ZARZĄDZENIE NR 58/2020
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie za rok 2019
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się raport o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie za rok 2019 stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Nowe Miasto
Lubawskie.
§ 3. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Tomasz Waruszewski
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Szanowni Państwo.
Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Po raz drugi przekazuję Państwu Raport o stanie gminy. Dokument ten stanowi
podsumowanie działalności wójta za 2019 rok. Stanowi on rzetelne źródło wiedzy o naszej
Gminie oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności jego Mieszkańców. Zebrano
w nim podstawowe informacje, dane statystyczne, a także analizy i zestawienia, które mogą
być dla Państwa użyteczne i ciekawe.
Jestem przekonany, że informacje zamieszczone w raporcie mogą stanowić podstawę
do rzeczowej i efektywnej dyskusji nad dalszym rozwojem naszej Gminy.
Rok 2019 dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie był kolejnym bardzo bogatym w inwestycje
okresem. Mając jednak na względzie sytuację wywołaną pandemią, może to być ostatni tak
owocny rok, na dłuższy czas.
Biorąc pod uwagę zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo proszę, abyście Państwo ze zrozumieniem przyjęli fakt, iż debata nad tym
dokumentem odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Życzę przyjemnej lektury.
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Tomasz Waruszewski
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I.
1.

Informacje ogólne
O GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE I JEJ MIESZKAŃCACH

Gmina Nowe Miasto Lubawskie położona jest w południowo – zachodniej części
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jest gminą okalającą gminę miejską Nowe
Miasto Lubawskie. Złożona jest z 16 sołectw. Położona jest w obrębie Trasy Kopernikańskiej,
w południowo – zachodniej części Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Jej powierzchnia zajmuje obszar 138 km2, który charakteryzuje się niezwykle
urozmaiconą rzeźbą terenu. Około 51% powierzchni nowomiejskiej gminy zajmują obszary
objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Skarliński Obszar Chronionego
Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel to powierzchnia około 69,70 km2. Od 1994 roku
cała gmina włączona została w obszar Zielonych Płuc Polski. Na jej terenie znajdują się
również obszary Natura 2000 – Dolina Drwęcy, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju zajmujące
6,49 km2,w tym 6 km2 pokrywa się powierzchnią z obszarami chronionego krajobrazu.
Środowisko przyrodnicze gminy bogate jest również w tereny leśne, które zajmują 19%
powierzchni gminy.
Rzeka Drwęca, będąca rezerwatem przyrody, płynąca na terenie gminy na dł. ok. 9,5 km
stanowi jej oś hydrograficzną. Uchodzą do niej rzeki i niewielkie cieki odwadniające tereny
gminy – Wel, Groblica, Radomka, Skarlanka. Jeziora zajmują ok. 5% powierzchni gminy –
największe to Skarlińskie i Radomno. Często spotykanymi widokami są więc kajakarze
zmagający się z meandrami rwących miejscami rzek, turyści i mieszkańcy chętnie
spędzający czas nad brzegiem jezior.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie liczy ponad 8 tysięcy osób. Na dzień 31 grudnia 2019 r.
liczba mieszkańców Gminy wynosiła 8 370 osób (dot. osób zameldowanych na pobyt stały
i czasowy), w tym 4 127 kobiet (o 21 mniej niż w 2018 r.) i 4 243 mężczyzn (o 15 więcej niż
w 2018 r.).
Rysunek 1. Liczba mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
▪

▪

▪

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 905 osób, a liczba
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 997, łącznie 1902 osoby (o 13 więcej niż
w 2018 roku),
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym wynosiła 2 353 osób, a liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym wynosiła 2 794, łącznie 5 147 osób (o 44 osoby mniej niż w 2018
roku),
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 869, a liczba mieszkańców: 452,
łącznie 1 321 osób (o 25 osób więcej niż w 2018 roku).

Rysunek 2. Struktura wiekowa mieszkańców gminy w 2019 roku

Struktura wiekowa w 2019 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

Liczba mieszkańców w stosunku do roku 2018r. nieznacznie zmniejszyła się (0 6 osób).
W 2019 r. narodziły się w Gminie 104 osoby (o 6 osób więcej niż w 2018 roku), w tym 55
dziewczynek i 49 chłopców, a zmarło 91 osób (tyle samo co w 2018 roku).
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Rysunek 3. Mieszkańcy gminy na przestrzeni lat 2005-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności

2. O JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY I SPÓŁKACH KOMUNALNYCH
Wójt realizował zadania Gminy przy pomocy gminnych jednostek i spółek:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie –
realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
stypendiów socjalnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych; Budżet
Ośrodka w roku 2019r. wynosił 17 309 207,01 zł – w tym otrzymane dotacje
na realizację zadań zleconych wynosiły 15 883 815,30 zł.
W Ośrodku zatrudnionych było 28 pracowników w ramach umowy o pracę
(w tym 6 pracowników socjalnych (w tym: 5 terenowych przeprowadzających
wywiady środowiskowe w terenie, 1 wykonujący zadania administracyjne),
10 pracowników administracji (z tego Dyrektor i dwóch pracowników księgowości
oraz 7 pracowników realizujących zadania zlecone - świadczenia rodzinne
i alimentacyjne, świadczenia wychowawcze – 500+, oraz świadczenia Dobry Start –
300+), 2 asystentów rodziny, 10 opiekunek środowiskowych oraz 13 osób w ramach
umów zlecenie (w tym 11 opiekunek środowiskowych).
Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
na umowy o pracę oraz umowy zlecenia w 2019 r. wyniosły 1 047 389,55 zł.
Ponad ¾ środków w budżecie Ośrodka – 14 869 132,00 stanowiły środki na wypłatę
świadczeń dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie: świadczenia
wychowawcze (500+) wyniosły 8 739 009,21 zł świadczenie wypłacono
1 097 rodzinom, dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego
było 1854; świadczenia rodzinne wyniosły 5 189 487,58 zł, liczba rodzin
pobierających świadczenia rodzinne wynosiła 716 – stan na XII 2019; zasiłki
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okresowe 363 036,21 zł przyznano dla 137 rodzin; zasiłki stałe 207 099 zł przyznano
45 osobom; świadczenie Dobry Start (300+) 370 500 zł przyznano na 1 235 dzieci –
środki pochodziły w całości z dotacji celowej.
Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 10 osób przebywało w Domach Pomocy Społecznej –
koszt realizacji tego zadania wyniósł 338 274,14 zł. Realizacja usług opiekuńczych
u 25 osób starszych wyniosła 206 299,06 zł (otrzymana dotacja wyniosła 40 420 zł),
realizacja dodatków mieszkaniowych 45 094,89 dla 23 rodziny; 180 300,00 zł
stypendia dla 99 rodzin dla 230 dzieci (otrzymana dotacja 140 240 zł).
2) Szkół: Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, Szkoły Podstawowej
im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach; Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jamielniku, Szkoły Podstawowej w Radomnie, Szkoły Podstawowej w Skarlinie –
realizujących zadania oświatowe. W 2019 roku szkoły łącznie zrealizowały budżety
na kwotę: 9 162 607,52 zł, szkoły miały łączne zatrudnienie na poziomie
105,34 etatów, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowały 8 135 259,56 zł.
Liczby te w podziale na poszczególne szkoły przedstawiały się następująco:
Tabela 1. Pracownicy Szkół i ich wynagrodzenia

ZS Bratian

SP Jamielnik SP Gwiździny SP Radomno SP Skarlin

Roczny budżet szkół

3 156 908,12

2 483 767,52

Liczba pracowników
(w etatach)

40,05

23,55

2 255 565,54

2 080 513,21

889 118,78

914 147,44

945 935,98

502 043,30

199 463,98

100 468,08

133 467,27

114 535,98

wynagrodzenie
nauczycieli
wynagrodzenie
obsługi

1 105 594,01
12,62

1 266 560,41
15,05

1 149 777,46
14,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych oświatowych

3) Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie – prowadzącego działalność statutową
służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb mieszkańców gminy Nowe Miasto
Lubawskie w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji. W strukturach
Gminnego Centrum Kultury działa: 6 bibliotek w miejscowościach: Gwiździny,
Jamielnik, Bratian, Radomno, Skarlin, Tylice; boisko wielofunkcyjne ORLIK
w Bratianie; Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie. GCK jest także
administratorem świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy. W 2019 roku
Gminne Centrum Kultury wydatkowało kwotę 803 250,40 zł, z czego 660 000,00
stanowiła dotacja Gminy. Stan zatrudnienia wynosił 7,25 etatu, a wartość
wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ze wszystkimi pochodnymi była
na poziomie 427 965,49 zł.
4) Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. – spółka komunalna ze 100%
udziałem gminy – realizująca zadania gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków oraz inne zadania zlecone;
Podstawowym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. jest
dostawa wody i odbiór ścieków na terenie gminy. Sprzedaż wody w roku 2019
wyniosła 286 566 m3 natomiast ilość ścieków odebranych od mieszkańców gminy
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kształtowała się na poziomie 63 587 m3 . Celem doprowadzania do mieszkańców jak
najlepszej jakości wody Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o.
korzystając ze wsparcia Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz funduszy unijnych
w 2019 roku zakończył budowę nowej stacji uzdatniania wody w Skarlinie wraz
z przebudową sieci wodociągowej w tej miejscowości. Ponadto Zakład Usług
Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. wykonuje roboty budowlane oraz świadczy
usługi na rzecz innych podmiotów głównie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
i drogowej. W 2019 roku przychód z tytułu zadań związanych z gospodarką wodnościekową wyniósł 2 921 258,50 zł.
W 2019 roku Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. osiągnął całkowity
przychód na poziomie 4 828 827,53 zł, koszty opiewały na kwotę 4 711 277,87 zł, a
wynik finansowy wyniósł + 113 104,66 zł. Zakład zatrudniał 27 osób w tym 21 na
umowę o pracę i poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 1 402 310,75 zł.
5) Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie - który wykonuje pozostałe ustawowe
zadania gminy. W 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 11 315 pism, a wysłano
z niego 10 467 przesyłek. W Urzędzie Gminy średnia roczna liczba zatrudnionych
w 2018 roku wyniosła 34,10 etatu (z robotami publicznymi). Koszt wynagrodzeń
z pochodnymi wyniósł 2 394 872, 38 zł. Jest to najniższy poziom wydatków
na wynagrodzenia w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu nowomiejskiego.

II. Informacje finansowe
1.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok został uchwalony w dniu
19 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy nr II/10/2018. W trakcie roku budżetowego
budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami
Wójta. Ostateczny plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 2. Wykonanie planu budżetu za 2019 rok
Lp.

Treść

Plan budżetu
Gminy na 2019 rok

Wykonanie
budżetu Gminy
za 2019 rok

1

DOCHODY BUDŻETOWE

52 922 072,54

49 468 789,94

1.1

Dochody bieżące

42 883 382,19

42 382 554,75

1.2

Dochody majątkowe

10 038 690,35

7 086 235,19

2

WYDATKI BUDŻETOWE

57 782 307,64

53 751 492,77

2.1

Wydatki bieżące

38 601 118,77

36 868 953,48

2.2

Wydatki majątkowe

19 181 188,87

16 882 539,29

3

DEFICYT (1-2)

-4 860 235,10

-4 282 702,83

4

NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)

4 282 263,42

5 513 601,27

5

PRZYCHODY BUDŻETU

5.1

Kredyty

5.2

Wolne środki z lat ubiegłych

6

ROZCHODY BUDŻETU

6.1

Spłaty kredytów

6.2

Pożyczki (udzielone)

7

KWOTA DŁUGU

8 737 235,10

8 737 235,10

7 500 000,00

7 500 000,00

1 237 235,10

1 237 235,10

3 877 000,00

3 876 889,00

3 812 000,00

3 812 000,00

65 000,00

64 889,00

20 402 000,00

20 402 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

W tabeli nr 3 przedstawione zostały główne źródła dochodów gminy w latach
2018 - 2019.
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Tabela 3. Główne źródła dochodów gminy w latach 2018 - 2019
Lp.

Wyszczególnienie

2018

2019

I

DOCHODY WŁASNE

9 889 324,60

10 324 673,12

1

Wpływy z podatków

3 568 289,02

3 768 776,45

Podatek od nieruchomości

2 673 655,28

2 816 410,68

Podatek rolny

758 002,94

774 939,37

Podatek leśny

84 600,80

83 244,40

Podatek od środków transportowych

52 030,00

94 182,00

2

Wpływy z opłat

188 820,32

203 790,84

3

Dochody z majątku gminy

477 269,20

499 308,12

4

Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy

328 899,21

316 432,22

5

Udziały w podatkach budżetu państwa

4 129 262,20

4 619 232,77

6

Dochody pozyskane z innych źródeł

21 709,88

175 994,60

7

Dochody z usług

8

Pozostałe dochody

II

SUBWENCJE

82 439,62

108 406,11

1 092 635,15
14 291 155,00

632 732,01
14 672 211,00

8 192 451,00

8 476 699,00

Subwencja wyrównawcza

5 894 988,00

5 963 817,00

Subwencja równoważąca

203 716,00

197 554,00

DOTACJE

18 932 643,16

34 141,00
24 471 905,82

Z budżetu państwa

17 438 753,94

21 489 677,46

1 493 889,22

2 810 678,22

Subwencja oświatowa

Uzupełnienie subwencji ogólnej
III

W ramach środków UE
Otrzymane od innych jst
DOCHODY OGÓŁEM

171 550,14
43 113 122,76

49 468 789,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2019 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 93,02%.
Na planowaną kwotę 19 181 188,87 zł wydatkowano 16 882 539,29 zł. Wydatki majątkowe
stanowiły 31,41% ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 4. Realizacja zadań inwestycyjnych gminy w 2019 roku
Nazwa zadania
Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagnie (dokumentacja)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bratian,
Łąki Bratiańskie, Mszanowo
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice
Ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
na
obszarze
transgraniczynym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodnościekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe
Miasto Lubawskie
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik
w działkach drogowych nr 216/60, 216/32, 216/69, 216/78, 216/112,
216/87, 216/127
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości
Pacółtowo
Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów
rolnych we si Tylice - Etap V
Zakup i montaż wiaty rowerowej
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo (ul. Skrajna,
ul. Podleśna, ul. Na stoku)
Rozbudowa dróg w miejscowości Gwiździny
Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad
jeziorem)
Budowa ul. Polnej w Bratianie
Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik
Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie
Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki
Przebudowa drogi gminnej nr 181048N Tylice-Rojewo-Tyliczki
Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr
1246N do granicy gminy w miejscowości Nawra
Kontynuacja
przebudowy
drogi
gminnej
nr
181024N
w miejscowości Pustki
Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II Radomno-Iława
Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem
przez DK nr 15 w miejscowości Bratian
Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe
Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo
- Tyliczki (granica gminy)
Wykupy nieruchomości
Budowa szamb przy budynku w Jamielniku - ul. Spacerowa 24
Budowa grilla i ogniska przy istniejącej altanie integracyjnej
w miejscowości Jamielnik
Budowa placu zabaw w Skarlinie
Budowa chodnika na cmentarzu w Gwiździnach
Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe
Miasto Lubawskie
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno
Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik
Zakup sprzętu dla OSP Jamielnik
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny

Plan

Wykonanie

6 500,00
10 000,00
9 000,00
47 000,00

6 500,00
0,00
7 350,00
43 500,00

72 000,00
1 476 000,00

58 536,59
1 454 853,94

513 000,00

388 720,47

83 600,00
4 600,00
13 000,00

72 695,00
4 600,00
13 000,00

127 000,00

121 586,85

26 600,00
29 000,00

26 251,30
26 238,00

15 000,00
1 966 900,00

11 475,00
418 478,13

21 000,00
7 900 000,00
50 000,00
47 232,00
37 130,49
30 500,00

20 843,00
7 591 159,51
50 000,00
47 232,00
37 130,00
24 000,00

712 000,00

709 238,31

1 405 353,50
60 000,00

1 399 798,41
59 529,43

10 000,00

10 000,00

22 000,00
13 040,00
12 000,00

21 000,00
13 038,00
12 000,00

56 500,00
45 000,00
398 520,00

55 746,65
35 289,86
398 134,81

50 000,00

50 000,00

45 000,00
15 000,00
420 000,00

44 887,90
15 000,00
419 918,96
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Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle
Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Gwiździny
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Skarlinie
Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie
Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku
Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego sieci
komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Szkole
Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach
Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa
bioróżnorodności
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno
Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa
i Podleśna (dokumentacja)
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku
Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach
Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego
wyposażenia
Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno
Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach
Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie
Razem

65 000,00
25 000,00
1 572 285,60

55 388,51
24 972,17
1 570 630,03

44 000,00
50 000,00
19 999,00

43 455,90
47 823,69
19 999,00

20 000,00

19 396,94

50 000,00

46 000,00

90 000,00

0,00

6 000,00

5 500,00

10 000,00
4 500,00
22 363,88
22 782,20
1 103 017,20
17 000,00

10 000,00
3 658,54
22 332,02
22 764,23
997 371,97
16 972,17

7 000,00
6 765,00
11 000,00
18 896 188,87

5 800,00
6 765,00
10 977,00
16 597 539,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

Do wydatków majątkowych, oprócz wydatków inwestycyjnych wymienionych
w powyższej tabeli, zalicza się również dotacje celowe udzielone innym jednostkom
samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne. W ubiegłym roku udzielono dotacji
celowych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 285 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
▪ powiększenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o.
poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostały pokryte wkładem pieniężnym
w wysokości 250 000,00 zł,
▪ przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Nowym Mieście Lubawskim
10 000,00 zł,
▪ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) Nielbark - dr. woj. (Brzozie) na odcinku województwa” w wysokości 25 000,00 zł.
3. STAN FINANSÓW GMINY
Na stan finansów gminy w określonym momencie czasu składają się posiadane
dochody i ich struktura, wydatki i ich struktura, stopień wykorzystania środków zwrotnych
(tj. kredytów, pożyczek, obligacji) oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych. Środki finansowe są niezbędne by finansować zadania, w tym zadania
inwestycyjne pobudzające rozwój. W celu przeprowadzenia znaczących inwestycji
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w Gminie Nowe Miasto Lubawskie niski poziom dochodów własnych uzupełniany jest
pozyskiwaniem dofinansowań unijnych. Należy jednak podkreślić, że niski poziom
dochodów
własnych
Gminy
sprawia,
że
realizowane
inwestycje
nawet
przy współfinansowaniu z UE wymagają zwiększania zadłużenia, gdyż brakuje środków
na zagwarantowanie wkładu własnego. Wykorzystanie instrumentów zwrotnych (kredytów,
pożyczek, obligacji) świadczy o aktywności władz gminy, co przy bezpiecznym poziomie
zadłużenia należy ocenić pozytywnie, gdyż wpływa na rozwój gminy.
Omawiając sytuację finansową Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedstawione zostały
wybrane parametry opisujące jej kondycję finansową:
▪

udział dochodów własnych w dochodach ogółem - pokazuje samodzielność finansową
gminy oraz stopień jej zależności od zewnętrznych źródeł finansowania, a także
atrakcyjność inwestycyjną gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym sytuacja
korzystniejsza i oznacza, że gmina jest w stanie z własnych środków kształtować
politykę finansową. Środki te cechuje swoboda w rozdysponowaniu w związku z czym
mogą najbardziej stymulować rozwój.

Rysunek 4. Dochody gminy w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

W Gminie Nowe Miasto Lubawskie poziom dochodów własnych w dochodach ogółem
kształtuje się na poziomie 21-26%. Rolniczy charakter gminy skutkuje niskim
poziomem dochodów gromadzonych z tytułu m.in. podatków od nieruchomości,
oraz dochodowych PIT i CIT. Niski poziom dochodów własnych częściowo jest
rekompensowany subwencją wyrównawczą, przy której ustalaniu uwzględnia się
różnice w poziomie dochodów podatkowych gmin. Subwencja wyrównawcza stanowi
41% ogółu otrzymywanych subwencji i zwiększa możliwości inwestycyjne gminy.
Z uwagi na taką strukturę dochodów gminy niezwykle istotne jest utrzymywanie
wydatków bieżących na zrównoważonym poziome aby wygenerować możliwie
najwięcej środków na zadania inwestycyjne służące poprawie życia mieszkańców.
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▪

dochody ogółem na 1 mieszkańca - Im wyższy wskaźnik dochodów ogółem
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tym bogatsza gmina. Od poziomu dochodów zależy
wielkość wydatków inwestycyjnych oraz pośrednio również możliwość wykorzystania
środków zwrotnych, gdyż ich poziom należy uwzględnić obliczając limit zadłużenia.
W 2019 roku wskaźnik dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł
6 023,23 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł o 750,75 zł.

▪

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - w 2019 roku wydatki majątkowe
stanowiły 31,41 % wydatków ogółem. Im więcej przeznacza się w gminie na inwestycje
tym bardziej jest ona prorozwojowa, bardziej atrakcyjna do zamieszkania
i prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na fakt, iż Gmina Nowe Miasto
Lubawskie posiada niskie środki własne, realizacja tak znacznych inwestycji jest
możliwa dzięki pozyskiwaniu środków unijnych oraz dotacji ze środków krajowych.
W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne finansowane były również kredytem.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 16 882 539,29 zł a środki na ich realizację
pochodziły z:
• dotacji krajowych – 4 176 939,91 zł,
• dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 3 450 025,13 zł,
• środków własnych – 4 395 339,15 zł,
• zaciągniętych kredytów – 4 860 235,10 zł.
Zaznaczyć należy, że cześć środków zewnętrznych zostanie przekazana dopiero w 2020
roku ale dotyczyć one będą zadań zrealizowanych w 2019 roku.

▪

wydatki majątkowe na 1 mieszkańca - wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w ubiegłym
roku wyniosły 2 055,59 zł i były wyższe o 570,59 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Poziom wydatków w zestawieniu z osiąganymi dochodami gminy wskazuje na jakość
gospodarki finansowej gminy. W rankingu wydatków inwestycyjnych 2016-2018
przygotowanym przez wydawnictwo Wspólnota Gmina Nowe Miasto Lubawskie
znalazła się na 143 pozycji wśród 1 547 gmin wiejskich w Polsce ze średnimi wydatkami
inwestycyjnymi z tych lat w wysokości 1 175,56 zł (rok wcześniej uplasowaliśmy się na
122 pozycji ze średnią kwotą wydatków inwestycyjnych z lat 2015-2017 w wysokości
975,85 zł). Taki poziom wydatków jest możliwy dzięki skutecznemu pozyskiwaniu
środków pozabudżetowych zarówno z funduszy unijnych jak i krajowych. To właśnie
one w połączeniu z dochodami własnymi są podstawą rozwoju gminy i umożliwiają
realizację inwestycji na wysokim poziomie.

▪

udział nadwyżki operacyjnej w wydatkach majątkowych - nadwyżka operacyjna
(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest wskaźnikiem
istotnym z punktu widzenia obecnych przepisów regulujących limit zadłużenia.
Uzyskanie wysokiej nadwyżki operacyjnej umożliwia realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych poprzez ich sfinansowanie lub poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów pozyskanych na cele inwestycyjne. Nadwyżki operacyjne w Gminie Nowe
Miasto Lubawskie kształtują się na poziomie od 3,4 mln zł w 2014 roku do 5,9 mln
w 2018 roku. W 2019 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 5 513 601,27 zł. Są to środki
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gminy, które stanowią wkład własny przy realizacji projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych.
▪

udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem - Gmina Nowe Miasto Lubawskie
charakteryzuje się średnim poziomem zadłużenia. Do końca 2013 roku obowiązywał
wskaźnik zadłużenia zgodnie z którym łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego nie mogła przekroczyć 60% dochodów ogółem. Poziom tego wskaźnika
świadczy o bezpiecznej i stabilnej wysokości zadłużenia. Kwota długu gminy Nowe
Miasto Lubawskie do dochodów ogółem w ostatnich latach oscyluje w granicy 40%.
Na jego podstawie można wnioskować o zrównoważonym stopniu zadłużenia. Niski
poziom wpływów do budżetu gminy oznacza konieczność korzystania z obcych źródeł
finansowania. Mimo aktywnego funkcjonowania samorządu ciągle można wskazywać
braki wymagające systematycznych działań, szczególnie w zakresie rozbudowy sieci
kanalizacyjnej, napraw czy budowy dróg, które wymagają olbrzymich nakładów
finansowych. Mając do dyspozycji określony poziom środków własnych niemożliwa
jest realizacja wszystkich działań dlatego też wsparcie środków własnych kredytami
umożliwiło realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na większą skalę
przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, a tym samym bardziej intensywny rozwój
gminy.

