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1. Wstęp
Nowelizacja Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr
16 poz. 95) nałożyła na urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek
przestawienia dokumentu traktującego o stanie zarządzanej gminy. Podstawę prawną Raportu
o stanie gminy stanowi art. 28aa, zgodnie z którym Wójt, co roku do dnia 31 maja, przedstawia
Radzie Gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

2. Krótka charakterystyka gminy
Gmina Świętajno zajmuje powierzchnię 27955 ha, co stanowi 14,5 % powierzchni
powiatu szczycieńskiego. Przeważającą część powierzchni gminy zajmują lasy (63%), zaś
powierzchnia jezior to 530,7 ha, czyli 1,9 % powierzchni gminy.
Gmina charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia: 22 osób na 1 km2. Na jej terenie
znajdują się 24 miejscowości. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 5922.
Tab. 1. Liczba mieszkańców według miejscowości (stan na 31.12.2018)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Miejscowość
Biały Grunt
Bystrz
Chchół
Cis
Długi Borek
Jerominy
Jerutki
Jeruty
Kierwik
Koczek
Kolonia
Konrady
Niedźwiedzi Kąt
Nowe Czajki
Piasutno
Połom
Powałczyn
Spychowo
Spychowski Piec
Spychówko
Stare Czajki
Szklarnia
Świętajno
Zielone

RAZEM
Źródło: Dane Urzędu Gminy Świętajno (ewidencja ludności).

Liczba mieszkańców
140
155
59
72
249
66
384
312
49
92
732
52
6
50
397
21
61
1032
6
30
91
2
1836
28
5922
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W 2018 r. na terenie gminy Świętajno zarejestrowano 55 urodzeń oraz 56 zgonów.
Zawarto 44 małżeństwa i miało miejsce 18 rozwodów. Liczba pełnoletnich mieszkańców
gminy wyniosła 4685.
W skład gminy Świętajno wchodzi 15 jednostek pomocniczych – sołectw .
Tab. 2. Wykaz sołectw Gminy Świętajno
Lp.
Nazwa sołectwa
Lp.
Nazwa sołectwa
1.
Biały Grunt
6
Jeruty
2.
Chochół
7
Koczek
3.
Długi Borek
8
Kolonia
4
Jerominy
9
Konrady
5
Jerutki
10
Nowe Czajki i Cis
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2016-2023, s. 18.

Lp.
11
12
13
14
15

Nazwa sołectwa
Piasutno
Spychowo
Stare Czajki
Świętajno
Zielone

Na koniec 2018 r. w gminie Świętajno było 208 zarejestrowanych osób bezrobotnych,
w tym 108 kobiet. W tym liczba bezrobotnych do 30 roku życia wynosiła 47; do 25 roku życia
27 osób; powyżej 50 roku życia 66 osób; długotrwale bezrobotni to 71 osób1.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Gminie Świętajno, wg Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowanych było 274 podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą. Najwięcej przedsiębiorców było w sektorze związanym z
budownictwem2:


wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (114),



zakładanie stolarki budowlanej (113),



tynkowanie (109),



malowanie i szklenie (101),



posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (99),



roboty

budowlane

związane

ze

wznoszeniem

budynków

mieszkalnych

i

niemieszkalnych (94),


wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (81),



pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (80),



transport drogowy towarów (62),



rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (58).

Załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS - 01 Bezrobotni według gmin, Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie,
stan w końcu II półrocza 2018 roku.
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Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej. Raport gminny o przedsiębiorcach działających
na
terenie
gminy
pod
względem
rodzaju
wykonywanej
działalności,
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx , data wygenerowania raportu 2019-05-13.
2
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3. Sprawy bieżące Urzędu
3.1. Przeprowadzone kontrole i ich wyniki
W 2018 roku przeprowadzono w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach 20
kontroli zewnętrznych.
Tab. 3. Kontrole zewnętrzne w 2018 r. w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach
Termin
Styczeń

Luty
Kwiecień

Czerwiec

Organ kontrolujący
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Olsztynie
Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział w
Olsztynie
Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki.
Wydział Polityki
Społecznej

Organ kontrolowany
UG – budowa studni
głębinowej w Świętajnie

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Giżycku

ZGK – studnia głębinowa,
oczyszczalnia ścieków
SUW Spychowo- pobór
wód , wprowadzanie
ścieków lub wód do ziemi
UG – kontrola realizacji
zadania „Przebudowa drogi
gminnej ul. Parkowa w
Świętajnie” w związku z
przyznaniem
dofinansowania
Gmina – kontrola
gospodarowania wodami

Urząd Marszałkowski w
Olsztynie

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna w
Szczytnie
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Olsztynie
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Olsztynie
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Olsztynie

UG - działki przekazane na
gminna infrastrukturę
(Kolonia)
GOPS – realizacja zadań
własnych gminyprzeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Uwagi/zalecenia
Bez uwag

Dokumentować przekazanie
formularzy „Niebieska Karta –
A”. Formularze „Niebieska
karta – C i D” - wypełniać
zgodnie z rozporządzeniem;
powołać grupy robocze zgodne
z ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag

UG – kontrola cmentarza
komunalnego w Spychowie

Bez uwag

ZGK – oczyszczalnia
ścieków Spychowie

Bez uwag

ZGK – oczyszczalnia
ścieków Świętajnie

Bez uwag

UG - kontrola realizacji
projektu: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w
msc. Świętajno ul. Leśna i
ul. Dworcowa”

Powiadomić WFOŚiGW o
zakończeniu postępowania w
Wojewódzkim Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w
Olsztynie; aneksować umowę
w zakresie doprecyzowania
całkowitego kosztu zadania.
Bez uwag

UG - system
gospodarowania odpadami
komunalnymi
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Październik

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki.
Wydział Spraw
Obywatelskich i
Cudzoziemców.

UG – kontrola w USC –
zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej z
zakresu ustawy o dowodach
osobistych i ustawy o
ewidencji ludności

Urząd Marszałkowski w
Olsztynie

UG – kontrola realizacji
zadania „Przebudowa drogi
gminnej ul. Leśna w
Świętajnie” w związku z
przyznaniem
dofinansowania
UG – kontrola realizacji
zadania „Przebudowa drogi
gminnej ul. Dworcowa w
Świętajnie” w związku z
przyznaniem
dofinansowania
Gmina - pobór wód,
wprowadzanie ścieków lub
wód do ziemi
Gmina – gospodarowanie
wodami

Urząd Marszałkowski w
Olsztynie

Listopad

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Giżycku
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
Urząd Marszałkowski w
Olsztynie
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Olsztynie

Grudzień

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Szczytnie
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Szczytnie
Źródło: Dane UG Świętajno.

UG - realizacja zadań z
programu „Odnowa wsi
woj. W-M”
Kontrola w ramach nadzoru
konserwatorskiego dot.
Przestrzegania i stosowania
przepisów ochrony
zabytków i opieki nad
zabytkami
ZGK – przydatność wody
do spożycia - ZS w
Spychowie,
ZGK – przydatność wody
do spożycia - budynek
mieszkalny w Powałczynie

W zakresie dowodów
osobistych – błąd w podstawie
prawnej przy odmowie
wydania dowodu osobistego;
w zakresie ewidencji ludności
(sprawy meldunkowe) –
prowadzić wyczerpujące
postepowanie dowodowe,
przekonująco uzasadniać
decyzje, wzywać strony do
składania oświadczeń).
Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag
Przeprowadzić roboty
budowlane w zabytku zabezpieczenie połaci
dachowej (Jerutki) do 30 VI
2019 r.
Bez uwag

Bez uwag

3.2. Obsługa bieżąca oraz interwencje, skargi, petycje, wnioski
Obsługa bieżąca petentów prowadzona jest przez wójta i podległych pracowników
zarówno telefonicznie, e-mailowo jak i bezpośrednio – w formie planowanych lub
nieplanowanych spotkań w Urzędzie albo w terenie. Zgłaszane sprawy są (na piśmie lub ustnie)
przekazywane pracownikom merytorycznym. W 2018 r. UG udzielił 43 odpowiedzi na
wnioski o informację publiczną.
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W 2018 r. do Biura rady Gminy wpłynęła jedna skarga - data wpływu 05.03.2018 r.
rozpatrzona ostatecznie przez radę Uchwała Nr XLIV/271/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
dotyczyła dojazdu do działki o nr ewid. 681 w Piasutnie.
3.3. Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Gminy Świętajno zawiera menu przedmiotowe (organy gminy, jednostki
organizacyjne, urząd gminy, ogłoszenia, ogłoszenia o pracy, budżet, zamówienia publiczne,
przetargi, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami,
procedury załatwiania spraw, podatki i opłaty, dla rolnika, realizowane projekty edukacyjne,
sprawy petentów, akty prawne, rejestr informacji o środowisku, oświadczenia majątkowe,
wybory, BIP archiwalny), podmiotowe (aktualności, dane urzędu, ochrona danych osobowych
– RODO, gospodarka odpadami, petycje) oraz techniczne (rejestr zmian, redakcja biuletynu,
mapa serwisu, statystki, kanały RSS, kontakt).
Do

BIP-u

można

wejść

przez

stronę

internetową

Gminy

Świętajno

www.bip.swietajno.ug.gov.pl . Dane są zaprezentowane w przystępny sposób i spełnią
wymagania Rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. BIP jest dostosowany dla osób z
niepełnosprawnością (niedowidzących).

4. Sfera organizacyjno-funkcjonalna
4.1. Jednostki organizacyjne gminy
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Świętajno są:


Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie,



Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie,



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – który posiada własną księgowość,



Centrum Usług Wspólnych – które prowadzi obsługę księgową dla jednostek
oświatowych oraz jednostek kultury.
Jednostki organizacyjne Gminy funkcjonują zgodnie z odpowiednimi ustawami,

rozporządzeniami, uchwałami, statutami i regulaminami. Działają w oparciu o budżet, który
w 2018 r. dla poszczególnych jednostek był następujący:
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Tab. 4. Dotacja z budżetu gminy, wydatki i zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych
gminy w 2018
Nazwa jednostki organizacyjnej
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
Gminna Biblioteka Publiczna w
Świętajnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu
gminy na 2018
437 000,00
309 000,00

Wydatki ogółem w
2018 r
419 631,77
317 674,00

1 001 009,78

1 001 009,78

11

380 469,02

380 469,02

4

Centrum Usług Wspólnych

Zatrudnienie
etatach
3
4

w

Źródło: Dane UG Świętajno na podstawie opisowych sprawozdań jednostek gminnych za 2018 r.

