiącu w okresie od maja do września, 

5. odpady zielone ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu w okresie 

od maja do października, raz w miesiącu w okresie od listopada  

do kwietnia. 

Przeterminowane leki  można umieszczać w specjalistycznych pojemnikach 

znajdujących się w aptece/przychodni na terenie Gminy Milejewo. 

Dla Mieszkańców gminy Milejewo, w miejscowości Kamiennik Wielki 

funkcjonuje Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych oraz kontenery  

na odpady wielkogabarytowe. 

 

W 2021 roku na terenie gminy Milejewo wytworzono 837,19 t odpadów 

komunalnych (dane wynikające z zestawienia Zakładu Utylizacji Odpadów  

w Elblągu). 

Ilość odpadów z podziałem na poszczególne frakcje kształtują się następująco: 

• odpady zmieszane – 416,42 t 

• papier i tektura – 12,72 t 

• szkło – 69,10 t 

• tworzywa sztuczne – 105,19 t 

• metale – 6,40 t 

• odpady wielkogabarytowe – 58,02 t 

• odpady ulegające biodegradacji – 60,80 t 

• popiół – 78,24 t 

• zmieszane odpady z budowy – 30,11 

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,08 t 
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• baterie – 0,11 t. 

W 2021 roku łączna wartość opłaconych przez Gminę Milejewo faktur  

za wykonaną usługę przez firmę CLEANER Zakład sprzątania Sp. j. w Elblągu 

na organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbiór odpadów  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

i na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wyniosła: 

530351,96 zł, w tym opłata za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO  

w Elblągu: 

• odpady selektywne – 69913,40 zł 

• odpady zmieszane – 127973,29 zł. 

 

 Ochrona zwierząt 

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, określiła, w drodze uchwały, 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Priorytetowym celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom z terenu gminy Milejewo.  

Zgodnie z umową z OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Elblągu, przyjęto 2 bezdomne psy z terenu gm. Milejewo. Koszt realizacji 

umowy z OTOZ ANIMALS w 2021 roku  wyniósł: 1144 zł 

Kolejnym celem programu było zapewnienie opieki weterynaryjnej 

bezdomnym zwierzętom z terenu gm. Milejewo. Na podstawie regulaminu 

zamówień publicznych Gmina Milejewo podpisała umowę z Przychodnią 

Weterynaryjną  AGRO JANÓW Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu przy  

Al. Grunwaldzkiej 108. Koszt usług weterynaryjnych w 2021 roku wyniósł: 

1566 zł.  
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Humanitarna pomoc chorym lub rannym ptakom, sarnom, zającom, jeżom 

oraz innym gatunkom zwierząt dzikich realizowana była na podstawie umowy  

z Fundacją Zwierzęta w potrzebie z siedzibą w Nowym Monasterzysku,  

której koszt w 2021 roku wyniósł 2225,20 zł.  

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez ustalenie 

miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące 

oraz zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach 

ich przebywania. Gmina Milejewo zakupiła 30 kg karmy suchej dla kotów 

wolnożyjących, której koszt wyniósł 201,75 zł.  

Dodatkowym kosztem pokrytym z budżetu gminy był zakup karmy, obroży 

zgodnie z  zawartymi umowami adopcyjnymi, koszt wyniósł 194,04 zł. 

Podpisano 6 umów adopcyjnych, w tym 1 bezdomnego psa oraz 5 kotek. 

 

Edukacja 

W 2021 r. edukacja funkcjonowała w 2 formach: 

• od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021  w formie odrębnych placówek 

oświatowych:                                                                                                 

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie; 

- Przedszkola Samorządowego w Milejewie 

• od 1 września 2021 r. w formie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Milejewie, tj. połączonej struktury obejmującej obie w/w placówki. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie jest szkołą publiczną, 

ogólnodostępną,  która swoim obwodem obejmuje wszystkie miejscowości  

Gminy Milejewo. Szkoła od 1 września 2019 r. funkcjonuje w dwóch budynkach 

– przy ul. Szkolnej 1 i 4. 

W 2021r. funkcjonowało w niej 13 oddziałów, w tym 2 przedszkolne. 
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Nie funkcjonowały oddziały specjalne ani integracyjne. Żaden uczeń nie 

korzystał z nauczania indywidualnego. Nie wydano  decyzji na realizację 

obowiązku szkolnego poza szkołą.  W oddziałach ogólnodostępnych było 

prowadzone kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniami o takiej potrzebie.  

    

 

 

 

Praca zdalna 

Ze względu na pandemię Covid- 19 praca szkoły przez dużą część roku nie była 

prowadzona stacjonarnie, lecz z wykorzystaniem metod i form kształcenia  

na odległość, czyli:  

• w kl. IV- VIII od 01.01.2021 r. do 14.05.2021 r., następnie hybrydowo; 

naukę stacjonarną wznowiono 30.05. 2021 r. 

• w kl. I- III od 26 marca 2021r. do 25 kwietnia, następnie hybrydowo,  

a od 14,05. 2021 r. wznowiono  naukę stacjonarną.  

Jesienią 2021 r. (w XI i XII) do kilkudniowej nauki zdalnej były kierowane 

pojedyncze oddziały (uczniowie z tzw. kontaktu) ze względu na przypadki 

zakażeń wśród uczniów i pracowników. 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły w okresach nasilenia pandemii  

(III, XI- XII) pracowali stacjonarnie i zdalnie w systemie zmiennym.  

               

 

Oddziały i uczniowie 

R. szk. 2018/2019 

 

R. szk. 

2019/2020 

R. szk. 

2020/2021 

R. szk. 

2021/2022 
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Liczba              

oddziałów               

kl. I-VIII 

Liczba                     

uczniów                            

kl. I-

VIII 

Liczba                     

oddziałów                             

kl. I-VIII 

Liczba                                               

uczniów                                      

kl. I-

VIII 

Liczba                     

oddziałów                             

kl. I-VIII 

Liczba                                               

uczniów                                      

kl. I-

VIII 

Liczba                     

oddziałów                             

kl. I-VIII 

Liczba                                               

uczniów                                      

kl. I-

VIII 

13 

 

228 11 214 11 210 11 205 

 

W 2021r. u szkole w kl. I-VIII uczyło się 205 uczennic i uczniów.  