Tabela 5. Wskaźnik zadłużenia gminy na przestrzeni lat 2015 - 2019
2015
zobowiązania
ogółem
dochody
ogółem
wskaźnik
zadłużenia

2016

2017

2018

2019

13 268 135,36 14 973 171,68 13 906 000,00 16 714 000,00 20 402 000,00
30 056 831,23 37 490 665,60 42 397 387,68 43 113 122,76 49 468 789,94
44,14%

39,94%

32,80%

38,77%

41,24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Przepisy ustawy o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziły obowiązek opracowania
na poziomie JST wieloletniej prognozy finansowej. Jest to dokument strategiczny, wieloletni,
stanowiący podstawę rozwoju jednostek samorządowych, którego jednym z głównych
celów jest umożliwienie zachowania stabilności finansowej JST w dłuższym horyzoncie
czasowym. Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na cały okres, na który
zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Dopiero tak długa perspektywa
planowania budżetowego stwarza możliwość dobrego odczytania płynności budżetu
jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości
dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w WPF,
pozwalają na ocenę szans utrzymania płynności finansowej w przyszłości.
WPF Gminy Nowe Miasto Lubawskie sporządzana jest do roku 2034 tj. do momentu
całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku
wyniosło 20 402 000,00 zł. W 2019 roku zaciągnięto kredyty w wysokości 7 500 000,00 zł
oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 3 812 000,00 zł. W ramach tych kwot

STRONA 15
Id: BD78DAB2-C2DB-484F-943A-2B03B6D71E44. Przyjęty

Strona 16

zaciągnięto kredyty na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań (dwa kredyty na łączną kwotę 4 900 000,00 zł) oraz dokonano
restrukturyzacji kredytu zaciągniętego w 2016 roku na kwotę 2 600 000,00 zł. Spłacany
kredyt objęty był marżą w wysokości 1,39% zaś w wyniku ogłoszonego przetargu uzyskano
marżę w wysokości 0,55 . Tym samym zaoszczędzono ok. 180 tys. zł. W kolejnych latach
Gmina Nowe Miasto Lubawskie zobowiązana jest do spłaty kredytów i pożyczek
oraz wykupu obligacji, w związku z już zawartymi umowami. W WPF uchwalonej na lata
2019-2034 nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań. Planowane spłaty oraz poziom
zadłużenia Gminy przedstawiają się następująco:
Tabela 6. Poziom zadłużenia gminy i planowane spłaty

Lata
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Przychody z tytułu
zaciągniętych
kredytów
7 500 000,00

Spłata zadłużenia

Kwota długu

3 812 000,00
3 012 000,00
2 012 000,00
1 612 000,00
1 612 000,00
1 392 000,00
1 392 000,00
1 410 000,00
1 410 000,00
1 310 000,00
1 310 000,00
1 210 000,00
1 110 000,00
910 000,00
610 000,00
90 000,00

20 402 000,00
17 390 000,00
15 378 000,00
13 766 000,00
12 154 000,00
10 762 000,00
9 370 000,00
7 960 000,00
6 550 000,00
5 240 000,00
3 930 000,00
2 720 000,00
1 610 000,00
700 000,00
90 000,00
0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

Najistotniejszą informacją zawartą w WPF jest spełnienie wymogów w sprawie wskaźników
poziomu zadłużenia zgodnie ze wzorem zawartym w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Spełnienie wskaźnika obrazuje poniższy wykres.
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Rysunek 5. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na przestrzeni lat 2019 - 2034

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań to wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami
ich obsługi do dochodów ogółem w danym roku budżetowym. Wskaźnik ten nie może
przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów
bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
do dochodów ogółem budżetu. Jak przedstawia wykres relacja ta utrzymuje się na stałym,
bezpiecznym dla Gminy poziomie. Jak wspomniano wcześniej, taką bezpieczną relację
Gmina zachowuje m.in. dzięki generowaniu wysokich nadwyżek operacyjnych, które
po powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem wyznaczają
dopuszczalny poziom wskaźnika spłaty zobowiązań.
Rysunek 6. Nadwyżki operacyjne gminy w latach 2015 – 2019

Nadwyżki operacyjne w mln zł
7,00
5,91

6,00
4,61

5,00
4,00

5,51

3,93
3,44

3,00
2,00
1,00
0,00
2015

2016

2017

2018

2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych
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5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY
W 2019 roku na wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) gmina wydała łącznie
16 597 539,29 zł, co stanowiło 31,41% budżetu gminy.
W 2019 r. zrealizowano największą inwestycję w historii gminy Nowe Miasto
Lubawskie, obejmowała ona jednocześnie trzy inwestycje opisane w trzech pozycjach
budżetowych:
▪
▪

▪

budowę dróg w miejscowości Jamielnik o wartości 7,5 mln złotych z dofinansowaniem
z Funduszu Dróg Samorządowych,
budowę kanalizacji sanitarnej o wartości około 1,5 mln złotych w ramach projektu
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i
rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie
Nowe Miasto Lubawskie dofinansowanego z Programu Transgranicznego Polska-Rosja,
budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w działkach drogowych o wartości około
400 tys. zł finansowaną w całości ze środków własnych.

Zakład Usług Komunalnych kontynuował realizację projektu dotyczącego
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy, w ramach którego w 2019r powstała między
innymi stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa w miejscowości Skarlin. Całkowity
koszt inwestycji rozpoczętej w 2018 roku to 4 129 803,14 z czego 1 967 973,00 zł to kwota
pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 750 tys. zł wkładu finansowego
pochodzi z budżetu gminy, natomiast pozostała kwota to środki Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o w Mszanowie.
Kolejną, co do wartości inwestycją, była kontynuacja kompleksowej
termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skarlinie, która obejmowała wymianę pokrycia
dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pieca i systemu centralnego
ogrzewania, montaż instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę oświetlenia. Projekt
był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Bardzo ważną inwestycją 2019 roku był kolejny etap Budowy ścieżki rowerowej Bratian
– Iława – Etap II Radomno – Iława, w wyniku której powstała ścieżka o długości 2,45 km
o nawierzchni asfaltowej. Do granicy z Gminą Iława na szlaku dawnej linii kolejowej Tama
Brodzka – Iława Główna pozostał do wykonania odcinek około 3,2 km.
Dodatkowo ze środków własnych wybudowano nową świetlicę w Gwiździnach
w ramach rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach. Inwestycja ta była
konieczna, gdyż w 2018 roku dotychczasowy obiekt świetlicy uległ pożarowi.
W wyniku realizacji w 2019 roku inwestycji wybudowano bądź przebudowano około
3,7 km dróg, zamontowano 140 lamp oświetlenia drogowego i 11 lamp doświetlających
przejścia dla pieszych. Na inwestycje drogowe oraz oświetleniowe składały się:
▪
▪
▪

przebudowa drogi Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Tylice – etap V,
budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik,
budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie,
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▪
▪
▪

kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki,
budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Pustki i Radomno,
budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15
w miejscowości Bratian.

W 2019 roku rozpoczęto również realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi
w miejscowości Radomno – Etap I (pętla nad jeziorem). Inwestycja zostanie zakończona
w 2020 roku.
W 2019 roku wyposażono ochotnicze straże pożarne, zakupiono wóz strażacki do
OSP w Gwiździny oraz OSP Radomno. Zakończono inwestycje przebudowy remizy OSP
Jamielnik oraz OSP Chrośle.
W kolejnych latach planowane są do realizacji następujące inwestycje:
▪ przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim,
▪ dokończenie rozbudowy drogi w miejscowości Radomno – Etap I (pętla
nad jeziorem),
▪ przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie,
▪ budowa oświetlenia drogowego w Nawrze i Mszanowie,
▪ budowa zaplecza sportowego dla KS Radomniak,
▪ termomodernizacja świetlicy w Mszanowie i szkoły w Jamielniku,
▪ budowa przystani kajakowej w Mszanowie z infrastrukturą towarzyszącą,
▪ budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy),
▪ budowa oczyszczalni ścieków w Jamielniku,
▪ budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze,
▪ działania termomodernizacyjne budynków, w których siedziby mają OSP
Gwiździny i OSP Lekarty,
▪ działania remontowe budynku, w którym siedzibę ma OSP Jamielnik,
▪ podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły w Bratianie.
Realizacja wyżej wymienionych inwestycji będzie możliwa w przypadku pozyskania
środków finansowych, pozwalających je sfinansować.

6. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Jak wspomniano we wcześniejszych punktach możliwości realizacji inwestycji
i zaspokajania potrzeb mieszkańców w Gminie Nowe Miasto Lubawskie wynikają w głównej
mierze z pozyskanych środków zewnętrznych.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie stara się w pozyskiwać środki na realizację
zamierzeń z różnych źródeł. W 2019 roku korzystała za środków:
▪
▪
▪

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020,
Funduszu Dróg Samorządowych,
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Iława,
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
„Aktywna tablica",
rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu",
Resortowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
2019r”,
Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” finansowanego z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019
finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
zwiększenia części rezerwy oświatowej subwencji,
Instytutu Książki,
Fundacji ORŁY SPORTU,
Fundacji Orlen,
dotacji z samorządu województwa,
dotacji z Powiatu Nowomiejskiego.
W 2019 roku realizowano następujące projekty:

Tabela 7. Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wykorzystane
dofinansowanie (zł)
Program
Obszar działania

Budowa dróg gminnych w miejscowości
Jamielnik
7 591 159,51
3 744 534,91
Fundusz Dróg Samorządowych
Kompleksowa budowa dróg gminnych
w Jamielniku

Projekt
zrealizowany
w 2019 roku.
Projekt
rozliczony.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W roku 2019 Gmina Nowe Miasto Lubawskie kolejny rok z rzędu pozyskała rządową dotację
z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (Program został
w trakcie realizacji przekształcony w Fundusz Dróg Samorządowych), zajmując wysokie
miejsce na podium na liście rankingowej województwa warmińsko-mazurskiego.
Przekazane dofinansowanie pozwoliło na przebudowę dróg w miejscowości Jamielnik.
W ramach zadania przebudowana zostały następujące ulice w Jamielniku: Nowa, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Wincentego Witosa, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa,
Słoneczna, Sportowa. Dzięki powyższemu powstał w większości asfaltowy, a w części
z kostki betonowej odcinek o łącznej długości 2,75 km i szerokości 5 metrów. Wykonano
pobocza, zjazdy na posesje, odwodnienie oraz na powierzchni prawie 4 tys. m. kw. chodnik
z kostki betonowej. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe LED. Liczba lamp drogowych
102, w tym 5 lamp na przejściach dla pieszych.
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Tabela 8. Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą – etap I
Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia
w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Tytuł projektu
ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie
Projekt
wraz z niezbędną infrastrukturą – etap I
stanowi
Wartość ogółem (zł)
4 129 803,14
kontynuację
Przyznane
1 967 973,00
działań z lat
dofinansowanie (zł)
2016 - 2018.
Program Operacyjny
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 Projekt
2020
zakończono
Operacja
Gospodarka wodno-ściekowa
w 2019 roku.
Poddziałanie
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
.
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. zrealizował projekt dotyczący
kompleksowej modernizacji zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją
uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I. W ramach
przedsięwzięcia przebudowano i rozbudowano sieci wodociągowe w Skarlinie i Lekartach
oraz stację uzdatniania wody w Skarlinie. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2018 roku.

Tabela 9. Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap I
Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie etap I
1 397 017,72

Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)

700 000,00

Program Operacyjny
Typ operacji
Nazwa poddziałania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 20120
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji
w energie odnawialną i w oszczędzanie energii

Wniosek
złożony
w 2018 roku.
Otrzymał
wsparcie.
Działanie
przewidziane
do realizacji
w 2019 i 2020
roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W 2019 roku rozpoczęto również realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi w miejscowości
Radomno – Etap I (pętla nad jeziorem). Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku.
W roku
2019
roku
została
wykonana
sieć
kanalizacyjna,
energetyczna
oraz telekomunikacyjna. W roku 2020 roku zostaną dokończone roboty branży drogowej
i inwestycja w całości zostanie oddana do użytku. Długość przebudowanej drogi będzie
wynosiła 0,88 km.
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Tabela 10. Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wykorzystane
dofinansowanie (zł)
Podmiot udzielający
dofinansowania
Obszar Działania

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej
nr 181024N w miejscowości Pustki
709 238,31

Projekt
zrealizowany
w 2019 roku.
Projekt
rozliczony.

285 854,86
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Iława
Przebudowa drogi gminnej w Pustkach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W ramach zadania przebudowana została droga w Pustkach o łącznej długości 705 m
i szerokości 5 metrów. Nawierzchnię wykonano z asfaltobetonu. Wykonano utwardzone
kruszywem pobocza i zjazdy na posesje.

Tabela 11. Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława – etap II Radomno - Iława
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wykorzystane
dofinansowanie (zł)
Program Operacyjny
Nazwa Działania
Nazwa poddziałania

Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława –
etap II Radomno - Iława
1 394 135,68
934 903,82
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
Dziedzictwo naturalne
Efektywne wykorzystanie zasobów

Zadanie
zrealizowane
i rozliczone.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Gmina w 2019 roku wykonała kolejny odcinek ścieżki rowerowej na trasie Bratian - Iława.
Zaczyna się on od drogi powiatowej nr 1333N w okolicach miejscowości Radomno
(przebiega obok dawnej stacji kolejowej), a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną
nr 181006N Gryźliny – Radomno. W ramach zadania została wybudowana ścieżka rowerowa
o długości 2,45 km i szerokości 2,5 m z nawierzchnią bitumiczną. W ciągu ścieżki
zamontowano 5 ławek i stojaków na rowery. Poprowadzona została po istniejącym śladzie
byłej linii kolejowej relacji Tama Brodzka – Iława. Ponadto na trasie ścieżki wykonano
oznakowania pionowe i poziome wyznaczające miejsca skrzyżowań ścieżki z drogami.
Do realizacji tego projektu Gmina pozyskała również dotację w wysokości 25 000,00 zł
z Powiatu Nowomiejskiego.
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Tabela 12. Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych
we wsi Tylice, na odcinku o długości 134 m - etap V

Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wykorzystane
dofinansowanie (zł)
Podmiot udzielający
dofinansowania
Obszar działania

Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR
Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Tylice, na odcinku o długości 134 m - etap V
121 586,85
59 550,14
Środki z dochodów budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Przebudowa dróg gminnych w Tylicach

Wniosek
złożony w 2019
r. Projekt
zrealizowany
i rozliczony.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W roku 2019 ukończono piąty już etap przebudowy drogi gminnej Tylice – PGR Tylice,
stanowiącej dojazd do gruntów rolnych i budynków mieszkalnych. W latach 2014- 2018
wyremontowano cztery odcinki o łącznej długości 1 303 m.b. W roku 2019 położono
asfaltowy dywanik na długości 134 m. Na to zadanie wydano ponad 120 tys. zł, z czego prawie
60 tys. stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego.

Tabela 13. Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program Operacyjny
Nazwa Działania
Oś priorytetowa

Rozwój elektronicznej administracji w gminie
wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie
821 293,14
689 300,53
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych
Cyfrowy region

Projekt
zrealizowany
w 2019 roku.
Trwa rozliczenie
projektu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W 2019 roku Gmina zakończyła projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w gminie
wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, mający na celu podniesienie jakości usług m. in.
poprzez: szkolenia dla pracowników; doposażenie urzędu w nowoczesny sprzęt
i oprogramowanie biurowe; przelewy masowe; utworzenie Punktu Potwierdzania Profilu
Zaufanego ePUAP, udostępnienie platformy obsługi mieszkańca. W efekcie realizacji
projektu mieszkaniec będzie mógł załatwiać swoje sprawy urzędowe bez wychodzenia
z domu w zakresie składania deklaracji czy informacji podatkowej, oraz odbierania
powiadomień przez aplikację mobilną lub e-mail, np. o zbliżającym się terminie płatności.

STRONA 23
Id: BD78DAB2-C2DB-484F-943A-2B03B6D71E44. Przyjęty

Strona 24

Tabela 14. Budowa grilla i ogniska przy istniejącej altanie integracyjnej
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wykorzystane
dofinansowanie (zł)
Program
Obszar działania

Budowa grilla i ogniska przy istniejącej
altanie integracyjnej
12 000,00
12 000,00
Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców
wsi Jamielnik

Wniosek złożony
w 2019 roku.
Otrzymał
wsparcie i został
zrealizowany
i rozliczony
w 2019 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Projekt został zainicjowany przez mieszkańców Sołectwa Jamielnik, jego realizacja
związana była z zaangażowaniem dużej liczby mieszkańców. Dzięki nim na terenie
sołectwa wybudowano grill i ognisko w pobliżu istniejącej drewnianej wiaty wraz
z miejscami siedzącymi dla około 20 osób oraz utwardzono teren wokół tego miejsca w celu
ułatwienia utrzymania porządku i estetyki.

Tabela 15. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program Operacyjny
Nazwa Działania
Nazwa poddziałania

Kompleksowa termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Skarlinie
1 570 630,03
993 938,96
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych

Projekt
zrealizowany
w latach 20182019 roku. Trwa
rozliczenie
projektu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Projekt dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skarlinie, w ramach którego
wymieniono okna, pokrycie dachu, docieplono pomieszczenia oraz nastąpiła wymiana
źródła ciepła (kocioł na biomasę).
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Tabela 16. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach w Gminie Nowe Miasto
Lubawskie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Działanie

Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów w szkołach w Gminie Nowe
Miasto Lubawskie
1 309 488,00
1 244 013,00
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów

Projekt w trakcie
realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Od sierpnia 2018 roku do 31.08.2021 roku realizowany jest projekt” Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów w szkołach w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”. Projektem objętych
jest 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie: w Bratianie,
w Jamielniku, w Radomnie, w Gwiździnach, w Skarlinie oraz gimnazjum w Zespole Szkół
im. Rodu Działyńskich w Bratianie. W ramach projektu w w/w szkołach prowadzone są
zajęcia dla uczniów dotyczące kompetencji kluczowych i cyfrowych, zajęcia w ramach
indywidualizacji pracy z uczniem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji w/w zajęć. W ramach projektu nauczyciele placówek biorących udział
w projekcie doskonalą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach
podyplomowych. W szkoleniach uczestniczą również rodzice. Szkoły zostały doposażone
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. Uczniowie uczestniczący w zajęciach
rozwijających co roku biorą udział w ciekawych wycieczkach podczas, których mają
możliwość przeprowadzania eksperymentów jako mali odkrywcy oraz zobaczenia arcydzieł
i perełek polskiej kultury. W ramach projektu odbył się również piknik naukowy w którym
uczestniczyli wszyscy uczniowie szkół Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na pikniku było
bardzo wiele atrakcji naukowych min. tj. wykład znanego popularyzatora nauki Wiktora
Niedzickiego pt. „Roboty do roboty”, astronomiczne planetarium mobilne i astronomiczne
warsztaty, chemiczne pokazy i warsztaty prowadzone przez popularyzatora nauki
Mateusza Stockiego, zajęcia z robotyki prowadzone przez studentów Politechniki
Warszawskiej pod nadzorem Pana Andrzeja Chmielniaka oraz nauczycieli ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w Tylicach, pokazy robotów, dronów, platforma edukacyjna z OZE,
naukowe stoiska uczniowskie na których uczniowie i nauczyciele zaprezentowali efekty
zajęć rozwijających prowadzonych w ramach projektu „Wyrównywanie szans”, oraz strefa
zabaw i strefa gastronomiczna.
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Tabela 17. "Aktywna tablica" w Bratianie
Tytuł projektu

"Aktywna tablica" w Bratianie

Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)

Program

35 000,00
28 000,00
Rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 "Aktywna tablica"

Projekt
zrealizowany
i rozliczony
w 2019 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Gmina Nowe Miasto Lubawskie w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”
zakupiła tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego
w Gwiździnach oraz dla Szkoły Podstawowej w Radomnie.

Tabela 18. Remont i wyposażenie stołówki w Zespole Szkół w Bratianie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Remont i wyposażenie stołówki
w Zespole Szkół w Bratianie
77 423,00
61 938,40
Rządowy program "Posiłek w szkole
i w domu"

Projekt
zrealizowany
i rozliczony
w 2019 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Gmina Nowe Miasto Lubawskie w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zakupiła do kuchni w Zespole
Szkół w Bratian wyposażenie oraz przeprowadziła remont tych pomieszczeń.

Tabela 19. Pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Radomnie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Pomoce dydaktyczne do Szkoły
Podstawowej w Radomnie
43 262,00
43 262,00
Zwiększenie części rezerwy oświatowej
subwencji

Projekt
zrealizowany
i rozliczony
w 2019 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Gmina Nowe Miasto Lubawskie w ramach zwiększenia części rezerwy oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy na rok 2019 pozyskała dla Szkoły Podstawowej
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w Radomnie środki na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z fizyki, chemii,
biologii, geografii w kwocie 43 262,00 zł.

Tabela 20. Od bierności do aktywności
Tytuł projektu

Od bierności do aktywności

Wartość ogółem (zł)

628 385,89

Wnioskowane
dofinansowanie (zł)

589 742,17

Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

Włączenie społeczne

Projekt w trakcie
realizacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie "Od bierności do aktywności"
uczestniczyły osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w ramach kontraktu
socjalnego. Realizacja projektu podzielona była na II edycje. W obu udział brało 46 osób,
w tym w I edycji w latach 2017/2018 22 osoby, w II edycji w latach 2018/2019 24 osoby.
Ze względu na wiek beneficjenci projektu podzieleni byli na dwie grupy. W II edycji wzięło
udział 16 osób w wieku od 18 do 49 roku życia. Druga grupa składała się z 8 osób w wieku
powyżej 50 roku życia. Uczestnicy młodszej grupy brali udział w warsztatach: trening
kompetencji i umiejętności społecznych, trening kompetencji życiowych, warsztatach
„Ja na rynku pracy" oraz w indywidualnym doradztwie psychologicznym, prawnym
i zawodowym. 4 osoby bezrobotne z III profilu otrzymały dodatkowo wsparcie w formie
indywidualnego doradztwa z zakresu coachingu, a następnie w ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy odbyły dwumiesięczne zatrudnienie w ramach prac
społecznie-użytecznych. 5 osób uczestniczyło w kursach zawodowych: opiekun osoby
starszej i niepełnosprawnej, kucharz małej gastronomi, a następnie 4 z nich odbyło
3- miesięczne staże zawodowe. Beneficjenci w wieku powyżej 50 lat uczestniczyli
w warsztatach: trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening pamięci, Szkoła
Wolontariatu „Warto pomagać”, zajęciach „Grupa wsparcia” oraz w kursie komputerowym.
Dodatkową formą aktywności uczestników w starszej grupie wiekowej było zbieranie
materiałów do publikacji "Księga tradycji mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie –
część II”, nakład to 300 publikacji. Jest to zbiór spisanych wspomnień seniorów z obszaru
gminy, lokalnych tradycji i zwyczajów, przepisów na zapomniane potrawy, fotografii.
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Tabela 21. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)

Wniosek o dofinansowanie
wynagrodzenia dla asystenta rodziny
43 166,00
17 690,00
Resortowy Program „Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na 2019r”

Program

Zadanie
realizowane
i rozliczone w
2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach realizacji projektu zatrudniono dwóch asystentów rodziny (w tym jednego
na zastępstwo za asystenta rodziny przebywającego na świadczeniach związanych
z urodzeniem dziecka). Asystenci obejmują wsparciem 16 rodzin.

Tabela 22. Wniosek o dofinansowanie opieki wytchnieniowej
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)

Wniosek o dofinansowanie opieki
wytchnieniowej
900,00
720,00
Program „Opieka wytchnieniowa – edycja
2019” finansowane z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

Program

Zadanie
realizowane
i rozliczone
w 2019r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Wsparcie zostało przyznane dla 1 osoby, w 2019 r. zrealizowano 30 godz. usług opieki
wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Tabela 23. Wniosek o dofinansowanie Usług opiekuńczych osób dla niepełnosprawnych
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Wniosek o dofinansowanie Usług
opiekuńczych osób dla
niepełnosprawnych
30 362,00
15 182,00

Zadanie
realizowane
i rozliczone
w 2019r.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowane
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Pozyskane środki stanowiły dofinansowanie kosztu realizacji usług opiekuńczych dla 4 osób
w wieku do 75 roku życia.
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Tabela 24. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych
7 330,00
7 330,00

Wniosek
złożony
i rozliczony
w 2019 roku.