Jednostki mogą również pozyskiwać wpłaty od sponsorów. W 2018 r. takie wpłaty
pozyskały GBP i GOK.
4.2. Gminna spółka komunalna i nadzór nad jej działalnością
Przedmiotem działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie są
przede wszystkim zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Świętajno w zakresie:


zbiorowego zaopatrzenia w wodę,



zbiorowego odprowadzania ścieków,



zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną,



wywozu odpadów komunalnych,



utrzymania czystości i porządku, utrzymania targowisk komunalnych,



utrzymania zieleni gminnej oraz odpowiedniego stanu chodników,



utrzymania obiektów i urządzeń służących działalności i wykonywaniu powierzonych
zadań3.
W

związku

z

zaopatrzeniem

w

ciepło

Zakład

Gospodarki

Komunalnej

w Świętajnie Sp. z o.o. (ZGK) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła. Grupę 01 stanowią odbiorcy ciepła zawartego w wodzie, do
których ciepło jest dostarczane z kotłowni osiedlowej w Świętajnie lub w Spychowie do
indywidualnych węzłów cieplnych. W grupie 01 (osoby prawne) znajdują się budynki
wielorodzinne (rozliczanie z zarządcami budynków) oraz budynki użyteczności publicznej
(rozliczanie z Urzędem Gminy w Świętajnie). Grupę 02 stanowią odbiorcy ciepła zawartego w
wodzie, do których ciepło jest dostarczane z kotłowni osiedlowej w Świętajnie lub
Plan wieloletni. Wizja i kierunki rozwoju Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z o.o. na lata
2014-2020, s. 3.
3
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w Spychowie do indywidualnych węzłów cieplnych. Przyłącza i węzły cieplne stanowią
własność odbiorców i są eksploatowane przez odbiorców4.
Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona jest przez ZGK w oparciu o Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa zarówno szczegółowe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, obowiązki usługodawcy oraz tryb rozliczeń 5.
Gmina Świętajno jest zwodociągowana w 95%, długość sieci wynosi 133, 08 km, a ilość
przyłączy do budynków – 1670. Zwodociągowanie miejscowości to: Świętajno, Piasutno,
Jerutki, Kolonia, Jeruty, Chochoł, Jerominy, Biały Grunt, Konrady, Cis, Zielone, Spychowo,
Kierwik, Koczek, Powałczyn, Długi Borek. Niektóre miejscowości. zwodociągowanie są
częściowo. Miejscowość Długi Borek zaopatrywana jest z ujęcia w Farynach w gminie
Rozogi. Sieć kanalizacyjna ma długość 69,5 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowości:
Świętajno, Kolonia, Piasutno (część), Powałczyn, Spychowo, Bystrz, Kierwik, Koczek, Połom.
Liczba przyłączy do budynków wynosi 1168.
Gospodarka odpadami obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świętajno. W 2018 r. Spółka miała zlecane
to zadanie przez Gminę w formule in house:


umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych z terenu gminy
Świętajno (279 936,00 zł brutto),



umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli niezamieszkałych z terenu
gminy Świętajno (134 784,00 zł brutto).

Na pozostałe usługi, które generują dochody dla ZGK, składają się m.in.:


utrzymanie porządku w miejscowości Spychowo,



odśnieżanie, utrzymanie dróg gminnych i chodników (Świętajno) w sezonie zimowym,



utrzymanie zieleni,



usługi transportowe,



równanie i profilowanie dróg gminnych gruntowych – świadczone głównie na rzecz
Gminy,

Taryfa dla ciepła ważna w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,
http://www.zgkswietajno.pl/wp-content/uploads/2017/03/taryfa_ciepla_2017_2018.pdf, dostęp z dnia 22.01.2018
r.
5
http://www.zgkswietajno.pl/wp-content/uploads/2017/03/regulamin.pdf, dostęp z dnia 23.01.2018 r.
4
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usługi świadczone dla osób fizycznych, np.: wywóz nieczystości płynnych, budowa
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi transportowe.
ZGK, posiada szereg umów zawartych z Gminą Świętajno, które dotyczą realizacji

zadań własnych gminy. Są one zawierane na okres roku. W 2018 r. pomiędzy ZGK a Gminą
zawarto następujące umowy:


umowa na utrzymanie porządku w miejscowości Spychowo,



umowa na odśnieżanie, utrzymanie dróg gminnych i chodników (Świętajno)
w sezonie zimowym,



umowa – naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
Umowy zostały zawarte w oparciu o zapytania ofertowe kierowane przez Gminę do

różnych podmiotów, w tym do ZGK. Spółka osiąga także dochody z najmu pomieszczeń.
Tab. 5. Wykonanie przychodów i rozchodów ZGK w Świętajnie Sp. z o.o. za okres I-XII 2018
r. w zł
PRZYCHODY
Świadczenie
usług ogółem
ROZCHODY
Amortyzacja
Zużycie
materiałów
Zużycie energii i
wody
Usługi
transportowe
Usługi
remontowe
Inne usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na
rzecz
pracowników
Ubezpieczenia
społeczne
Podatki i opłaty
Usługi bankowe
Podróże
służbowe
Pozostałe koszty
proste
Rozchody
ogółem
Przychód/Strata

Kotłownie

Wodociągi

Oczyszczalnie

Odpady

Pozostałe
usługi

Razem

706 189,69

582 716,26

760 462,63

392 906,30

379 231,29

2 821 506,17

Kotłownie

Wodociągi

Oczyszczalnie

Odpady

Razem

6 899,20

6 899,20

58 730,36

2 299,73

Pozostałe
usługi
27 529,58

309 167,61

23 042,83

43 367,12

113 421,31

128 565,13

617 564,00

72 397,93

123 295,06

167 755,32

729,10

729,10

364 906,51

25,00

0,00

110,00

400,00

80,00

615,00

7 500,00

7 500,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

25 000,00

82 632,63
200 194,43

26 719,82
164 089,78

50 698,81
300 826,78

59 610,81
183 734,29

62 744,97
157 487,80

282 407,04
1 006 333,08

11 875,82

10 925,16

15 550,63

10 905,45

16 277,12

65 534,18

38 288,67

32 106,69

58 079,17

37 019,53

31 341,45

196 835,51

9 716,75
277,31

33 008,40
277,31

10 123,94
184,87

3 436,70
92,43

767,07
92,43

57 052,86
924,35

2 848,54

11 617,75

6 809,38

1 418,23

3 101,71

25 795,61

916,81

916,81

611,21

6 118,10

5 186,59

13 749,52

742 740,70

440 398,81

717 847,59

421 685,68

436 402,95

2 759 075,73

Kotłownie

Wodociągi

Oczyszczalnie

Odpady

-36 551,01

142 317,45

42 615,04

Pozostałe
usługi
-57 171,66

-28 779,38

102 358,07

Razem
62 430,44
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Przychody
finansowe
odsetki
Koszty
finansowe
odsetki
Pozostałe
przychody
operacyjne
Inne przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Zyski
nadzwyczajne
Obowiązkowe
odpisy
Podatek
dochodowy od
osób prawnych
ZYSK
Źródło: Dane ZGK Sp. z o.o. w Świętajnie

13 563,90
13 563,90
4 029,85
4 029,85
33 483,25
33 483,25
39 204,73
0,00
10 537,00

10 537,00
55 706, 01

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. to 26 osób na 25,75 etatu. Stan ten zmieniał
się w ciągu roku i wynosił maksymalnie 28 osób zatrudnionych na 27,75 etatu.
Gmina posiada 100% udziałów w Spółce i stanowi Zgromadzenie Wspólników (w
imieniu gminy – jednoosobowo wójt). Spółka posiada jednoosobowy Zarząd, który stanowi
Prezes Spółki. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje trzyosobowa Rada Nadzorcza.
Nadzór nad bieżącą działalnością sprawuje wójt poprzez dokonywanie corocznych kontroli
Spółki w związku z corocznym ustalaniem wynagrodzenia dla Prezesa. Kontrole obejmują
zarówno aspekt finansowy, jak również wywiązywanie się z zawartych z gminą umów.
W 2018 r. kontynuowano opracowanie wag celów zarządczych i ich mierników, według,
których dokonano kontroli. Cele zarządcze, które zostały poddane w poprzednim roku gminnej
kontroli to:


wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację,



terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych,



prawidłowa, terminowa i rzetelna realizacja umowy zawartej z Gminą Świętajno w
zakresie zarzadzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Świętajno,



prawidłowa, terminowa i rzetelna realizacja umowy zawartej z Gminą Świętajno w
zakresie zimowego utrzymania dróg,
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prawidłowa, terminowa i rzetelna realizacja umowy zawartej z Gminą Świętajno w
zakresie koszenia terenów zielonych,



prawidłowa, terminowa i rzetelna realizacja umowy zawartej z Gminą Świętajno w
zakresie odbierania odpadów komunalnych,



utrzymanie czystości i porządku na terenach Spółki oraz utrzymanie czystości i
porządku na podstawie umów z gminą Świętajno w zakresie sprzątania ulic, chodników
i utrzymania zieleni komunalnej,



utrzymanie porządku i czystości na terenie składowania odpadów segregowanych przy
oczyszczalni ścieków w Świętajnie,



współpraca z gminą Świętajno w zakresie opieki nad zwierzętami,



pozyskiwanie i prawidłowe wykorzystanie oraz rozliczanie środków zewnętrznych w
zakresie prowadzonej działalności,



zmniejszenie strat, obniżenie kosztów,



realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie objętym działalnością Spółki.

4.3. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2016-2023. Za wykonanie działań związanych z
wdrażaniem Strategii odpowiedzialny jest Wójt, jako organ wykonawczy gminy. We
właściwym jej wdrożeniu, Wójt wspomagany jest aparatem administracyjnym w postaci
urzędu gminy (UG) oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności takich jak:


Referat Techniczny UG (prowadzenie procedur przetargowych, dotyczących zamówień
publicznych, obsługa procesów inwestycyjnych, zagospodarowanie przestrzenne,
ochrona środowiska, pozyskiwanie środków finansowych - wykorzystanie funduszy
pomocowych i prowadzenie procedur dotyczących dofinansowań; drogi, utrzymanie
czystości i porządku, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodno-ściekowa),



Referat Budżetu i Finansów UG (obsługa finansowa budżetu, rozliczenia inwestycji,
współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu gminy),



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętajnie (działania w zakresie
infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, gospodarki
cieplnej, dróg, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku),
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Centrum Usług Wspólnych oraz gminne placówki oświatowe (działania w zakresie
edukacji,

wychowania,

sportu

i

rekreacji,

kultury,

aktywizacji

społecznej,

zagospodarowania czasu wolnego),


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (działania w zakresie aktywizacji społecznej,
pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu), -



Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna (działania w zakresie sportu i
rekreacji, kultury, aktywizacji społecznej, zagospodarowania czasu wolnego,
promocji).

System wdrażania na poziomie wykonawczym obejmował w 2018 r. następujące działania:
 przygotowanie dokumentacji zadań objętych planem,
 występowanie z wnioskami o dofinansowanie,
 przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,
 monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,
 sporządzanie sprawozdań,
 prowadzenie rozliczeń finansowych,
 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.
Zakres zadań w ramach zarządzania obejmował m.in.:


zbieranie danych (statystyka, finanse, kwestie techniczne) na temat przebiegu realizacji
projektów w ramach planu oraz analiza postępów wdrażania, z



zapewnienie komplementarności realizacji planu z dokumentami programowymi na
poziomie gminnym oraz o charakterze ponadlokalnym,



zapewnienie przygotowania i wdrożenia strategii, działań w zakresie informacji i
promocji, prowadzenie sprawozdawczości.
Monitorowanie

polegało na gromadzeniu danych obrazujących efekty rzeczowe

związane z wdrażaniem Strategii. Realizacja poszczególnych priorytetów i celów operacyjnych
w 2018 roku, to m.in.:
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1) W ramach priorytetu A: Wykorzystanie posiadanych zasobów (w tym naturalnych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych) i rozwój turystyki – podstawą rozwoju
gminy
a) cel operacyjny A1: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej i kulturalnej:


kontynuacja tworzenia Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Spychowie dokonano dalszego zagospodarowania terenu w kierunku sportowo-rekreacyjnym,



remonty i modernizacje świetlic wiejskich (Biały Grunt, Piasutno, Długi Borek,
Konrady),



budowa, rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – siłownie plenerowe i
urządzenia towarzyszące (Koczek, Piasutno),



budowa, rozbudowa placów zabaw (Jerominy, Chochół, Jerutki, Nowe Czajki-Cis),



modernizacje i rozbudowa istniejących instalacji – teren rekreacyjno-sportowy w
Piasutnie, Kolonii, Jerutkach,



budowa boiska piłkarskiego w Piasutnie,

b) cel operacyjny A2: Poprawa estetyki i funkcjonalności obszarów wiejskich:


tworzenie i rozbudowa (modernizacja) miejsc spotkań mieszkańców (świetlice, wiaty),

c) cel operacyjny A3: Zapewnienie wysokich standardów ochrony środowiska:


doskonalenie systemu gospodarki odpadami ( szkolenia pracowników, stały kontakt z
ZGOK w Olsztynie, spotkania gmin w ramach powiatu w sprawie odpadów),



modernizacje gminnych oczyszczalni ścieków – pozyskanie dofinansowania na
modernizację oczyszczalni ścieków w Spychowie,



rozwój sieci kanalizacji sanitarnej – budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie
projektu na sieć kanalizacyjną (Piasutno - teren poza aglomeracją, zlecenie projektu na
sieć kanalizacyjną Piasutno – teren aglomeracji),



termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (wymiana pokrycia dachowego
na budynku SP w Świętajnie),

d) cel operacyjny A4: Wspieranie działalności turystycznej:


opracowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –
zlecenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piasutnie,

e) Cel operacyjny A5: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego:


rozwój i monitoring systemu oświetlenia ulic, obiektów i miejsc publicznych (Długi
Borek, Kolonia)



monitoring wizyjny – (Spychowo - teren przy szkole),
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poprawa bazy lokalowej i wyposażenia OSP (wszystkie jednostki),



poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach - remonty i modernizacje dróg (zob.
Raport Rozdział 6. Sfera infrastrukturalna, 6.1. Infrastruktura techniczna),

f) cel operacyjny A6: Promocja i rozwój produktów turystycznych,
g) cel operacyjny A7: Poszanowanie kultury, tradycji, pamięci o przeszłości - organizacja
imprez rocznicowych
2) W ramach priorytetu B: Stworzenie systemu infrastruktury technicznej, podstawą
ochrony środowiska:
a) cel operacyjny B1: Gospodarka odpadami stałymi:


objęcie wszystkich podmiotów systemem zorganizowanego odbioru odpadów,

b) cel operacyjny B:3 Gospodarka wodno-ściekowa:
c) rozbudowa sieci wodociągowej (Jeruty)
d) modernizacja i wymiana przepompowni ścieków (Świętajno)
e) wzrost liczby podłączeń lokalnych do sieci kanalizacyjnej (Kolonia, Piasutno),
3) w ramach priorytetu C: Wiedza, zdrowie i aktywność – podstawą rozwoju kapitału
ludzkiego
a) cel operacyjny C1: Poprawa warunków i poziomu nauczania w gminnych placówkach
oświatowych:


realizacja programów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych – wszystkie szkoły

b) cel operacyjny C2: Ochrona zdrowia mieszkańców i działalność społeczna:


profilaktyka uzależnień,



pomoc rodzinie,



aktywizacja seniorów,

c) cel operacyjny C3: Podniesienie aktywności społecznej środowisk, zagospodarowanie
czasu wolnego:


rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi,



tworzenie centrów aktywności w sołectwach,



organizacja zajęć w obiektach komunalnych - szkoły, GOK, GBP, UG, świetlice
wiejskie,

4) w ramach priorytetu D: Wykorzystanie lokalnego potencjału gminy do rozwoju
gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców
a) cel operacyjny D1: Aktywizacja podmiotów działalności gospodarczej:


opracowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
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budowa i remonty szlaków komunikacyjnych modernizacja dróg: Szczytno-Jerutki,
Jerutki-Świętajno, DK53-Świętajno,

b) cel operacyjny D2: Zmniejszenie bezrobocia:


utrzymanie

prac

interwencyjnych,

robót

publicznych,

staży,

przygotowania

zawodowego,


program aktywizacji bezrobotnych (realizowany przez GOPS),

c) cel operacyjny D3: Rozwój rolnictwa:


budowa i remonty szlaków komunikacyjnych - remonty dróg gminnych i dojazdowych
do gospodarstw – zmiana nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w Cisie, równanie
i profilowanie dróg według potrzeb.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2016-2023 (w
skrócie: SRPS) została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Świętajno z dnia 21
marca 2016 r. Dokument ten stanowi jedno z głównych narzędzi długoterminowego
programowania i wdrażania gminnej polityki społecznej, której zakres zdecydowanie wykracza
poza zadania pomocy społecznej. Strategia podchodzi do problemów społecznych bardzo
szeroko, integrując zasoby i kompetencje samorządu gminy oraz lokalnych partnerów
obejmujące nie tylko sferę pomocy społecznej, ale również rynku pracy, oświaty, kultury
i sportu, profilaktyki w zakresie zdrowia i uzależnień, bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z
art. 110 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508)
koordynacja SRPS jest zadaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym przypadku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie. Do zadań GOPS należy w szczególności
uzgadnianie z podmiotami współpracującymi listy potrzeb i zadań realizacyjnych,
uszczegóławianie założeń Strategii w postaci rocznych lub kilkuletnich programów
wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, a także regularny monitoring oraz
ewaluacja SRPS. W 2018 r. opracowano Raport z monitoringu realizacji SRPS w latach 20162017. Wnioski z Raportu:


Należy kontynuować oraz rozwijać skuteczne metody pracy z rodzinami. Zaleca się
intensyfikację działań profilaktycznych, interwencyjnych oraz wspierających rodziny,
zwłaszcza doświadczające lub zagrożone dysfunkcjami poprzez działania mające na
celu utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku.



Położyć nacisk należy położyć na kompleksową aktywizację społeczno-zawodową
osób doświadczających największych trudności w codziennym funkcjonowaniu.
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Rozwijać różnorodne formy aktywności osób starszych (w szczególności poprzez
aktywizację edukacyjną, zdrowotna, kulturalną, sportowo-rekreacyjną oraz społeczną).



Podejmować działania w zakresie edukacji społecznej, obejmującej w szczególności:
edukację prozdrowotną w obszarach takich jak zdrowe starzenie się, przeciwdziałanie
występowania chorób cywilizacyjnych, aktywny tryb życia; edukację ekonomiczną w
zakresie m.in. gospodarowania budżetem domowym, zawierania umów kupnasprzedaży, praw konsumenckich, zakładania lokat oszczędnościowych, zaciągania
pożyczek i kredytów; edukację ekologiczną, służącą kształtowaniu postaw dbania o
środowisko naturalne, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz promocję
odnawialnych źródeł energii.
Powyższe rekomendacje zostały wzięte pod uwagę. Wyodrębniono osobne

pomieszczenia dla seniorów spotykających się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świętajnie.
Podjęto działania zmierzające do otwarcia Klubu Seniora. Pozyskano dofinansowanie z
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont i wyposażenie pomieszczeń dla
organizowanego Klubu Seniora. Zaangażowano się również, we współpracy z Fundacją
Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka, w pozyskanie środków na realizację projektów
związanych z obsługą komputerową skierowaną do osób starszych, rolników, rodziców w
zakresach odpowiednich do ich potrzeb. Realizacja projektu nastąpi w 2019 r. We wszystkich
placówkach oświatowych, a także w GOK, GBP i ZGK prowadzona była w 2018 r. edukacja
ekologiczna. Jej najważniejsze formy to: współpraca z Nadleśnictwem Spychowo, wydawanie
broszur informacyjnych, zebrania z mieszkańcami konkursy, pogadanki oraz imprezy
cykliczne, np.: Dzień Ziemi, Dzień Zdrowego Żywienia.
Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie w gminie Świętajno na lata 2016-2020. Został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/111/2016
Rady Gminy Świętajno z dnia 21 marca 2016 r. Najważniejszym założeniem Programu jest
zatrzymanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy ofiarom. Celem
głównym jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stworzenie spójnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:


profilaktyka i edukacja, podnoszenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc, a
szczególnie zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
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zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek, służb oraz organizacji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Co roku GOPS przygotowuje sprawozdanie z realizacji ww. Programu za konkretny rok

i składa je do wójta. Podmiotami realizującymi Program w 2018 r. były instytucje, placówki
oświaty, jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, zespoły interdyscyplinarne,
które realizowały zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zakresie
profilaktyki i edukacji, podnoszenia świadomości i wrażliwości społeczeństwa w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miały miejsce w szkołach: koncerty profilaktyczne,
targi aktywizujące, akcje integracyjne, spektakle teatralne, przedstawienia uczniowskie,
warsztaty, spotkania z policjantem, treningi umiejętności społecznych dla uczniów; imprezy
integracyjne dla uczniów, rodziców, pracowników szkoły, mieszkańców oraz realizacja
programów profilaktycznych, a także cykliczne pogadanki i spotkania. Ponadto uczniowie
wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej. W kwietniu 2018 r.
został ogłoszony konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny
w Świętajnie oraz Komendę Powiatową Policji w Szczytnie pod nazwą: „Przeciw przemocy w
rodzinie w Gminie Świętajno”.
W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie
z Kuratorium Oświaty

w Olsztynie 8

dzieci z rodzin, w których występuje problem

alkoholowy oraz występuje zjawisko przemocy w rodzinie lub są zagrożone tym zjawiskiem,
uczestniczyły w koloniach letnich z programem profilaktycznym.
W listopadzie w Urzędzie Gminy Świętajno odbyło się spotkanie przedstawicieli
podmiotów realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy z Wójtem Gminy.
Spotkanie zainaugurowało obchody Międzynarodowej Kampanii Przeciw Przemocy wobec
Kobiet „Biała Wstążka”.
W zakresie zwiększenia dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest
przemoc, a szczególnie zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w
ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w Świętajnie udzielającego wsparcia
psychologicznego i porad prawnych, z poradnictwa skorzystało 17 osób dotkniętych lub
zagrożonych przemocą w rodzinie. W ramach Punktu Konsultacyjnego funkcjonowała grupa
terapeutyczna (7 osób) prowadzona przez psychologa. Poradnictwo psychologiczne
świadczone jest w wymiarze 8 godzin miesięcznie, a poradnictwo prawne w wymiarze 6 godz.
miesięcznie. Ponadto wszczęcie procedury Niebieskiej Karty w 2018 r. nastąpiło w 11
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rodzinach. Ogółem prowadzonych było 16 procedur. W stosunku do roku 2017 nastąpił spadek
ilości prowadzonych postępowań.
W zakresie zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników jednostek, służb oraz
organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego uczestniczyli w spotkaniach i szkoleniach na szczeblu powiatu oraz w
konferencji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Miały również miejsce cykliczne
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, procedura Niebieskich Kart dla
wszystkich członków ZI i grup roboczych oraz spotkanie przedstawicieli instytucji z terenu
powiatu działających w obszarze przeciwdziałania przemocy – wymiana doświadczeń.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
Obejmuje on:


prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;



analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;



planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;



zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;



sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;



źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;



wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;



opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Realizacja Programu w 2018 r. została przedstawiona w Raporcie w rozdziale 5.

Sytuacja finansowa i inwestycyjna 5.1. Mienie gminy.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 -

skierowany do rodzin

wychowujących dzieci oraz rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo18

wychowawczych, zagrożonych ubóstwem, z problemem uzależnienia oraz rodziny dotknięte
przemocą. GOPS prowadzi bieżący monitoring, a po zakończeniu Programu dokona jego
ewaluacji.
4.4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy
W

roku 2018 podjęto 9 uchwał w sprawie zmian planu i w planie dochodów i

wydatków budżetowych: Nr XLI/263/2018, Nr XLIII/268/2018, Nr XLIV/277/2018, Nr
XLV/287/2018, Nr XLVI/292/2018, Nr XLVII/296/2018, Nr XLVIII/303/2018, Nr II/12/2018,
Nr III/27/2018. Pozostałe uchwały Rady Gminy w 2018 r. to:


Uchwała Nr XXXX/250/218 Rady Gminy Świętajno z dnia 09 stycznia 2018 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji doraźnej ds. analizy inwestycji
zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Świętajno na rok 2018.