 

 

 

Do jednego oddziału uczęszczało średnio:  

• w r. szk. 2018/2019 – 17,53 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. VII  – 

26, najmniej w kl. III– 13; 

•  w r. szk. 2019/2020 - 19,45 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. VIII  – 

26, najmniej w kl. IV – 14; 

•  w r. szk. 2020/21- 19,09 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. VII  – 26, 

najmniej w kl. V – 14; 

•  w r. szk. 2021/22- 18,6 uczennic i uczniów; najwięcej w kl. V  – 25, 

najmniej w kl. VI – 14 i kl. I- 13. 

 

Zatrudnienie 

W  szkole  w dniu zakończenia roku szkolnego 2020/21 zatrudniano 30 

osób personelu pedagogicznego (26 osób pełnozatrudnionych  

i 4 niepełnozatrudnionych). 

Natomiast 30 września 2021r. zatrudniano 32 osób personelu pedagogicznego  

(29 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych), licząc łącznie zatrudnienie  

w  nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym: oddziałach przedszkolnych  

i szkole, a także przedszkolu; w tym według stopni awansu zawodowego:   
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0 nauczycieli stażystów, 3 nauczycieli  kontraktowych,  3 nauczycieli 

mianowanych i 26 nauczycieli dyplomowanych.                     

W 2021r. 3 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia  

(2- od stycznia do czerwca, 1- od września do grudnia). 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi szkoły do 31 sierpnia łącznie 

wynosiło 16 osób (w tym 15 etatów),  licząc łącznie pracowników na urlopach 

rodzicielskich  i zastępstwach). 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym - od 1 września: 19 osób (18 etatów)- 

zwiększenie o 1 etat pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym z dzieckiem 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Języki obce 

W szkole odbywała się nauka 2 obowiązkowych języków obcych 

nowożytnych, tj. języka angielskiego i języka niemieckiego (jako drugiego).  

Języka angielskiego uczyli się wszyscy uczniowie i uczennice (205), zaś języka 

niemieckiego – 63 uczennice i uczniowie  kl. VII i VIII.  W szkole nie prowadzono 

nauki dodatkowych języków obcych nowożytnych. 

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

Funkcjonowały formy zajęć specjalistycznych: rewalidacyjne, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, rozwijające 

uzdolnienia i zainteresowania, dydaktyczno- wyrównawcze, dodatkowe zajęcia 

wspomagające uczniów po pandemii. 

 

Absolwenci, egzaminy zewnętrzne, promocja 

W 2021r. szkołę ukończyło 33 absolwentów.    

Promocja do następnej klasy wyniosła 98 %.                                                                                         

Promocji do kolejnej klasy nie otrzymało 4 uczniów (2%) 
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Zdawalność egzaminów kończących szkoły: do egzaminu ósmoklasisty   

przystąpili wszyscy (100 % uczennic i uczniów).   

 

Wsparcie finansowe uczniów 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Przyznane zostały uczniom Szkoły Podstawowej w Milejewie stypendia 

motywacyjne za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2020/2021.  

Stypendia motywacyjne otrzymały łącznie: 19 uczniów za I półrocze i 32 osoby 

za II półrocze. Kwota stypendium, w zależności od uzyskanej średniej, wyniosła 

od 160,00zł do 250,00 zł. 
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Ze środków dotacji celowej 2021 sfinansowano zakup podręczników i ćwiczeń 

do wypożyczenia  i udostępnienia uczniom – w kwocie 28.456,14 zł. 

 

Dożywianie 

Z posiłków w szkole korzystało 124  uczniów i przedszkolaków, w tym 20 

dofinansowanych z GOPS- ów, a także ok. 50 przedszkolaków z Przedszkola 

Samorządowego w Milejewie. 

 

Dowozy do szkoły 

204  uczennic i uczniów oraz dzieci sześcioletnich, co stanowi  87,5% 

wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły zorganizowanymi przez 

Gminę Milejewo środkami transportu publicznego lub prywatnego. Z kolei 4 

uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkoły innymi 

prywatnymi form transportu bądź miejskimi. 

W roku 2021 zapewniono dowożenie do szkoły lub przedszkola 10 uczniom 

niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym, a trzem rodzicom  

uczniów niepełnosprawnych zwracano koszty dowozu dzieci do szkół, zawierając 

stosowne umowy.         

 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły była wspierana 

przez:  

• pracę biblioteki szkolnej (w obu budynkach);  

• pracę świetlicy ( w obu budynkach) dla 213 uczniów i przedszkolaków);  

• pracę pedagoga,  

• realizację programów, współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, 

fundacjami. 
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Realizowane projekty edukacyjne i wychowawcze: 

• „Umiem pływać” – program nauki i doskonalenia  pływania dla uczniów 

klas I- III- we współpracy z Elbląskim Szkolnym Związkiem Sportowym 

– 2 edycje (wiosna- jesień)- łącznie 20 godzin zajęć na pływalni „Dolinka” 

w Elblągu- dofinansowanie z MS; 

•  „Szkolny Klub Sportowy” - zajęcia z gier zespołowych dla uczniów klas 

IV-VI (2 g. tygodniowo) – we współpracy z Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Olsztynie; 

• Trzymaj formę”- program promocji zdrowego żywienia i zdrowego stylu 

życia - we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym  

w Elblągu;   

• „Bezpieczny powiat” – działania profilaktyczne i edukacyjne; 

• „Program dla szkół” - program zapewniania spożycia mleka i produktów 

mlecznych w szkole oraz warzyw i owoców – dla uczniów klas I-V-  

we współpracy z Agencją Rynku Rolnego; 

 

Realizowane projekty infrastrukturalne: 

• „Laboratoria Przyszłości” – program wzbogacenia wyposażenia szkół  

i przygotowania pracowni na potrzeby realizacji zajęć praktycznych 

obowiązkowych i dodatkowych: medialnych, robotyki, technicznych 

(stolarskich, kulinarnych, rękodzieła); 

