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I. Informacje ogólne

1. Potencjał gminy:

Powierzchnia - 16.091 ha, co stanowi 9,12% obszaru Powiatu Ostródzkiego, w tym: użytki

rolne -  40,13%, lasy -  40,84%, akweny wodne - 10,74%, pozostałe grunty – 8,17%. Miłomłyn

obejmuje miasto Miłomłyn i 13 sołectw, w tym 31 miejscowości wiejskich.

2. Charakter gminy:

Gmina  turystyczno-rolnicza.  Tygrys  warmińsko-mazurski  –  bliskość  drogi  krajowej  nr  7

i nr 16. Nowoczesna wieś - wielofunkcyjny rozwój rolnictwa. Dominujące branże: usługi, leśnictwo,

rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo.

3. Krótki opis gminy i jej dostępności komunikacyjnej

Gmina Miłomłyn leży  w zachodniej  części  powiatu ostródzkiego i  należy do podregionu

elbląskiego  województwa  warmińsko-mazurskiego.  Miłomłyn  położony  jest  na  trasie  Kanału

Elbląskiego, który ma charakter unikatowy w skali światowej. Położenie geograficzno-przestrzenne

Gminy Miłomłyn cechuje centralne położenie miasta Miłomłyn względem obszaru Gminy Miłomłyn

i bliskie sąsiedztwo z miastem powiatowym Ostróda (12 km).

W skład systemu transportowego Gminy Miłomłyn wchodzi droga krajowa, drogi powiatowe,

gminne, wewnętrzne i zakładowe, a także drogi wodne. Przebiegająca przez teren Gminy Miłomłyn

droga krajowa (odcinek o długości 9,875 km) sprawia, że Gmina posiada dobre połączenie z pod-

stawowym układem transportowym kraju. Jest to droga krajowa S 7 Gdańsk-Olsztynek - Warsza-

wa – granica państwa (Chyżne), zaliczana do dróg ekspresowych. Miłomłyn posiada obwodnicę

oraz powiązanie poprzez węzeł dwupoziomowy z drogą powiatową nr 1192 N (Miłomłyn-Ruś). Po-

nadto na obszarze Gminy Miłomłyn znajduje się 41,482 km dróg powiatowych.  Drogi te pełnią

funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na terenie Gminy, a także wystarczająco wiążą Gminę

z województwem.

4. Sektory wiodące

Sektory gospodarki z największym potencjałem to: turystyczny i okołoturystyczny, rolnictwo

ekologiczne,  usługi  niematerialne,  przemysł  drzewny  (dobra  baza  surowcowa  i techniczna

do rozwoju).
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5. Dane o sytuacji demograficznej 

WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie

Rok
2018

PROGNOZA

Rok 
2016

Rok 2017 

Rok 2019 Rok 2020

MIESZKAŃCY (w osobach) 

Ogółem 1 5 030 5 033 4 905 4897 4897

KOBIETY

Ogółem 2 2 493 2 483 2 447 2 445 2 445

Wiek 0-17 3 432 427 429 430 430

Wiek 18-59 4 1 453 1 447 1 405 1 400 1 400

Wiek 60 lat i więcej 5 608 609 613 615 615

MĘŻCZYŹNI

Ogółem 6 2 537 2 550 2 458 2 452 2 452

Wiek 0-17 7 526 543 499 495 495

Wiek 18-64 8 1 742 1 741 1 683 1 680 1 680

Wiek 64 i więcej 9 269 275 276 277 277
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II. Finanse  Gminy Miłomłyn

Budżet  na  rok  2018  przyjęty  został  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Miłomłynie

nr XLI/240/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. Plan dochodów po dokonanych w trakcie roku zmianach

wynosił  na  31.12.2018r.   25  772  540,44  zł;  wykonanie  23  798  852,61  zł.  Plan  wydatków

26 124 407,48 zł; wykonanie 22 007 679,87 zł. 