Uchwała Nr XXXX/251/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 09 stycznia 2018 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 20182024.



Uchwała Nr XXXX/252/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 09 stycznia 2018 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na 2018 rok.



Uchwała Nr XLI/253/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Świętajno.



Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawne inne niż gmina Świętajno lub przez osoby fizyczne oraz w sprawie trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i
sposobu rozliczenia dotacji.



Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
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Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających
schronienia osobom bezdomnym.



Uchwała Nr XLI/257/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2018.



Uchwała Nr XLI/258/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia ''Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
Świętajno na lata 2018-2022".



Uchwała Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Świętajno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz
liczby radnych, wybieranych w każdym okręgu wyborczym.



Uchwała Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Świętajno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.



Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze wsi Świętajno.



Uchwała Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Piasutno.



Uchwała Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018-2024.



Uchwała Nr XLII/265/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Świętajno.



Uchwała Nr XLII/266/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie długoletniej umowy dzierżawy celem umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym gminnej drogi wewnętrznej.



Uchwała Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018-2024.



Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
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Uchwała Nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.



Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi Państwa Bożenny i Fryderyka Czerniak na Wójta Gminy Świętajno.



Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu dla Gminnej Spółki
Wodnej.



Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na działki położone w obrębie
geodezyjnym Spychowo, Jerutki.



Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę o nr ewid. 115
położoną w obrębie geodezyjnym Kolonia.



Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki o nr ewid.
234/1 położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo.



Uchwała Nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.



Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wielbark.



Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.



Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.06.2018 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.



Uchwała Nr XLV/281/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.07.2018 r. w sprawie
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na obszarze gminy Świętajno do organu regulującego.



Uchwała Nr XLV/282/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.07.2018 r. w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie podziału
Powiatu Szczycieńskiego na okręgi wyborcze, określenie ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do
rady powiatu.
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Uchwała Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.07.2018 r. w sprawie
określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, na terenie
Gminy Świętajno.



Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.07.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki położone w obrębie
geodezyjnym Spychowo, Świętajno.



Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.07.2018 r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty targowej.



Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.07.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 - 2024.



Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17.07.2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego.



Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17.08.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie długoletniej umowy dzierżawy celem umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym gminnej drogi wewnętrznej.



Uchwała Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17.08.2018 r. w sprawie
przyjęcia przez Gminę Świętajno zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2504N.



Uchwała Nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17.08.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018-2024.



Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 17.08.2018 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej .



Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 26.09.2018 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.



Uchwała Nr XLVII/295/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 26.09.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018-2024.



Uchwała Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/302/2014 z dnia 26 sierpnia 2018 r. 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 zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania.
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Uchwała Nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań
publicznych w gminie Świętajno na rok 2019.



Uchwała Nr XLVIII/299/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki o
nr. ewid. 321/85 położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo.



Uchwała Nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę działek
położonych w obrębie geodezyjnym Spychowo.



Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Świętajno.



Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.



Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świętajno.



Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świętajno.



Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
powołania, określenia nazw, przedmiotów działania stałych komisji Rady Gminy.



Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady gminy Świętajno.



Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy.



Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

na obszarze Gminy

Świętajno.


Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2017 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świętajno.



Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 grudnia 2018 r w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2017 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę działki położonej w
obrębie geodezyjnym Spychowo.



Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Świętajno.



Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 - 2024.



Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.



Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.



Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019 – 2023”.



Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały nr V/33/2015 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach
dla których organem prowadzącym jest gmina Świętajno.



Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Świętajno.



Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej wraz z nadaniem jej nazwy.
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Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej wraz z nadaniem jej nazwy.



Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej wraz z nadaniem jej nazwy.



Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej wraz z nadaniem jej nazwy.



Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej wraz z nadaniem jej nazwy.



Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej wraz z nadaniem jej nazwy.



Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów.



Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchylenia uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2011 r. w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018-2024.



Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019-2025.



Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na 2019 r.
Uchwały Rady Gminy przekazywane były w 2018 r. do informacji Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego. Niektóre wymagały opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie uchwały zostały umieszczone w BIP-e. Za
realizację uchwał odpowiada Wójt.
4.5. Zarządzenia wójta
W 2018 r. zarządzenia wójta dotyczyły zarówno finansów jak i działalności gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych. Wydanych zostało 12 zarządzeń w sprawie zmian planu
i w planie dochodów i wydatków budżetowych: Nr BF.0050.5.2018, Nr BF.0050.6.2018, Nr
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BF.0050.14.2018, Nr BF.0050.15.2018, Nr BF.0050.18.2018, Nr BF.0050.20.2018, Nr
BF.0050.21.2018, Nr BF.0050.23.2018, Nr BF.0050.26.2018, Nr BF.0050.28.2018, Nr
BF.0050.29.2018, Nr BF.0050.32.2018. Ponadto w 2018 r. ukazały się następujące
zarządzenia:


Zarządzenie Nr OS.0050.1.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 stycznia 2018 r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym dla przedszkoli.



Zarządzenie Nr OS.0050.2.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 stycznia 2018 r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym dla szkół podstawowych,



Zarządzenie Nr MK.0050.1.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 28 stycznia 2018 r. w
sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 20182020.



Zarządzenie Nr MK.0050.2..2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 05 lutego 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.



Zarządzenie Nr MK.0050.3.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego.



Zarządzenie Nr MK.0050.4.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 marca 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie przy ul.
Mickiewicza 19 w Świętajnie na rzecz najemców.



Zarządzenie Nr MK.0050.5.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym
Świętajno na rzecz dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.



Zarządzenie Nr MK.0050.6.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym
Świętajno w trybie bezprzetargowym.



Zarządzenie Nr MK.0050.7.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie geodezyjnym Piasutno.
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Zarządzenie Nr MK.0050.8.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i terminową służebnością przesyłu
nieruchomości będących własnością Gminy Świętajno.



Zarządzenie Nr MK.0050.9.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 maja 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie geodezyjnym Jerutki.



Zarządzenie Nr MK.0050.10.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 2 lipca 2018 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego.



Zarządzenie Nr MK.0050.13.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 4 września 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu
nieruchomości będących własnością Gminy Świętajno.



Zarządzenie Nr MK.0050.14.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego.



Zarządzenie Nr MK.0050.15.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego.



Zarządzenie Nr MK.0050.16.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 08 października
2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej wraz z gruntem położonej w
Piasutnie na rzecz najemcy.



Zarządzenie Nr MK.0050.17.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 11 października 2018
r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr MK.0050.17.2018 r. z dnia 5 lipca 2018 r. w
sprawie

sprzedaży

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej

w

trybie

bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.


Zarządzenie Nr MK.0050.18.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października
2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie geodezyjnym Jeruty.
Wydane zostały również zarządzenia mające charakter typowo organizacyjny:



Zarządzenie Nr Or 0050.1.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 4 stycznia 2018 r w
sprawie wyznaczenia dla pracowników UG Świętajno dnia wolnego za sobotę,
przypadającą w dniu 6 stycznia 2018 r.,
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Zarządzenie Nr Or 0050.3.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 stycznia 2018 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.4.2018 Wójta Gminy Świętajno – Szefa Obrony Cywilnej
Gminy z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa
i zarzadzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Świętajno w 2018 r.



Zarządzenie Nr Or 0050.5.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 lutego 2018 r. w
sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursie na wykonanie zadań
publicznych Gminy Świętajno w 2018 r.



Zarządzenie Nr Or 0050.6.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 marca 2018 r. w
sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego,



Zarządzenie Nr Or 0050.7.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 marca 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej,



Zarządzenie Nr Or 0050.8.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.9.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy
Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,



Zarządzenie Nr Or 0050.10.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie ustalenia rejestru przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.11.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie wykonania analizy zagrożeń przy sprawowaniu ochrony danych osobowych
oraz zabezpieczeń do stosowania w Urzędzie Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.12.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie określenia wykonania obowiązku informacyjnego w zakresie gromadzenia i
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.13.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadkach naruszeń ochrony danych
osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.14.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie określenia w Urzędzie Gminy Świętajno wzorów dokumentów w zakresie
przetwarzania danych osobowych,
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Zarządzenie Nr Or 0050.15.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadkach powierzania przetwarzania
danych osobowych podmiotom zewnętrznym,



Zarządzenie Nr Or 0050.16.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 19 maja 2018 r. w
sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.17.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2018 r. w
sprawie określenia zasad oceny realizacji celów zarządczych w zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Świętajnie Spółka z o.o.,



Zarządzenie Nr Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w
sprawie wyznaczenia

miejsc, przeznaczonych

na umieszczenie

urzędowych

obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych, na obszarze gminy Świętajno,


Zarządzenie Nr Or 0050.19.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 sierpnia 2018 r. w
sprawie powołania biegłych do zamówienia publicznego pn. „E-usługi publiczne w
Urzędzie Gminy Świętajno”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,



Zarządzenie Nr Or 0050.20.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 września 2018 r. w
sprawie powołania w Gminie Świętajno operatorów obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.



Zarządzenie Nr Or 0050.21.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 października 2018
r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane
Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) w Gminie
Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.22.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 października 2018
r. w sprawie służbowych telefonów komórkowych, będących na wyposażeniu Urzędu
Gminy Świętajno i regulaminu korzystania z tych telefonów przez pracowników
urzędu,



Zarządzenie Nr Or 0050.23.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 października 2018
r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.24.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 października 2018
r. w sprawie określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Świętajno w roku 2018,
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Zarządzenie Nr Or 0050.25.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia
Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną,



Zarządzenie Nr Or 0050.26.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 grudnia 2018 r. w
sprawie wykonania analizy działań w celu ograniczenia ryzyka przy realizacji zadań
przez Urząd Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.27.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia Planu i kierunków doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu
Gminy Świętajno w roku 2019,



Zarządzenie Nr Or 0050.28.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 grudnia 2018 r. w
sprawie wykonania mapy ryzyka przy realizacji zadań przez Urząd Gminy Świętajno
w roku 2019,



Zarządzenie Nr Or 0050.29.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Świętajno oraz w
jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2019,



Zarządzenie Nr Or 0050.30.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia warunków technicznych i
organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemu
informatycznego w Urzędzie Gminy Świętajno,



Zarządzenie Nr Or 0050.31.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy wymiaru czasu pracy w roku 2019,



Zarządzenie Nr Or 0050.32.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu
umiarkowanym w Urzędzie Gminy w roku 2019,



Zarządzenie Nr Or 0050.33.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznej w
Urzędzie Gminy Świętajno oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych,
Część zarządzeń wspomaga i reguluje działalność gminnych jednostek. W 2018 r.

wydano m. in. zarządzenia dla GOPS:


Zarządzenie Nr GOPS 0050.1.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świętajnie upoważnienia do zaciągania zobowiązań,
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Zarządzenie Nr GOPS 0050.2.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielania upoważnienia Kierownikowi oraz pracownikom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie do prowadzenia postępowań w sprawach o
świadczenia „Dobry start”,



Zarządzenie Nr GOPS 0050.4.2018 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie udzielania upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętajnie o prowadzenia postępowań w sprawę świadczenia
wychowawczego.

5. Sytuacja finansowa i inwestycyjna
5.1. Mienie gminy
Gmina Świętajno posiada prawo własności do 324,78 ha.
Tab. 6. Mienie gminy według rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2018 r.
Opis mienia

Ogółem (ha)

Mienie w bezpośrednim
zarządzie gminy (ha)

Dzierżawa (ha)

Tereny zielone i użytki
rolne

51,43

39,73

11,70

Lasy i Lz

11,98

11,65

0,33

235,81

235,81

-

20,00

17,57

2,43

Cmentarze komunalne

4,95

4,95

-

Użytki kopalne

0,49

0,49

-

Tereny inne

0,12

0,12

-

324,78

310,32

14,46

Drogi
Działki budowlane

Ogółem
Źródło: Dane Urzędu Gminy Świętajno

Na terenie Gminy Świętajno istnieje 7 budynków (z lokalami mieszkalnymi) będących
wyłączną własnością komunalną oraz 12 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem
Gminy Świętajno. Lokale komunalne wymagają remontów.
Tab. 7. Stan techniczny lokali mieszkalnych
Lp.