• „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”- zadanie: 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie (wymiana 

oświetlenia, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

elewacja, wymiana kotłów c.o.)- przy ul . Szkolnej 1; 

• Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku  

szkolnym przy ul. Szkolnej 4; 

• Pokrycie dachu na budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 4. 
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Współpraca z gminnymi instytucjami i zespołami: 

• Gminną  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w realizacji 

profilaktyki uzależnień - szkolenia dla uczniów, warsztaty profilaktyczne, 

przedstawienia teatralne, konkursy; 

• Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Milejewo– zakresie dotyczącym 

bezpieczeństwa naszych uczniów; 

•  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej- w zakresie dożywiania 

uczniów i przedszkolaków; 

• Biblioteką Publiczną Gminy Milejewo – w zakresie spotkań autorskich, 

wystaw, zajęć bibliotecznych, programu „Mała książka- wielki człowiek”; 

• Przedszkolem Samorządowym w Milejewie – obsługa żywienia, 

ogrzewanie, udostępnianie szkolnego placu zabaw. 

 

 

 Wydatki  szkoły ogółem w 2021 r. wyniosły: 5 963 099, 14zł,  w tym: 

• wydatki na świetlicę szkolną-  221 491, 81 zł; 

• oddziały przedszkolne w szkole ( 3 etaty)- 360 921,54 zł; 

• wydatki na stołówkę szkolną (2 etaty)-  134 686,93 zł; 

• wydatki na doskonalenie nauczycieli- 17 904, 20 zł; 

• wydatki na kształcenie specjalne uczniów klas I- VIII- 312 504, 02 zł 

 

Oddziały przedszkolne w szkole 

W 2021r. funkcjonowały 2 oddziały ogólnodostępne, nie było oddziałów 

integracyjnych ani specjalnych. Prowadzono pracę z dzieckiem/ dziećmi  

posiadającym/i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dzienny czas pracy oddziałów: g.7.00- g. 14.00 (w tym zajęcia obowiązkowe  

w g. 8.00- 13.00). 
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W okresie pandemii Covid -19 wychowanie przedszkolne było realizowane 

zdalnie przez 2 tygodnie na przełomie marca/kwietnia 2021 r.    

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało:  29 dzieci w r. szk. 2020/21 dzieci , 

w r. szk. 2021/22 uczęszczało 28 dzieci. 

 

Rok szkolny Liczba dzieci Rocznik Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

2021/2022 28 2016 - 1 

  2015 14 14 

2020/2021 29 2015 2 1 

  2014 12 10 

  2013 1 3 

2019/2020 28 2013 10 17 

  2012 - 1 

2018/2019 27 2011 1 - 

  2012 9 16 

  2013 1 - 

 

 

Zatrudnienie 

Zatrudniano 4 nauczycieli, w tym na rzecz Przedszkola Samorządowego 

logopedę. 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel kontraktowy – 1; 

nauczyciel mianowany  – 1; nauczyciel dyplomowany - 2. 

Zatrudnienie pracowników  obsługi – 3 etaty (łącznie ze świadczeniami na rzecz 

przedszkola w kuchni). Zatrudnienie w ciągu roku –wzrost o 1 etat – zatrudnienie 

pomocy nauczyciela w oddziale z dzieckiem z orzeczeniem  o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
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Nauczanym językiem jest język angielski.  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna obejmuje zajęcia terapii pedagogicznej, 

logopedycznej, zajęcia rewalidacyjne, rozwijające. 

W 2021r. prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole wraz z obsługą 

gospodarczą Przedszkola Samorządowego w Milejewie (m.in. żywienie, 

ogrzewanie) kosztowało 

 360.921, 54 zł, w tym 20 212,67 zł to koszty kształcenia specjalnego. 

 

Przedszkole Samorządowe w Milejewie 

W 2021r. funkcjonowały 2 oddziały ogólnodostępne dla 3-4- latków i 4-5- 

latków,  nie było oddziałów integracyjnych ani specjalnych. Prowadzono pracę  

z dzieckiem/ dziećmi  posiadającym/i orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

Dzienny czas pracy przedszkola: od godziny 6.30 do godziny 16.00: 

• - grupa I: od godz. 6.30 – 16.00, 

•  grupa  II: od godz. 8.00- 14.30. 

Tygodniowy wymiar godzin nauczycielskich: 82  

 

Liczba miejsc w oddziałach: 50, liczba dzieci zapisanych od 1 września 2021 r.- 

48 

Rok szkolny Rocznik Liczba dzieci Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

2021/2022 2016 20 9 11 

 2017 15 7 8 

 2018 13 7 6 
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Nauczanym językiem jest język angielski.  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna obejmuje zajęcia terapii pedagogicznej, 

logopedycznej, zajęcia rewalidacyjne, rozwijające. 

Przedszkole korzysta z bazy szkolnej: sali zabaw, placu zabaw  

z projektów ”Radosna szkoła”, stołówki oraz kuchni.  

Dzieci pięcioletnie, których odległość od przedszkola przekracza 3 km,  

korzystają z  dowożenia do przedszkola. 

 

Zatrudnienie 

Od 1 stycznia do 31 sierpnia  2021 r. zatrudniano 5 nauczycieli  

(w tym 1 na stanowisku kierowniczym)- na następujących stopniach awansu 

zawodowego nauczycieli:  

• nauczyciel stażysta - 1;  

• nauczyciel kontraktowy  – 1;  

• nauczyciel mianowany  – 1;  

• nauczyciel dyplomowany - 2. 

Od 1 września zatrudniano 4 nauczycieli- na następujących stopniach awansu 

zawodowego : 

• nauczyciel stażysta - 1; 

• nauczyciel mianowany -  2;  

• nauczyciel dyplomowany  1. 

Zatrudnienie pracowników  obsługi w ciągu roku– 2 etaty (woźny oddziałowy).  

 

Zadania inwestycyjne: 

  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”- zadanie: 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie (wymiana 
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oświetlenia, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

elewacja, wymiana kotłów c.o.)- przy ul . Szkolnej 1; 

Od września 2021r. prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu 

Samorządowym w Milejewie (bez obsługi gospodarczej- m.in. żywienie, 

ogrzewanie) kosztowało 117 117,48 zł. 