Planowany  deficyt  budżetu  na  rok  2018  wynosił  351  867,04  zł,  natomiast  faktycznie

na dzień 31.12.2018r. gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1 791 172,74 zł. Wypracowana nad-

wyżka budżetowa jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki temu

udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków. Na 2019r. w budżecie pozostają wolne środ-

ki w wysokości 4 722 955,64 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2018r.

wynosi 4 774 915,86 zł.

Analizując wykonanie budżetu za rok 2018 można stwierdzić, że Gmina Miłomłyn ma stabil-

ną sytuację finansową.

Tabela 1.  Podstawowe wskaźniki charakteryzujące Gminę Miłomłyn 

Lp

.

Wyszczególnienie Wskaźnik

1 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 30,8%
2 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 3,6%
3 Zadłużenie gminy do dochodów ogółem 20,1%
4 Wysokość  dochodów  ogółem  na  jednego  mieszkańca  (liczba

mieszkańców - 4976)
4 782,73 zł

5 Wysokość wydatków ogółem na jednego mieszkańca 4 422,77 zł

A. Wykonanie budżetu Gminy Miłomłyn

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

a. dochody własne - 7 329 440 zł

b. dotacje na zadania zlecone- 7 865 439,65 zł

c. dotacje na zadania własne - 1 314 757,62 zł

d. subwencje -6 565 594 zł

e. środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - 558 621,34 zł

f. dotacje na zadania powierzone- 165 000 zł.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

a. wydatki bieżące - 21 205 645,51 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 7 905 488,84 zł
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2) przekazane dotacje - 1 353 080,20 zł

3) wydatki na obsługę długu - 101 653,56 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 12 304 030,33 zł

5) wydatki na projekty UE -300 376,94 zł

b. wydatki majątkowe - 802 034,36 zł 

Tabela 2.  Dynamika budżetu 2018r. w porównaniu do roku ubiegłego 

Lp. Wyszczególnienie 2017r. 2018r. Dynamika
1 Dochody 26 496 960,86 23 798 852,61 -10,2%
1a Dotacje z budżetu państwa 9 892 584,03 9 180 197,27 -7,2%
1b Subwencje 6 432 882,00 6 565 594,00 2,1%
1c Udziały PIT 2 272 268,00 2 658 514,00 17,0%
1d Podatek od nieruchomości 2 289 545,33 2 076 359,25 -9,3%
1 e Dochody ze sprzedaży majątku 471 386,26 263 419,39 -44,1%
2 Wydatki 29 022 577,98 22 007 679,87 -24,2%
2a Wydatki majątkowe 8 018 013,77 802 034,36 -90,0%
3 Wynik budżetu -2 525 617,12 1 791 172,74 XXXXX 

Tabela 3 .  Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków
Procent w wy

datkach ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 533 503,86 2,42%
600 Transport i łączność 808 817,87 3,68%
630 Turystyka 14 136,79 0,06%
700 Gospodarka mieszkaniowa 122 800,42 0,56%
710 Działalność usługowa 31 938,33 0,15%
750 Administracja publiczna 2 679 534,29 12,18%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 61 951,60 0,28%

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa 303 023,33 1,38%

757 Obsługa długu publicznego 101 653,56 0,46%
801 Oświata i wychowanie 6 481 045,07 29,45%
851 Ochrona zdrowia 111 089,75 0,50%
852 Pomoc społeczna 2 650 876,26 12,05%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 206,31 0,63%
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 362 739,99 1,65%
855 Rodzina 6 618 275,85 30,07%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 361 840,36 1,64%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 468 591,25 2,13%
926 Kultura fizyczna 157 654,98 0,72%
 Razem 22 007 679,87 100,00%
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Poniższy wykres przedstawia wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach za rok 2018:

Najważniejsze projekty „miękkie” z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Miłomłyn eksperymentuje 

Całkowita wartość projektu: 

402 504,25 zł

Wkład UE: 342 128,61 zł

Wydatki roku 2018 : 137 206,31 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program

Operacyjny  Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020

W  ramach  projektu  zakupione  zostało

nowe  wyposażenie  pracowni  matema-

tycznej w Publicznej Szkole Podstawowej

w Miłomłynie oraz wyposażenie pracowni

matematycznej  i pracowni  fizyczno-che-

micznej w Publicznym Gimnazjum w Mi-

łomłynie.  Uczniowie  SP  Miłomłyn  wzięli
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udział  w 104  godzinach  dodatkowych

zajęć matematycznych. Uczniowie Gim-

nazjum  uczestniczyli  w 276  godzinach

zajęć  matematycznych,  fizycznych

i chemicznych. Dla uczestników projek-

tu zorganizowano również wyjazdy edu-

kacyjne do Warszawy, Gdyni i Olsztyna.