Stan

Opis

techniczny
1.

Bardzo dobry

Lokale wyposażone we wszystkie media w budynkach

Liczba

Udział % w

lokali

całości

8

21,62

4

10,81

nowych (do 20) lub po remontach kapitalnych
2.

dobry

Lokale wyposażone we wszystkie media w budynkach
wymagających jedynie drobnych napraw
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3.

Średni

Lokale wyposażone we wszystkie media w budynkach

24

64,87

1

2,70

37

100

wymagających napraw poszczególnych elementów
4.

Zły

Lokale bez łazienek i wc usytuowane w budynkach
wymagających gruntowych remontów i modernizacji
RAZEM

Źródło: Dane UG Świętajno.

W 2018 r. wykonano m.in. naprawy kominów, naprawy i budowy pieców kaflowych,
wymianę tradycyjnego systemu grzewczego na c.o., naprawę tablic rozdzielczych energii
elektrycznej, naprawę schodów. W budynkach komunalnych były wykonane przeglądy
kominiarskie. Budynki gminne objęte są ubezpieczeniem (wartość odtworzeniowa).
Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ zmianie z tytułu zbycia
nieruchomości gminnych.
Tab. 8. Zbywanie nieruchomości gminnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Treść
sprzedaż udziału 15/100 w
nieruchomości gruntowej nr 700/7 o
pow. 34 m² poł. w Świętajnie
w drodze bezprzetargowej
sprzedaż udziału 40/100 w
nieruchomości gruntowej nr 700/7 o
pow. 34 m² poł. w Świętajnie
w drodze bezprzetargowej
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1
w budynku Stare Czajki 22 wraz z
nieruchomością gruntową o nr ewid.
59/3 o pow. 544 m² położoną w Starych
Czajkach w drodze bezprzetargowej
sprzedaż nieruchomości gruntowej nr
447/5 o pow. 163 m² położonej w
obrębie geod. Świętajno w drodze
bezprzetargowej
sprzedaż nieruchomości gruntowej nr
445/10 o pow. 473 m² położonej w
obrębie geod. Świętajno w drodze
bezprzetargowej
sprzedaż nieruchomości gruntowej nr
680/3 o pow. 592 m² położonej w
obrębie geod. Świętajno w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

Powierzchnia
w m²

Wartość netto w złotych

Liczba
nabyw
ców

34 m²
Udział 15/100

168,00 zł

34 m²
Udział 40/100

448,00 zł

1

Wartość lokalu
47 420 zł
Wartość gruntu 6 180 zł
Cena nieruchomości po
udzieleniu bonifikaty 90 %:
5 360,00 zł

1

163 m²

7 975,00 zł

1

473 m²

20 210,00 zł

1

592 m²

14 140,00 zł

1

544 m²
(lokal 51,90 m²)

1
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7.

darowizna nieruchomości gruntowej nr
445/11 o pow. 719 m² położonej w
obrębie geod. Świętajno, cel posterunek
policji
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6
w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w
Świętajnie wraz z udziałem 19/100 w
gruncie – działka o nr ewid. 698 o pow.
294 m² oraz działka o nr ewid. 700/7 o
pow. 34 m², bezprzetargowo na rzecz
Najemcy

8.

9.

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4
w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w
Świętajnie wraz z udziałem 10/100 w
gruncie – działka o nr ewid. 698 o pow.
294 m² oraz działka o nr ewid. 700/7 o
pow. 34 m², bezprzetargowo na rzecz
Najemcy

10.

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5
w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w
Świętajnie wraz z udziałem 16/100 w
gruncie – działka o nr ewid. 698 o pow.
294 m² oraz działka o nr ewid. 700/7 o
pow. 34 m², bezprzetargowo na rzecz
Najemcy

sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej przy ul. Juranda 28 w
Spychowie o nr ewid. 208/30 o pow.
415 m² położonej w obrębie geod.
Spychowo w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
12. sprzedaż nieruchomości gruntowej nr
101/2 o pow. 2446 m² położonej w
obrębie geod. Jerutki w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
13. sprzedaż nieruchomości gruntowej nr
490/7 o pow. 289 m² położonej w
obrębie geod. Piasutno w drodze
bezprzetargowej na poprawę
zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej o nr 495
Razem

719 m²

294 m²
34 m²
(udział 19/100)
Lokal 41,5 m²

294 m²
34 m²
(udział 10/100)
Lokal 22,5 m²

294 m²
34 m²
(udział 16/100)
Lokal 35,7 m²

(wartość zgodnie z operatem
szacunkowym 29 150,00 zł )
Wartość lokalu
35 450 zł
Wartość gruntu działka nr
698 – 1840 zł
działka nr 700/7 – 210 zł
Cena nieruchomości po
udzieleniu bonifikaty 90 %: 3
750,00 zł
Wartość lokalu
18 110 zł
Wartość gruntu działka nr
698 – 970 zł
działka nr 700/7 – 110 zł
Cena nieruchomości po
udzieleniu bonifikaty 90 %: 1
919,00 zł
Wartość lokalu
30 530 zł
Wartość gruntu działka nr
698 – 1550 zł
działka nr 700/7 – 180 zł
Cena nieruchomości po
udzieleniu bonifikaty 90 %: 3
226,00 zł

1

1

1

1

11.

415 m²
(lokal 206,47 m²)

68 970,00 zł

1

2446 m²

20 100,00 zł

1

289 m²

12 260,00 zł

1

5969 m²

158 526,00 zł

13

Źródło: Dane Urzędu Gminy Świętajno

Na skutek wykonywania praw własności, Gmina miała przychody, w postaci należności z
tytułu:


dzierżawy nieruchomości gruntowych – 59 638,05 zł (netto),



za wynajem lokali – 80 108,91 zł (netto),



opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 35 287,59 zł (netto).
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5.2. Stan finansów gminy
Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 6 777 346,91
zł z tytułu następujących pożyczek i kredytów:
Tab. 9. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2018 r.
Cel kredytu, pożyczki

Lp.

Kredyty

Kwota długu
5 400 402,00

1

MASTERPLAN ( kanalizacja sanitarna Kolonia – Racibór, kanalizacja sanitarna
Piasutno – Powałczyn, wodociąg Piasutno – Powałczyn)

2

Prace wykończeniowe budynku szkoły w Spychowie

86 000,00

3

Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej Nr 59 w obrębie msc. Spychowo

22 000,00

4

Budowa drogi Świętajno – Jerominy

5

Kredyt długoterminowy Getin Noble Bank

1 101 402,00

6

Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy

425 000,00

7

Kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego
Pożyczki

180 000,00

110 000,00

3 476 000,00
1 376 944,91

1

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja systemów
ciepłowniczych w Świętajnie i Spychowie

2

Usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń związanych z ochroną przeciwpożarową – Budowa
strażnicy przeciwpożarowej w Spychowie

40 000,00

3

Budowa sieci wodociągowej w msc. Jerutki-Jeruty(Chajdyce) i kanalizacji sanitarnej ul.
Rzeczna w msc. Spychowo i Bystrz

300 944,91

4

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i ul. Dworcowa w Świętajnie

706 000,00

Ogółem

330 000,00

6 777 346,91

Źródło: Dane UG Świętajno.

5.3. Wykonanie budżetu i obsługa finansowa
Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 9 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr
XXXX/252 /2018 w sprawie budżetu na rok 2018 wynosił :
1)

Dochody

29 351 171,07 zł

z tego: dochody bieżące

25 778 459,62 zł

w tym


z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 104 000,00 zł,



dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8 195 349,00 zł,
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dochody majątkowe
2)

Wydatki

3 572 711,45 zł.

32 931 145,07 zł

z tego: wydatki bieżące

24 024 836,92 zł

w tym:


na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych 101 000,00 zł,



na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
4 000,00 zł,



wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8 195 349,00zł
wydatki majątkowe

8 906 308,15 zł.

3)

Deficyt

3 579 974,00 zł

4)

Przychody

4 640 506,00 zł

z tego:


kredyty

2 676 357,00 zł,



pożyczki

1 606 000,00 zł,



inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)



spłaty pożyczek udzielonych

5)

300 000,00 zł,
58 149,00zł.

1 060 532,00 zł

Rozchody
z tego:



spłaty kredytów

404 280,00 zł



spłaty pożyczek

185 252,00 zł



spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków



pochodzących z budżetu UE

260 000,00 zł

udzielone pożyczki

211 000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:
1)

Dochody

29 527 852,86 zł

z tego: dochody bieżące

26 849 773,92 zł

w tym :


z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

116 200,00 zł
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dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dochody majątkowe

2)

8 670 208,57 zł

2 678 078,94 zł

33 051 703,49 zł

Wydatki

z tego: wydatki bieżące

25 520 584,81 zł

w tym:


na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych



113 200,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
4 000,00 zł,



na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8 670 208,57zł
wydatki majątkowe 7 531 118,68 zł

3)

Deficyt

3 523 850,63 zł

4)

Przychody

5 300 974,63 zł

z tego:


kredyty

3 486 357,00 zł



pożyczki

1 512 592,00 zł



inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych)



spłaty pożyczek udzielonych

5)

Rozchody

243 876,63 zł
55 149,00 zł

1 777 124,00 zł

z tego:


spłaty kredytów

404 280,00 zł



spłaty pożyczek

185 252,00 zł



spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków



pochodzących z budżetu UE

976 592,00 zł

udzielone pożyczki

211 000,00 zł

5.4. Pozyskanie funduszy zewnętrznych
W 2018 r. pozyskano następujące fundusze pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz środków pochodzących ze źródeł krajowych:
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Tab. 10. Pozyskanie funduszy zewnętrznych w 2018 r.
Zadanie

Źródło

Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna w
Świętajnie
Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowa w
Świętajnie
„E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy
Świętajno

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014
RPWM Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
RPWM Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Przebudowa gminnej, mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków
komunalnych w miejscowości Spychowo, gm.
Świętajno
Dotacje z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora fin.
Publicznych (dotacje dla OSP)
Dotacje celowe w ramach programów finans.
z udziałem śr. europejskich (Ja w Internecie)

Kwota
dofinansowania
w zł
267 404,00
449 188,00
437 019,00

1 042 447,45

Fundusz Sprawiedliwości

34 500,00

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

67 648,00

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich (Mój cel – lepsza przyszłość w
Gminie Świętajno )
Zagospodarowanie brzegu jeziora
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Spychowskiego - budowa boiska do piłki
na lata 2014
plażowej (dotacja celowa z Programu Odnowa
Wsi)
Utworzenie siłowni plenerowej jako elementu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ścieżki zdrowia w Piasutnie (dotacja celowa z na lata 2014
Programu Odnowa Wsi)
Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
młodzieży w msc. Nowe Czajki i Cis (dotacja
na lata 2014
celowa tzw. małe granty sołeckie)
Przebudowa drogi gminnej nr 198011N
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Chochół - Biały Grunt na odcinku od km
na lata 2014
2+126 do km 4+557
Przebudowa i remont drogi gminnej nr
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
198013N o nawierzchni gruntowej na
nawierzchnię żwirową w msc. Cis
Doposażenie szkół w tablice multimedialne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Doposażenie pracowni przyrodniczych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
RAZEM
Źródło: Dane UG Świętajno.