 

Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe,  

Gmina Milejewo realizuje zadanie polegające na dofinansowaniu pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pracodawca, który zawarł 

umowę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego, 

otrzymuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. 

Dofinansowanie przyznaje Wójt  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego. Środki pozyskiwane są z Funduszu Pracy za pośrednictwem 

Wojewody.  W okresie objętym sprawozdaniem dofinansowanie otrzymało 

dwóch pracodawców , którzy  wyszkolili dwóch  uczniów praktycznej nauki 

zawodu. Kwota dofinansowania wyniosła 10.477,44 zł. 

 

Organizacje pozarządowe 

 Roczny program współpracy Gminy Milejewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 Program regulujący zasady powyższej współpracy przyjęty został,  

po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego, Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rady Gminy 
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Milejewo z dnia 19 listopada 2020r. 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 2021 rok.  Program określał zasady, zakres i formy 

współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu 

działalności  

w sferze zadań publicznych o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem 

głównym programu było budowanie partnerstwa pomiędzy gminą  

i organizacjami, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy  

oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych. Celami szczegółowymi programu było: 

• Umacnianie lokalnych działań oraz stworzenie warunków  

dla zwiększenia aktywności społecznej; 

• Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów; 

• Integracja mieszkańców oraz lokalnych organizacji; 

• Określenie czytelnych zasad wspierania przez gminę działań organizacji 

pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego. 

 

 Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się  

na zasadach: pomocniczości, suwerenności partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. Obszar współpracy Gminy Milejewo z organizacjami 

obejmował sferę zadań publicznych,  o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w szczególności: 
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• 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. 
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• 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 2021r. 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 2021 roku wyniosła ogółem 45.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot  i społeczności lokalnych Wójt Gminy Milejewo zawarł z organizacjami 

umowy przyznające dofinansowanie na realizację 5 projektów w wysokości 

łącznej 14 220,00 zł. 

 

Dofinasowanie otrzymały następujące organizacje w zakresie działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

• Stowarzyszenie „Można więcej” – „ Wielkanocne zwyczaje – baranki, 

pisanki i inne niespodzianki” – 1 300,00 zł 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – „Na ludowo” – 

4 300,00 zł        

• Towarzystwo Przyjaciół Wsi Jagodnik  – „Zadbane centrum naszą 

wizytówką – poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej” -  2 600,00 zł 

• Stowarzyszenie Rychnowy – „Nasza wieś nasza sprawa” – 2 520,00 zł 
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• Stowarzyszenie „Można więcej” – „ Skwer zielony zrobimy i wieś 

upiększymy – kontynuacja” – 3 500,00 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.  

 

 

Serce dla potrzebujących 

W Milejewie, Kamienniku Wielkim i Pomorskiej Wsi ustawione zostały 

pojemniki przeznaczone do zbiórki plastikowych nakrętek. Pojemniki zostały 

zakupione ze środków Gminy Milejewo. Dochód ze sprzedaży zebranych 

nakrętek zostanie przekazany na pomoc osobom potrzebującym, wybranym przez 

mieszkańców tych miejscowości. 

W Hucie Żuławskiej i Zalesiu również znajdują się pojemniki na nakrętki, które 

zostały tam ustawione z inicjatywy i środków finansowych mieszkańców tych 

miejscowości. 

Każdy, kto wrzuci do pojemników zebrane przez siebie nakrętki, oprócz pomocy 

osobom potrzebującym przyczynia się również do ochrony środowiska. 

Plastikowe nakrętki przerabiane są w procesie recyklingu na granulat, z którego 

następnie powstają, m. in. wiadra budowlane, doniczki, czy łopatki. 
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Biblioteka 

 W gminie w 2021 r. funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna 

oraz punkty biblioteczne, których działanie w danym roku uzależnione jest  

od otwarcia świetlic wiejskich.  

 Księgozbiór liczył sobie około 10 000 samych nowych woluminów,  

zaś regularnie wypożyczających osób było aż 596 z czego, aż 297 osób, to dzieci 

w wieku przedszkolnym. Wypożyczono 4632 książek, co również jest rekordową 

liczbą, tak jak i ilość Użytkowników. 

 W bibliotece w roku 2021. zatrudniony był jeden pracownik. 

 Użytkownicy biblioteki mogli skorzystać z nowoczesnego laptopa  

z bezprzewodowym dostępem do internetu. 

 Biblioteka wdrażała nieustannie rekomendowany przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego system biblioteczny Mak+, dzięki czemu jej 

Użytkownicy mogli, korzystając z katalogu on-line, zdalnie rezerwować książki 

oraz przedłużać termin ich zwrotu. 

 W roku 2021. zakupiono 502 książki. Zakupy realizowane są według  

tzw. skrzynki życzeń. 

 Na prowadzenie biblioteki i realizację jej zadań statutowych wydano  

82 406 zł.  

 W roku 2021. biblioteka przeprowadziła lekcje biblioteczne oraz brała 

udział w akcji „Mała książka, wielki człowiek”, w których wzięły udział 

wszystkie przedszkolaki w Gminie Milejewo. Otrzymały one wyprawki 

książkowe wraz z gadżetami. 

 Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

wyniosła aż 4513. Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców, to aż 147. 

Biblioteka uruchomiła także własny kanał filmowy na platformie YouTube. 

Wszystkie usługi biblioteczne w roku 2021. były świadczone nieodpłatnie. 
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Działalność gospodarcza 

W 2021 r. w Urzędzie Gminy działalność gospodarczą założyło  

13 podmiotów gospodarczych, zawiesiło 9 przedsiębiorców, 3 osób wznowiło 

działalność. Zmiany w działalności gospodarczej dokonano dla   38 podmiotów 

gospodarczych, 12 przedsiębiorców działalność wyrejestrowało. Najczęściej 

wiodącym przedmiotem wykonywania działalności były usługi budowlane, 

transport drogowy, naprawa pojazdów samochodowych oraz usługi instalacji  

wodno-kanalizacyjnych.  