Do projektu zaangażowani zostali rodzi-

ce uczniów, którzy wzięli udział w kon-

sultacjach i zajęciach otwartych.

2. Punkty  przedszkolne  bez  ba-

rier

Całkowita wartość projektu: 

187 734,74 zł

Wkład UE: 148 414,25 zł

Wydatki roku 2018: 66 552,03 zł

Źródło  finansowania:  Regionalny  Pro-

gram  Operacyjny  Województwa  War-

mińsko-Mazurskiego  na lata  2014-

2020.

W  punktach  przedszkolnych  w Miłomłynie  i  w  Liwie  zrealizowano:  420  godzin  zajęć

rytmiczno-teatralnych  oraz  140  zajęć  z  języka  angielskiego  dla  60  dzieci  3-5  letnich,  w  tym

spotkania  z ciekawymi  ludźmi,  występy  artystów;  dla  60  rodziców  warsztaty  z  dziećmi  oraz

wspólne pikniki; dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne oraz posiłek dla dzieci. Kompetencje

zawodowe zwiększyły 2 nauczycielki z punktów poprzez udział w kursach. 

3. Kubusiowo – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie

Całkowita wartość projektu: 256 746,74 zł

Wkład UE: 218 234,72 zł

Wydatki roku 2018: 162 737,73 zł

Źródło  finansowania:  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020
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W ramach projektu powstał 1 punkt przedszkolny i utworzono 24 nowe miejsca wychowania

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłomłyn. Oprócz zajęć z podsta-

wy programowej, którą realizował nowo zaangażowany nauczyciel oraz pomoc nauczyciela, zorga-

nizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci niwelujące stwierdzone deficyty rozwojowe. Wydłużony zo-

stał  czas pracy punktu o 3,5

godziny  dziennie  poza  pod-

stawę  programową.  Nauczy-

cielka punktu przedszkolnego

wzięła  udział  w  kursach

i warsztatach  podnoszących

jej  umiejętności  do  pracy

z dziećmi w wieku przedszkol-

nym.  Dodatkowo  zakupiono

pomoce  dydaktyczne  na  po-

trzeby  zajęć  dodatkowych

oraz dodatkowy posiłek - pod-

wieczorek dla dzieci. Rodzice

wzięli  udział  w 15-godzinnym

szkoleniu  -  Akademii  Rodzi-

ców oraz wyjazdach integracyjnych z dziećmi. W ramach projektu punkt został wyposażony w nie-

zbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2018 wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 802 034,36 zł, co stanowi 3,6% budżetu

gminy. Wydatki inwestycyjne nakierowane były

przede wszystkim na drogi, dostarczanie wody,

funkcjonowanie straży pożarnych. Zrealizowano

następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrod-

ka  Zdrowia  -  ul.  Cicha  w  Miłomłynie  oraz

przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Ci-

chej

Wydatki całkowite: 225 470,65 zł

Dofinansowanie: 95 432,00 zł
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W ramach zadania wymieniono nawierzchnię drogi gminnej: z drogowych płyt betonowych

na nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano parking przed budynkiem ośrodka zdrowia, ułożono

chodnik z kostki betonowej, odprowadzono wody opadowe do kanalizacji deszczowej oraz zamon-

towano oświetlenie uliczne parkingu led w postaci lamp  solarnych. Inwestycja była realizowana

przy udziale środków własnych i dofinansowania udzielonego z Urzędu Marszałkowskiego w Olsz-