Instytut Książki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury pozyskało w 2019 roku dofinansowanie na zakup nowości
wydawniczych INSTYTYUT KSIĄŻKI w wysokości 7 330,00 zł.

Tabela 25. Wynagrodzenie dla animatora sportu
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Wynagrodzenie dla animatora sportu
9 900,00
9 900,00

Wniosek
złożony
i rozliczony
w 2019 roku.

Fundacja ORŁY SPORTU

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia animatora
sportu pracującego na ORLIKu.

Tabela 26. Remont pomieszczeń Izby Tradycji Lokalnej w Jamielniku
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program

Remont pomieszczeń Izby Tradycji
Lokalnej w Jamielniku
15 000,00
15 000,00

Wniosek
złożony
i rozliczony
w 2019 roku.

Fundacja ORLEN

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury otrzymało 15 000,00 zł na remont pomieszczeń Izby Tradycji
Lokalnej w Jamielniku.
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Tabela 27. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gwiździny oraz modernizacja remizy
strażackiej
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Podmiot udzielający
dofinansowania

Zakup samochodu strażackiego dla OSP
Gwiździny oraz modernizacja remizy
strażackiej
75 000,00
75 000,00
Dotacja z samorządu województwa

Wykorzystano
środki w
wysokości
75 000 zł
Projekt
zrealizowany
i rozliczony.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W 2019 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie zakupiła samochód pożarniczy dla OSP
Gwiździny, którego wartość wyniosła prawie 800 tys. zł, a wkład własny gminy prawie
420 tys. zł, otrzymała na ten cel dotację z samorządu województwa w wysokości 50 tys. zł.
Dodatkowo Gmina otrzymała kwotę 25 tys. jako dotację na modernizację remizy strażackiej.

Gmina w 2019 roku składała również wnioski o dofinansowanie, które zostały
pozytywnie rozpatrzone i będą realizowane w kolejnych latach:

Tabela 28. Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program
Obszar działania

Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i
Na Stoku w Pacółtowie
2 611 336,54
Nie mniej niż 50% wartości ogółem.
Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi gminnej o długości 409
m.b.

Wniosek
złożony w 2019
roku, trwa
ocena
wniosku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Do najważniejszych zadań drogowych przewidzianych na 2020 rok zalicza się inwestycja
pn. Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie. Na odcinek o długości
747 m został złożony wniosek o dofinansowanie, jednakże w przypadku finalnego
pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, planuje się wykonanie końcowych
odcinków ul. Podleśnej i Skrajnej i łączna długość przewidziana do przebudowy drogi
o nawierzchni asfaltowej to prawie 900 m.
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Tabela 29. Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie
Kompleksowa termomodernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Mszanowie
924 543,55
742 361,26

Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych

Program Operacyjny
Nazwa Działania
Nazwa poddziałania

Wniosek
złożony w 2018
roku.
Otrzymał
wsparcie.
Realizacja
projektu w
latach 20202021.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W ramach projektu termomodernizacji poddana zostanie świetlica wiejska w Mszanowie.
Roboty budowlane planowane są do rozpoczęcia w 2020 roku. Zakres prac obejmuje m.in.
docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą nawierzchni
podłogowej), przerobienie wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem
ciepła (rekuperacja) oraz modernizację klimatyzacji, wymianę drzwi wejściowych,
modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.

Tabela 30. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jamielniku
Kompleksowa termomodernizacja
budynku szkoły podstawowej
w Jamielniku
1 638 541,88
1 325 580,38

Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program Operacyjny
Nazwa Działania
Nazwa poddziałania

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na
lata 2014-2020
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych

Wniosek
złożony w 2018
roku.
Otrzymał
wsparcie.
Realizacja
projektu w 2021
roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku zostanie poddany
termomodernizacji w 2021 roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje się:
wymiana części przewodów instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części grzejników i źródła ciepła
na nowy kocioł na biomasę, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego.
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Tabela 31. Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w miejscowości Nowy Dwór Bratiański
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Otrzymane
dofinansowanie (zł)
Program
Obszar działania

Przebudowa drogi gminnej nr 181015N
Wniosek
w miejscowości Nowy Dwór Bratiański
złożony w 2019
982 965,65 roku, uzyskał
wsparcie.
589 779,39
Zadanie
przewidziane
Fundusz Dróg Samorządowych
do
realizacji w
Przebudowa drogi gminnej o długości 409 m.b.
2020 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W 2020 roku zaplanowano przebudowę drogi nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim.
Gmina w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy
drogi w Nowym Dworze Bratiańskim, pozyskano środki, które w wysokości 589 779,39 zł
wpłynęły na konto Gminy jeszcze w 2019 roku. W wyniku realizacji zadania powstanie
odcinek asfaltowy o długości 409 m.

Tabela 32. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez
poprawę i rozwój infrastruktury wodno- ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki)
i Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Tytuł projektu

Wartość ogółem (€)

Wnioskowane
dofinansowanie (€)
Program
Priorytet
Obszar działania na
terenie Gminy NML

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
na obszarze transgranicznym poprzez
poprawę i rozwój infrastruktury wodnościekowej w Sowiecku (Obwód
Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto
Lubawskie
2 292 959,40
Nowe Miasto Lubawskie
Sowieck
(Polska)
(Rosja)
1 252 110,00
1 040 849,4
2 063 663,46
Nowe Miasto Lubawskie
Sowieck
(Polska)
(Rosja)
1 126 899,00
936 764,46
Program Współpracy Transgranicznej
POLSKA- ROSJA 2014- 2020
Środowisko
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków w Jamielniku

Wniosek
złożony w 2018
roku.
Dnia 21.10.2019
ukazała się lista
zadań
przewidzianych
do
dofinansowania,
na której znalazł
się wniosek
Gminy. Trwa
procedura oceny
merytorycznej.
Planowana
realizacja: lata
2020-2021.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Dnia 21 października 2019 roku ukazała się lista zatwierdzająca projekty złożone w ramach
I naboru wniosków w celu tematycznym „Środowisko” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Wspólny wniosek naszej Gminy oraz miasta
Sowieck w Obwodzie Kaliningradzkim o dofinansowanie projektu pn. Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego na obszarze przygranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej w Sowiecku (obwód kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto
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Lubawskie znalazł się na wyżej wymienionej liście projektów przeznaczonych
do dofinansowania. Na 42 wnioskodawców (każdy wniosek musiał składać się z partnerów
polsko-rosyjskich) zaledwie 10 wniosków znalazło się na ww. liście zadań przeznaczonych
do dofinansowania. Znalezienie się na liście to efekt starannego doboru partnera po stronie
rosyjskiej, koncepcyjnego podejścia do programu w zakresie właściwego wytypowania
przedmiotu projektu oraz starannego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu,
którego liderem będzie nasza gmina. Gmina Nowe Miasto Lubawskie w zakresie
ww. projektu transgranicznego wnioskowała o przeznaczenie środków na budowę
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km i oczyszczalni ścieków w Jamielniku, natomiast
strona rosyjska m.in. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Tylża, która ma
swe ujście w rzece Niemen. Kanalizacja sanitarna jest już w tej chwili wybudowana
w Jamielniku (ze względu na fakt, iż w 2019 roku budowane były również drogi w Jamielniku,
a nie byłoby celowe układanie rur kanalizacyjnych w nowo wybudowanej drodze krótko
po jej wybudowaniu). W przypadku finalnego zawarcia umowy koszt budowy kanalizacji
sanitarnej zostanie naszej gminie w dużej części zrefundowany. Cały budżet projektu to
prawie 2,3 mln euro, z czego ok. 1,2 mln euro przypada na Gminę Nowe Miasto Lubawskie,
a ok. 1 mln euro na miasto Sowieck. Natomiast samo dofinansowanie obejmuje 90%
kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie.

Tabela 33. Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Program Operacyjny

Nazwa Działania

Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży
bogactwa bioróżnorodności
403 767,47
343 202,35
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko- Mazurskiego
na lata 2014-2020
Ochrona różnorodności biologicznej

Wniosek
złożony w 2019
roku otrzymał
wsparcie.
Realizacja
przewidziana
w 2020 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W ramach projektu powstanie m.in. pomost pływający o wymiarach 6 m x 2,4 m
przy przystani kajakowej przy rzece Drwęcy w Mszanowie oraz kontener sanitarny
z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, w którym będą znajdować się ubikacje
i będzie możliwość wzięcia prysznica po trudach spływu kajakowego. Kontener będzie
spełniał wymogi użytkowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie
również grill o wymiarach 6 x 6 m z ławkami o konstrukcji murowanej z drewnianymi
siedziskami oraz oparciami. W centralnej części znajdować się będzie murowany grill
ze stalowym regulowanym zawiesiem spełniającym funkcje ogniska.
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Tabela 34. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto
Lubawskie
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Podmiot udzielający
dofinansowania
Obszar działania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie
46 529,00
39 549,65
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Odbiór, utylizacja wyrobów zawierających
azbest

Wniosek został
złożony i
otrzymał
wsparcie w 2019
roku,
przewidziany do
realizacji w 2020
roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

W 2019 r. przeprowadzono nabór wniosków wśród właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zgodnie z zaleceniami nabór obejmował
działania na rok 2019 i 2020. Dnia 07.10.2019 r. podpisano umowę przyznającą Gminie
dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto
Lubawskie edycja 2019-2020 r.” Projekt zostanie, zrealizowany i rozliczony w 2020 roku,
zgodnie z zawartą umową z dotującym Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Projekt od kilku lat realizowany przez Gminę Nowe
Miasto Lubawskie, dzięki niemu mieszkańcy mogą pozyskać dofinansowanie do utylizacji
azbestu. W 2019 i 2020 roku planowano likwidację wyrobów zawierających azbest z 43
nieruchomości położonych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawski. Planowano
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 132 Mg.

Tabela 35. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Podmiot udzielający
dofinansowania
Obszar działania

Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności
rolniczej z terenu Gminy Nowe Miasto
Lubawskie
19 446,00
19 446,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Racjonalne gospodarowanie odpadami i
ochrona powietrza ziemi. Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej

Wniosek został
złożony i
otrzymał
wsparcie w 2019
roku,
przewidziany
do realizacji
w 2020 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Dzięki realizacji projektu, zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie będą
mogli przekazać do utylizacji posiadane odpady powstałe z działalności rolniczej. Po wyłonieniu
wykonawcy zadania zostanie utworzony punkt zbiorczy do przekazania odpadów
specjalistycznej firmie. Posiadacze odpadów zostaną poinformowani o terminach,
w których mają dostarczyć odpady do wyznaczonego przez gminę miejsca. W terminach
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tych wykonawca zadania będzie bezpośrednio odbierał odpady od posiadaczy i ładował
na środek transportu, ważył i transportował do miejsca utylizacji lub odzysku. Taki sposób
postępowania zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu ziemi i innych komponentów
środowiska w miejscu punktu zbiorczego. Podczas przekazywania odpady będą poddane
weryfikacji – czy są to odpady nadające się do odzysku czy do unieszkodliwienia. Następnie
wykonawca zadania wystawi karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Tabela 36. Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest

Tytuł projektu

Wartość ogółem (zł)
Wnioskowane
dofinansowanie (zł)
Podmiot udzielający
dofinansowania
Obszar działania

Aktualizacja Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z
inwentaryzacją wyrobów zawierających
azbest
16 605,00
13 284,00
Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii
Racjonalne gospodarowanie odpadami i
ochrona powietrza ziemi. Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej

Wniosek został
złożony w 2019
roku. Nie
otrzymał
wsparcia.
W 2020 roku
złożono
wniosek w
kolejnej edycji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Gmina Nowe Miasto Lubawskie złożyła wniosek o dofinansowanie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest, gdyż poprzednio wykonana w 2010 r. na zlecenie Powiatu, nie zawiera
wszystkich obecnie wymaganych danych. Ponadto przez lata pracy z Programem
zauważono, iż część podmiotów nie została ujęta w inwentaryzacji. Po wykonaniu nowej
inwentaryzacji jej wyniki dotyczące osób fizycznych wraz z warstwą obrysów obiektów
z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu
ewidencyjnego zostaną wprowadzone do Bazy Azbestowej. Dotychczasowe dane zawarte
w Bazie Azbestowej zostaną zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną
inwentaryzacją, a w przypadku różnic poprawione przez lub usunięte przez administratora
Bazy Azbestowej. Ponadto uaktualni się ilość wyrobów azbestowych znajdujących się
na terenie Gminy. Aktualizacja pozwoli oszacować czas i koszty całkowitego usunięcia
azbestu z terenu gminy.
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Tabela 37. Program Odnowy Wsi – Sołectwo Mszanowo
Tytuł projektu
Wartość ogółem (zł)
Wykorzystane
dofinansowanie (zł)
Program

Program Odnowy Wsi – Sołectwo
Mszanowo
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – miejscem, w
którym warto żyć…

Wniosek
złożony w 2019
roku, Sołectwo
Mszanowo
zostało
zaproszone do
tzw. Programu
Odnowa Wsi

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Projekt został zainicjowany przez mieszkańców Sołectwa Mszanowo, jego realizacja
związana była z zaangażowaniem tzw. grupy inicjatywnej, z liderem grupy w osobie Sołtysa.
Dzięki temu sołectwo Mszanowo będzie miało możliwość udziału przez reprezentantów
sołectwa w bezpłatnych szkoleniach na temat tworzenia planów odnowy miejscowości
i animacji, a także możliwość udziału w innych inicjatywach kolejnych latach, które będą
dedykowane społecznościom z terenów wiejskich w miarę możliwości finansowych
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dodatkowo Gmina Nowe Miasto Lubawskie oczekuje na rozpatrzenie złożonego
w 2019 roku wniosków o dofinansowanie na następujący projekt:
Tabela 38. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
Tytuł projektu
poprzez budowę sieci kanalizacji
Wniosek
sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci
złożony
w 2019
wodociągowej w Nawrze
roku
Wartość ogółem (zł)
3 962 011,98
uplasował się
Wnioskowane
2 000 000,00 na 1 miejscu w
dofinansowanie (zł)
województwie
Program Operacyjny
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
warmińsko –
lata 2014- 2020
mazurskim.
Operacja
Gospodarka wodno-ściekowa
Trwa ocena
Poddziałanie
Wsparcie inwestycji związanych z
merytoryczna
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wniosku.
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu

Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci
wodociągowej w Nawrze. Realizacja projektu przyczyni się do powstania ok. 3,2 km sieci
sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i prawie 300 – metrowej sieci wodociągowej w Nawrze.
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7. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Fundusz sołecki jest formą funduszu partycypacyjnego. W budżecie Gminy
wyodrębnia się środki, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego
sołectwa podejmują decyzję, na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego
też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy
i efektywny. Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich
wydatkowano w 2019 roku 481 918,36 zł, co stanowiło niecały 1% ogółu wydatków Gminy.
Rysunek 7. Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych

Jak wynika z powyższego wykresu prawie 60% ogółu wydatków to wydatki
inwestycyjne, wśród których znalazły się wykonanie dokumentacji technicznej dróg
gminnych, uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa czy rozbudowa
i modernizacja świetlic wiejskich. Pozostałe wydatki, które w 2019 roku wyniosły ponad
40% ogółu wydatków realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego to wydatki
bieżące związane z organizacją imprez kulturalno-sportowych, doposażeniem
ochotniczych straży pożarnych oraz świetlic wiejskich, doposażeniem placów zabaw,
pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa, bieżącymi naprawami dróg
gminnych.
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Rysunek 8. Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych

Jak wynika z powyższego wykresu sołectwa najwięcej środków przeznaczają
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (organizacja takich imprez jak Dni Rodziny,
Dzień Seniora, doposażenie świetlic wiejskich itp.), transport i łączność (remonty
oraz utwardzenia dróg gminnych), kulturę fizyczną (organizacja imprez sportowych).
W mniejszym zakresie wydatki przeznaczane są na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową (doposażenie OSP), oświatę i wychowanie (doposażenie szkół gminnych),
gospodarkę mieszkaniową (doposażenia placów zabaw, utrzymanie zieleni na terenie
sołectwa) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (pielęgnacja zieleni, budowa
oświetlenia drogowego).
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gminie przysługuje zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
W 2020 roku otrzymamy dotację celową stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w 2019
roku w wysokości 94 711,42 zł.

III. Informacja o stanie mienia komunalnego
Szczegółowe dane zawarte są w sporządzonej informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Nowe Miasto Lubawskie za rok 2019.
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie
na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 423,5799 ha. Stan posiadania Gminy z podziałem na rodzaj
gruntów przedstawia się następująco:
▪
▪

3,0911 ha - tereny zabudowane,
1,5800 ha - grunty oddane w wieczyste użytkowanie,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

27,3000 ha - grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną
jednorodzinną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego,
1,8484 ha - grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków, składy,
4,0810 ha - grunty zajęte pod administrację, świetlice, remizy,
9,1064 ha - grunty zajęte na cele oświaty - przekazane w trwały zarząd,
6,4929 ha - grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,
48,8374 ha – lasy,
196,0598 ha - drogi,
21,6134 ha - wody, rowy, jeziora,
103,5695 ha - pozostałe (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki).

W roku 2019 z mienia komunalnego wykonano poniższe dochody:
▪
▪
▪

5 022,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości;
170 167,66 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy;
317 967,00 zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

STRONA 39
Id: BD78DAB2-C2DB-484F-943A-2B03B6D71E44. Przyjęty

Strona 40

Rysunek 9 . Stan posiadania gminy z podziałem na rodzaje gruntów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o nieruchomościach
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IV.
1.

Informacja o realizacji polityk, strategii, programów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Strategia rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2025 jest głównym
dokumentem planistycznym, stanowiącym koncepcję jej rozwoju społecznogospodarczego. Została ona przyjęta Uchwałą nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2025. W ramach Strategii opracowane zostały
następujące cele rozwoju Gminy:
1. Cel strategiczny 1 – Zwiększenie aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców
gminy oraz wspieranie przedsiębiorczości i edukacji.
a) Cel operacyjny 1 – Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
b) Cel operacyjny 2 - Wspieranie edukacji związanej z informatyką i nowymi
technologiami,
c) Cel operacyjny 3 – Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
d) Cel operacyjny 4 – Zwiększenie liczby miejsc pracy.
2. Cel strategiczny 2 – Podniesienie jakości i ilości infrastruktury drogowej, technicznej
i miejsc użyteczności publicznej.
a) Cel operacyjny 1 – Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy,
b) Cel operacyjny 2 – Poprawa jakości infrastruktury technicznej Gminy,
c) Cel operacyjny 3 – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
d) Cel operacyjny 4 – Zwiększenie estetyki i użyteczności przestrzeni publicznej,
e) Cel operacyjny 5 – Ochrona środowiska naturalnego Gminy.
Zgodnie z zapisami strategii, zespół powoływany raz na dwa lata przez Wójta Gminy
Nowe Miasto Lubawskie do oceny realizacji tego dokumentu (poziomu wdrożenia zapisów
strategicznych) przygotowuje raport ewaluacji zadań strategii. W 2018 r. dokonano
ewaluacji Strategii rozwoju Gminy. Opis osiągnięcia poszczególnych celów wskazany został
w raporcie o stanie gminy za 2018 rok.
Kolejna ewaluacja będzie miała miejsce w 2020 roku, a wyniki ewaluacji z 2020 roku
znajdą swoje odzwierciedlenie w raporcie o stanie gminy za 2020 rok.

2. PLANY ODNOWY POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI
Plan Odnowy Miejscowości Bagno na lata 2012–2019 przyjęty został Uchwałą
nr XVII/105/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w dniu 22 lutego
2012 r. Na realizację przyjętych w planie założeń wyznaczono 13 zadań, z czego 7 zostało
zrealizowanych, zadanie dotyczące aktywizacji mieszkańców wsi jest również realizowane
w roku bieżącym. Jedną z kluczowych inwestycji, która stała się wizytówką wsi Bagno była
budowa świetlicy wiejskiej zrealizowana w 2018 roku, a w 2019 roku kosztem ok. 20 tys. zł
dokonano doposażenia tejże świetlicy.
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3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania
przestrzennego gminy dla jej całego obszaru. Postanowienia studium w pierwszej
kolejności stanowią wytyczne do planowania miejscowego. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z zapisami studium, którego
zadaniem jest wyznaczenie kierunków zagospodarowania, kształtowania optymalnej
struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, w tym nakierowanej na likwidację
lub ograniczanie konfliktów przestrzennych struktury funkcji obszarów, a także ustalenie
standardów zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz sformułowanie zasad kształtowania
zabudowy.
Pierwsze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Nowe Miasto Lubawskie zostało uchwalone uchwałą nr XX/34/2000 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 11 grudnia 2000 r., zmienione uchwałą
nr XXV/117/05 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 marca 2005
r. oraz uchwałą nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 6 marca 2013 r., które obowiązuje do dnia dzisiejszego.
W dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Nr XLI/320/2018 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto
Lubawskie.
W dniu 15 lutego 2017 roku uchwałą nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie stwierdziła potrzebę oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
W dniu 25 lipca 2019 roku uchwałą nr IX/70/2019 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie podjęła decyzję w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie, która
obowiązuje do dnia dzisiejszego.

4. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na obszarze Gminy Nowe Miasto Lubawskie obowiązuje 71 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 3,56% (490,76 ha) powierzchni całej
gminy.
W dniu 15 lutego 2017 roku Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie podjęła uchwałę
nr XXVI/207/2017 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Średni czas oczekiwania na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zarejestrowanych wniosków wynosi 2 lata.
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5. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie do 13 czerwca 2019 r. obowiązywała
Uchwała Nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017-2022” (Dz. Urz. Województwa WarmińskoMazurskiego z 2017 r., poz. 939). Po tej dacie obowiązywała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady
Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Miasto Lubawskie
na lata 2019-2024” (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 2881).
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina posiadała 24 lokale o łącznej powierzchni
użytkowej 1.014,19 m2. W ciągu całego 2019 r. z zasobu mienia komunalnego zbyto 1 lokal
na rzecz dotychczasowego najemcy. Powierzchnia zbytego lokali wynosiła 73,68 m2. Lokale
najemcom są sprzedawane na dogodnych warunkach, tj. z 90 % bonifikatą od ceny lokalu
mieszkalnego, udzielanej na podstawie Uchwały Nr X/48/2011 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania bonifikaty
oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego z 2011 r. Nr 149, poz. 2311). Z gminnego zasobu mieszkaniowego zdjęto 2 lokale,
położone w budynku mieszkalnym będącym w złym stanie technicznym. Lokale te nie będą
przeznaczane do zasiedlania.
Dokonywanie remontów i modernizacji posiadanego zasobu mieszkaniowego ma
na celu utrzymanie go w stanie niepogorszającym się.
Polityka czynszowa Gminy ukierunkowana została na uzyskiwanie stawek czynszu
na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy. Proces zakładający docelowe pokrycie kosztów, z wpływów
z czynszów powiązany jest z:
▪
▪
▪

ochroną najuboższych gospodarstw domowych poprzez system obniżek czynszu
i pomocy w formie dodatków mieszkaniowych;
stałą poprawą stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym działań
w zakresie obniżenia kosztów jego utrzymania;
systemową zamianą lokali, w celu racjonalnego zasiedlania zasobu mieszkaniowego,
uwzględniającego potrzeby rodzin i ich możliwości finansowe.

Założenia obranej strategii mieszkaniowej zmierzają w kierunku racjonalizacji źródeł
finansowania gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Służą
temu zmiany w zasadach zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy, urealnienie polityki
czynszowej i prywatyzacja zasobu.

6. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
W okresie objętym sprawozdaniem obowiązywało początkowo Zarządzenie
Nr 79/2016 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia na lata 2016-2018 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy
Nowe Miasto Lubawskie a następnie Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Nowe Miasto
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Lubawskie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia na lata 2019-2021 planu
wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
W 2019 r. wykonano plan sprzedaży nieruchomości, osiągając wynik ponad plan,
uzyskując przychód w kwocie 317 967,00 zł netto.
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu następowało w związku
z koniecznością realizacji zadań własnych i realizacją zadań publicznych w szczególności
budową i poszerzeniami dróg gminnych. W 2019 r. pod drogi i poszerzenia przejęto łącznie
14 nieruchomości.
Zgodnie z przyjętym na lata 2019-2021 planem wykorzystania zasobu nieruchomości,
nie aktualizowano opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, gdyż pod koniec 2018
r. dokonano aktualizacji opłat (3 nieruchomości, które pozostały w zasobie).
Przyjęty plan wykorzystania zasobu nieruchomości wykonywano zgodnie z jego
założeniami, poprzez:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności
potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych,
2) kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
3) sprzedaż inwestorom mienia przeznaczonego pod zabudowę i generowanie dochodów
ze sprzedaży,
4) pozostawienie w dotychczasowym sposobie użytkowania nieruchomości komunalnych
takich jak: tereny ogólnodostępne, przystanki autobusowe, boiska, tereny zieleni,
tereny zalesione, drogi publiczne i wewnętrzne,
5) pozostawienie w trwałym zarządzie nieruchomości zasobu, w celu realizacji zadań
statutowych,
6) odpłatne wydzierżawianie oraz najem nieruchomości zasobu.

7. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Program opieki nad zabytkami został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/296/2018 Rady
Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego
programu opieki nad zabytkami Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2021.
Celem opracowania programu opieki nad zabytkami gminy Nowe Miasto Lubawskie
na lata 2018-2021 jest określenie zasadniczych kierunków działań inicjowanych
przez władze gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego występującego w jej
granicach administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Istotnym zagadnieniem uzasadniającym powstanie programu jest zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, jak również jego promocja wśród mieszkańców
oraz turystów. Funkcję tę można realizować między innymi poprzez edukację, począwszy
od poziomu podstawowego oraz pobudzanie rozwoju turystyki. Działania te mogą
przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Nieodzownym
elementem tego typu działań jest budzenie w społeczeństwie świadomości istnienia
zabytków i potrzeby ich rewitalizacji, jak również zwrócenie uwagi na istniejącą wspólnotę
kulturową. Aby to osiągnąć należy pobudzić świadomość właścicieli, użytkowników
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i jednostki samorządu terytorialnego, skłonić te grupy do współdziałania, wzbudzić ich
odpowiedzialność za właściwy stan zachowania obiektów historycznych oraz aktywny
udział w zakresie opieki nad zabytkami.
Gminna ewidencja zabytków zawiera spis 28 obiektów zabytkowych.
Termin sporządzenia najbliższego sprawozdania z realizacji – 2020 rok.

8. WIELOLETNI
PLAN
ROZWOJU
I
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ

W 2019 r. na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie obowiązywał przyjęty Uchwałą nr
XXXVIII/300/2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2021.
Plan zakłada, iż Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. prowadzi na terenie
Gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Przedmiotem działalność Zakładu jest:
1) produkcja i sprzedaż wody,
2) odbiór ścieków komunalnych,
3) eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej w zakresie wykonywania i modernizacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwania awarii sieci.
Zakład realizując podstawowe założenia planu dążył do osiągnięcia następujących efektów:
1) nieprzerwane dostawy wody o odpowiedniej jakości pod odpowiednim ciśnieniem
i w wystarczającej ilości,
2) zmniejszenie strat wody,
3) optymalizacja kosztów produkcji wody,
4) zwiększenie dostępności usług, a co za tym idzie rozwój budownictwa mieszkaniowego
oraz przemysłu,
5) wyeliminowanie z użytkowania sieci wyeksploatowanych o dużej awaryjności,
skrócenie przerw w dostawie wody,
6) optymalizacja dystrybucji wody.
W 2019 r. za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
kontynuowano inwestycję związaną z kompleksową modernizacją zaopatrzenia w wodę
Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną
infrastrukturą - Etap I. Zakończono zadanie nr 2, polegające na przebudowie i rozbudowie
stacji uzdatniania wody SUW Skarlin.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych zakłada również realizację budowy pięciu zestawów podnoszenia ciśnienia,
modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno, przebudowę sieci
wodociągowej w Lekartach, rozbudowę sieci wodociągowej Mszanowo - Nowy Dwór
Bratiański oraz telemetrię. Realizacja przedmiotowych inwestycji uzależniona jest
od pozyskania środków zewnętrznych.
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9. PROGRAM ROZWOJU DRÓG
Gminny Program Rozwoju Dróg na lata 2015-2025 został przyjęty uchwałą Rady Gminy
nr X/58/2015 dnia 1 lipca 2015. W ramach przyjętego dokumentu dokonano m.in. analizy
uwarunkowań rozwoju gminy Nowe miasto Lubawskie oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przeanalizowano układ
komunikacyjny gminy. Jednym z ważniejszych punktów programu jest plan rzeczowofinansowy realizacji zadań drogowych na lata 2015-2025. Plan określa kryteria jakie należy
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o realizacji wszelkich zadań zarówno
inwestycyjnych jak i remontowych i są to:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

techniczne uwarunkowania kolejności realizacji zadań drogowych;
stan techniczny dróg, zarówno o nawierzchni asfaltowej jak i nieutwardzonej;
uregulowany stan prawny drogi;
możliwość usytuowania wzdłuż jezdni w pasie drogowym kanałów technologicznych;
oczekiwania społeczne;
planowane kierunki rozwoju miejscowości;
usprawnienie organizacji ruchu i poprawa bezpieczeństwa w miejscowościach i między
nimi.

W ramach programu zaplanowano do przebudowy 13 dróg bądź odcinków dróg
o łącznej długości 33,998 km z czego zrealizowano do końca 2019 roku 10,052 km co stanowi
29,6 %.
Dodatkowo zaplanowano 10 odcinków dróg wewnętrznych i osiedlowych o łącznej
długości 10,175 km z czego zrealizowano 9,400 km co stanowi 92,38 %.
Podsumowując na łączną długość zaplanowanych do realizacji zadań drogowych
tj. 44,173 km wykonano 19,452 km co stanowi 44 %.
W poprzednim roku rozpoczęto również realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi
w miejscowości Radomno – Etap I (pętla nad jeziorem). Inwestycja która w pierwotnych
założeniach miała zostać zakończona w 2019 roku, zostanie zakończona w 2020 roku.
Dodatkowo zostało zaplanowane wykonanie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku
około 2 km. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
Zachowując dotychczasowe tempo przebudowy dróg gminnych należy uznać,
iż realizacja powyższego planu przebiega prawidłowo i jest on realny do wykonania
do końca okresu na jaki został on opracowany.

10. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPLNĄ
I GAZOWĄ
Założenia zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy NR XIII/94/2015 z dnia 30 listopada
2015 r. Zasadniczym celem opracowania jest wypełnienie dyspozycji normy wynikającej
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z art. 19 ustawy prawo energetyczne, zgodnie z którą obowiązkiem wójta jest opracowanie
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Dodatkowym celem którego realizacji sprzyjać ma opracowanie dokumentu jest
wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy. Elementem projektu założeń jest ocena
stanu technicznego oraz rezerw mocy infrastruktury energetycznej istniejącej na obszarze
gminy oraz przeprowadzenie prognozy zmian w zakresie zapotrzebowania na energię
elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło.

Inwestycje w zakresie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną cieplną i
gazową podzielono na sektory.
•

Sektor ciepłownictwa

Na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie nie funkcjonuje zorganizowany
system ciepłowniczy, ponadto nie przewiduje się podjęcia inwestycji mającej na celu
realizację sieci ciepłowniczej na terenie gminy w najbliższych latach.
•

Sektor energetyczny

W Planie Rozwoju energetycznego spółki zatwierdzonego przez URE na lata 2014-2019
nie przewidziano do realizacji na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie żadnych
inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego w
omawianym okresie.
•

Sektor paliw gazowych

Aktualnie na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie istnieje czynna sieć gazowa
zasilająca odbiorców na terenie gminy w miejscowości Pacółtowo.

11. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie jest
przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia
energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją
emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie
na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.
Cel główny gmina zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
▪
▪
▪
▪
▪

promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
efektywne gospodarowanie energią,
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
redukcję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną
gospodarkę egzoenergetyczną i jakość powietrza.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie wyznacza główne
działania dla osiągnięcia założonych celów są to:
Działanie I. Działania z zakresu planowania przestrzennego
Planowanie przestrzenne zorientowane na gospodarkę niskoemisyjną
Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest zorientowana na gospodarkę niskoemisyjną.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe
Miasto Lubawski przyjętego Uchwałą NR IX/70/2019 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie wyznaczono strefy
ukierunkowane na wielofunkcyjność zabudowy.
Pod kątem rozwoju komunikacji projektuje się wykonanie ścieżki rowerowej o znaczeniu
międzyregionalnym poprowadzonej śladem zlikwidowanej linii kolejowej. Ścieżka ta
od miejscowości Radomno w kierunku północnym prowadzona jest trasą korytarza
uzupełniającego wyznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
Wskazano także tereny lokalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz ze strefą
oddziaływania. Wielkość strefy zależna jest od przyjętej technologii. Tereny te stanowią
obszar, gdzie mogą być lokalizowane urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, innych niż elektrownie wiatrowe.
W nowopowstających miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (prawo
lokalne) gminy dopuszcza się budowę i użytkowanie indywidualnych źródeł zaopatrzenia
w energię elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii (w formie
mikroinstalacji), z wyłączeniem siłowni wiatrowych dzięki czemu nie hamuje się wzrostu
efektywności wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii. Dopuszcza się
budowę i użytkowanie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną
wykorzystujących odnawialne źródła energii (w formie mikroinstalacji), z wyłączeniem
siłowni wiatrowych.
Działanie II. Działania promocyjne
Promocja działań zorientowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń
Pracownicy Urzędu Gminy
prowadzą
działania wspierające przeprowadzenie
planowanych inwestycji energooszczędnych i zmniejszających emisję CO2 poprzez
informowanie zainteresowanych o możliwościach pozyskania dofinansowania na realizację
inwestycji ekologicznych, o wymaganych dla realizacji zadania procedurach
administracyjnych, służą pomocą i doradztwem w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Działanie III. Zamówienia publiczne
Zielone zamówienia publiczne
Gmina w ramach zamówień publicznych realizowała przedsięwzięcia które w sposób
naturalny przyczyniły się do zmniejszenia emisji CO2 i oszczędność zużywanej energii
poprzez budowę i modernizacje obiektów gminnych w technologii energooszczędnej,
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naprawę i budowę dróg gminnych poprawiając warunki jazdy i zmniejszenie zużycia paliwa,
budowę oświetlenia drogowego typu LED oszczędzając zużycie energii elektrycznej.
Zielone zamówienia to :
▪
▪
▪

kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie,
rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach,
utrzymanie i bieżąca naprawa nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława – Etap II Radomno – Iława,
rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I,
budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik,
przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pustki i Tylice”,
przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim,
budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Pustki,

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Działanie IV. Transport
Kampanie edukacyjno-informacyjne z zakresu zrównoważonego zużycia energii
i ekologii w sektorze transportu
Gmina intensywnie popularyzuje jazdę na rowerze jako alternatywę dla indywidualnych
środków transportu poprzez budowę kolejnych odcinków ścieżki rowerowej łączącej Nowe
Miasto Lubawskie z Iławą – dotychczas wybudowano odcinek o długości 8,95 km Działanie
to wpłynie na zwiększenie ekologii w sektorze transportu oraz zmniejszenie emisji CO2
Zarówno strona internetowa Urzędu Gminy jak i portale społecznościowe popularyzują
jazdę na rowerze z wykorzystaniem istniejącej ścieżki rowerowej
Działanie V. Ecodriving
Większość kierowców deklaruje ekologiczną i ekonomiczna jazdę zwłaszcza, że pomimo
rosnącej liczby samochodów są one wyposażone w wskaźniki sugerujące najbardziej
ekonomiczną jazdę.
Działanie VI. Montaż pomp ciepła
Działanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dodatkowych środków finansowych.
Działanie VII – IX. Rozwój rozproszonych źródeł energii
W ramach realizacji tych działań planowano montaż:
▪
▪
▪

kolektorów słonecznych – planowana ilość instalacji 10, wykonana 0 - brak
zainteresowania mieszkańców,
mikro instalacji – planowana ilość instalacji 20, wykonana 6,
małe instalacje – planowana ilość instalacji 10, wykonana – brak danych, według
szacunków plan został wykonany.
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Działanie X. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych
Pracownicy Urzędu Gminy informują mieszkańców o możliwości skorzystania z rządowego
programu „Czyste Powietrze” który umożliwia m.in. uzyskanie środków na wymianę
lokalnych kotłów węglowych na kotły wykorzystujące biomasę.
Działanie XI. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
Pracownicy Urzędu Gminy informują mieszkańców o możliwości skorzystania z rządowego
programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie środków m. in.
na termomodernizację budynków mieszkalnych przyczyniającą się do energooszczędności
Działanie XII. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego
W ramach działania Gmina zrealizowała termomodernizację obiektu użyteczności
publicznej realizując zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku
Szkoły podstawowej w Skarlinie” która obejmowała docieplenie całego budynku
wraz ze stropodachem ścianami i fundamentami, wymianę okien oraz oświetlenia
na energooszczędne typu LED. Dodatkowo wymieniono instalację centralnego ogrzewania
w całym budynku z wymianą grzejników i przyłącza do kotłowni. W ramach zadania
zmodernizowano kotłownię z wymianą pieca na piece pelletowe o wyższej sprawności.
W kolejnych latach planowana jest:
▪

▪

do realizacji w 2020 roku - kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Mszanowie – opracowano dokumentację techniczna obecnie trwa
procedura
przetargowa
na
wyłonienie
wykonawcy.
Zakres
prac
termomodernizacyjnych podobny jak w przypadku powyższego zadania,
do realizacji w 2021 roku - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły
w Jamielniku - opracowano dokumentację techniczną, pozyskano dofinansowanie.

Realizacji tego działania służy również modernizacja, budowa obiektów użyteczności
publicznej w technologii energooszczędnej:
▪ odbudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Gwiździnach wykonana w technologii
energooszczędnej z oświetleniem typu LED. Ściany, posadzki okna i drzwi
zewnętrzne spełniają wysokie wymagania norm cieplnych i pozwalają na znaczne
oszczędności energii,
▪ rozbudowa remizy OSP w Chroślu – wykonana w technologii j. w.,
▪ budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie – wykonana w technologii j. w.
Realizując powyższe zadania Gmina propaguje rozwój budownictwa energooszczędnego
wskazując możliwości oszczędności energii, a co za tym idzie możliwości zmniejszenia
kosztów eksploatacji budynków, prowadzi to także do zmniejszenia emisji Mg CO2.
Działanie XIII. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych
Zadanie nie zostało wykonane – lokalizacja i usytuowanie względem stron świata obiektów
użyteczności publicznej nie pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej
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dodatkowo brak dostosowania konstrukcji dachów, ich kąta nachylenia, zmniejsza
efektywność ekonomiczną instalacji.
Działanie XIV. Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wymiana oświetlenia na energooszczędne – w trakcie realizacji modernizacji i przebudowy
dróg gminnych dokonuje się wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED,
montowane na nowych elementach wsporczych (słupach , wysięgnikach), umożliwiających
zmiany istniejącej geometrii rozstawu i wysokości słupów czy długości wysięgników, co
przyczynia się do bardziej racjonalnego ich rozmieszczenia. Zmodernizowane oświetlenie
sterowane jest za pomocą sterowników (programator czasowy 7 dniowy – automat
zmierzchowy oraz zegar astronomiczny) montowanych w szafkach oświetleniowych
umożliwiające sterowanie jednocześnie całymi obwodami obejmującymi całe wsie.
Działanie XIV. Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego
Liczba lamp sodowych w 2018 roku wynosiła 494 szt., uległa zmniejszeniu w 2019 roku
do 486 szt. Do 31.12.2017 r wybudowano 129 szt. lamp LED oraz wykonano doświetlenie
przejść dla pieszych: lampami solarnymi - 4 szt. i lampami hybrydowymi - 2 szt. W roku
2018 wybudowano dodatkowo 121 szt., a w roku 2019 - 150 szt. lamp LED.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest realizowany w sposób ciągły w zależności
od ogłaszanych programów gwarantujących dofinansowanie projektów gospodarki
niskoemisyjnej związanych z oszczędnością energii.

12. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym,
wojewódzkim i powiatowym. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem i powinien być spójny ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień
ochrony środowiska na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.
Dokument ma za zadanie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gminy Nowe
Miasto Lubawskie uwzględniając w pierwszej kolejności kwestie związane z ochroną
środowiska. Program przyjęto uchwałą nr XL/313/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 20182021 z perspektywą na lata 2022-2025. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie sporządzany będzie w 2020 r. za lata 2018-2019.
Sprawne realizowanie wojewódzkiego programu gospodarki odpadami poprzez
członkostwo w Związku Gmin Czyste Środowisko - wprowadzony system workowy
"segregacja u źródła" powoduje, że 62,62% osób z gminy Nowe Miasto Lubawskie segreguje
odpady, a ściągalność płatności jest na poziomie 90%.
Odebrane i zebrane odpady komunalne na terenie Związku Gmin w 2019 r. ważyły
63 943,393 Mg. Odpady odebrane i zebrane w roku 2019 z terenu Związku Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” kształtowały się następująco:
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▪
▪

▪
▪

ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z obszaru
związku gmin – 54 329,71 Mg,
łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych
do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych 4 641,83 Mg,
średni procentowy wskaźnik masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne wynosi 100,00% metoda R-5,
Masa pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych poddanych składowaniu wynosi – 11 789,97 Mg

Nadmienić warto, że mieszkańcy zagospodarowali część odpadów komunalnych
we własnym zakresie, tj.: papier, tekturę oraz drewno i opakowania z drewna – jako paliwo;
gruz, odpady mineralne – do utwardzania nawierzchni; bioodpady stanowiące odpady
komunalne – w przydomowych kompostownikach i do skarmiania zwierząt.
Program ochrony środowiska realizowany jest również poprzez:
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

akcje edukacyjne – Sprzątanie gminy w ramach akcji sprzątania świata – w 2019 roku
realizowane głównie poprzez dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców
poszczególnych miejscowości;
termomodernizację budynku szkoły w Skarlinie - ochrona klimatu i jakości powietrza;
rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - w 2019 r. zrealizowano zadania:
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku 585 m.b., modernizacja sieci
wodociągowej w Tylicach - 805 m.b., Sieć kanalizacji sanitarnej w Jamielniku 3 705 m.b.,
w ramach prowadzonej inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp.
z o. o., w 2019 r. wykonano przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin
2 347 m.b.; zakończono rozpoczętą w 2018 r. budowę Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Skarlin;
wprowadzanie standardów akustycznych –w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego wprowadza się zapisy chroniące jakość powietrza poprzez ustalenie
zakazu stosowania wysokoemisyjnych systemów grzewczych oraz zapisów
o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku – odpowiednio dla przeznaczenia
terenu i rodzaju zabudowy;
coroczne nasadzenia drzew i krzewów w liczbie najczęściej 3 szt. nowych w zamian
za 1 szt. usuniętą - dbanie o bioróżnorodność (gatunki rodzime), w 2019 r. posadzono
259 szt. drzew głównie gatunki liściaste (lipa, jarząb) oraz 40 szt. krzewów iglastych –
kosodrzewina;
aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych
oczyszczalni ścieków;
prowadzenie kontroli wywiązywania się właścicieli nieruchomości z prowadzenia
gospodarki ściekowej 13 kontroli w 2019 r.
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13. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
Uchwała wprowadzająca program podejmowana jest corocznie. W 2019 roku realizacja
opieki nad zwierzętami bezdomnymi odbywała się na podstawie uchwały nr IV/38/2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2019 r. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto
Lubawskie.
Zadania wykonywane w ramach programu to przede wszystkim:
1) zapewnienie schronienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy,
2) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
4) odławianie bezdomnych zwierząt,
5) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przekazanych do schroniska
dla zwierząt,
6) poszukiwanie właścicieli zwierząt i nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) usypianie ślepych miotów,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
10) elektroniczne znakowanie zwierząt, w szczególności psów.
W 2019 r. wskutek realizacji programu odłowiono 18 psów, 11 psów przekazano
do adopcji, 1 ze względu na stan zdrowia poddano eutanazji, 3 wróciły do właścicieli
po zwrocie kosztów odłowienia i opieki w czasie przebywania pod opieką gminy,
3 na koniec roku przebywały w kojcach interwencyjnych. Wysterylizowano i dokarmiano
10 dzikich kotów. Trzy koty były uczestnikami zdarzeń drogowych: dwa z nich poddano
eutanazji, jeden poddany został leczeniu, na koniec roku przebywał w domu tymczasowym.
Odłowiono 6 dzikich zwierząt (sarny, lisy, jenot, łabędzie), które objęto opieką
weterynaryjną: 4 zwierzęta poddano eutanazji ze względu na poniesione obrażenia i stan
zdrowia (jenot, 2 sarny i lis), 1 przewieziono do ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich (jenot),
1 do naturalnego środowiska (łabędź). Koszty realizacji programu wyniosły: 12 529,28 zł,
w tym utylizacja zwłok padłych lub poddanych eutanazji 648,00 zł.
W 2019 roku prowadzone były działania edukacyjne - wizyty weterynarza w szkołach,
uświadamianie mieszkańców w kwestii sterylizacji i regulowania liczby narodzin zwierząt.
W 2019 roku zauważono pozytywne efekty zastosowania stosowania dotychczasowych
działań (np. zmniejszenie w ciągu roku o 10 liczby odłowionych bezdomnych psów).
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14. PROGRAM INWENTARYZACJI I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Program przyjęty uchwałą nr XLV/233/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów
zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą
w Mszanowie", a następnie aktualizowano w 2012 r. uchwałą nr XIX/109/2012 z dnia
28 marca 2012 r.. i uchwałą nr XXXII/192/2013 z dnia 6 marca 2013r.
Celem programu jest:
▪
▪
▪
▪

usunięcie z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wyrobów zawierających azbest,
wyeliminowanie u mieszkańców Gminy negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych azbestem,
spowodowanie sukcesywnej likwidacji negatywnego oddziaływania azbestu
na środowisko,
pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych.

W ramach ww. programu gmina od 2012 r. prowadzi działania w zakresie pozyskania
środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie na utylizację wyrobów azbestowych, jak również angażuje własne
środki finansowe aby pomóc mieszkańcom.
W 2019 r. przeprowadzono nabór wniosków wśród właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zgodnie z zaleceniami nabór
obejmował działania na rok 2019 i 2020. Dnia 07.10.2019 r. podpisano umowę przyznającą
Gminie dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe
Miasto Lubawskie edycja 2019-2020 r.” Projekt zostanie, zrealizowany i rozliczony w 2020
roku, zgodnie z zawartą umową z dotującym Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
W 2019 i 2020 roku planowano likwidację wyrobów zawierających azbest z 43
nieruchomości położonych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawski. Planowano
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 132 Mg.

15. STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Strategia została przyjęta uchwałą nr XXIII/175/2019 z dnia 26 października 2016r. Rady
Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2020. Jej celem jest
przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji i wykluczaniu społecznemu osób i rodzin,
stwarzając im możliwość rozwoju i zapobiegania ich potrzeb.
Zawiera ona następujące priorytety:
1) wykorzystanie zasobów własnych i środków zewnętrznych w celu przeciwdziałania
ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobiegania ich skutkom;
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2) wspieranie rodzin, dbałość o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie
uzależnieniom, zapobieganie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia;
3) wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających
do utrzymania ich w środowisku zamieszkania, zapewnienia i udziałów w życiu
społecznym;
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez działania o charakterze
profilaktyczny i prewencyjnym, skuteczna realizacja zadań służb odpowiedzialnych
za zapewnienie porządku u bezpieczeństwa, jak również umacnianie wsparcia
sąsiedzkiego;
5) rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.
Monitoring z realizacji strategii za każdy rok sporządzany jest w drugim kwartale roku
następnego i dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie.
Z oceny zasobów na 2019 r. dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie wynika, że główną
kwestią społeczną było bezrobocie strukturalne i związane z nim ubóstwo wielu rodzin.
Znaczącymi problemami wśród świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej jest także
długotrwała choroba i niepełnosprawności, a także potrzeba ochrony macierzyństwa.
W stosunku do lat poprzednich można zaobserwować spadek osób korzystających
z pomocy społecznej zwłaszcza w zakresie pomocy w formie zasiłków stałych i okresowych
w związku z uzyskaniem świadczeń emerytalnych – obniżenie wieku emerytalnego
oraz uzyskaniem prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - dla mam, które
nie podejmowały zatrudnienia w związku z wychowaniem 4 dzieci, a także w zakresie
świadczeń
rodzinnych
spowodowane
wzrostem
najniższego
wynagrodzenia
oraz niepodniesieniem kryteriów dochodowych. Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem
Pracy w Nowym Mieście Lubawskim przynosi efekty w postaci podejmowania pracy przez
osoby bezrobotne, a realizacja projektu konkursowego „Od bierności do aktywności"
wpłynęło na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 5 osób oraz zdobycie
doświadczenia zawodowego przez 4 osoby. II edycja projektu realizowana w I połowie 2019
roku miała na celu umożliwienie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz podniesieni
kwalifikacji i zdobycia doświadczenia zawodowego kolejnej grupie świadczeniobiorców.
Przy planowaniu budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej na następny rok należy
uwzględnić następujące kwestie:
1. Pomimo spadku liczby osób w wieku poprodukcyjnym w związku z długotrwałą chorobą
i niepełnosprawnością oaz osłabieniem więzi rodzinnych zachodzi konieczność
zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na zabezpieczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osób starszych oraz utrzymanie osób starszych
i niepełnosprawnych pozbawionych opieki ze strony rodziny w domach pomocy społecznej.
2. W celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin biologicznych oraz zapobiegania
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w rodzinach wykazujących trudności
wychowawcze należy kontynuować zatrudnienie i rozwijanie form pracy asystentów
rodziny.
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3. W celu umożliwienia osobom i rodzinom dostępu do aktywnej integracji społecznej
i zawodowej należy je dalej rozwijać i upowszechniać dzięki pozyskanym środkom
finansowym z Unii Europejskiej .
4. W celu zmniejszenia oraz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinach należy
uświadamiać mieszkańców poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne wskazując
prawidłowe wzorce zachowań.

16. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Program został przyjęty uchwałą nr XXVIII/112/2017 z dnia 31.03.2017 Rady Gminy Nowe
Miasto Lubawskie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2017-2019. Jego celem jest utrzymania dziecka w jego naturalnym środowisku, a więc
w rodzinie dziecka dzięki utrzymaniu lub przywróceniu zdolności rodziny do pełnienia
swoich
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
poprzez
wzmocnienie
działań
profilaktycznych, doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pracy pozostawienia
lub powrotu dziecka do rodziny.
Zawiera on następujące priorytety: system wspierania rodziny nie powinien ograniczać
się tylko do działań związanych ściśle z pomocą społeczną i adresowanych przede
wszystkim do rodzin, które są już zagrożone bądź dotknięte problemami opiekuńczowychowawczymi. Ważnym elementem programu są działania profilaktyczne, integracyjne,
informacyjne i aktywizujące tj. kampanie promocyjno-informacyjne na rzecz umacniania
wartości rodziny, umacniania więzi międzypokoleniowej, wskazywania właściwych form
spędzania czasu wolnego, środowiskowe spotkania integracyjne, spotkania integracyjne
dotyczące roli rodziny w procesie wychowania dziecka, aktywizowanie społeczności
lokalnych do działań na rzecz rodziny , stwarzanie warunków do działań samopomocowych.
W 2019r. pozyskano 17 690 zł na sfinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny
ze środków rezerwy celowej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej”. Współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6 rodzin
(11 dzieci).
Rodziny, które zostały objęte wsparciem asystentów były głównie niewydolne
wychowawczo, dotknięte przemocą, niepełne, wielodzietne. Asystent rodziny prowadzi
systematyczny trening rodzin w podstawowych sprawach życia codziennego takich jak:
dbanie o higienę dzieci, planowanie wydatków i dysponowanie budżetem domowym,
sprzątanie, przygotowywanie posiłków. W 2019 roku 2 rodziny były objęte wsparciem
asystenta rodziny w związku z postanowieniem Sądu rodzinnego.
W 2019 roku w programie zrealizowano następujące wskaźniki:
1) liczba udzielonych porad w Punkcie konsultacyjnym - 10 (bez zmian);
2) liczba wspieranych rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych - 16 rodzin (wzrost o 2 rodziny);
3) liczba zatrudnionych asystentów - 2 (bez zmian);
4) liczba rodzin wspierających – 0 (bez zmian);
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5) liczba spotkań rodzin mających na celu wymianę doświadczeń, integrację i edukację 21 (wzrost 0 3);
6) liczba grup wsparcia - 0 ( bez zmian);
7) liczba rodzin objętych pomocą finansowa i rzeczową – 295 rodziny (spadek w 2018 –
324);
8) liczba rodzin zastępczych finansowanych w ramach ustawy – 6 rodzin w tym 11 dzieci
(wzrost w 2018 - 2 rodziny 5 dzieci).
17. PROGRAM
PROFILAKTYKI
ALKOHOLOWYCH

I

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Program został przyjęty uchwałą nr II/15/2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Jego celem jest kreowanie lokalnych zasad polityki
społecznej służących zmniejszeniu aktualnych i zapobieganiu przyszłym problemom
alkoholowym, zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą, działalność
wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
ograniczanie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.
Zawiera on następujące priorytety:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
7) koordynowanie polityki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
Z planowanych środków w wysokości 72 000 zł w 2019 roku wydatkowano kwotę
69 562,15 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019 prowadzone były działania mające na celu:
▪

▪

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu (poradnictwo dla 10 osób uzależnionych
i współuzależnionych w ramach Punktu Konsultacyjnego w Mszanowie, pokrycie
kosztów sądowych 4 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe),
udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom zagrożonym
alkoholizmem (prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych w 9 grupach
na terenie szkół dla 136 dzieci, działalność edukacyjno-informacyjne w ramach
19 imprez typu dni rodziny, dni seniora, spotkania wigilijne dla 2 100 osób),
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▪

▪

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży (20 programów profilaktycznych w szkołach dla 576 uczniów
i 12 nauczycieli, 5 imprez środowiskowych dla 90 dzieci, tworzenie dostępu
do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez modernizacje placów zabaw),
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(11 posiedzeń komisji, omówienie 43 spraw dotyczących osób nadużywających
napoje alkoholowe, kontrole 3 punktów sprzedaży alkoholu, szkolenie 2 członków
komisji).

Realizowane działania w 2019 roku są kontynuacją działań z lat poprzednich, a ich
zakres jest corocznie powielany oraz modyfikowany w zależności od potrzeb zgłaszanych
ze strony szkół oraz środowiska lokalnego. W stosunku do roku poprzedniego
zaobserwowano:
1) rozszerzenie oferty profilaktycznej na terenie szkół (w 2019 r profilaktyką objęto 576
osób w 2018 r. profilaktyką objęto 211 uczniów, a więc więcej o 365),
2) tendencję spadkową w zakresie liczby osób uzależnionych od alkoholu (w 2019 r.
na posiedzeniu GKRPA rozpatrywano 43 sprawy dotyczące osób uzależnionych
od alkoholu w tym 62% w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty,
za w 2018 r. spraw było 48 w tym 56% połączonych z przemocą domową),
3) tendencję wzrostowa dotyczącą osób nietrzeźwych zatrzymanych przez Policją
w miejscach publicznych (w 2019 r. - 12 osób umieszczony w celu wytrzeźwienia
w pomieszczeniach policyjnych, w 2018 r. 9 osób umieszczonych w celu wytrzeźwienia
w pomieszczeniach policyjnych),
4) zmniejszenie liczby osób pijących alkohol wśród dzieci i młodzieży (2018 r. 47,3%
badanej młodzieży wskazała, że nie piła alkoholu, zaś w 2019 r. było ich już 67,5%),
5) wzrost świadomości wśród sprzedawców w zakresie sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim wpływająca na zmniejszenie liczby osób spożywających alkohol
w dyskotekach (2018 r. 14%, zaś w 2019 r. 0% badanej młodzieży) oraz w barze i pubach
(2018 r. -1,1% , w 2019 r. -0% badanych)
W przyszłości zachodzi więc dalsza potrzeba rozszerzania oferty profilaktycznej
na terenie szkół zarówno w zakresie różnorodności problematyki, jak także grup odbiorców
ze względu na wiek i liczbę oraz dalsze działania skierowane do sprzedawców napojów
alkoholowych.

18. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Program został przyjęty uchwałą nr II/16/2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2021. Jego celem jest podniesienie świadomości
społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
Zawiera on następujące priorytety:
1) skoordynowanie działań lokalnych podmiotów na rzecz przeciwdziałania narkomanii
na terenie Gminy,

STRONA 58
Id: BD78DAB2-C2DB-484F-943A-2B03B6D71E44. Przyjęty

Strona 59

2) zwiększenie dostępności społeczeństwa do specjalistycznych form pomocy dla osób
uzależnionych,
3) działania profilaktyczne i informacyjno- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz rodzin,
4) podnoszenie kwalifikacji i wiedzy kadry działającej w obszarze przeciwdziałania
zjawisku narkomanii.
Z planowanych środków w wysokości 2 000 zł w 2019 roku wydatkowano całość.
W ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie
na lata 2019-2021 w 2019 roku prowadzono działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
dla 461 osób (2 pogadanki profilaktyczne we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku, koncert profilaktyczny w Mszanowie,
program profilaktyczny „W sieci” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jamielniku, koncert profilaktyczny „Wygrać Siebie” w Zespole Szkół im. Rodu
Działyńskich w Bratianie) i badania ankietowe wśród uczniów szkół na terenie Gminy.
Realizowane działania w 2019 roku są kontynuacją działań z lat poprzednich, a ich
zakres jest corocznie powielany oraz modyfikowany w zależności od potrzeb zgłaszanych
ze strony szkół oraz środowiska lokalnego. W stosunku do roku poprzedniego
zaobserwowano:
1) mniejszą liczbę osób, które skorzystały z oferty profilaktycznej na terenie szkół (w 2018
r. profilaktyką objęto 594 uczniów, a w 2019 r. 461), związaną z mniejszą liczbą uczniów,
2) utrzymanie na tym samym poziomie liczby prowadzonych przez Policję postępowań
w związku z czynami z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w 2018 r. 2
postępowania w tym 1 w stosunku do osoby nieletniej, w 2019 r. 2 postępowania w tym
1 w stosunku do osoby nieletniej),
3) stały poziom świadomości wśród młodzieży szkolnej w zakresie szkodliwości
zażywania środków odurzających (w 2018 i 2019 brak sytuacji zażywania środków
odurzających na terenie szkół).
W zakresie przeciwdziałania narkomanii w przyszłości zachodzi dalsza potrzeba
rozszerzania oferty profilaktycznej dla uczniów w związku z narastającym problemem
dostępności środków odurzające zwłaszcza dopalaczy.

19. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminie funkcjonowały 43 organizacje
pozarządowe, w tym:
▪ 20 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
▪ 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji
prowadzonej przez starostę,
▪ 5 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
▪ 11 kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych (ustawy
z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U.
z 2019 r., poz. 491),

STRONA 59
Id: BD78DAB2-C2DB-484F-943A-2B03B6D71E44. Przyjęty

Strona 60

▪ 2 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę.
Rysunek 10. Organizacje pozarządowe w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
Organizacje pozarządowe w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

2
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16
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5

Zarejestrowane w KRS

OSP

Kluby sportowe i UKS

KGW

Stowarzyszenia zwykłe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o organizacjach pozarządowych

W 2019 roku współpraca Gminy Nowe Miasto Lubawskie z sektorem pozarządowym
odbywała się w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz roczny „Program współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, przyjęty do realizacji uchwałą
Nr XLVI/357/2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 października 2018 r.
Na realizację zadań priorytetowych wpisanych do programu współpracy
zaplanowano w budżecie Gminy środki w wysokości 219 200 zł, w tym na zadania z zakresu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ochrony i promocji zdrowia – 4 000 zł,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 205 200 zł,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 000 zł,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 000 zł,
pomocy społecznej (aktywizacja osób starszych) – 3 000 zł,
działalności na rzecz organizacji pozarządowych (wspieranie organizacji poprzez
dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych) – 3 000 zł.

Zadania zlecono po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W 2019 r.
ogłoszono 2 konkursy. Na zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego nie wpłynął ani jeden wniosek, wobec czego przesunięto
zaplanowane środki na inne zadania. Do konkursów przystąpiło 11 organizacji, które złożyły
łącznie 22 oferty na realizację 8 zadań priorytetowych. W trybie pozakonkursowym
wpłynęła 1 oferta. Zaopiniowano pozytywnie 21 ofert i zarządzeniami Wójta dokonano
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ostatecznego wyboru ofert oraz zlecono do realizacji wykonanie 21 zadań organizacjom,
udzielając jednocześnie dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań.
Poniższy wykres przedstawia procentowy podział środków z budżetu Gminy,
przekazanych w trybie konkursowym na dofinansowanie realizacji zadań publicznych
zleconych organizacjom pozarządowym.

Rysunek 11. Podział środków przekazanych w 2019 roku organizacjom pozarządowym

Podział środków na realizację zadań zleconych
organizacjom pozarządowym
1,59%
1,59%

Ochrona i promocja zdrowia

2,12%

2,01%
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Pomoc społeczna

92,70%
Wsparcie organizacji pozarządowych
poprzez dofinansowanie wkładów
własnych do projektów finansowanych z
funduszy zewnętrznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych

Jak wynika z powyższego wykresu najwięcej, bo aż 92,7% całkowitych środków
dotacji dla organizacji pozarządowych, przekazano na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej (w roku 2018 – 91,6%). Zadania z zakresu ochrony
i promocji zdrowia – 2,12% (w 2018 r.- 1,8%). Na zadania z zakresu pomocy społecznej
przekazano 1,59% (w roku 2018 – 1,3 %), na wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie
wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – 1,59% (w roku
2018 – 1,2%). Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – 2,01 % (w 2018 roku – 0,5%).
Z ogólnej puli środków budżetowych przeznaczonych w 2019 r. na dotacje
dla organizacji pozarządowych tj. z kwoty 219 200,00 zł, przyznano i przekazano
organizacjom na realizację zadań publicznych dotacje w łącznej wysokości 189 000,00 zł, z
tego wydatkowano 187 870,27 zł.
Przekazane dotacje organizacje wykorzystały w 99,4%. Niewykorzystane środki
dotacji w kwocie 1 129,73 zł (co stanowi pozostałe 0,6 %) zwrócono na konto Gminy.
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20. GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego został opracowany zgodnie z zaleceniami
Starosty Nowomiejskiego z dnia 15 lutego 2008 r. i wprowadzony do użytkowania w 2008
roku. W 2019 roku początkowo obowiązywała wersja planu sporządzona w listopadzie 2014
roku, a następnie z grudnia 2019 roku. Plan Zarządzania Kryzysowego z grudnia 2019 roku
został wytworzony od podstaw zgodnie z wytycznymi Starosty Nowomiejskiego ze stycznia
2019 r. Ujęto w nim zmiany wprowadzając do rozwiązań poszczególne zarządy
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie", przez co obszar gminy został
podzielony na 5 zarządzających. Rozbudowano procedury postępowania we wszystkich
fazach zarządzania kryzysowego zapobieganie, przygotowania, reagowanie, odbudowa.
Włączono do planu procedury podnoszenia stopni alarmowych związanych zagrożeniami
terrorystycznymi oraz występującymi w cyberprzestrzeni. Uruchomiono procedury
monitorowania i przeciwdziałania zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Elementami – załącznikami Planu są plany cząstkowe wykorzystywane w przypadku
zaistnienia sytuacji kryzysowej np.:
▪
▪
▪
▪
▪

Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
Plan dystrybucji preparatu jodu,
Plan ewakuacji III stopnia,
Plan ochrony zabytków,
Plan obrony cywilnej.

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla których nie sporządzono oddzielnych planów
w Planie zarządzania kryzysowego zdefiniowano procedury wskazujące podmioty
realizujące przeciwdziałanie, jego zakres oraz tok postępowania. Plan jest stosowany
w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych stwarzających zagrożenie życia i zdrowia
dla osób mieszkających, przebywających na terenie gminy oraz mienia.

21. PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY
Plan Obrony Cywilnej został opracowany i skorelowany z planem Zarządzania
Kryzysowego oraz innymi planami cząstkowymi. Aktualnie obowiązuje plan z listopada
2019 r. Dokonano w nim weryfikacji „punktów alarmowania" , prowadzono uzgodnienia,
zmiany i wymiany w obsadach formacji obronnych, zweryfikowano przydatność
posiadanego sprzętu w magazynie OC - zbędny lub przestarzały wycofano z użytkowania.
Pozyskany sprzęt, na który było zapotrzebowanie został wydany z magazynu
do użytkowania.

V.

Realizacja uchwał rady gminy

W 2019 roku Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie podjęła 94 uchwały. Szczegółowe
informacje dotyczące realizacji uchwał przez organ wykonawczy zamieszczono
w załączniku do niniejszego raportu.
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VI.
1.

Współpraca z innymi społecznościami

ZWIĄZKI KOMUNALNE

Gmina Nowe Miasto Lubawskie przynależy do jednego komunalnego związku gmin
jest to Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, który został
wpisany do Rejestru Związków międzygminnych 19 grudnia 1995 r. W skład Związku Gmin
„Czyste Środowisko” wchodzi 19 gmin. Obszar Związku Gmin obejmuje tereny o dużych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
Związek Gmin „Czyste Środowisko” posiada nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych, który wybudowano na miejscu dawnego wysypiska
w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.
W skład Zgromadzenia Związku Gmin wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin
uczestniczących w Związku. Za zgodą rady gmina może być reprezentowana dodatkowo
w zgromadzeniu przez innego członka organu gminy.
Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” powstał, aby
uregulować problem odpadów komunalnych na terenie gmin należących do Związku.
Wszystkie 19 gmin członkowskich wspólnie realizuje "Kompleksowy Program Gospodarki
Odpadami na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko".
W 2019 roku Związek poświęcił wiele czasu na wprowadzenie zmian dotyczących
realizowanych zadań w związku ze zmianami ustawowymi.
2. ZWIĄZKI GMIN
Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest dodatkowo członkiem następujących związków
Gmin:
▪

▪

Związek Gmin Wiejskich RP – jest to związek w którego skład wchodzą gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie, zakres działania związku obejmuje cały kraj, w jego skład
wchodzi około 630 gmin (według stanu na 28 kwietnia 2019 roku liczba gmin
członkowskich wynosiła 629), związek uczestniczy posiedzeniach Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, podstawowym celem Związku jest integracja
samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska; w 2019
roku Związek wypracował stanowiska, opinie i apele w sprawach:
o projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
o projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt,
o finansowania zadań oświatowych przez samorządy,
o sytuacji w rolnictwie,
o usuwania wyrobów zawierających azbest,
o ustawy odorowej.
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – zrzesza 64 gminy naszego województwa,
został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9.05.1992 r. pod nr. 66,
do zadań Związku należy m.in.: reprezentowanie interesów gmin członkowskich
wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw
i współpraca w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei
samorządności; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących
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samorządu terytorialnego; realizacja zadań przekraczających możliwości
organizacyjne gmin członkowskich; promocja walorów turystycznych regionu;
wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.
W 2019 roku związek opiniował opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (przygotowana
na potrzeby prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).
3. POROZUMIENIA
W 2019 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie realizowała następujące porozumienia
międzygminne, bądź między gminną a innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
które zostały zawarte we wcześniejszych latach:
▪

▪

▪

porozumienie międzygminne z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania
ze zwierzętami bezdomnymi i dziko żyjącymi – wyłonienie wspólnego podmiotu
realizującego odławianie zbłąkanych zwierząt,
porozumienie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie monitoringu poeksploatacyjnego
składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu Gmina Kurzętnik. Porozumienie
zawarły Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Miasto Nowe Miasto Lubawskie, Gmina
Grodziczno, Gmina Kurzętnik. Składowisko zostało zrekultywowane. Gminy corocznie
pokrywają koszty monitoringu. W 2018 r. 15% udział Gminy Nowe Miasto Lubawskie
wyniósł 922,31 zł,
z dnia 18 października 2018 roku w związku z realizacją przez Powiat Nowomiejski
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu
nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
świadczeniu
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Gmina w 2019 roku podpisała nowe porozumienia:
▪

▪

▪

z 6 lutego 2019 roku ze Starostą Nowomiejskim, w imieniu którego na podstawie
upoważnienia działa Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Mieście Lubawskim, którego przedmiotem jest ustalenie szczegółowego sposobu
i trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zasad ustalania świadczeń
za wykonywanie tych prac oraz obowiązków stron w trakcie realizacji niniejszego
porozumienia,
z dnia 26 lutego 2019 roku z Lubawską Spółką Komunalną Sp.z.o.o , którego
przedmiotem jest prowadzenie konta administratora wiadomości PUSH w aplikacji
EcoHarmonogram. Zakres obowiązków administratora PUSH tj. Lubawskiej Spółki
Komunalnej: wysyłanie wiadomości PUSH do użytkowników aplikacji
EcoHarmonogram, informujących o wszelkich zmianach i odstępstwach
od zatwierdzonego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku,
z 23 kwietnia 2019 r. ze Starostą Nowomiejskim, w imieniu którego na podstawie
upoważnienia działa Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Mieście Lubawskim, którego przedmiotem jest ustalenie szczegółowego sposobu
i trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zasad ustalania świadczeń
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▪

▪

▪

▪

▪

za wykonywanie tych prac oraz obowiązków stron w trakcie realizacji niniejszego
porozumienia,
z dnia 25 kwietnia 2019 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie
powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
z 7 maja 2019 roku z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w Olsztynie, które
zobowiązuje Gminę do sporządzenia spisu uprawnionych do głosowania w dwóch
egzemplarzach: osób fizycznych i osób prawnych oraz do przekazania po jednym
egzemplarzu każdego spisu właściwej okręgowej komisji wyborczej,
z 30 maja 2019 roku z Komendą Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim
w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji
oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim
finansowanego w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie;
z dnia 17 października 2019 roku związku z realizacją przez Powiat Nowomiejski
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu
nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
świadczeniu
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej,
porozumienie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie realizacji wspólnego
przedsięwzięcia polegającego na dokonywaniu remontów, modernizacji i odbudowy
pomnika oraz ponoszenia bieżących kosztów dotyczących utrzymania nieruchomości,
na której jest on usytuowany.