 

Zezwolenia na alkohol w 2021r. 

W roku 2021 obowiązywały następujące uchwały Rady Gminy Milejewo  

z zakresu wydawania zezwoleń na alkohol: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 2021r. na terenie Gminy Milejewo funkcjonowało  

8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadających zezwolenie  

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, posiadające 
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zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży. 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 

2021r.: 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży:  

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 8 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  

6 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 5 zezwoleń. 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 2 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  

0 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu  - 0 zezwoleń. 

 W roku 2021 nie wydano żadnych zezwoleń na jednorazową sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku wyniosła 33 941,42 zł. 
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

W 2021r. realizowane były następujące programy zdrowotne: 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milejewo  

na lata 2016-2025 przyjęta uchwałą Nr XII/64/2015 Rady Gminy 

Milejewo    dnia  29 grudnia 2015r.  

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty uchwałą  

Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Milejewo     dnia  17 grudnia 2020r.  

 

Na realizację gminnych programów profilaktycznych w 2021r. wydatkowano 

środki finansowe  pochodzące   z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w wysokości   30 272,26 zł . 

Realizacja zadań była ograniczona i dostosowana do występującej sytuacji 

związanej     z Pandemią COVID-19.            

Zarządzeniem Wójta Gminy Milejewo  Nr 76/2017 dnia 27  listopada 2017r. 

została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Milejewo Nr 35/21 z dnia 15 czerwca 2021r.  

w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych, która działała w oparciu o ustawę o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu 

narkomanii realizując zadania przyjęte w  gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

na 2021r.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała 

przestrzegając zasady reżimu sanitarnego. Wydawała postanowienia  

dla przedsiębiorców w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń  

na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych. Rozpatrywała wnioski   
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i podejmowała działania  do osób, co do których zaistniało podejrzenie 

nadużywania alkoholu.  

 

Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie w roku 2021 realizował  

na terenie Gminy Milejewo zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej wynikające w szczególności z ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 

 Realizacja budżetu 

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę  

6.365.556,45zł, w tym dotacja budżetu państwa 5.305.205,79zł.  

Udział procentowy finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 

wyniósł 2,07% natomiast 97,93% stanowiły środki z budżetu państwa.  
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Struktura wydatków GOPS-u  w roku 2021 w podziale na rozdziały  

Rozdział zgodnie z klasyfikacją budżetową Środki 

własne 

gminy 

Dotacje z 

budżetu 

państwa 

Domy pomocy społecznej 126455,03 0,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

0,00 10948,71 

 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

52885,00 42719,51 

 Zasiłki stałe 0,00 117005,17 

 Ośrodki pomocy społecznej 260107,17 181111,07 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

56902,97 0,00 

 Pomoc w zakresie dożywiania 16000,00 64000,00 

 Pozostała działalność 14034,84 8000,00 

 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

7404,75 29619,00 

 Świadczenia wychowawcze 26763,25 3647101,95 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

27742,17 1568018,36 

 Karta Dużej Rodziny 0,00 220,61 

 Wspieranie rodziny 52541,74 715,86 

Rodziny zastępcze  32713,28 0,00 
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Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 

kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

0,00 22546,00 

Łącznie 673550,20 5692006,25 

 

 

 Realizacja zadań 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie udzielił 

wsparcia 96 rodzinom, zaś liczba osób w tych rodzinach wynosiła 222. 

Gminę Milejewo według stanu na dzień 31.12.2021r. zamieszkuje 3409 osób.  

Z dokonanej analizy wynika, że 3,55%  ogółu mieszkańców zostało objętych 

pomocą. 

 Głównym powodem trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo i 

bezrobocie. Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy 

społecznej była niepełnosprawność. Pozostałą strukturę trudnej sytuacji życiowej 

i powody przyznawania pomocy społecznej przedstawia tabela.  

Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec czego 

nie są sumowane. 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 9 11 

Bezdomność  4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 5 24 



 

    Milejewo, maj 2022r. 
77 

              w tym:  wielodzietność 4 21 

Bezrobocie 37 107 

Niepełnosprawność  33 66 

Długotrwała i ciężka choroba 13 21 

Sieroctwo 0 0 

Narkomania 0 0 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

11 41 

               w tym:   rodziny niepełne 6 23 

                              rodziny wielodzietne 2 13 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Alkoholizm 5 6 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

1 1 

Zdarzenie losowe 0 0 

 

 

 

 

 

Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Typy rodzin objętych pomocą 

społeczną 

Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinie 

Rodziny ogółem 96 222 

O liczbie osób w rodzinie 1 43 43 

2 19 38 
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3 13 39 

4 10 40 

5 6 30 

6 i 

więcej 

5 32 

Rodziny z dziećmi ogółem 27 108 

O liczbie dzieci 1 11 27 

2 6 25 

3 6 30 

4 2 12 

5 0 14 

6 i 

więcej 

0 0 

Rodziny niepełne ogółem 12 40 

 1 8 18 

 2 0 0 

 3 3 15 

 4 i 

więcej 

1 7 

Rodziny emerytów i rencistów 

ogółem 

6 17 

O liczbie osób w rodzinie  1 2 2 

2 0 4 

3 0 1 

4 i 

więcej 

0 0 
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Zasiłki i pomoc w naturze 

   Zasiłek stały przysługuje: 

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy  

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

• pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również 

dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie. 

 Wskazanym świadczeniem objęto 22 osób, w tym 21 osób samotnie 

gospodarujących i 1 osoba w rodzinie. Na realizację wskazanego świadczenia 

wydatkowano 117.005,17zł. 

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów korzystania ze świadczenia 

w formie zasiłku okresowego, jednak wybrany jest problem główny, wiodący. 

W roku sprawozdawczym świadczeniem objęto 21 osób, na kwotę 42.720,00 zł, 

 w tym z tytułu: 

• bezrobocia –   15 osób na kwotę 34779,00zł; 

• długotrwałej choroby –  3 osób na kwotę 2600,00zł; 

• niepełnosprawności –  1 osoba na kwotę 1309,00 zł; 

• innych powodów –   2 osoby na kwotę   4032,00zł. 
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Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany 

zasiłek celowy. Świadczenie przyznawane jest w szczególności na pokrycie 

części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie  

o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany 

specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznano 18 osobom i w tym celu 

wydatkowano kwotę 3450,00zł.  