tynie w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi

Wydatki całkowite - 304 425 zł

Dofinansowanie: 50 000 zł

Inwestycja  obejmowała  przebudowę drogi  gminnej

nr 149005N  na  odcinku  400  m od skrzyżowania

z drogą powiatową Nr 1229N Bynowo - Zalewo. Wy-

konano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szeroko-

ści 4,5 m wraz z odwodnieniem i zjazdami na pose-

sje. Ustawiono oznakowanie drogowe pionowe i po-

ziome.  Przedsięwzięcie  zrealizowano  ze  środków

własnych i  dotacji  pochodzącej z Urzędu Marszał-

kowskiego w Olsztynie w ramach Funduszu Ochro-

ny Gruntów Rolnych w Województwie Warmińsko-

Mazurskim.

3. Remont drogi w Majdanach Wielkich 

Dotacja  dla  Starostwa  Powiatowego

w Ostródzie - 100 000 zł

W ramach zadania wymieniono starą, zuży-

tą  nawierzchnię  bitumiczną  drogi  powiato-

wej   nr  1188N Wólka  Majdańska  -  Kupin

na odcinku  0,8  km  przez  miejscowość

Majdany  Wielkie.  Ułożono  nową

nawierzchnię drogi z masy asfaltowej wraz

ze zjazdami na posesje oraz odwodnieniem

i oznakowaniem.  Inwestycja  była  możliwa
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przy udziale środków pochodzących z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Gminy

Miłomłyn.

4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie

Wydatki w 2018 r. - 3 602,20 zł doty-

czyły  opracowania  niezbędnej  doku-

mentacji  poprzedzającej  realizację

rzeczową zadania, w tym studium wy-

konalności  dla przedmiotowej  inwe-

stycji.  I  etap  modernizacji  został  za-

kończony w 2016 r. II  etap robót za-

planowano na 2019 r. Gmina Miłom-

łyn  pozyskała   1  071952,51  zł  dofi-

nansowania ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa War-

mińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

5. Budowa stawu - zbiornika wodnego chłonnego w miejscowości Liwa

Wydatki - 8 971,51 zł

Na terenie hydroforni w Liwie wy-

konano zbiornik chłonny (wyłożony

z  płyt  betonowych   ażurowych)

na  odprowadzenie  technologicz-

nych wód popłucznych pochodzą-

cych z procesu uzdatniania wody

zachodzących  w  budynku  stacji

uzdatniania wody.

6. Modernizacja dachu na Stacji

Uzdatniania Wody w Liwie

Wydatki - 4 800 zł

W ramach zadania wykonano remont zużytego pokrycia dachowego z papy bitumicznej. Ułożono

nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej o  pow. 116 m2..
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7. Zakup samochodu dla OSP w Bynowie

Wydatki - 46 000 zł

Dotacja: 20 000 zł

Na potrzeby Jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bynowie pozyskano używany samochód

marki STAR244 GBA. Przedsięwzięcie możliwe było dzięki  środkom własnym oraz dotacji celowej

udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.

8.  Modernizacja  OSP Miłom-

łyn

Wydatki - 22 850 zł 

Dotacja – 20 000 zł

Zadanie  obejmowało  wykonanie

prac remontowych w jednym z po-

mieszczeń  użytkowanych  przez

Ochotniczą  Straż  Pożarną  w Mi-

łomłynie w budynku Miejsko-Gmin-

nego  Ośrodka  Kultury

w Miłomłynie. Wyremontowano zaplecze kuchenne poprzez ułożenie glazury i terakoty, wymianę

instalacji  elektrycznej,  CO oraz  wodno-kanalizacyjnej,

wymianę stolarki drzwiowej. Odnowione pomieszczenie

wyposażono  w  meble kuchenne ze zlewozmywakiem i

sprzętem,  tj.  lodówką,  okapem-wyciągiem,  mikrofalą,

zmywarką,  płytą  indukcyjną  i  piekarnikiem.

Przedsięwzięcie możliwe było dzięki  środkom własnym

oraz  dotacji  celowej  udzielonej  przez  Województwo

Warmińsko-Mazurskie.

9. Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Liwa

Wydatki - 25 090 zł 

Dotacja: 25 000 zł.