21 043,34

10 000,00

10 000,00

8 000,00

731 952,00

50 000,00

52 500,00
65 000,00
3 246 701,70

W 2018 r. uzyskano również dodatkowe dofinansowanie, nieprzechodzące formalnie
przez budżet gminy Świętajno, z projektu „Nowoczesne przedszkolaki” w kwocie 1 427 089,00
zł.
5.5. Realizacja funduszu sołeckiego
W ramach funduszu Sołeckiego wykonano m.in. następujące inwestycje i zakupy:


budowa placu zabaw - Sołectwo Chochół,
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budowa altany wraz z wyposażeniem - Sołectwo Nowe Czajki i Cis,



doposażenie placu zabaw w msc. Jerominy – Sołectwo Jerominy



doposażenie placu - Sołectwo Jeruty,



budowa altany wraz z wyposażeniem - Sołectwo Koczek,



budowa wiaty rekreacyjnej - Sołectwo Piasutno,



zakup i montaż lamp solarnych – Sołectwo Spychowo,



zakup i montaż elementów małej architektury w parku w Świętajnie - Sołectwo
Świętajno,



doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Jerutki,



zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Kolonia,



utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w miejscowości Nowe Czajki i
Cis – Sołectwo Nowe Czajki i Cis,



budowa kanalizacji w świetlicy wiejskiej – Sołectwo Konrady,



zakup wyposażenia do sali ćwiczeń - Sołectwo Spychowo.

Tab. 11. Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w
roku 2018
Lp.

Nazwa Sołectwa

Sołectwo Biały Grunt
Sołectwo Chochół
Sołectwo Długi Borek
Sołectwo Nowe Czajki i Cis
Sołectwo Stare Czajki
Sołectwo Jerominy
Sołectwo Jerutki
Sołectwo Jeruty
Sołectwo Koczek
Sołectwo Kolonia
Sołectwo Konrady
Sołectwo Piasutno
Sołectwo Spychowo
Sołectwo Świętajno
Sołectwo Zielone
Razem
Źródło: Dane UG w Świętajnie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Planowane
wydatki
13 913,84
10 497,13
18 730,17
13 502,19
11 979,07
11 114,60
23 900,00
21 310,00
12 884,71
38 859,95
10 291,30
27 127,87
41 165,20
41 165,20
9 509,16
305 950,39

Wydatki
wykonane
13 906,48
10 490,00
18 729,11
13 502,19
10 590,30
11 097,35
23 899,95
20 905,60
12 880,71
38 859,95
8 169,59
26 000,00
41 125,90
41 165,20
9 180,66
300 502,99

%
wykonania
99,95
99,93
99,99
100,00
88,41
99,84
100,00
98,10
99,97
100,00
79,38
95,84
99,90
100,00
96,55
98,23

Część środków z Funduszu Sołectwa przeznaczają na organizację sołeckich imprez:
festynów, pikników, itp.
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5.6. Stan realizacji inwestycji podejmowanych w gminie
W 2018 roku kontynuowano prace projektowe oraz prace związane z uzyskaniem
niezbędnej dokumentacji dotyczącej następujących inwestycji:


przebudowa drogi gminnej w msc. Kolonia (w stronę tartaku),



przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w msc. Świętajno,



budowa przedszkola w msc. Świętajno,



budowa PSZOK-u w Świętajnie,



zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Piasutnie (budowa pomostu),



zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Spychowie (budowa pomostu).

5.7. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Jest dokumentem prognozującym, który powstaje w oparciu o planowane w przyszłości
dochody

(dochody z tytułu

udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób

fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób

prawnych, opłaty i podatki, w tym podatek od nieruchomości, subwencja ogólna, dochody z
tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, w tym ze
sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) i wydatki
(wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu, odsetki i
dyskonto, wydatki majątkowe).
W WPF pokazuje się również wynik budżetu w poszczególnych latach, przychody,
nadwyżkę z lat ubiegłych, wolne środki, kredyty, pożyczki, inne przychody oraz rozchody
(spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,
kwotę długu, relacje zrównoważenia wydatków bieżących). Podawane są również wskaźniki
spłaty zobowiązań, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dane uzupełniające o długu i
jego spłatach w poszczególnych latach.
Tab. 12. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Rok
Dochody ogółem
2018
29 527 852,66
2019
31 670 041,57
2020
31 103 112,51
2021
25 879 250,00
2022
25 900 000,00
2023
25 900 000,00
Źródło: Dane UG Świętajno.

Wydatki ogółem
33 051 703,49
32 589 412,57
30 593 932,51
24 261 204,00
24 152 021,09
24 272 208,00

Wynik budżetu
-3 523 850,63
- 919 371,00
509 180,00
1 618 046,00
1 747 978,91
1 627 792,00

Kwota długu
6 777 703,91
6 986 074,91
6 476 894,91
4 858 848,91
3 110 870,00
1 483 078,00
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Przedstawia się również przedsięwzięcia WPF oraz wskazuje się okres realizacji
przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity w poszczególnych latach na konkretne
przedsięwzięcia.
Tab. 13. Przedsięwzięcia WPF
Nazwa i cel
Wydatki na przedsięwzięcia
ogółem
Wydatki bieżące
Mój cel – lepsza przyszłość w
Gminie Świętajno –
aktywizacja społeczna i
zawodowa osób wykluczonych
oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji
Czas na zajęcia
Nowoczesne przedszkolaki w
Jerutach
Nowoczesne przedszkolaki w
Kolonii
Nowoczesne przedszkolaki w
Spychowie
Nowoczesne przedszkolaki w
Świętajnie
Ja w Internecie
Wydatki majątkowe
Przebudowa drogi gminnej ul.
Dworcowa w Świętajnie
Przebudowa drogi gminnej ul.
Leśna w Świętajnie
Przebudowa gminnej
mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w msc.
Spychowo
E-usługi publiczne w Urzędzie
Gminy Świętajno
Budowa kanalizacji w msc.
Świętajno ul. Dworcowa
Budowa kanalizacji w msc.
Świętajno ul. Leśna
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Wymiana pokrycia dachowego
na budynku SP Spychowo
Budowa sieci wodociągowej
Rybacka, Spokojna, Os.
Zielone Wzgórze w Spychowie
Przebudowa drogi gminnej nr
198011N Chochoł-Biały Grunt
Przebudowa drogi gminnej ul.
Kwiatowa w Spychowie
Przebudowa dróg w msc.
Świętajno Osiedle

Łączne nakłady
finansowe
23 686 608,41

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

6 454 200,30

9 430 144,72

6 993 932,51

477845,10
101 040,40

116 415,32
26 120,00

255497,27
72 920,40

106 932,51
0,00

183 377,00
15 708,66

0,00
2 979,23

111 231,02
7 854, 34

71 145,98
4 875, 11

17 073,30

3 238, 04

8 536,65

5 298,61

16 120, 44

3 057,32

8 060,22

5 002,90

59 965,28

11372,72

29 982,64

18 609,91

84 560, 00
23 208 763,31
827 922,50

67648,00
6 428 784,98
827 000,00

16 912,00
9 174 647,45
0,00

0,00
6 888 000,00
0,00

551 995,00

550 00,00

0,00

0,00

1 600 000,00

7 552,55

1 502 447,45

0,00

550 425,00

547 350,00

0,00

0,00

797 000,00

787 000,00

0,00

0,00

362 000,00

342 000,00

0,00

0,00

204 614,00

15 500,00

50 000,00

38 000,00

510 000,00

5 000,00

5 000,00

500 000,00

130 200,00

113 000,00

0,00

0,00

1 516 328,00

1495 000,00

0,00

0,00

284 000,00

284 000,00

0,00

0,00

402 500,00

393 000,00

0,00

0,00
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Przebudowa drogi gminnej w
msc, Kolonia w stronę tartaku
Budowa boiska
wielofunkcyjnego w msc.
Spychowo
Budowa Centrum Kultury w
Świętajnie
Budowa przedszkola w
Świętajnie
Wykonanie elewacji budynku
SP w Jerutach
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Spychowie- budowa
kol. tł. do rzeki
Zakup opraw i wysięgników od
Energa Oświetlenie
Termomodernizacja budynku
UG w Świętajnie
Wymiana pokrycia dachowego
na budynku SP w Świętajnie
Rozbudowa sieci oświetlenia
ulicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr
198008N w Świętajnie
Przebudowa drogi gminnej w
msc. Świętajno ul. Leśna II etap
Przebudowa drogi gminnej ul.
Spółdzielcza w Świętajnie
Przebudowa z rozbudową
drogi powiatowej 1504N
Świętajno-Kolonia
Przebudowa drogi gminnej
Spychowo-Koczek II etap
Źródło: Dane UG Świętajno.

623 145,00

66 500,00

550 000,00

0,00

625 000,00

5 000,00

600 000,00

0,00

3 802 000,00

100 000,00

1 002 000,00

2 600 000,00

5 200 000,00

100 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

325 000,00

5 000,00

300 000,00

0,00

170 000,00

10 000,00

160 000,00

0,00

130 390,28

50 200,00

50 200,00

0,00

389 418,93

57 782,43

200 000,00

0,00

292 924,60

259 000,00

0,00

0,00

96 500,00

46 500,00

50 000,00

0,00

558 000,00

33 000,00

25 000,00

500 000,00

815 000,00

45 000,00

20 000,00

750 000,00

306 000,00

6 000,00

300 000,00

0,00

1 405 550,00

5 550,00

1 400 000,00

0,00

732 850,00

272 850,00

460 000,00

0,00

6. Sfera infrastrukturalna
6.1. Infrastruktura techniczna
W 2018 r. wykonano m.in. następujące inwestycje (w nawiasach koszty poniesione w 2018 r.):


sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna (333 923,07
zł),



sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa (778
043,82 zł),



remont i modernizacja przepompowni ścieków w msc. Świętajno (59 040,00 zł),



budowa sieci wodociągowej ul. Rybacka, Spokojna, Os. Zielone Wzgórze w Spychowie
(111 855,92 zł),
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ogólnodostępne miejsce do wypoczynku rekreacji w miejscowości Jeruty - budowa
boiska wielofunkcyjnego (549 553,45 zł, w tym 211 000,00 zł - dofinansowanie
Stowarzyszenia „Razem” otrzymane z LGD Nidzica),



siłownię plenerową w Piasutnie (15 000,00 zł w tym 5 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego,
10 000,00 zł z Programu Odnowa Miejscowości),



zagospodarowanie brzegu jeziora Spychowskiego – budowa boiska do piłki plażowej
(18 629,00 zł w tym 8 629,00 z Funduszu Sołeckiego, 10 000,00 zł z Programu Odnowa
Miejscowości),



E-Usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno (koszt całkowity zadania wraz z
zakupem sprzętu oraz usługami i zakupem licencji oraz one wydatki (530 351,70 zł)



przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie (7 995,00 zł),



wymiana pokrycia dachowego budynku SP w Świętajnie ul. Mickiewicza 28 (256
878,87 zł),



rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno - ul. Młodzieżowa
w msc. Świętajno (29 866,76 zł),



kontynuacja remontu wewnątrz budynku UG.

W 2018 r, dokonano m.in. następujących zakupów inwestycyjnych:


system głosowania oraz system do transmisji video na salę obrad w UG (22 137,54 zł),



sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy (9 765,21 zł),



samochód dla OSP Długi Borek (100 000 ,00 zł),



doposażenie szkół w tablice multimedialne (52 500,00 zł),



oprawy i wysięgniki od Energa Oświetlenie (50 195,14 zł).