 

Schronienie.  

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia jeżeli jest tego pozbawiona.  

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca  

w noclegowni schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Schronienie zapewniono 5 osobom bezdomnym. W wyniku powyższego zadania 

wydatkowano kwotę 42.435,00 zł 

 

Pogrzeb 

W roku 2021 nie sprawowano pogrzebu dla osób, które nie miały bliskiej 

rodziny uprawnionej do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów.  
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Usługi opiekuńcze 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 

wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze. W roku sprawozdawczym 

opieką objęto 4 osoby.  

Osoby wymagające usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność  

za przyznane świadczenie. Koszt realizacji usług opiekuńczych wyniósł 56902,97 

zł. 

Usługi opiekuńcze realizowane były poprzez: 

• 1 opiekunkę wykonujących zadanie na podstawie umowy o pracę, 

 

 Pomoc w zakresie dożywiania 

 Dożywianie jest zadaniem własnym gminy objętym dotacją celową 

budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. 

Z dotacji realizowany był gorący posiłek dla dzieci w przedszkolach, szkołach, 

bursach  

i internatach. W ramach Programu  realizowano również świadczenia w formie 

zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz pomoc rzeczową w formie 

paczek.  

 

Realizacja programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

Liczba osób 

objętych 

świadczeniem 

Środki  

finansowe 

a. dożywianie dzieci w formie posiłku 35 9134,00 

b. dożywianie – zasiłek celowy 139 63106,00 

c. świadczenie rzeczowe 76 7000,00 
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d. dożywianie dzieci w formie posiłku bez 

wydania decyzji administracyjnej 

2 760,00 

ŁĄCZNIE 80.000,00 

Źródło finansowania Programu 

a. środki własne gminy 16000,00 

b. dotacja celowa 64.000,00 

                                         ŁĄCZNIE 80.000,00 

 

Stypendia i zasiłki szkolne 

Realizacja 

stypendiów i zasiłków 

szkolnych 

Liczba osób 

objętych 

świadczeniem 

Dotacja 

budżetu 

państwa  

Wkład własny 

gminy 

Stypendia  29 28138,00 7404,75 

Zasiłki szkolne 4 1480,95 0,00 

Razem 33 29619,00 7404,75 

 

W sprawie stypendiów w roku 2021 łącznie wydano 49 decyzji 

administracyjnych, w tym 3 decyzji odmawiających przyznania stypendium  

z uwagi na przekroczenie wymaganego kryterium dochodowego.  

 

Świadczenia rodzinne 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczenia 

1 Zasiłek rodzinny i dodatki: Urodzenia dziecka, 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowywania dziecka, kształcenia i 

4118 444724,43 
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rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

2 Zasiłek pielęgnacyjny 1149 248000,00 

3 Świadczenie pielęgnacyjne  217 421434,00 

4 Specjalny zasiłek opiekuńczy 12 7440,00 

5 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

24 24000,00 

6 Składki emerytalne i rentowe 151 76426,00 

7 Zasiłki dla opiekuna 48 29761,00 

8 Świadczenie rodzicielskie 112 103104,00 

Łącznie 5831 1354889,43 

  

 

Fundusz alimentacyjny 

Rodzaj wydanych decyzji Liczba 

wydanych 

decyzji 

Ogólna liczba decyzji administracyjnych w sprawach 

funduszu alimentacyjnego dla wierzyciela 

39 

Decyzje przyznające 39 

Decyzje odmowne 0 

Ogólna liczba decyzji administracyjnych dotyczących 

dłużnika alimentacyjnego 

2 

Decyzje w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

2 
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Decyzje w sprawie zabrania prawa jazdy  0 

Przyłączenie i przystąpienie do egzekucji 0 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie    

Na terenie Gminy Milejewo działa Zespół Interdyscyplinarny, którego 

zadaniem jest diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie.  

W roku 2021 Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania wobec  

7 rodzin, w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedurę wszczęto  

w 4 rodzinach, zaś zakończono w 7. Koszt realizacji zadania 738,00 zł ze środków 

własnych gminy. 

Szczegółowe informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

zawiera odrębne sprawozdanie. 

 

 

 Realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa na lata 2014-2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie w ramach współpracy  

z Bankiem Żywności w Olsztynie realizuje Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020. W okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku  

pomocą żywnościową objęto 382 osoby. Podział grupy objętej wsparciem  

ze względu na płeć, wiek przedstawia tabela.   
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Liczba osób objętych pomocą żywnościową od I do VIII 2021 

 

Ogółem 

osoby 
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195 187 107 34 241 0 72 0 310 

 

Liczba osób objętych pomocą żywnościową ze względu na kryterium 

dochodowe 

Do 100 % Od 101% do 220% ogółem 

153 229 382 

 

We wskazanym okresie wydano 1200 paczek tj. 20,81826 ton żywności. 

Paczki wydawane są przez pracowników Ośrodka przy pomocy wolontariuszy. 

 

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. 



 

    Milejewo, maj 2022r. 
86 

Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. 

Na wyposażeniu jednostek jest 8 samochodów ratowniczo–gaśniczych,  

oraz otrzymany w grudniu 2021 r. w darze od Aresztu Śledczego w Wejherowie, 

samochód osobowo-ciężarowy Peugeot Boxer. 

OSP poza działaniami ratowniczymi, prowadzi działania prewencyjne – pokazy 

działań dla dzieci     z miejscowych szkół i przedszkola, uczestniczy w turniejach 

pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego. W 2021 r. Jednostki OSP 

Milejewo uczestniczyły w wojewódzkim ćwiczeniu pożarniczym na terenie 

Gminy Młynary, gdzie ćwiczono współdziałanie przy masywnym pożarze lasów. 

Bieżąca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej finansowana jest dotacji 

otrzymanych z budżetu Gminy oraz KSRG. 