W 2019 roku na podstawie umów udzielono dotacji celowej na pomoc finansową
dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - dr. woj. (Brzozie) na odcinku
województwa” w wysokości 25 000,00 zł oraz dla Gminy Kurzętnik na organizację dożynek
gminno-powiatowych kwotę 2 500,00 zł.
Z kolei w tym samym 2019 roku Powiat Nowomiejski udzielił Gminie Nowe Miasto
Lubawskie dotację celową w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap II Radomno - Iława”.
4. INNE FORMY WSPÓŁDZIANIA
Gmina Nowe Miasto Lubawskie współpracuje z Lokalna Grupą Działania Ziemia
Lubawska (LGD ZL). Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jest formalnym następcą
stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno”.
Stowarzyszenie powstało wiosną 2006 r. w ramach Pilotażowego Programu LEADER+.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska działa na obszarze ośmiu
gmin: Rybno, Grodziczno, Kurzętnik, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Miasto
Lubawa i Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
Wieloletnia działalność LGD ZL to ciągły proces budowania partnerstwa, dzięki
któremu wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmioty, instytucje społeczne
oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju Ziemi Lubawskiej. Duże doświadczenie
członków Stowarzyszenia i kadry zarządzającej przyczynia się do sprawnego działania
grupy.
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Efektem dotychczasowych działań LGD Ziemia Lubawska są nie tylko działania własne
na rzecz mieszkańców, udział w targach, doradztwo w pozyskiwaniu środków, ale również
realizacja projektów partnerskich, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. LGD
Ziemia Lubawska od 2008 r. konsekwentnie kontynuuje swoje działanie, skupiając się
przede wszystkim na rozwoju kapitału społecznego, jego kwalifikacji, aktywności,
przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności; budowaniu silnej więzi mieszkańców
ze swoimi miejscowościami, dbania o stan środowiska przyrodniczego, malowniczego
krajobrazu oraz spójności społecznej, której filarem są tradycje. Zapewnienie dobrego
dostępu do informacji o obszarze dla podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych
oraz wspólna promocja i tworzenie wizerunku obszaru objętego działaniem LGD ZL. Nowy
okres programowania zostanie skoncentrowany na dziedzinach, które mieszkańcy
(w wyniku spotkań konsultacyjnych) uznali za potrzebne w celu dalszego rozwoju
społeczno-gospodarczego obszaru LGD ZL. Zbudowany do tej pory potencjał społeczny
pozwolił określić dalsze kierunki i priorytety rozwoju Ziemi Lubawskiej. Zostanie on także
wzmocniony i wykorzystany do dalszych działań podejmowanych przez stowarzyszenie
w nowym okresie programowania.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie dzięki członkostwu w LGD ZL w roku 2019 sfinansowała
imprezę otwarcia kolejnego etapu ścieżki rowerowej, który zaczyna się od drogi powiatowej
nr 1333N w okolicach miejscowości Radomno (przebiega obok dawnej stacji kolejowej),
a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 181006N Gryźliny – Radomno. Gmina została
również wsparta finansowo przez LGD ZL na organizację imprezy „Bratiańska Noc
Kabaretowa”.
5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W dniu 24.01.2018 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz Miasto Sowieck (Obwód
Kaliningradzki) podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji projektu
transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 20142020. Dzięki współpracy w lipcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji
budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Jamielniku oraz kanalizacji
sanitarnej w Sowiecku.
W 2019 roku kontynuowano współpracę naszej Gminy z samorządem rosyjskim, czego
wyrazem były kolejne uzgodnienia wspólnego projektu. Efektem i namacalnym skutkiem
udanej współpracy było ukazanie się w październiku 2019 roku listy zadań przewidzianych
do dofinansowania, na której znalazł się wspólny wniosek obu samorządów. Projekt pt.
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę
i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie
Nowe Miasto Lubawskie, którego liderem jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie planuje się
zrealizować w latach 2020-2021.

Przedstawiciele niemieckiej gminy Harpstedt przebywali z oficjalną wizytą w gminie
Nowe Miasto Lubawskie w dniach 02-06.06.2019 r. Była to delegacja 6-osobowa, na czele
z wójtem gminy Herwig (Herwigiem) Wöbse. W ciągu kilku bardzo interesujących,
a zarazem intensywnych dni spotkali się z radnymi gminy Nowe Miasto Lubawskie, mogli
zapoznać się z funkcjonowaniem urzędu i poszczególnych referatów, organizacją
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Odwiedzili
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również lokalnych przedsiębiorców, a także odbyli kilka spotkań z mieszkańcami gminy,
którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju swoich wsi (wśród nich znaleźli się m.in.
mieszkańcy Lekart, którzy pochwalili się rezultatami podejmowanych przez siebie inicjatyw
społecznych). W programie znalazło się również spotkanie z członkami grupy cyrkowej,
działającej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku.
Czerwcowa wizyta jest krokiem poczynionym przez wójtów prowadzącym do podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie i Gminą Harpstedt.

VII. Inne istotne działania Wójta
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie działają następujące ciała konsultacyjne, które
realizują zadania zlecone organowi wykonawczemu:
▪

▪

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w 2019 roku
początkowo na podstawie Zarządzenia nr 10/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z dnia 16 stycznia 2017 r., a następnie na podstawie Zarządzenia nr 48/2019
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17 maja 2019 r. Do głównych zadań
Komisji należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego poprzez przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi
od alkoholu i członkami ich rodzin, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia
leczenia odwykowego, a także kierowanie na badanie lekarza biegłego w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i następnie kierowanie do sądu
wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu. Zadaniem komisji jest także opiniowanie zezwoleń
ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
lub poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenie w punktach sprzedaży napojów
alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
W 2019 roku komisja na 11 posiedzeniach omówiła 43 sprawy, w tym 27 w związku
z procedurą Niebieskich Kart. Przeprowadzono 13 rozmów z osobami wezwanymi
w sprawie nadużywania alkoholu i 7 skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim oraz z 8 osobami
współuzależnionymi, które skierowano do Poradni lub Punktu Konsultacyjnego
w Mszanowie. Komisja wydała również 8 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz piwa. Przeprowadzono kontrolę w 3 placówkach handlowych.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 2019 działał na postawie Uchwały Nr III/28/2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania oraz Zarządzenia nr 20/20119 Wójta Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku
Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Celem zespołu
jest usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane
problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie oraz zintegrowanie
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▪

▪

▪

działań i instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. W ramach zespołu
działają grupy robocze, do zadań których należy: opracowanie i realizacja planu
pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
oraz monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą i rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy, a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin dotkniętych przemocą oraz efektów tych działań i informowanie
Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych.
W 2019 prowadzono 38 procedur Niebieskiej Karty w ramach których objęto pomocą
38 sprawców 47 ofiar w tym 2 dzieci. Odbyło się 130 spotkań grup roboczych
i 4 posiedzenia Zespołu lnterdyscyplinarnego.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest zwoływany w razie potrzeby, zaistnienia
bądź ryzyka zaistnienia zdarzeń kryzysowych. W 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia
tego zespołu, w tym 2 posiedzenia treningowe i 1 w związku z wprowadzeniem stopnia
„Bravo" w cyberprzestrzeni. Stały Dyżur Wójta na polecenie Wojewody uruchamiano
3-krotnie. Przeprowadzono 1 kontrolę w jednostce organizacyjnej z zakresu realizacji
zadań obronnych oraz 1 z zakresu realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej. Przeprowadzono tzw. grę kierowniczą (decyzyjną) w Urzędzie Gminy
dotyczącą wyłączenia zasilania w energię elektryczną i sytuacji kryzysowej
z tym związanej.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Nr 191/2018 Wójta Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej
Komisji Mieszkaniowej, zmieniona Zarządzeniem Nr 161/2019 Wójta Gminy Nowe
Miasto Lubawskie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej. Jej zadaniem jest opiniowanie złożonych wniosków oraz sporządzanie
listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego i lokalu socjalnego.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych
w miarę potrzeb. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2019 r. zwoływane
były dwukrotnie. Na posiedzeniach omawiano m.in. zadłużenie lokatorów, przydział
lokalu po zmarłym najemcy, propozycję lokalu dla osób oczekujących z wyrokiem
eksmisji, sporządzenie listy osób oczekujących na lokal komunalny.
Gminna Komisja Urbanistyczna powoływana jest na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r., poz. 293). Komisja urbanistyczno-architektoniczna jest organem doradczym
o charakterze wewnętrznym, która uczestniczy w procesie planowania przestrzennego.
Do zadań gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej należą: wydawanie opinii
o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w toku sporządzania tego studium; wydawanie opinii o projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w toku sporządzania tego planu; wydawanie opinii
w sprawie analiz wykonywanych w celu oceny aktualności studium i planów
miejscowych. W roku 2019 Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Gminy
Nowe Miasto Lubawskie (w składzie 4 osób) spotkała się 2 razy i omówiła 5 projektów
miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego oraz 1 projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto Lubawskie.
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Dodatkowo w 2019 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie pełnił funkcję Prezesem
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział
Nowomiejski.
Natomiast Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej występowała jako członek Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowym Mieście Lubawskim, która
zajmuje się opiniowaniem projektów uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
dotyczących przyjęcia planu finansowania zadań powiatu ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

VIII. Część analityczna – efekty działań prowadzonych w 2019
roku
1.

ŁAD PRZESTRZENNY
W 2019 roku z zakresu ładu przestrzennego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie:

•
•
•

wydano 101 decyzji o warunkach zabudowy;
wydano 20 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
wszczęto procedury dotyczące podjęcia 9 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

2. OCHRONA ŚRODOWISKA
Udział lasów w powierzchni ogółem w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku
wynosił 2 569,65 ha co stanowi 18,62% powierzchni Gminy.
Stan ekologiczny jezior i rzek (według danych Planu Gospodarowania Wodami
na obszarze Dorzecza Wisły) nie uległ zmianie w 2019 roku i przedstawiał się następująco:
dla jednolitych części wód powierzchniowych płynących:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Struga - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny;
Groblica - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny;
dopływ z Nielbarku - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny;
Kakaj - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny;
Wel od dopływu spod Mroczna do ujścia - dobry stan ekologiczny, możliwość migracji
organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wel od ujścia do dopływu spod
Mroczna, dobry stan chemiczny;
Drwęca od Jeziora Drwęckiego do Brodniczki - dobry stan ekologiczny; możliwość
migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Drwęca od Brodniczki do
Jeziora Drwęckiego, dobry stan chemiczny;
Skarlanka - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny;
Osa do wypływu z jeziora Trupel bez Osówki - dobry potencjał ekologiczny; możliwość
migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Osa od Jeziora Trupel
do Gaci, dobry stan chemiczny;
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dla jednolitych części wód powierzchniowych stojących:
▪
▪

Radomno - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
Skarlińskie - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

dla jednolitych części wód podziemnych:
▪

Nr 39 - dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.

Na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku funkcjonowały zakłady
uciążliwe dla środowiska:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

GS Samopomoc Chłopska w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 17 (piekarnia
znajduje się w miejscowości Pacółtowo),
Konfekcja meblowa „DREW-BAK” w miejscowości Gwiździny,
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie, ul. Parkowa 2,
Gorzelnia na terenie gospodarstwa Rolnego „EDEN” Sp. z o. o w miejscowości
Gwiździny 1A,
Firma transportowa TEDI-TRANS Tadeusz Nawasielski, Łąki Bratiańskie 26, 13-300
Nowe Miasto Lubawskie,
TERMATOR Sp. z o.o., Złotoria, ul. Toruńska 97, 87-162 Lubicz: Oddział: ul. Podleśna
7, 13-300 Mszanowo,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompasz Sp. J. Mirosław Tkaczyk, Stanisław
Pawłowski, ul. Dąbrowskiego 10, 14-200 Iława, WYTWÓRNIA PASZ W MSZANOWIE,
ul. Podleśna 7,
„PORCUS " Sp. z o. o. Sobiesiak Andrzej, Siedziba firmy, Tylice 118, 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie – produkcja i sprzedaż materiałów opałowych.

W 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęło i zostało załatwionych 114 spraw z zakresu
ochrony środowiska.
Z zakresu wywiązywania się właścicieli nieruchomości z prowadzenia gospodarki
ściekowej w 2019 roku przeprowadzono 13 kontroli.

3. PODATKI
Podatki stanowią jedno ze źródeł dochodów Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Wpływ
podatków do budżetu Gminy w roku 2019, w podziale na rodzaj podatku przedstawia
poniższy wykres.
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Rysunek 12. Wpływy z podatków do budżetu gminy

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2019 R.
Podatek leśny
2%

Podatek od środków
transportowych…
Podatek rolny
21%

Podatek od
nieruchomości…
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych

W porównaniu wpływów podatków do budżetu Gminy w latach 2018 – 2019 został
odnotowany trend wzrostowy.
Tabela 39. Porównanie wpływów z podatków w latach 2018 - 2019
Wpływy podatków w latach 2018 – 2019
2018
Podatek rolny
758 002,94 zł
Podatek od nieruchomości
2 673 655,28 zł
Podatek leśny
84 600,80 zł
Podatek od środków
52 030,00 zł
transportowych
SUMA
3 568 289,02 zł

2019
774 939,37 zł
2 816 410,68 zł
83 244,40 zł
94 182,00 zł
3 768 776,45 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych

W 2019 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych
wyniosła 776 197,15 zł, natomiast w roku 2019 była to kwota 738 368,02 zł. Szczegółowy
podział ulg i zwolnień przestawia tabela 40.
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Tabela 40. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone w 2019 roku
Ulgi i zwolnienia
Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę
Gminy, w tym:
zwolnienie w podatku od nieruchomości
(szczegóły w pkt. 10 Rozwój gospodarczy)
Udzielone umorzenia i odroczenia zaległości
podatkowych
Ulgi w podatku rolnym, w tym:
ulga z tytułu nabycia gruntów

ulga inwestycyjna

SUMA

2018
543 016,89 zł

2019
616 512,00 zł

40 438,00 zł

35 663,00 zł

8 664,00 zł

15 041,00 zł

224 516,26 zł
13 608,00 zł
(skorzystało 5
rolników)
210 908,26 zł
(skorzystało 8
rolników)
776 197,15 zł

106 815,02 zł
22 646,00 zł
(skorzystało 8
rolników)
84 169,02 zł
(skorzystało 6
rolników)
738 368,02 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych

4. OŚWIATA I EDUKACJA
Rysunek 13. Jednostki oświatowe w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Nowe Miasto Lubawskie
jest organem prowadzącym i dotującym dla:

1
przedszkola
niepublicznego

1
zespołu szkół
(szkoła
podstawowa
+ przedszkole)

3

GMINA
NOWE
MIASTO
LUBAWSKIE

Zespołów
Wychowania
Przedszkolnego
w tym: 1
prowadzonego
przez
stowarzyszenie

5
szkół
podstawowych,
w tym, 1
prowadzonej
przez
stowarzyszenie
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z SIO wg. stanu na 30.09.2019 r.
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Liczba uczniów w placówkach oświatowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie
w poszczególnych latach ulegała ciągłemu zmniejszeniu.
Tabela 41. Liczba uczniów na przestrzeni lat 2014 - 2020
LICZBA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW
PLACÓWKA
2014/
2015
153

ROK SZKOLNY
2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2016
2017
2018
2019
169
150
172
190

2019/
2020
199

25
25
18

23
25
10

24
25
26

23
25
40

24
25
41

23
24
41

130
60
12
15

121
66
24
0

109
57
25
0

72
65
20
11

32
82
16
0

0
69
21
0

129
28
19

123
26
14

115
26
18

134
26
20

156
22
20

148
20
19

148

150

153

98

53

0

70
23
85
12
64
16
15

80
12
78
12
65
15
15

59
15
73
16
65
24
15

71
14
71
21
85
20
15

87
8
79
25
102
22
15

82
0
74
25
108
25
15

24

12

15

12

11

0

27

27

32

28

27

37

1098

1067

1042

1043

1037

930

Szkoły Podstawowe

561

581

519

598

696

680

Gimnazja

278
116
76
67

271
112
64
39

170
124
65
86

85
117
63
76

0
114
61
75

Zespół Szkół im. Rodu
Działyńskich
w Bratianie

Szkoła Podstawowa
im. ks. Kazimierza
Wróblewskiego
w Gwiździnach
Zespół Szkół im. Jana
Pawła II
w Jamielniku/ Szkoła
Podstawowa im. Jana
Pawła II
w Jamielniku
Szkoła Podstawowa w
Radomnie

Szkoła Podstawowa
Oddział Przedszkolny
Przedszkole Publiczne
Zespół Wychowania
Przedszkolnego
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Oddział Przedszkolny
Zespół Wychowania
Przedszkolnego
Szkoła Podstawowa
Oddział Przedszkolny
Zespół Wychowania
Przedszkolnego
Gimnazjum

Szkoła Podstawowa
Oddział Przedszkolny
Szkoła Podstawowa w
Szkoła Podstawowa
Skarlinie
Oddział Przedszkolny
Społeczna Szkoła
Szkoła Podstawowa
Podstawowa
Oddział Przedszkolny
im Janusza Korczaka
Zespół Wychowania
w Tylicach
Przedszkolnego
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Pod Wierzbą" w
Mszanowie
Niepubliczne Przedszkole "MAGICZNA AKADEMIA"
w Radomnie
Razem
w tym:

262
Oddziały Przedszkolne
130
Przedszkola
72
Zespoły Wychowania Przedszkolnego
59
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO

Stopień uprzedszkolnienia dzieci 3-5-letnich w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
za lata 2017 i 2018 wyniósł 44%, a za rok 2019 wzrósł w stosunku do poprzednich lat o 2%
i wyniósł 46%.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach ulega systematycznemu
zmniejszeniu na przestrzeni lat.
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Rysunek 14. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2004 - 2020
LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
1200

1084
1000

1034

987 950
936

800

886 859 858
820 825 839 852 781
768 781
680

600
400
200
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIO

Liczba nauczycieli, ze względu na utrzymującą się na stałym poziomie liczbą
oddziałów, nie ulega większym wahaniom na przestrzeni lat. Ciągłem zmniejszeniu
natomiast ulega średnia liczb uczniów w oddziale.
Tabela 42. Liczba etatów nauczycielskich i oddziałów w latach 2010 - 2020

ilość oddziałów
(szkoła podst.gimn.)

ilość oddziałów
wychowanie
przedszkolne

śr. etatu

ilość etatów
nauczycielskich
szkoły prowadzone
przez Gminę NML

860
859
820
826
840
853
781
768
781
680

48
48
47
47
48
49
46
47
49
45

13
13
13
13
11
10
11
12
11
10

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

103,83
102,39
99,11
95,93
88,71
85,53
85,06
83,81
85,01
77,79

97,10
93,78
93,64
94,91
97,89
92,45

średnia ilość
uczniów w
oddziale

ilość uczniów szkół
podstowewych i
gimnazjum

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

ilość etatów
nauczycielskich
szkoły prowadzone
przez Gminę NML
oraz SSP w Tylicach

rok

ZESTAWIENIE LICZBY ETATÓW NAUCZYCIELI I ODDZIAŁÓW
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

17,92
17,90
17,45
17,57
17,50
17,41
16,98
16,34
15,94
15,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIO
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Wydatki oświatowe w 2019 roku
Większość wydatków oświatowych (77%) w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
w 2019 roku stanowiły środki na utrzymanie szkół gminnych. Drugą, co do wielkości
kategorię wydatków zajmowały dotacje dla niepublicznych placówek (12%), a trzecią
wydatki związane z utrzymaniem obiektów (10%). W dalszej kolejności znalazły się
koszty realizacji projektów (5%), dowożenia uczniów (3%) oraz inne wydatki (2%).

Rysunek 15. Wydatki oświatowe w 2019 roku

UTRZYMANIE SZKÓŁ GMINNYCH

5% 3%
12%

DOWOŻENIE UCZNIÓW

3%

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK
PROJEKTY

77%

INNE WYDATKI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Natomiast wśród wydatków na utrzymanie szkół gminnych najwięcej procentowo
zajmują koszty wynagrodzeń, które stanowią 89% wszystkich kosztów utrzymania szkół
gminnych.
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Rysunek 16. Utrzymanie szkół gminnych w 2019 roku

11%
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW
SZKÓŁ
UTRZYMANIE SZKÓŁ

89%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Na przestrzeni lat subwencja na 1 ucznia ulega niewielkiemu wzrostowi, natomiast
bardzo szybko rosną wydatki, efektem jest bardzo szybki wzrost kosztów oświaty
ponoszonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie.

Rysunek 17. Wydatki oświatowe i subwencja oświatowa na jednego ucznia w latach 2010 2019
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Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie w roku szkolnym 2018/2019 objętych
dowożeniem było 28,03% wszystkich uczniów. Dowożenie realizowane było głównie
przy pomocy wybranego w drodze postępowania o zamówienie publiczne Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Iławie Sp. z o.o., które zatrudniło opiekunki dbające
o bezpieczeństwo dojeżdżających uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 całkowity koszt
dowożenia uczniów wyniósł 357 904,60 zł, w tym koszt koszt transportu dzieci do szkół
na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie wyniósł 216 503,70 zł. Pozostałe koszty dowozu
dzieci do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w Iławie, Kisielicach, Kurzętniku,
Nowym Mieście Lubawskim oraz zwrot kosztów dojazdu dla rodziców uczniów
niepełnosprawnych, którzy sami dowozili dzieci do szkół wyniósł 141 400,90 zł.
Dwanaścioro uczniów realizowało obowiązek nauki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Iławie, dwoje uczniów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach. Jeden uczeń
dowożony był do Zespołu Szkół w Kurzętniku oraz dwóch do Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim. Troje dzieci niepełnosprawnych
dowożonych było do szkół przez rodziców.

Wyniki uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Tabela 43. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w % 2019 rok
Język historia
przedm.
polski wos
matemat. przyrod.
j. angielski
j. niemiecki
podst. rozsz. podst. rozsz.
Kraj
63%
59%
43%
49%
68%
-_
Województwo W-M
60%
56%
39%
47%
64%
Powiat
57%
53%
39%
46%
55%
Gmina NML
57%
55%
41%
47%
58%
SP Jamielnik
skala staninowa
ZS Bratian
skala staninowa

57%
4
56 %
3

54%
4
58%
5

41 %
5
41%
5

46%
5
50%
6

58%
4
57%
4

37%
38%

-

-
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Rysunek 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej w 2019 roku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku
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W roku szkolnym 2018/2019 wyniki z egzaminu przedstawiają się następująco:
Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Jamielniku z matematyki i przedmiotów
przyrodniczych stanin 5 (średni), natomiast z języka polskiego, historii i języka
angielskiego stanin 4 (niżej średni). Gimnazjum w Zespole Szkół w Bratianie z przyrody
stanin 6 (wyżej średni), z matematyki i historii osiągnęło 5 stanin (średni), z j. angielskiego
stanin 4 (niżej średniej), natomiast stanin 3 (niski) osiągnęło z języka polskiego.
Tabela 44. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku
Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w % 2019 rok
j. polski