Ponadto zlecono dokumentację projektową na:


rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek (koszt
27 000,00zł)



budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno – obszar aglomeracji Świętajno
(koszt 7 380,00 zł)



budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno – obszar poza aglomeracją
Świętajno (koszt 34 400,00 zł).
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6.2. Infrastruktura drogowa
W 2018 r. wykonano następujące inwestycje:


przebudowa drogi gminnej nr 198011 Chochół- Biały Grunt na odcinku od km 2+126
do km 4+557 (koszt 1 489 591,60 zł),



przebudowa dróg w msc. Świętajno Osiedle (koszt 370 473,22 zł),



przebudowa drogi gminnej w msc. Spychowo ul. Kwiatowa (koszt 279 085,61 zł),



przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013 o nawierzchni gruntowej na żwirową w
msc. Cis (koszt 183 673,37 zł),



przebudowa drogi gminnej w msc. Świętajno, ul. Leśna (koszt 542 009,02 zł),



przebudowa drogi gminnej w msc. Świętajno, ul. Dworcowa (koszt 811 912,34 zł)

Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na:


przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w msc. Świętajno od km 0+485 do km 3+286 - II
etap



przebudowę drogi gminnej NR 198008N w msc. Świętajno.

6.3. Gospodarka przestrzenna
W 2018 r. w zakresie gospodarki przestrzennej podjęto uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno
oraz uchwałę w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obszarze wsi Świętajno. Granice terenu objętego zmianami określają
załączniki graficzne do uchwał dot. przystąpienia do zmian w planach miejscowych. W 2018
r. wydano 143 decyzje o warunkach zabudowy.

6.4. Ochrona środowiska
Formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy to:


Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Piska”,



Specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 „Ostoja Piska”,



Obszar Chroniony Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego,



Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Rzeka Babant i Jezioro Białe”, „Zyzdrój”,



Rezerwat Przyrody „Pupy”,



Użytki ekologiczne: „Biele” i „Kosaciec”,



Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
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W zakresie ochrony wód i gleb przed zanieczyszczeniem ściekami wykonano
inwestycję, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. W 2018 r. zakończono budowę
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Świętajno – ul. Dworcowa i
Leśna (kanalizacja grawitacyjna Ø 200 – 1006 mb, tłoczna Ø 110 – 236 mb i Ø 63 – 386 mb
oraz przyłącza Ø 160 – 272 mb). W zakresie poprawy klimatu akustycznego poprzez obniżenie
hałasu do poziomu obowiązujących standardów, podjęto zadanie ograniczanie hałasu poprzez
zmiany w inżynierii ruchu drogowego (poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg):


przebudowa drogi na nawierzchnię bitumiczną w msc. Biały Grunt – 2 431,00 m,



przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na
nawierzchnię żwirową w msc. Cis – 1 503,00 m,



przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie – 952 m,



przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie – 485 m.
W ramach zmniejszenia zapotrzebowania na energię, gmina kontynuowała rozpoczęty

w latach wcześniejszych energooszczędny system oświetlania dróg. Wymieniono oprawy
oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 9 szt. w miejscowości Kolonia.

6.5. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami oparta jest na usługach świadczonych przez podmiot wybrany w
trybie konkurencyjnym. Odpady wywożone są poza teren gminy zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami. Zgodnie z w/w Planem gmina została przyporządkowana do
Regionu Centralnego, w którym Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych
jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
Tab. 14. Wydatki budżetowe w dziale gospodarki odpadami w 2018 r.
Treść

Plan

Wykonanie

%

Gospodarka odpadami

844 565,66

795 295,56

94,17

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 900,00

37 157,56

98,04

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

2 650,87

88,36

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 550,00

6 341,04

96,81

Składki na Fundusz Pracy

930,00

814,01

87,53

Zakup materiałów i wyposażenia

13 980,00

11 755,39

84,09

w tym:
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- zakup książki fachowej

118,68

- zakup art. biurowych

1 020,21

- zakup koszy ulicznych

3 751,50

- zakup kalendarzy planszowych

6 765,00

- inne

100,00

Zakup usług pozostałych

741 028,46

732 565,06

98,86

w tym:
- opieka autorska ZETO

275,52

- opłaty pocztowe

5 132,40

- odbiór odpadów komunalnych

380 430,75

- zagospodarowanie odpadów

342 963,04

- koszty egzekucyjne

424,40

- instalacja i montaż systemu monitoringu punktu
odbioru śmieci w Spychowie

2 500,00

- inne

838,95

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

335,98

33,60

Odpisy na ZFŚS

2 157,20

2 157,20

100,00

Szkolenia pracowników

1 520,00

1 518,45

99,90

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w 35 000,00
tym:

0,00

0,00

Budowa PSZOK-u w Świętajnie

0,00

0,00

35 000,00

Źródło: Dane UG Świętajno.

7. Sfera społeczna
7.1. Oświata i wychowanie
W 2018 r. na terenie gminy Świętajno zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
prowadzone były: w czterech szkołach podstawowych – 8-klasowych (Świętajno, Spychowo,
Jeruty, Kolonia), w gimnazjum (Świętajno i Spychowo), w przedszkolu (Świętajno), w punkcie
przedszkolnym (Jerutki). Szkolne budynki są w dobrym stanie. Środki na mniejsze remonty
były zabezpieczane w budżetach poszczególnych szkół (malowanie, doświetlenie, położenie
paneli na podłogach, drobne naprawy w sanitariatach, itp.)
Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych 432/33
oddziały, zaś w gimnazjum – 43/3 oddziały, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych 70/3 oddziały/, w przedszkolu samorządowym -100/4 oddziały.
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Tab. 15. Liczba uczniów i liczba etatów nauczycieli w samorządowych placówkach
oświatowych na terenie gminy Świętajno
Nazwa szkoły

Stan na 1 września 2018
Liczba uczniów
Liczba etatów
ogółem
62
12,56

Stan na 1 stycznia 2018
Liczba uczniów
Liczba etatów
ogółem
59
8,82

Szkoła Podstawowa w
Jerutach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Świętajnie
Szkoła Podstawowa w
Kolonii
Szkoła Podstawowa
w Spychowie
Oddziały Gimnazjum
w Spychowie
Gimnazjum w Świętajnie
Razem
Źródło: Dane CUW w Świętajnie

206

27,44

234

30,71

57

9,27

63

11,33

66

13,24

73

12,88

20

9

90
498

13,54
72,31

34
475

5,16
72,64

Tab. 16. Samorządowa edukacja przedszkolna w gminie Świętajno - wydatki w 2018 r.
Nazwa szkoły

Liczba
uczniów
dane do
subwencji
2018r.
93

Przedszkole w
Świętajno
Oddział
16
przedszkolny w
Kolonii
Oddział
20
przedszkolny w
Jerutach
Oddział
20
przedszkolny w
Spychowie
Razem
149
Źródło: Dane CUW w Świętajnie

Subwencja
oświatowa na
dzieci 6 letnie

Dotacja
przedszkolna

Wydatki
ogółem w
roku 2018

Koszt na
1 ucznia

180 024

80 850

629 761

6 771

23 855

15 070

53 580

3 348

45 620

20 550

81 298

4 064

33 397

19 180

72 492

3 624

282 896

135 650

837 131

5 618

Tab. 17. Zadania szkolne – wydatki na edukację w 2018 r.
Nazwa szkoły

Liczba
uczniów
dane do
subwencji
2018r.
206
57
59
66
20

SP Świętajno
SP Kolonia
SP Jeruty
SP Spychowo
Gimnazjum
Spychowo
Gimnazjum
90
Świętajno
Razem
498
Źródło: Dane CUW w Świętajnie

Subwencja
oświatowa na
zadania szkolne

Wydatki ogółem w
roku 2018

Różnica

Koszt na
1 ucznia

1 812 484
559 747
579 870
832 529

2 201 094
905 610
898 091
1 045 374

-388 610
-345 863
-318 221
-516 118

10 684
15 887
15 221
15 681

877 894

303 273
1 022 930

-145 036

11 365

4 662 524

6 376 372

- 1 713 848

12 804
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7.2. Polityka społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie realizował zadania pomocy
społecznej w 2018 roku na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(t.j. Dz. U. Nr 182 z dn. 07.02.2013). Realizowano zadania zlecone i własne, które pokrywane
były ze środków rządowych przekazywanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, jak
również ze środków samorządowych (na podstawie porozumień w zakresie dożywiania
uczniów, wypłaty zasiłków okresowych, stałych oraz utrzymania ośrodka pomocy społecznej).
Tab. 18. Budżet GOPS w zakresie zadań własnych w 2018 r.
Treść

Plan

Domy Pomocy Społecznej
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostała działalność
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Świadczenia rodzinne , świadczenia a funduszu alimentacyjnego ora
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wspieranie rodziny

Wykonanie

%

222 000,00

221 139,45

99,62

4 000,00

3 580,00

89,50

30 402,00

30 401,52

100

136 618,00

132 587,17

97,05

10 500,00
345 723,00
513 013,00
75 500,00
233 000,00
17 000,00
28 120,00
41 673,00

10 459,48
342 765,78
510 348,28
74 880,00
232 237,25
16 448,00
28 120,00
40 619,41

99,62
99,15
99,48
99,18
99,68
96,76
100
97,48

85 888,00

84 406,71

98,28

Źródło: Dane GOPS w Świętajnie

Tab. 19. Budżet w zakresie zadań zleconych GOPS w 2018 r.
Treść
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne ,
świadczenia a funduszu
alimentacyjnego ora składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny
Wsparcie rodziny

Plan

Wykonanie

%

57 457,00

57 079,35

99,35

4 569 669,00
3 266 977,00

4 551 938,92
3 158 864,10

99,62
96,69

134,00
215 770,00

123,00
215 355,06

91,80
99,80

Źródło: Dane GOPS w Świętajnie
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7.3. Instytucje kultury
Gminne instytucje kultury w Gminie Świętajno to Gminny Ośrodek Kultury i Gminna
Biblioteka Publiczna. GOK w Świętajnie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury
działająca na podstawie statutu.
Tab. 20. Przychody i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie na 31.12.2018 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM

w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy
wpłaty sponsorskie
odsetki bankowe
Dofinansowanie projektu
pozostałe

452 061,07
437 000,00
5 050,00
48,07
9 225,00
738,00
419 631,77

WYDATKI OGÓŁEM:

55 196,72
Zakup materiałów
- zużycie materiałów
- zużycie energii, gazu
- imprezy rozrywkowe
- sprzęt i wyposażenie
- inne

32 628,16
1 688,80
3 798,80
12 628,04
4 452,92

Usługi obce

130 933,91

- opłaty bankowe
- opłaty za telefon
- różne usługi
- opłaty za internet
- usługi remontowe
- usługi transportowe

544,43
963,09
124 496,20
720,00
879,45
3 330,74

Wynagrodzenia

196 603,85

-wynagrodzenia osobowe
-wynagrodzenia bezosobowe

142 704,85
53 899,00

Świadczenia na rzecz Pracowników

34 393,45

-składki z tytułu świadczeń społ.
-składki na F.P.
-odpis na ZFŚS
- okulary korekcyjne

25 527,99
3 221,46
4 644,00
1 000,00

Pozostałe wydatki

2 503,84

-koszty podróży, delegacje, inne
2144,36
- ubezpieczenie mienia
359,48
Źródło: Opisowe sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie na dzień 31.12.2018 r .
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Stałe formy pracy GOK to kółka: plastyczne, rękodzielnicze, rzeźbiarskie,
informatyczne, fotograficzne, szachowe oraz chór dla dorosłych, zespół instrumentów dętych
dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, zajęcia języka angielskiego dla przedszkolaków i
dorosłych. Ponadto GOK zajmuje się organizacją imprez środowiskowych oraz zebrań,
szkoleń, narad grup zawodowych i społecznych, prelekcji, pokazów dla mieszkańców gminy
na różne tematy. GOK jest głównym organizatorem jedynej gminnej imprezy masowej Biesiada
Myśliwska z EKOwspólnotą „Dzik kontra świnia” oraz współorganizatorem imprez
okolicznościowych.
Tab. 21. Przychody i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie na 31.12.2018 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM

322 373,00

w tym:
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy
wpłaty sponsorskie
odsetki bankowe

309 000,00
485,00
28,00

wpłaty na wycieczkę

5 880,00

wpłata Fundacji Rozwoju Społ. Inf. I Biblioteki Narodowej

6 530,00

pozostałe

450,00

WYDATKI OGÓŁEM
317 674,00
Zakup materiałów
47 995,27
- zużycie materiałów
10 277,77
- prenumerata
2 910,25
- zakup książek
22 587,89
- sprzęt i wyposażenie
8 940,15
- inne
3 279,21
Usługi obce
37 045,09
- opłaty bankowe
414,50
- opłaty za telefon
3 358,21
- inne opłaty, naprawy
12 108,25
- opłaty za internet
1 414,13
- wycieczka Klubu Seniora
19 750,00
Wynagrodzenia
189 768,65
-wynagrodzenia osobowe
187 768,65
-wynagrodzenia bezosobowe
2000,00
Świadczenia na rzecz Pracowników
41 967,55
-składki z tytułu świadczeń społ.
33 722,30
-składki na F.P.
2 123,25
-odpis na ZFŚS
4 150,00
- okulary korekcyjne
1 000,00
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej
972,00
Pozostałe wydatki
897,44
-koszty podróży, delegacje, inne
595,44
- ubezpieczenie mienia
302,00
Źródło: Opisowe sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie na dzień 31.12.2018 r.
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Tab. 22. Majątek Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018 r.
Środki trwałe

GBP Świętajno

22 079,28

Pozostałe środki trwałe

GBP Świętajno

59 519,01

GBP Spychowo

16 947,12

GBP Kolonia

17 253,04

Wartość księgozbiorów

Wartości niem. i prawne

GBP Świętajno

170 868,18

GBP Spychowo

78 447,85

GBP Kolonia

57 811,05

GBP Świętajno

1 200,00

GBP Spychowo

100,86

GBP Kolonia

100,86

Źródło: Opisowe sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie na dzień 31.12.2018 r.

Swoje zadania statutowe GBP realizowała w 2018 r. poprzez:


gromadzenie i udostępnienie czytelnikom księgozbioru w trzech bibliotekach,



bezpłatne wypożyczanie czasopism mieszkańcom gminy,



organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych,



organizowanie innych form tj. odczyty, konkursy recytatorskie, czytelnicze,



bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy,



spotkania seniorów,



zajęcia dla dzieci w czasie ferii,



realizację projektu „ O finansach … w bibliotece”,



kurs komputerowy dla seniorów,



promocję książek i czytelnictwa na zajęciach w przedszkolu,



konkurs czytelniczy „Zostań mistrzem pięknego czytania”,



zajęcia wspólne dla dzieci i seniorów „Wędrowna Akademia Kultury”,



zajęcia artystyczne dla dzieci , seniorów oraz dla uczestników ŚDS w Piasutnie,



Zajęcia podczas „ Nocy bibliotek”,



Organizację „ Narodowego czytania”.

7.4. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień
Opieka zdrowotna w gminie realizowana jest przez niezależne podmioty na podstawie
kontraktów (Narodowy Fundusz Zdrowia). W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - 2,
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opieki stomatologicznej - 2, działalności farmaceutycznej - 2. Działalność realizowana jest w
obiektach komunalnych i prywatnych.
W 2018 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła 19, zaś liczba punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale) – 6. W
budżecie na 2018 r. na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

przeznaczono kwotę 113 200,00 zł oraz na realizację zadań

określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 000,00 zł. Działania w
zakresie profilaktyki i zapobiegania wykonywały placówki oświatowe, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i inne.
W zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży realizowano
programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży. Liczba
uczniów uczestniczących w tych programach wyniosła 396, liczba nauczycieli lub
wychowawców – 36, liczba rodziców – 17. W jednorazowych pogadankach i prelekcjach
uczestniczyło 215 uczniów, w spektaklach profilaktycznych - 15, w festynach i innych
imprezach - 346 uczniów, w imprezach sportowych - 198, zaś w konkursach - 180 uczniów6.
W 2018 r. realizowaliśmy w szkołach następujące programy: „Debata”, „Korekta”, „Znamy
się”, „Cukierki”, „Radzenie sobie z presją rówieśniczą”, „Radzenie sobie z agresją”, „Zdrowy
tryb życia”, „Agresja słowna”, „Sieć i media”, „Cyberprzemoc”, „Radzenie sobie z
konfliktami”, „Uzależnienia”, „Narkotyki i dopalacze”. Poza tym realizowaliśmy warsztaty
„Program Szkoła dla Rodziców”. Należy tez podkreślić udział w kampaniach ogólnopolskich:
Nierozerwalni, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Smart to znaczy mądrze, Postaw na Rodzinę, Rodzina
na Tak, Stop przemocy. Tak jak w latach poprzednich działała Świetlica Socjoterapeutyczna
„Iskierka”. 4 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie organizowane były zajęcia dla dzieci, w
tym z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych lub zagrożonych przemocą.
W 2018 r. zaczęły funkcjonować na terenie gminy dwie grupy dla osób uzależnionych
w Świętajnie i Spychowie oraz grupa dla współuzależnionych w Świętajnie – są to grupy
samopomocowe.

Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych, rok 2018, s. 14-15.
6
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7.5. Sport i rekreacja
W 2018 r. wszystkie szkoły wystąpiły do MEN o środki na sportowe zajęcia
pozalekcyjne (SKS) i otrzymały na ten cel dofinansowanie. Ponadto w szkołach realizowane
były zajęcia sportowe finansowane z budżetu gminy poprzez stowarzyszenie „Razem”
(20 000,00zł). Ponadto z budżetu gminy poprze organizacje pozarządowe lub GOK przekazano
środki na imprezy o charakterze sportowym, m.in.: turniej piłki plażowej, turniej tenisa
stołowego, biegi przełajowe, turniej piłki halowej. Ze środków Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano zajęcia w siłowniach w Świętajnie i
w Spychowie. Na ternie gminy, z Funduszu Sołeckiego, powstały nowe siłownie plenerowe
lub doposażono już istniejące. W punktach widokowych poczyniono niezbędne naprawy
pomostów, przywieziono piasek, wycięto krzaki. W Spychowie podpisano umowę dzierżawy
terenu dla wypożyczalni kajaków oraz wypożyczalni rowerów. Zlecono wykonanie dwóch
projektów pomostów.
7.6. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w gminie realizowane są głównie w
zakresie ochrony przeciwpożarowej i wykonują gminne ochotnicze jednostki straży pożarnej,
Policja współpracuje w placówkami edukacyjnymi, w których następuje identyfikacja potrzeb
i zagrożeń, określenie celów i efektów oraz ich ocena. W ramach działań służących poprawie
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane są różnorodne programy, a w
wyniku ich realizowania sytuacja w gminie w zakresie porządku i bezpieczeństwa ulega
poprawie. Podjęto działania zmierzające do powstania na terenie msc. Świętajno Posterunku
Policji. Przekazano na ten cel niezabudowaną nieruchomość.
Na terenie gminy działają 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych: w Świętajnie,
Spychowie, Piastunie i Długim Borku. Jednostki w Świętajnie i Spychowie są włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W swej działalności jednostki OSP korzystają z
obiektów i urządzeń komunalnych, których stan można określić jako dobry.

8. Sfera obywatelska
8.1. Współpraca z instytucjami i organizacjami
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, na poziomie gminy, co roku
opracowywany jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Co roku jest on
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konsultowany z organizacjami, a następnie przekazywany radnym, którzy podejmują uchwałę,
w której ww. Program jest załącznikiem.
Ponadto z przedstawicielami Organizacji organizowane są spotkania w zakresie
ustalania gminnego harmonogramu imprez. Gmina lub GOK są często współorganizatorami
imprez przygotowywanych przez organizacje samorządowe. Co roku organizacje pozarządowe
biorą udział w gminnym konkursie na zadania zlecone z zakresu kultury i sportu.
Tab. 23. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2018 r.
Nazwa zadania

Nazwa Organizacji

Zajęcia sportowe dla
mieszkańców Gminy Świętajno
Festiwal Kultur

Stowarzyszenie „Razem”

Kolonia ośrodkiem kultywowania
kultury mazurskiej
Kolorowy świat dziecka

Lato kulturalne w Wiosce Sztuki

Prowadzenie punktu
turystycznego Gminy Świętajno
Ogólnopolski Turniej Chórów o
Miecz Juranda
I Półmaraton Spychowski Tropem
Niedźwiedzia
Powrót Juranda do Spychowa
Turniej „Scrabble nad jeziorem”

Promujemy potrawy regionalne
Źródło: Dane UG Świętajno.

Warmińsko-Mazurskie
Centrum
Wspierania
Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w
Piasutnie
Stowarzyszenie „Kolonia na Szkwą”

Kwota
dofinansowania
20 000,00 zł
4 500,00 zł
4 500,00 zł.

Warmińsko-Mazurskie
Centrum
Wspierania
Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w
Piasutnie
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju
Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina
Kreatywności
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju
Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina
Kreatywności
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju
Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina
Kreatywności
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”
Warmińsko-Mazurskie
Centrum
Wspierania
Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w
Piasutnie
Stowarzyszenie „Wspierajmy się”

3 000,00 zł
2 500,00 zł

4 500,00 zł

3 000,00 zł

5 000,00 zł

8 000,00 zł

2 000,00 zł

8.2. Komunikacja Urzędu z mieszkańcami
W zakresie komunikowania się Urzędu z mieszkańcami w 2018 r. zorganizowano dwa
spotkania z mieszkańcami wszystkich sołectw (wiosną i jesienią). Wójt przyjmował
interesantów we wszystkie pracujące dni tygodnia. Komunikacja miedzy urzędem a
mieszkańcami odbywała się

też telefonicznie i pisemnie, w tym e-mailowo. Ponadto

zorganizowano w Urzędzie dwa spotkania dla sołtysów.
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8.3. Działania promocyjne
Działania promocyjne w 2018 roku, obejmowały m.in:
a) udział w imprezach powiatowych - wystawianie stoiska,
b) współorganizację niektórych imprez kulturalnych i sportowych,
c) udział w publikacji albumowej UM w Olsztynie,
d) inne działania, takie jak:


zakup obrazów przedstawiających Gminę Świętajno – 400,00 zł.



zakup plecaków i balonów promujących Gminę Świętajno podczas Dnia Zdrowego
Żywienia w Spychowie - 1434,80 zł.



zakup pucharów na zawody siatkarskie – 256,00 zł,



zakup medali dla uczestników V Turnieju Tenisa Stołowego – 300,00 zł,



zakup tkanin sukienkowych dla chóru promującego Gminę Świętajno – 3450,00 zł,



zakup miecza Juranda na Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – 490,00 zł,



zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich z Kolonii okazji ich 10-lecia – 3690,00
zł,



zakup kubków promocyjnych - 1627,29 zł,



publikacja życzeń - 265,68 zł,



zakup materiałów promujących Gminę Świętajno (notesy, długopisy, breloki) - 5865,87
zł.

9. Podsumowanie
Raport o stanie gminy Świętajno za rok 2018 obejmuje najistotniejsze dziedziny
działalności Urzędu Gminy i gminnych jednostek. Powstał w oparciu i dokumenty
merytoryczne i finansowe (sprawozdania), dokonywane analizy, dokumenty z kontroli oraz
dostępne dane statystyczne.
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