 

Wyposażenie jednostek OSP w Gminie Milejewo.      

Nazwa jednostki Liczba 

strażaków 

Pojazdy 

 

OSP Milejewo 22 Volvo FLD3 C, STAR 266, Peugeot 

Boxer 

OSP Ogrodniki 8 Mercedes Benz LP 709 

OSP Rychnowy 10 Ford FT 100 LT 

OSP Majewo 12 Star 244, VW Transporter 

OSP Pomorska Wieś   8 Star 244 

 

 

 

W roku 2021 strażacy–ochotnicy uczestniczyli w 34 działaniach i akcjach 

ratowniczych, w tym dotyczących : 

• gaszenia pożaru 7 razy, w tym 6 na terenie gminy, 1 poza, 
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• miejscowych zagrożeń – 23 razy, w tym 7 do powalonych drzew i 8  

do gniazd pszczół i szerszeni, 

• wypadków drogowych - 4 razy (3 na terenie gminy, 1 poza) 

• ponadto trzykrotnie dowozili inwalidów do punktu szczepień. 

                   

OSP poza działaniami ratowniczymi, prowadzi działania prewencyjne – pokazy 

działań dla dzieci    z miejscowych szkół i przedszkola, uczestniczy w turniejach 

pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego. W 2022 r. Jednostki OSP 

Milejewo uczestniczyły w wojewódzkim ćwiczeniu pożarniczym na terenie 

Gminy Młynary, gdzie ćwiczono współdziałanie przy masywnym pożarze lasów. 

Bieżąca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej finansowana jest dotacji 

otrzymanych z budżetu Gminy oraz KSRG. W styczniu OSP Milejewo brała 

udział w finale WOŚP. W pierwszych dniach kwietnia 2021 r. strażacy 

uczestniczyli w dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy 

zakupionych ze środków budżetu gminy. 

 

Ogółem na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę:  62724,56 zł. 

 

W 2021 r. ze środków gminnych przeznaczono 840 zł na doposażenie gminnego 

magazynu Obrony Cywilnej  w płaszcze przeciwdeszczowe i kamizelki dla 

Gminnej Formacji Obrony Cywilnej. 

         

Bezpieczeństwo mieszkańców 

Wydatki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców były realizowane  

w formie przekazania dla Komendy Miejskiej  Policji w Elblągu dofinasowania 

do zakupu radiowozu, w kwocie:  8 000,00 zł 
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W 2021 r. ze środków gminnych przeznaczono 840 zł na doposażenie gminnego 

magazynu Obrony Cywilnej w płaszcze przeciwdeszczowe i kamizelki dla 

członków Gminnych Formacji Obrony Cywilnej. 

 

Wybrane wydarzenia, które odbyły się na terenie  

Gminy Milejewo  

1. Porozumienie Gminy Milejewo z WFOŚiGW w Olsztynie 

Wójt Gminy Milejewo podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, porozumienie w sprawie 

utworzenia w Urzędzie Gminy Milejewo punktu konsultacyjno–informacyjnego 

rządowego programu “Czyste powietrze”. 

Dzięki rozpoczętej współpracy, mieszkańcy Gminy Milejewo  mogą otrzymać 

wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” a także uzyskać 

pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.  

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl  

w zakładce CZYSTE POWIETRZE. 
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2. Uroczyste otwarcie Klubu Senior + 

W obecności  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego - Pana Artura 

Chojeckiego, Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Elbląskiego – Genowefy 

Kwoczek, Radnych Rady Gminy Milejewo, Sołtysów, licznie przybyłych gości, 

a przede wszystkim w obecności naszych kochanych Seniorów, nastąpiło 

uroczyste otwarcie Klubu Seniora, utworzonego w ramach Rządowego Programu 

Senior +. Klub jest częścią Centrum Aktywności Lokalnej, które powstało  

w obiekcie po byłej Szkole Podstawowej w Pomorskiej Wsi. W centrum od lipca 

działa Klub Malucha prowadzony przez TPD Oddział w Elblągu w partnerstwie 

z Gminą Milejewo. Zarezerwowaliśmy również pomieszczenia dla oddziału 

przedszkolnego, jak również mamy tu świetlicę wiejską. Myślę, że Centrum 

Aktywności Lokalnej można z powodzeniem nazwać Międzypokoleniowym 

Centrum Aktywności Lokalnej. 

Uroczystość otwarcia klubu uświetnił występ zespołu Wysoczanki. 
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3. Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

Dwie pary małżeńskie z terenu gminy Milejewo, obchodzące w 2021 roku 

jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, zostały uhonorowane Medalami  

Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wyróżnienie przyznawane jest przez 

Prezydenta RP osobom, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat. Jubilaci 

świętowali w obecności władz gminy i swoich rodzin, podczas 

okolicznościowego spotkania, które miało miejsce 17 września 2021 roku, w sali 

ślubów Urzędu Gminy w Milejewie. 

Wspólnie przeżyli ze sobą 50 lat Państwo: Zuzanna i Stanisław Sarneccy  

oraz Państwo Marianna i Franciszek Faryna.  
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Wójt Gminy Milejewo Krzysztof Szumała pogratulował Dostojnym Jubilatom 

wspaniałego jubileuszu oraz życzył kolejnych wspólnie przeżytych lat w zdrowiu, 

przyjaźni i wzajemnym szacunku. Wyróżnione medalami pary małżeńskie 

otrzymały również listy gratulacyjne od Wojewody Warmińsko Mazurskiego 

Pana Artura Chojeckiego. 
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4. Święto  Niepodległości 

Uroczystości związane ze 103 rocznicą odzyskania niepodległości miały  

w tym roku w naszej gminie dwudniowy przebieg. 

Pierwszego dnia przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

przeszły pod pomnik  upamiętniający odzyskanie niepodległości, gdzie  

po złożeniu kwiatów odśpiewały hymn. Wieczorem, w Stobojach, Pani sołtys 

Barbara Sierocka i zespół Wysoczanki przygotowały wieczór patriotyczny. 