matematyka

j. angielski

Kraj

63%

45%

59%

Województwo W-M

58%

41%

54%

Powiat

59%

43%

45%

Gmina NML

61%

44%

43%

SP Radomno

62%

50%

42%

5

6

3

69%

52%

49%

7

7

4

54%

41%

36%

3

5

2

59%

35%

44%

4

4

3

63%

51%

43%

5

7

3

62%

32%

47%

5

3

4

skala staninowa
ZS Bratian
skala staninowa
SP Skarlin
skala staninowa
SP Jamielnik
skala staninowa
SP Gwiździny
skala staninowa
SSP Tylice
skala staninowa
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Rysunek 19. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali staninowej w 2019 roku
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W roku szkolnym 2018/2019 najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego osiągnął Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie stanin 7 (wysoki), stanin
5 (średni) osiągnęły Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach, Szkoła
Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach i Szkoła Podstawowa w Radomnie,
stanin 4 (niżej średni) osiągnęła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku
natomiast najniższe wyniki z języka polskiego osiągnęła Szkoła Podstawowa w Skarlinie
stanin 3(niski). Z matematyki najlepsze wyniki osiągnęły Zespół Szkół im. Rodu
Działyńskich w Bratianie oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego
w Gwiździnach stanin 7 (wysoki), stanin 6 (wyżej średni) osiągnęła Szkoła Podstawowa
w Radomnie, stanin 5 (średni) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku,
natomiast najniższe wyniki z matematyki osiągnęła Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Tylicach stanin 3 (niski). Z języka angielskiego wyniki przedstawiają
się następująco: stanin 4 (niżej średni) osiągnęły Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich
w Bratianie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach, stanin 3 (niski)
Szkoła Podstawowa w Radomnie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku
i Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach, najniższe wyniki stanin 2
(bardzo niski) uzyskała Szkoła Podstawowa w Skarlinie.
Informacja o obowiązku nauki uczniów od 16 – 18 lat w roku szkolnym 2018/ 2019
Ogółem 291 uczniów (w tym 142 dziewczynki) podlega spełnianiu obowiązku nauki
od lat 16 do 18. Wśród tych uczniów brak informacji o spełnianiu obowiązku nauki
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przez 8 uczniów w tym 3 dziewczynek zameldowanych lecz niezamieszkałych na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
5. POLITYKA SPOŁECZNA
Z pomocy społecznej w 2019 roku korzystało 520 rodzin, w tym 847 osób. Najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie
powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej
w 2019 roku było kolejno: bezrobocie - 157 rodzin, ubóstwo - 136 rodzin, niepełnosprawność
112 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa - 88 rodzin, długotrwała choroba - 66 rodzin.
W ramach zadań własnych pomocą w formie świadczeń niepieniężnych objętych
było 248 rodzin i świadczeń pieniężnych 282 rodziny, w tym w formie zasiłku stałego –
45 osób, zasiłku okresowego - 137 osób, zasiłku celowego - 211 osób, w tym zasiłku celowego
w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” - 178 osób,
w formie posiłku - 253 osoby, w formie usług opiekuńczych - 25 osób. Liczba osób
bezdomnych za które pokrywane były koszty schronienia - 3 osoby. Ponoszono odpłatności
za pobyt w domu pomocy społecznej - 12 osób. Na dzień 31.12.2019 – 10 osób przebywało
w Domach Pomocy Społecznej.
Gmina nie dysponuje mieszkaniami socjalnymi, aktualnie nie ma osób oczekujących
na takie mieszkanie.
W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, opiekuńcze,
wychowawcze i Dobry Start. Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto
1 097 rodzin, w tym 1 854 dzieci na kwotę 8 739 009,21 zł. Zasiłki rodzinnego wypłacano
716 rodzinom.
W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono 5 917 świadczeń w tym: zasiłek
pielęgnacyjny – 4 657 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne - 639 świadczeń, specjalny
zasiłek opiekuńczy - 322 świadczenia, zasiłek dla opiekuna 299 świadczeń. Całkowita kwota
wydatkowania na świadczenia rodzinne wyniosła 5 189 487,58 zł. Świadczenie
alimentacyjne było wypłacane w ilości 930 świadczeń na kwotę 365 560 zł. A świadczenie
w ramach programu Dobry start wypłacono dla 1 235 dzieci na kwotę 370 500 zł.
Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 23 rodziny na kwotę 45 094,89 zł.
Stypendia wypłacono dla 99 rodzin, dla 230 dzieci na kwotę 180 300 zł.
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 7,6%,
a dla województwa wynosiła 9,0%.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Nowe Miasto Lubawskie
w 2019 roku wynosiła 246, w tym 160 kobiet i 86 mężczyzn. Wśród bezrobotnych jest 46
osób w wieku 18 - 24lat, 82 osoby w wieku 25 - 34 lat, 48 osób w wieku 35 - 44 lat, 36 osób
w wieku 45 - 54 lat, 24 osoby w wieku 55 - 59 lat i 10 osób w wieku powyżej 60 lat.
Z pomocy społecznej korzysta 346 osób (173 kobiety i 173 mężczyzn) w wieku
produkcyjnym, 62 osoby (41 kobiety i 21 mężczyzn) w wieku poprodukcyjnym i 339 osób
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(154 kobiet i 185 mężczyzn) w wieku od 1 do 17 lat. Odsetek osób korzystających z pomocy
z powodu ubóstwa – 4,6% (385 osób / liczbę mieszkańców gminy).
6. KULTURA
Zadania gminy w zakresie kultury realizowane są przez Gminne Centrum Kultury
w Mszanowie. GCK zajmuje się m.in. organizacją imprez kulturalnych, takich jak
Bratiańska Noc Kabaretowa, Dożynki Gminne w 2019 roku realizowane w Tylicach. Łącznie
w ciągu roku GCK organizuje, współorganizuje i wspiera technicznie ok. 15 imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Oprócz tego prowadzone są zajęcia
w ramach edukacji kulturalnej i amatorskiego ruchu artystycznego w których stale
uczestniczyło ok. 130 osób. Łącznie we wszystkich działaniach uczestniczy średnio ok. 7,5
tysiąca osób.
W strukturach GCK Mszanowo funkcjonuje 6 bibliotek w miejscowościach:
Gwiździny, Jamielnik, Bratian, Radomno, Skarlin i Tylice. Aktywni czytelnicy to 20,18%
mieszkańców gminy Nowe Miasto Lubawskie (wzrost w stosunku do roku 2018 o 0,65%).
Największą grupę (56%) stanowią dzieci i młodzież do 15 lat. Liczba dostępnych woluminów
to 40 416 książek oraz 81 audiobooków (w 2019 r. ubytkowano 2 422 książki). W 2019 roku
odnotowaliśmy ogółem 24 067 wypożyczeń na zewnątrz (w 2018 było 20 287) oraz 3 285
wypożyczeń wewnętrznych (w 2018 r. było to 5 967).
W każdej z bibliotek znajduje się miejsce dla najmłodszych użytkowników,
tzw. "Kącik Skrzata". Ponadto w bibliotekach w Jamielniku i Gwiździnach działają Kluby
Seniora i Dyskusyjne Kluby Książki, w Skarlinie działa Koło Przyjaciół Książki,
a w Jamielniku także Klub Miłośników Lokalnej Historii. W ramach działalności
bibliotecznej funkcjonuje także Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.
W bibliotece w Jamielniku znajduje się również Izba Pamięci w której zgromadzone
są historyczne, regionalne eksponaty piśmiennicze i inne związane z codziennym życiem
mieszkańców.
W ponad 70 wydarzeniach organizowanych w bibliotekach: spotkaniach autorskich,
warsztatach artystycznych, szkoleniach, obchodach świąt itp. wzięło udział łącznie około
2 600 osób.
7. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
Na koniec 2019r na terenie Gminy było zarejestrowanych 8 gospodarstw
agroturystycznych, (w tym 3 sezonowe i 5 całorocznych), z tego 3 położone są w Lekartach.
Liczba gospodarstw agroturystycznych zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o jedno
całoroczne gospodarstwo.
Na terenie gminy znajdują 4 hale sportowe przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich
w Bratianie, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku, Szkole Podstawowej
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach oraz Szkole Podstawowej w Radomnie.
Na terenie Sali sportowej w Bratianie dostępna jest ścianka wspinaczkowa. Wszystkie sale
udostępniane są mieszkańcom po godzinach pracy szkoły, po wcześniejszym dokonaniu
rezerwacji.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie w swej infrastrukturze może się pochwalić
odnowionymi boiskami sportowymi – z których najatrakcyjniejsze to boisko
wielofunkcyjne ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku oraz obiekt sportowy ORLIK w
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Bratianie stanowiący centrum aktywności sportowej i rekreacyjnej. Kompleks jest otwarty
dla mieszkańców gminy i gości od marca do listopada. Pełni również rolę boiska
treningowego dla drużyn piłkarskich z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na ORLIKU
odbywają się zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne prowadzone przez profesjonalnego
instruktora. Organizowane są także okazjonalne turnieje piłkarskie, funkcjonuje także liga
zespołów amatorskich. Boisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Bratiana i gminy, w zajęciach, turniejach i konkursach bierze udział średnio ok 150 osób.
(zawodników).
Gminne Centrum Kultury pozyskało w 2019 roku dofinansowanie dla animatora
z fundacji ORŁY SPORTU w wysokości 9 900,00 zł.
Na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie znaleźć można wiele rzek, rzeczek
i strumieni. Sześć z nich jest na tyle dużych, że można po nich urządzać wyprawy kajakowe.
Większość z tych rzek jest dosyć dzika. Wiele zakrętów, zwisające nisko nad lustrem wody
gałęzie, krzewy i inne podobne atrakcje, zapewnią kajakarzom wiele niezapomnianych
wrażeń i dużą porcję adrenaliny. Rzeki spławne to Drwęca, Wel, Struga, Skarlanka i Kakaj.
Ponadto na terenie Gminy występuje znaczna ilość jezior, z których najważniejsze to:
Fabryczne, Gryźliny, Górne, Lekarty, Radomno, Skarlin, Studa Środkowe i Wieczorki.
Na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie można znaleźć wiele urokliwych
i malowniczych miejsc. Są też punkty gdzie przemawia historia i inne, gdzie można znaleźć
ciekawe okazy przyrody. Aby ułatwić pieszym turystom poruszanie się w terenie i dotarcie
do takich miejsc wytyczono i oznakowano szlaki turystyczne. Dwa z nich przebiegają
przez obszar naszej Gminy. Są to:
▪ Szlak żółty - (w rejestrach PTTK oznaczony jako TO-231) prowadzi z Torunia, wzdłuż
doliny Drwęcy, przez Pojezierze Brodnickie do Radomna, skąd jego przedłużenie
prowadzi na teren Pojezierza Iławskiego. Szlak żółty jest fragmentem szlaku
europejskiego łączącego Niemcy i Litwę, który oznaczony jest w międzynarodowych
spisach kodem E-11, a przez teren Polski wiedzie od Słubic po Ogrodniki. Szlak
„wkracza" na teren Gminy u zachodnich brzegów Jeziora Skarlińskiego (ok. 147 km
od Torunia, ok. 20 km od wsi Ostrowite i ok. 13 km od wsi Łąkorek). Od rozwidlenia
szos z Nowego Miasta Lubawskiego do Biskupca Pomorskiego i Łąkorza szlak wiedzie
polną drogą ok. 2 km do wsi Skarlin. Na początku tego odcinka rozległy widok
na wydłużoną rynnę Jeziora Skarlińskiego. W centrum wsi za kościołem,
na rozwidleniu szos. szlak skręca w lewo i drogą wśród pól doprowadza po kolejnych
2,5 km do wsi Lekarty. Tu znaki opuszczają szosę i kierują się polną drogą na północny
wschód, w kierunku widocznego w dole jeziora Gryźliny, a następnie wzdłuż
południowego brzegu jeziora na wschód do wsi o tej samej nazwie. Z Gryźlin szlak
prowadzi od kościoła drogą wśród pól, dalej na wschód i północny wschód.
Po przekroczeniu nasypu rozebranej linii kolejowej Iława - Nowe Miasto Lubawskie
dochodzi od zachodu do Radomna. W Radomnie (160 km licząc od Torunia i 13 km
od wejścia na teren Gminy) szlak prowadzi na południowy skraj jeziora Radomno.
Następnie wschodnim brzegiem południowej zatoki tegoż jeziora aż do mostu
na wschodniej zatoce jeziora Radomno. Poprzez most na jeziorze wiedzie do osady
Nowy Ostrów i po ok. 1 km opuszcza teren Gminy. Po. ok. 9 km. trasą wzdłuż rzeczki
Rudej, leśniczówki Katarzynki, jezior Czerwonego i Łąckiego, cały czas wśród lasów,
doprowadza do Iławy. Przez teren Gminy szlak biegnie na przestrzeni ok. 15 km.
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▪

Szlak czerwony - ( rejestrach PTTK oznaczony jest jako TO-2215 ) łączy Nowe Miasto
Lubawskie z opisanym wyżej żółtym szlakiem doliny Drwęcy, a poprzez ten szlak
z Pojezierzem Brodnickim i Pojezierzem Iławskim. Szlak prowadzi z Nowego Miasta
Lubawskiego do Radomna i liczy ok. 13 km. Szlak zaczyna się w pobliży byłej stacji PKP
Nowe Miasto Lubawskie, gdzie obecnie jest dworzec autobusowy i niemal od razu,
po ok. 1 km, wkracza na teren Gminy. Przez pierwsze 3 km prowadzi cały czas w górę
szosą do Nawry. W wielu miejscach m.in. z placu u stóp pomnika poległych
i pomordowanych w II wojnie światowej roztaczają się rozlegle widoki na dolinę
Drwęcy. Ok. 2 km za Nawrą skręca w prawo i polną drogą, pofalowanym terenem,
poprzez pola, niewielkie laski i łąki wiedzie na północ do Nowego Dworu Bratiańskiego.
Stąd znowu szosą poprzez Chrośle prowadzi dalej na północ do centrum wsi Radomno.

Dodatkowo w 2019 roku Fundacja Wybudowanie zrealizowała zadanie Rozwój
infrastruktury turystycznej szlaku kajakowego rzeką Wel, o wartości 50 tys. zł, finansowane
przez LGD Ziemia Lubawska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie
zostało zrealizowane na terenie gmin: Rybno, Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie,
zakresem obejmowało oznakowanie szlaku kajakowego rzeką Wel (36 znaków
informacyjno-ostrzegawczych) oraz organizacja przenoski na elektrowni wodnej w Kaczku,
w tym na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 9 znaków informacyjnych oraz przenoska
w Kaczku. Na rzecz realizacji zadania Gmina Nowe Miasto Lubawskie udzieliła Fundacji
Wybudowania nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 15 tys. zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA
Długość dróg rowerowych ogółem na terenie gminy o nawierzchni bitumicznej wynosi
9 km. Długość dróg gminnych ogółem: ok. 300 km, z tego ok. 15 % to drogi utwardzone
(asfaltowe, betonowe), a 85 % nieutwardzone. W 2019 roku gmina podniosła standard dróg
na 1,2 % długości dróg ogółem.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie posiada sieć wodociągową o łącznej długości 199,9 km
oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 32,5 km. W 2019 r. wybudowano 585 m.b. sieci
wodociągowej śr. 110 mm w miejscowości Jamielnik oraz 2 915 m.b. sieci kanalizacyjnej
śr. 200 mm i 790 m.b. sieci kanalizacyjnej śr. 160 mm w miejscowości Jamielnik. Na terenie
Gminy na koniec 2019 r. było 1 680 przyłączy wodociągowych i 558 przyłączy
kanalizacyjnych. W samym 2019 r. wykonano 52 nowe przyłącza do sieci wodociągowej
i 8 nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Ponad 80% mieszkańców Gminy ma
zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i około 26% mieszkańców Gminy ma dostęp
do sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku na terenie gmin członkowskich Związku
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” dla nieruchomości
zamieszkałych, dla których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny stawka za odpady za każdą osobę zamieszkałą na terenie nieruchomości
wynosiła 14 zł, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów stawka wynosiła
11 zł. Za odbiór odpadów w 2019 roku opłaty uiszczało 90% osób wykazanych w deklaracjach.
Na terenie Gminy nie zgłoszono dzikich wysypisk. W 2019 r. z terenu Gminy Nowe Miasto
Lubawskie odebrano ogółem 2173,64 Mg odpadów komunalnych.
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Na koniec roku 2019 segregację odpadów w naszej gminie deklarowało 62,62%
mieszkańców. Wystawiono 186 wezwań do zapłaty dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto
Lubawskie.
9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI
W 2019 r. nie było remontowanych ani budowanych nowych lokali komunalnych.
Na przyznanie mieszkania komunalnego oczekiwało 5 wnioskodawców. W roku objętym
sprawozdaniem Gmina posiadała jedno wolne mieszkanie komunalne, które przekazano
córce zmarłego najemcy.
Zgodnie z zapisami §11 ust. 3 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Dz. Urz.
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 5884), Wójt Gminy zarządzeniem
powołał nową Społeczną Komisję Mieszkaniową, która opiniuje złożone wnioski
oraz sporządza listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego i lokalu
socjalnego. Społeczna Komisja Mieszkaniowa pracuje kolegialnie na posiedzeniach
zwoływanych w miarę potrzeb. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2019 r.
zwoływane były dwukrotnie. Na posiedzeniach omawiano m.in. stan zadłużenia najemców
lokali komunalnych, a także listę osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego
i lokalu socjalnego.
W 2019 r. Gmina dysponowała dwoma lokalami użytkowymi, tj. pomieszczeniami
w budynku Remizy OSP w Gryźlinach oraz pomieszczeniami w budynku Remizy OSP
w Chroślu, które wynajęto na prowadzenie działalności handlowej (sklep spożywczy).
Na koniec roku objętego sprawozdaniem Gmina posiadała w swoim zasobie 24 budynki
remiz OSP i świetlic wiejskich o łącznej wartości 6 782 624,62 zł, które są powierzone
w administrowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym lub wydzierżawione Gminnemu
Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Obiekty zajęte na cele
oświatowe tj. 6 szkół, z których 5 zostało przekazane jednostkom w trwały zarząd, a jedna
położona w miejscowości Tylice, została wydzierżawiona Tylickiemu Stowarzyszeniu
Rozwoju.
10. ROZWÓJ GOSPODARCZY
Gmina Nowe Miasto Lubawskie mając na uwadze rozwój gospodarczy w obrębie
lokalnym szeroko współpracuje i zapewnia ulgi podatkowe lokalnym przedsiębiorcom
inwestującym na terenie Gminy.
Od kwietnia 2018 roku do chwili obecnej obowiązuje Uchwała Nr XL/307/2018 Rady
Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Województwa WarmińskoMazurskiego z 2018 r., poz. 1533), dzięki której możliwe jest zwolnienie od podatku
od nieruchomości dla nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części
przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa
i wykorzystywanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez właściciela.
W roku 2019 z owych zwolnień korzystało dwóch przedsiębiorców.
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Gmina nie prowadzi rejestru przedsiębiorców, minister właściwy ds. gospodarki
prowadzi ewidencję przedsiębiorców będących osobami fizycznymi za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEIDG.
W 2019 r. zarejestrowano w Gminie 44 nowych przedsiębiorców, natomiast
wyrejestrowano 41 (wnioski złożone przez przedsiębiorców w tutejszym Urzędzie Gminy).
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były prace budowlane
wykończeniowe tj. ok 32% wszystkich wniosków o wpis do CEIDG.
Wg danych GUS na koniec 2019 r. na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
zarejestrowano ogółem 626 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru
REGON. Zgodnie z wpisem w CEIDG wg stanu na koniec stycznia 2019r. liczba
przedsiębiorców, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy
wynosiła 371.
Liczba wniosków u uzyskanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 8,
natomiast o wygaśnięciu 3. Na koniec 2019r na terenie Gminy było 19 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
oraz 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne).
Gmina w celu usprawnienia mieszkańcom załatwiana spraw urzędowych, inwestuje
w cyfryzację. Uruchomiono punkt potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, by kontakt
z urzędem był możliwy bez wychodzenia z domu. W 2019 roku w Urzędzie Gminy
potwierdziliśmy profil zaufany 33 osobom.
11. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podejmował wiele czynności w celu zapewnienia
mieszkańcom bezpieczeństwa. W ramach tego działania zrealizowano zadanie budowy
chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15 w miejscowości
Bratian. Wybudowano oświetlenie drogowe w Pustkach i Radomnie. Wyasygnowano
również środki dla służb ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup pojazdu
dla OSP Radomno w wysokości 50 tys. zł oraz dla OSP Gwiździny o wartości 419 918,96 zł,
na dofinansowanie do przebudowy OSP w Jamielniku kwotę 44 887,90 zł, przebudowę
remizy OSP w Chroślu kwotę 55 388,51 zł, modernizację remizy strażackiej w Gwiździnach
za 24 972,17 zł oraz zakup wyposażenie dla OSP w Jamielniku w wysokości 15 tys. zł.
Dodatkowo w trybie ciągłym prowadzone są działania zwiększające poczucie
bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez:
▪
▪
▪
▪
▪

współpracę z Komendą Powiatową Policji w zakresie organizowania spotkań
z mieszkańcami i promowania Krajowej Mapy Zagrożeń,
zwoływanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
cykliczne 2 razy w roku przeprowadzanie treningów ewakuacji w szkołach,
finansowanie systemu ostrzegania SISMS,
zakup czujników dymu.
12. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Na koniec 2019 roku liczba sołectw wynosiła 16. Kadencja sołtysa trwa tyle, ile
kadencja rady. Zgodnie ze statutami sołectw nie później niż w ciągu 5 miesięcy
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od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy powinny odbyć się wybory sołtysa
i rady sołeckiej. W związku z faktem iż, nowa Rada Gminy została wybrana w październiku
2018 roku, na początku 2019 roku nastąpiły wybory sołeckie, w których na stanowisku
pozostało 9 dotychczasowych sołtysów i wybrano 6 nowych osób do pełnienia tych funkcji.
O aktywności obywatelskiej może świadczyć uczestnictwo w konsultacjach uchwał.
W trakcie wyłożenia 4 projektów uchwał dotyczących miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz częściowej zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowana została dyskusja
publiczna, w której wzięły udział dwie osoby. Informacja o projektach miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz projekcie częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy została zamieszczona
w miejscowej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy.
W 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, przeprowadzono konsultacje 2 projektów programów:
• „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2020”,
• „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok”.
Konsultacje były prowadzone w formie pisemnej za pomocą formularza
konsultacyjnego. Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły w terminie konsultacji żadnych uwag i opinii
do projektów programów.
W zebraniach wiejskich uczestniczy również niewielu mieszkańców, są to osoby
najbardziej aktywne, zaangażowane w prace na rzecz pozostałych mieszkańców.
We wrześniu 2017 r. podczas 16 zebrań wiejskich dotyczących uchwalenia funduszu
sołeckiego na 2018 rok uczestniczyło 408 osób (uprawnionych 6 194 osób). W zebraniach
wiosennych wzięły udział 403 osoby spośród 6 365 uprawnionych. Natomiast we wrześniu
2018 roku w zebraniach wiejskich, na których ustalano fundusz sołecki na 2019 rok
uczestniczyło 321 osób spośród 6 243 uprawnionych. W lutym 2019 odbyły się zebrania
wiejskie, podczas których wybierani zostali sołtysi i rady sołeckie na kadencję 2018-2023.
W zebraniach wzięło udział aż 791 osób, spośród 6 249 uprawnionych. Natomiast
we wrześniu 2019 roku w zebraniach wiejskich, na których ustalano fundusz sołecki na 2020
rok uczestniczyło 376 osób spośród 6256 uprawnionych.
13. SPRAWNA ADMINISTRACJA
Z myślą o klientach Urząd wprowadził płatności bezgotówkowe. Co więcej, w 2019 roku
pojawiła się możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą lub telefonem także u 11 inkasentów.
W ramach podnoszenie jakości przekazywanych informacji oraz doskonalenie form
przekazu internetowego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie uruchomiono portal eSesja,
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który umożliwia kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy i jednocześnie pozwala
mieszkańcom w łatwy sposób śledzić prace radnych podczas transmisji on-line.
O sprawności administracji może świadczyć:
a) czas oczekiwania mieszkańców na załatwienie poszczególnych spraw:
▪ na wydanie dowodu osobistego wynosił 14 dni,
▪ na wydanie karty dużej rodziny wynosił 30 dni,
▪ na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił do 30 dni,
▪ na wydanie decyzji na stanowisku ds. drogownictwa i transportu wynosił 30 dni,
▪ na wydanie decyzji na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami wynosił około
14 dni,
▪ na zezwolenie na usunięcie drzew wynosił 14 dni,
▪ na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (bez raportu) wynosił około 60
dni,
▪ na wydanie zaświadczenia w sprawie wycinki drzew wynosił 1 dzień,
▪ na wydanie zaświadczenia w sprawie wpisu, zmiany lub wykreślenia do/z rejestru
działalności regulowanej wynosił 7 dni,
▪ na decyzję o warunkach zabudowy wynosił około 45 dni,
▪ na wydanie zaświadczenia o warunkach zabudowy, o przeznaczeniu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium
wykonalności – w ciągu 1 dnia,
▪ na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – minimum
1 rok,
▪ na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu – w ciągu 1 dnia,
▪ na potwierdzenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego – w ciągu 1 dnia,
▪ na wydanie decyzji z zakresu pomocy społecznej - 3 dni od przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego,
▪ wydania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych - ok. 3 dni, jest to czas
oczekiwania na dane z ZUS,
▪ wydanie informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start - około 10 dni,
▪ na wydanie decyzji w świadczeniach rodzinnych – około 14 dni.
b) ilość wydanych decyzji, zaświadczeń, innych:
▪ na stanowisku ds. obywatelskich – 17 decyzji (8 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, 4 zezwolenia jednorazowe, 4 decyzje dotyczące spraw
meldunkowych i 1 decyzja dotycząca przyznania Karty Dużej Rodziny)
i 195 zaświadczeń (4 zaświadczenia ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej,
129 zaświadczeń dotyczących zameldowania i 62 zaświadczenia o utracie
lub zniszczeniu dowodu osobistego),
▪ na stanowisku ds. drogownictwa i transportu – 120 decyzji (53 o lokalizacji
obiektów, 15 o lokalizacji zjazdów, 26 o umieszczeniu urządzeń w pasie ruchu
drogowego, 26 na zajęcie pasa ruchu drogowego)
▪ na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami - 70 decyzji (58 podziałów,
2 rozgraniczenia, 2 trwały zarząd, 8 wzrost wartości),
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▪

na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa – 56 decyzji,
57 oględzin i protokołów w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, jedno
postępowanie kończące się postanowieniem,
▪ na stanowisku ds. planowania przestrzennego – 101 decyzji o warunkach zabudowy,
20 decyzji celu publicznego, 361 zaświadczeń,
▪ w zakresie zadań oświatowych – 22 decyzje, 50 zaświadczeń,
▪ w zakresie podatków lokalnych – 3 833 decyzje i 132 zaświadczenia,
▪ w dziele Pomocy społecznej - 1 225 decyzji w tym 11 odmownych,
▪ w ramach świadczeń rodzinnych - 1 101 decyzji w tym 71 decyzji odmownych,
▪ w ramach świadczenia wychowawczego 500+ rozpatrzono 1 231 wniosków,
w tym 631 złożonych elektronicznie, wydano 1 210 decyzji przyznających,
15 odmownych,
▪ w ramach świadczenia Dobry Start 300+ rozpatrzono 830 wniosków,
w tym 446 złożonych elektronicznie, wydano 818 rozstrzygnięć, w tym 2 decyzje
odmowne.
c) Ilość odwołań i skarg od wydanych decyzji oraz sposób ich rozpatrzenia:
▪ na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa wniesiono jedno
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak decyzja Wójta
została utrzymana w mocy, złożono również jedną skargę do Sądu
Administracyjnego, jednak skarżący nie wniósł opłaty, więc sąd oddalił skargę;
▪ z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku
Samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło jedną decyzję;
▪ z zakresu podatków lokalnych rozstrzygnięto 2 sprawy dotyczące podatków
lokalnych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, z których jedną
zaskarżoną decyzję utrzymano w mocy a drugą uchylono i przekazano do
ponownego rozpatrzenia oraz rozstrzygnięto 3 sprawy w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym oraz 1 sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
(wyrokami sądu oddalono skargi podatników);
▪ z zakresu pomocy społecznej było jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Elblągu rozpatrzone utrzymaniem decyzji w mocy;
▪ w ramach świadczeń rodzinnych złożono 19 odwołań do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, zakończonych w 9 przypadkach uchyleniem decyzji
i przyznaniem świadczeń, w 9 utrzymaniem decyzji w mocy, i w 1 skierowaniem
do ponownego rozpatrzenia.
W 2019 roku zostały
administracyjnego):
▪
▪

złożone

skargi

(w

rozumieniu

Kodeksu

postępowania

1 skarga na Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie, która została
przekazana według właściwości do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
dwie skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Jedna skarga
została uznana przez Radę Gminy jako niezasadna, druga skarga jest w trakcie
rozpatrywania.
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14. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH I PUBLIKACJACH
W corocznym rankingu Najbogatsze samorządy w 2018 roku Gmina Nowe Miasto
Lubawskie uplasowała się na 674 pozycji wśród wszystkich gmin wiejskich (1 548). Jej
zamożność per capita w 2018 roku wyniosła 3 003,18 zł.
W Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych w Ornecie w marcu 2019 r.
w klasyfikacji generalnej reprezentacja Gminy Nowe Miasto Lubawskie uplasowała się tuż
za podium - IV miejsce, co może budzić pewien niedosyt. Cieszy jednak duża liczba
czołowych miejsc zajętych przez gminnych reprezentantów w poszczególnych
konkurencjach. Nasi zawodnicy aż 9 razy stawali na podium.W zawodach wzięła udział
27 - osobowa reprezentacja gminy na czele z wójtem Tomaszem Waruszewskim.
W Wojewódzkich Letnich Igrzyskach Samorządowych w Kurzętniku we wrześniu
2019 r. reprezentacja gminy Nowe Miasto Lubawskie licząca 40 osób, z wójtem Tomaszem
Waruszewskim na czele, w klasyfikacji generalnej uplasowała się na VIII miejscu.
Zdobyliśmy również 3 medale indywidualne.
Gminne Centrum Kultury wzięło udział w konkursie KINDER MLECZNA
KANAPKA kampania „Przerwa na wspólne czytanie” w którym uzyskało 5 000,00 zł
na zakup książek dla dzieci oraz 2 pufy dla czytelników.
W ramach projektu „Od bierności do aktywności” dodatkową formą aktywności
uczestników było zbieranie materiałów do publikacji „Księga tradycji mieszkańców Gminy
Nowe Miasto Lubawskie cz. 2” - nakład 300 publikacji.
„Historie z Lekart. Opowieści o życiu codziennym mieszkańców wsi od czasów
wojny do lat 80-tych XX wieku” - otrzymano dofinansowanie na druk tej publikacji
z Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek w kwocie 3 500 zł. Wydrukowano ok. 250
egzemplarzy książki. Założeniem pomysłodawców było, by każde gospodarstwo otrzymało
jeden egzemplarz. W listopadzie 2019 r, w świetlicy wiejskiej w Lekartach, odbyła się
uroczysta premiera książki.
W ramach konkursów XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny „Małżeństwo dobre relacje - silna rodzina” 6 mieszkańców Gminy zdobyło nagrody w XVI Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie” (nagrody: w
kategorii przedszkole - uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego
w Gwiździnach; w kategorii szkoła podstawowa klasy I - III - 3 uczennice: Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku, Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich
w Bratianie i Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach; w kategorii
szkoła podstawowa klasy IV – VIII – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jamielniku; w kategorii gimnazjum - uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jamielniku) oraz 3 nagrody w XVI Wojewódzkim Konkurskie Literackim „Kochające
małżeństwo - szczęśliwa rodzina” (nagrody zdobyło 3 uczniów Zespołu Szkół im. Rodu
Działyńskich w Bratianie). Czyli z terenu nasze gminy mamy już 25 laureatów wciągu
ostatnich 3 lat.
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Bardzo istotne były również sukcesy szkół i ich uczniów w 2019 roku:
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie uczniowie osiągnęli sukcesy

w kickboxingu - najważniejsze z nich to Mistrzostwo Warmii i Mazur w kickboxingu
dla kadetów starszych i młodszych w formule kick light, I miejsce w zawodach
ogólnopolskich Polish Fighter Cup 2019, i wiele innych, ponadto nagroda III stopnia
w regionalnym konkursie SKO dla najaktywniejszej szkoły w wysokości 1 000 zł;
Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „Orzeł Matematyczny” wyróżnienie uzyskało 3 uczniów,
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” wyróżnienie
uzyskał jeden uczeń, w Konkursie literackim „Moja Niepodległa” wyróżnienie uzyskał jeden
uczeń, w Wojewódzkim konkursie literackim „List do taty", ogłoszonym przez Senat RP –
uczeń zdobył III miejsce, szkoła uzyskała Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
Matematyczne od organizatora ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Matematyczny” w roku
szkolnym 2018/2019, w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego - I miejsce,
w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych w pchnięciu kulą - I miejsce,
w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców - I miejsce, w Wojewódzkim
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców - VI miejsce;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku - podwójny finalista kuratoryjnego
konkursu przedmiotowego z fizyki i matematyki, III m-ce w województwie w Systemie
Współzawodnictwa Sportowego Warmińsko - Mazurskiego SZS Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Kategorii Gmin;
Szkoła Podstawowa w Radomnie - VII miejsce drużynowo uczennica klasy II

w Mistrzostwach Polski w Warcabach Stupolowych, II miejsce uczennica klasy II
w Mistrzostwach Województwa w Warcabach Stupolowych, II miejsce uczennica klasy II
w Mistrzostwach Wojewódzkich w Warcabach Klasycznych, III miejsce w warcabach
uczennica klasy VIII - Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe
Szkoła Podstawowa w Skarlinie - drużyna chłopców i dziewcząt brała udział

w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju,
zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu olimpiady matematycznej.

uczennica

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach – w dniach 15-16 kwietnia
2019 r. na stadionie miejskim w Iławie rozegrany został finał wojewódzki XIX edycji
największego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Polsce i w Europie „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku"- zawodniczki z Tylic stały się wicemistrzyniami województwa
w kategoriach U-12 i U-8.

IX.

Załącznik

Załącznik do niniejszego raportu stanowi szczegółowa informacja dotycząca realizacji
uchwał Rady Gminy w 2019 roku.
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Załącznik do Raportu o stanie gminy za 2019 rok

III/18/2019

30.01.2019 r.

III/19/2019

30.01.2019 r.

III/20/2019

30.01.2019 r.

III/21/2019

30.01.2019 r.

III/22/2019

30.01.2019 r.

III/23/2019

30.01.2019 r.

III/24/2019

30.01.2019 r.

III/25/2019

30.01.2019 r.

III/26/2019

30.01.2019 r.

III/27/2019

30.01.2019 r.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034 do bieżących potrzeb finansowych gminy.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
Zaakceptowano plan pracy Rady Gminy na 2019 rok, który
został zrealizowany w całości.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
Zaakceptowano plan pracy Komisji Rady Gminy na 2019
na rok 2019
rok., który został zrealizowany w całości.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Nowe Miasto
Dokonano zmian w statucie Gminy zgodnie
Lubawskie
z obowiązującymi przepisami prawa.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
W związku z uchyleniem poprzedniej uchwały w całości
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.428.2018, Rada
Gminy uchwaliła nową uchwałę.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania Aktualizacja stawki za 1 roboczogodzinę usług
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńczych oraz ustalenie warunków na jakich można
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
zwolnić z odpłatności petentów,
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego
Aktualizacja programu osłonowego w związku podjęciem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
nowej uchwały przez Radę Ministrów dotyczącą
rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata
2019-2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
Aktualizacja uchwały dot. podwyższenia kryterium
uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup
i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim
programem ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
rządowym programem ” Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 w związku podjęciem nowej uchwały przez Radę
Ministrów dotyczącą rządowego programu „Posiłek
w domu i w szkole” na lata 2019-2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane
Aktualizacja uchwały dot. zasad zwrotu wydatków
świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku
za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie
oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
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żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

III/28/2019

30.01.2019 r.

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Mszanowie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie

III/29/2019

30.01.2019 r.

III/30/2019

30.01.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe
Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin

III/31/2019

30.01.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo

III/32/2019

30.01.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo

III/33/2019

30.01.2019 r.

w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Bratianie

III/34/2019

30.01.2019 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nowych zasad
wyznaczania obszarów ONW
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żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023w związku podjęciem nowej uchwały przez Radę
Ministrów dotyczącą rządowego programu „Posiłek
w domu i w szkole” na lata 2019-2023
aktualizacja uchwały w związku z wytycznymi Prokuratora
Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Dokonano zmian w uchwale w części dotyczącej
nieruchomości podlegających obowiązkowej deratyzacji
dostosowując do obowiązujących przepisów prawa.
Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin – w trakcie
realizacji
Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo – w trakcie
realizacji
Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo – w trakcie
realizacji
Uchwała porządkująca status prawny przedszkola
po Wyroku Sądu, który wskazał, iż uchwała została podjęta
z naruszeniem prawa.
Uchwała została przekazana do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W odpowiedzi otrzymano informację,
iż zmiany wprowadzane w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Płatności dla obszarów z
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III/35/2019

30.01.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata2019-2034
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

IV/36/2019

28.02.2019 r.

IV/37/2019

28.02.2019 r.

IV/38/2019

28.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2019 r.

V/39/2019

28.03.2019 r.

V/40/2019

28.03.2019 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

V/41/2019

28.03.2019 r.

V/42/2019

28.03.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczych straży pożarnych
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ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami” dostosowują rozwiązania krajowe
do prawa unijnego. Dla obszarów, które wskutek nowej
delimitacji utraciły status ONW w 2019 r. zapewniono
wsparcie przejściowe – płatność w wysokości 80% średniej
płatności ONW a w 2020r. 25 euro/ha przy zachowaniu
progów degresywności w zależności od łącznej
powierzchni działek rolnych. Utworzono też nową
kategorię ONW typ specyficzny(duża powierzchnia lasów,
jezior, trwałych użytków zielonych) Obręb Radomno
i bagno zostały zakwalifikowane do tego typu ONW.
Podwyższenie kapitału zakładowego związane było z
wkładem własnym do projektu dotyczącego budowy stacji
uzdatniania wody w Skarlinie.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Program uchwalany jest corocznie – realizowany zgodnie
z potrzebami – odławianie błąkających się psów, ratowanie
zwierząt dzikich i domowych poszkodowanych w kolizjach
drogowych, przeciwdziałanie bezdomności poprzez
sterylizację zwierząt i przekazywanie do adopcji. W 2019 r.
roku założono wydatki na poziomie 27.500,00 zł wydano
12 529,28 zł.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Zwiększono diety radnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
podwyżki zostały wprowadzone od 1 lipca 2019 r.
Po jedenastu latach zwiększono wysokość ekwiwalentu
dla członków ochotniczych straży pożarnych, podwyżki
zostały wprowadzone od 1 lipca 2019 r.
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uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym
w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto
Lubawskie.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto
Lubawskie oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe
Miasto Lubawskie od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały
określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane

V/43/2019

28.03.2019 r.

V/44/2019

28.03.2019 r.

V/45/2019

28.03.2019 r.

V/46/2019

28.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

V/47/2019

28.03.2019 r.

VI/48/2019

30.04.2019 r.

VI/49/2019

30.04.2019 r.

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019
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Uchwała w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół Gminy Nowe Miasto Lubawskie uwzględniająca
RODO i aktualne podstawy prawne.
Uchwała określająca sieć publicznych szkół podstawowych
od 01 września 2019 roku czyli po wygaszeniu gimnazjów.

Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie uchwały określającej – w trakcie
realizacji zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie –
trakcie realizacji
Przejęto od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie
porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (PS1.5230.1.41.2019 z 25.04.2019 r.)
Przyznano dotację w łącznej wysokości 20 000zł dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Radomie
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
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VI/50/2019

30.04.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin

VI/51/2019

30.04.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo.

VI/52/2019

30.04.2019 r.

VII/53/2019
VII/54/2019

30.05.2019 r.
30.05.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym
inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w podległych placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;

VII/55/2019

30.05.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018
rok;

VII/56/2019

30.05.2019 r.

VII/57/2019

30.05.2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2034;
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019;
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Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w brębie geodezyjnym Skarlin – plan
uchwalono w 2020 roku
Uchwalono miejscowy plan planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo dla działek o nr ewid. 32/1, 332/2,
332/3 i 332/4
Uchwała dotyczyła określenia pensum dla nauczyciela
prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych,
przedszkolu oraz innych formach wychowania
przedszkolnego- pensum 22 godziny/tygodniowo
dla nauczyciela gdy w grupie większość dzieci 6 letnich,
pensum 25 dla nauczyciela gdy w grupie jest większość
dzieci 3,4,5 letnich.

Wotum zaufania zostało udzielone Wójtowi.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jest
obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o finansach
publicznych.
Udzielono Wójtowi absolutorium, stanowi ono
potwierdzenie, że budżet gminy został wykonany w sposób
zgodny z prawem.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
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VII/58/2019

30.05.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian;

VII/59/2019

30.05.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Nowomiejskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj.
(Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo –
Nielbark – etap I gr. woj. – Tereszewo”;

VII/60/2019

30.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe
Miasto Lubawskie na lata 2019-2024”;

VIII/61/2019

26.06.2019 r.

VIII/62/2019

26.06.2019 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

VIII/63/2019

26.06.2019 r.

VIII/64/2019

26.06.2019 r.

VIII/65/2019

26.06.2019 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników

VIII/66/2019

26.06.2019 r.

VIII/67/2019

26.06.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Nowe Miasto
Lubawskie
w sprawie zgłoszenia sołectwa Mszanowo do Programu
Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś
Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
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Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian – plan
uchwalono w 2020 roku
Na mocy uchwały Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
dnia 03 czerwca 2019 roku zawarł w imieniu Gminy Nowe
Miasto Lubawskie umowę z Powiatem Nowomiejskim
o udzieleniu dotacji celowej. Powiat Nowomiejski pismem
z dnia 21 listopada 2019 roku potwierdził prawidłowe
wykorzystanie dotacji celowej.
Uchwała w trakcie realizacji – jej celem jest zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców
Gminy, poprawa warunków zamieszkiwania najemców
mieszkaniowego zasobu Gminy oraz racjonalne
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Aktualizacja wniosku o zapisy związane z ochroną danych
osobowych,
Uchylona w całości przez Uchwałę Nr X/85/2019 Rady
Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 31 października 2019
r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nowe Miasto Lubawskie.
W związku z kończącą się kadencją ławników, powołano
zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.
Dokonano zmian w statucie Gminy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Podjęto uchwałę, dzięki której sołectwo Mszanowo
przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa
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IX/68/2019

25.07.2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2034;
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019;

IX/69/2019

25.07.2019 r.

IX/70/2019

25.07.2019 r.

IX/71/2019

25.07.2019 r.

IX/72/2019

25.07.2019 r.

IX/73/2019

25.07.2019 r.

IX/74/2019

25.07.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego
monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów
komunalnych w Lipowcu.

IX/75/2019

25.07.2019 r.

w sprawie przekazania w zarząd Sołectwa Gryźliny
nieruchomości niezabudowanej.

X/76/2019

31.10.2019 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe
Miasto Lubawskie.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Kurzętnik na organizację „Powiatowo-Gminnych Dożynek
2019".
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Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla
miejscem, w którym warto żyć...”.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto
Lubawskie
Uchwalono miejscowy plan planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo dla działki o nr ewid. 88.
Uchwalono miejscowy plan planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo dla działki o nr ewid. 92/19.
Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne do udzielenia
dotacji celowej Gminie Kurzętnik w wysokości 2 500,00 zł
na wskazane zadanie. Dotację rozliczono w terminie
zgodnie z zawartą na podstawie uchwały umową.
Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne do udzielenia
dotacji celowej Gminie Kurzętnik w wysokości 1081,17 zł
na wskazane w tytule uchwały zadanie. Dotację
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono
w terminie zawartym w umowie.
Uchwała zrealizowana - Sołectwu Gryźliny przekazano
w zarząd i korzystanie mienie komunalne w postaci
nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,6269 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Gryźliny, oznaczonej
numerem 193/4, dla której prowadzona jest KW
EL1N/00024959/3, celem wykorzystania do uprawiania
rekreacji, turystyki, sportów.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
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X/77/2019

31.10.2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019

X/78/2019

31.10.2019 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

X/79/2019

31.10.2019 r.

X/80/2019

31.10.2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym
Mieście Lubawskim
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

X/81/2019

31.10.2019 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo w granicach
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

X/82/2019

31.10.2019 r.

X/83/2019

31.10.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian

X/84/2019

31.10.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie
a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie
realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego
na dokonywaniu remontów, modernizacji i odbudowy
pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej
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Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Dostosowanie stawek podatku od nieruchomości na dany
rok.
Dokonano wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym
Mieście Lubawskim.
Uchwała stwierdzająca zakończenie działalność
Gimnazjum w ZS Bratian- wymóg formalny na podstawie
przepisów wprowadzających ustawę prawo oświatowe.
W trakcie prac nad planem stwierdzono, że dla części
obszaru objętego uchwałą Nr XLI/319/2018 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Pacółtowo,
gmina Nowe Miasto Lubawskie, przyjęty uchwałą Nr
XLVIII/254/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie z dnia 25 czerwca 2010 r. Z tego powodu
odstąpiono od sporządzenia planu miejscowego,
sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLI/319/2018
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 kwietnia
2018 r., w granicach planu obowiązującego.
Uchwalono miejscowy plan planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie
geodezyjnym Pacółtowo dla działki o nr ewid. 91.
Przystąpiono do realizacji procedury planistycznej mającej
na celu stworzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto
Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian – w trakcie
realizacji.
Zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą
Nowe Miasto Lubawskie a Gminą Miejską Nowe Miasto
Lubawskie w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia
polegającego na dokonywaniu remontów, modernizacji
i odbudowy pomnika poświęconego ofiarom II wojny
światowej w dniu 27.11.2019 r.
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X/85/2019

31.10.2019 r.

XI/86/2019

28.11.2019 r.

XI/87/2019

28.11.2019 r.

XI/88/2019

28.11.2019 r.

XI/89/2019

28.11.2019 r.

XI/90/2019

28.11.2019 r.

XI/91/2019

28.11.2019 r.

XI/92/2019

28.11.2019 r.

XI/93/2019

28.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków
transportowych
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu
o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na
terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

w sprawie "Programu współpracy Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi
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Uchwała w trakcie realizacji – określa szczegółowe
kryteria, dla osób ubiegających się o najem lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Dostosowanie stawek podatku od środków
transportowych.
Rada Gminy w drodze uchwały określiła szczegółowe
wymogi dotyczące raportu o stanie gminy.
Aktualizacja uchwały w związku ze zmianą ustawy
o pomocy społecznej
Aktualizacja stawki za 1 roboczogodzinę usług
opiekuńczych oraz warunków zwalniania z odpłatności

Uchwałą zaliczono ulicę Skrajną, Podleśną i Na Stoku
w miejscowości Pacółtowo do kategorii dróg gminnych.
Dzięki podjętej uchwale możliwe było złożenie wniosku
do Zarządu Województwa o nadanie numeru wyżej
wymienionym ulicom w Pacółtowie statusu drogi
publicznej i nadanie numeru. Zarząd Województwa
Uchwałą Nr 61/862/19/VI z dnia 23 grudnia 2019 roku nadał
wyżej wymienionym ulicom numer 181064 N. Powyższe
działanie niezbędne było z uwagi na procedowanie
w sprawie uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych na przebudowę wyżej wymienionych dróg
w Pacółtowie.
Uchwała dotyczy rocznego programu współpracy, który
realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
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XI/94/2019

28.11.2019 r.

XII/95/2019

9.12.2019 r.

XII/96/2019

9.12.2019 r.

XII/97/2019

17.12.2019 r.

XIII/98/2019

17.12.2019 r.

XIII/99/2019

17.12.2019 r.

XIII/100/2019

17.12.2019 r.

XIII/101/2019
XIII/102/2019

17.12.2019 r.
17.12.2019 r.

XIII/103/2019

17.12.2019 r.

XIII/104/2019

17.12.2019 r.

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok".
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nowe Miasto Lubawskie.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2034
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto
Lubawskie na rok 2020
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
na rok 2020
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2021
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Na jego wykonanie przeznaczono w budżecie Gminy
na 2020 r. środki finansowe w kwocie 209 500,00 zł.
Uchwałę Nr X/85/2019 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
zmieniono w ten sposób, że w załączniku do uchwały
w Rozdziale 6. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem
socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej, w § 11 wykreślono ustęp 1.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy przyjęła nową Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2020-2034.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy przyjęła budżet Gminy
na 2020 rok.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF
do bieżących potrzeb finansowych gminy.
Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu
budżetu bieżącego roku do aktualnych potrzeb
finansowych gminy.
Zaakceptowano plan pracy Rady Gminy na 2020 rok
Zaakceptowano plan pracy Komisji Rady Gminy na 2020
rok
Zmiana uchwały nr II/14/2018 Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019r. w zakresie przeznaczenia kwoty
72 000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Uchwała dotyczy określenia kwoty 2.000zł na działania
w 2020 roku w ramach Programu Przeciwdziałania
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XIII/105/2019

17.12.2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok

XIII/106/2019

17.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie

XIII/107/2019

17.12.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Nowe
Miasto Lubawskie

XIII/108/2019

17.12.2019 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie
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Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata
20198-2021 w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w z godnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
Uchwała dotyczy określenia działań w ramach programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na okres 1.01-31.12.20120, przyjęcie którego jest wymagane
art. 41. Ust. 2 Ustawy z dnia26.10.1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała podjęta w celu dostosowania regulaminu
do obecnie obowiązujących przepisów (szczególnie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminachobowiązkowa segregacja i jej zasady) konieczny
do przeprowadzenia przez Związek Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” przetargów
na odbiór odpadów z nieruchomości.
Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych
innych ustaw wprowadziła zmiany postanowień ustawy
o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie
maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego 10.01.2020 r. i weszła w życie po upływie 14
dni. Od wejścia w życie niniejszej uchwały za zajęcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Nowe
Miasto Lubawskie obowiązują nowe stawki opłat.
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Nowe Miasto Lubawskie podjęta na podstawie ustawy
prawo oświatowe.
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XIV/109/2019

20.12.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach
z oddziałem przedszkolnym

XIV/110/2019

20.12.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Skarlinie z oddziałem przedszkolnym

XIV/111/2019

20.12.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Radomnie z oddziałem przedszkolnym
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Uchwała intencyjna w sprawie zamiaru ograniczenia
struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach z klas
I - VIII z oddziałem przedszkolnym do klas I - III
z oddziałem przedszkolnym. Otrzymała negatywną opinię
Kuratora Oświaty.
Uchwała intencyjna w sprawie zamiaru ograniczenia
struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Skarlinie
z klas I - VIII z oddziałem przedszkolnym do klas I - III
z oddziałem przedszkolnym. Otrzymała negatywną opinię
Kuratora Oświaty.
Uchwała intencyjna w sprawie zamiaru ograniczenia
struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Radomnie
z klas I - VIII z oddziałem przedszkolnym do klas I - III
z oddziałem przedszkolnym. Otrzymała negatywną opinię
Kuratora Oświaty.
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