Drugi dzień rozpoczął się od złożenia pod pomnikiem biało – czerwonych 

wiązanek kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych i druhów 

strażaków z OSP w asyście pocztów sztandarowych.  

Następnie w kościele parafialnym w Milejewie odprawiona została msza święta 

w intencji Ojczyzny. 
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5. Konkurs fotograficzny – rozdanie nagród 

      W marcu został ogłoszony konkurs fotograficzny skierowany  

do mieszkańców Gminy Milejewo pod hasłem „Gmina Milejewo w obiektywie”  

Na konkurs fotograficzny wpłynęło łącznie 18 prac w trzech kategoriach 

wiekowych: 

• I kategoria wiekowa – dzieci  do lat 13 – 8 prac 

• II kategoria wiekowa – młodzież  od 14 do 18 lat  – 5 prac 

• III kategoria wiekowa – osoby dorosłe – 6 prac (jedna odrzucona –  

nie dotyczyła Gminy Milejewo)  

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy. 

Wszystkim laureatom gratulujemy nagród i wyróżnień 

Pełna lista osób nagrodzonych na stronie internetowej www.milejewo.pl  

http://www.milejewo.pl/
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6. Świąteczny czas 

Przed budynkiem Urzędu Gminy ustawiona i rozświetlona została 

symboliczna choinka. 

Również druhowie z OSP Milejewo ustawili już szopkę bożonarodzeniową, którą 

można podziwiać w centrum Milejewa przy pomniku Serca Pana Jezusa. 
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Ograniczenia pracy urzędu spowodowana stanem epidemii  

W następstwie wprowadzonego stanu epidemii związanego  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i nałożonych wytycznych  

oraz zaleceń w zakresie funkcjonowania urzędów, instytucji państwowych  

i samorządowych gmina Milejewo wdrożyła procedury, których celem było: 

zwiększenie bezpieczeństwa pracowników urzędu, jednostek podległych, 

firm współpracujących oraz interesantów, minimalizowanie ryzyka zakażenia, 

ograniczenie liczby kontaktów w placówkach w danym przedziale czasowym, 

tym samym chroniąc pracowników przed możliwym zakażeniem, podejmowanie 

na bieżąco szybkich działań dostosowanych do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

Pomimo tych obostrzeń interesanci Urzędu byli przyjmowani i obsługiwani 

na bieżąco – z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Zalecane było załatwiane spraw urzędowych w formie telefonicznej  

i korespondencyjnej: pocztą tradycyjną na adres urzędu, drogą elektroniczną  

oraz przez skrzynkę ePUAP: Interesanci mieli również możliwość składania 

pism, wniosków i podań w formie papierowej do Skrzynki Podawczej 

umieszczonej bezpośrednio przed wejściem do budynku Urzędu. 

 

Działalność świetlic wiejskich 

Działalność świetlic wiejskich  w 2021 roku różniła się od dotychczasowej 

ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia 

bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady 

mające ważny cel – ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum 

poczucia bezpieczeństwa dla pracowników oraz uczestników zajęć.  
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Niemniej jednak w świetlicach prowadzone były zajęcia z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

W Zalesiu- Wiosce Smerfów odbyły się dwie wizyty studyjne uczniów ze szkół 

podstawowych z Elbląga i Pasłęka.  W grudniu odbyło się spotkanie z Mikołajem, 

dzieci otrzymały paczki pozyskane z Fundacji „Przyjaciółka”. 

 

 

Działalność w reżimie sanitarnym prowadziły również świetlice w  Hucie 

Żuławskiej i Rychnowach. W sierpniu w ramach zajęć odbyły się warsztaty 

kulinarne poświęcone zdrowemu stylowi odżywiania. Dzieci wykonywały 

koktajle owocowo-warzywne. 
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Dzieci ze świetlic wykonywały ozdoby, stroiki i kartki świąteczne na jarmark 

bożonarodzeniowy, który odbył się w dniu  13 listopada w Hucie Żuławskiej. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” zrealizował  projekt   

pt.: ,,NA LUDOWO” - celem, którego jest upowszechnianie ludowej tradycji  

i folkloru przez zespół wokalny ,,WYSOCZANKI” na terenie gminy oraz powiatu 

elbląskiego - działania aktywizują mieszkańców Zalesia, Pomorskiej Wsi  

i Stobojów. We współpracy ze Studiem Artystycznym Katarzyny Panicz nagrane 

zostały 3  teledyski w scenerii pięknych  krajobrazy Gminy Milejewo.  
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Otrzymane w 2021 roku wyróżnienia i nagrody 

 

Gmina Milejewo z kolejną nagrodą 

Rada Programowa Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości, przyznała 

Gminie Milejewo zaszczytny tytuł „Gmina Roku 2020” Decyzją Rady 

Programowej, Wójt Gminy Milejewo – Krzysztof Szumała otrzymał tytuł „Wójt 

Roku” Wraz z tytułami otrzymaliśmy statuetki „Orzeł Polskiego Samorządu 

2020” Wszystko zaczęło się od nominacji, którą otrzymaliśmy od Ogólnopolskiej 

Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. W uzasadnieniu podano,  

że nominacja Gminy Milejewo jest wynikiem nienagannej polityki w zakresie 

uczciwości i rzetelności oraz działań zmierzających do wzrostu jakości życia 

mieszkańców i wzrostu pozycji Gminy w regionie. 
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Gmina dobra do życia 

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra  

do Życia” opracowanego przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego  

z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 

Nauk (PAN). 

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach 

składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. 

wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość 

oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji  

czy zieleni. 

Nasza Gmina, ze wskaźnikiem 47,61, została oceniona najlepiej ze wszystkich 

gmin Powiatu Elbląskiego i Braniewskiego. 
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Samorządowiec 2021 

Podczas V Kongresu Przyszłości w sali konferencyjnej UWM w Olsztynie, 

zostały przyznane statuetki dla najpopularniejszych samorządowców Warmii  

i Mazur 2021 roku,  w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. 

Tytuł najpopularniejszego wójta otrzymał Krzysztof Szumała – wójt Gminy 

Milejewo. 

 

 

 

 

 

 

 