Zakupiono 2 zestawy sprzętu strażackiego, w tym do zwalczania pożarów wewnętrznych. Przed-

sięwzięcie możliwe było dzięki  środkom własnym oraz dotacji celowej udzielonej przez Wojewódz-

two Warmińsko-Mazurskie.
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10. Zakup i montaż wrót do garażu w OSP Liwa

Wydatki - 12 200 zł 

Dotacja – 10 000 zł

W  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej

w Liwie  zdemontowano  zużyte  wrota

garażowe  i zamontowano  nowe  seg-

mentowe wrota wyposażone w naświetla,

drzwi  techniczne  oraz  napęd  ręczny.

Realizacja tego zadania finansowana była

ze środków własnych oraz dotacji  celowej

udzielonej  przez  Województwo

Warmińsko-Mazurskie. 

11.  Urządzenie  odcinka  plaży  oraz  trasy  leczenia  spacerowego  nad  jeziorem  Ilińsk

w Miłomłynie

Wydatki w 2018 r. - 4 075 zł dotyczyły opracowania niezbędnej dokumentacji poprzedzającej reali-

zację rzeczową zadania w tym: sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej i studium wykonalności dla

przedmiotowej  inwestycji.  Realizacja  inwestycji  planowana  jest  w  2019  r.  Gmina  Miłomłyn

pozyskała 816 628,12 zł  dofinansowania ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe wydatki

1.  Zakup  i  montaż  wrót  do  garażu

w OSP Bynowo

Wydatki - 11 500 zł.

W  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej

w Bynowie  zdemontowano  zużyte  wrota

garażowe  i  zamontowano  nowe

segmentowe  wrota  wyposażone  w  na-

świetla,  drzwi  techniczne  oraz  napęd

elektryczny.  Realizacja  tego  zadania

finansowana  była  ze  środków  własnych

oraz  dotacji  celowej  udzielonej  przez

Województwo Warmińsko-Mazurskie. 
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2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu miasta i gminy Miłomłyn w ra-

mach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-

nitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Wydatki: 26 138,70 zł

Dotacja: 25 877,31 zł

Zadanie  obejmuje  zakup  następującego  sprzętu  dla  jednostek  ochotniczych  straży  pożarnych

z terenu miasta i gminy Miłomłyn:

1)  OSP  Miłomłyn  –  zestaw  uniwersalnych

podpór  i  klinów  do  stabilizacji  pojazdów,

składający się z: podpory PT - 1200 - 3 szt.,

głowicy  do  trójnogu  PT-TR  do  podpory

stabilizacyjnej  –  1  szt.,  przedłużki  do  PT

1200-600 - 3 szt., pokrowców na ww. sprzęt –

2 szt., zawiesia 10 T - 5m – 1 szt., zawiesia

16  T  -  3m  –  1  szt.,  szekli  16  T  -  1  szt.;

parawan  do  osłony  miejsca  wypadku

i zasłaniania ofiar  wypadków, 15 szt.  latarek

strażackich led;

2) OSP Liwa – agregat prądotwórczy ze stabi-

lizacją napięcia, zestaw oświetleniowy, zestaw ratownictwa, medycznego R1, w tym zakup torby

ratowniczej, noszy typu deska, szyn typu Kramera;

3)  OSP Bynowo  –  agregat  prądotwórczy  ze  stabilizacją  napięcia,  pilarka  do  drewna,  zestaw

oświetleniowy.

B. Wieloletnia prognoza finansowa

Jednym z  podstawowych celów opracowywania  wieloletnich  prognoz finansowych przez

jednostki  samorządu terytorialnego jest  określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji

projektów czy zadań.  Na decyzje  odnośnie  realizacji  takich  przedsięwzięć  wpływ mają  przede

wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje dana jednostka. Aby zapewnić realizację zało-

żonych celów oraz stabilność finansową jednostki, konieczne jednak jest uwzględnienie zdolności

obsługi  zobowiązań  i  utrzymania  płynności  finansowych  w  dłuższej  perspektywie.  Dlatego  też

zgodnie z art. 227 ustawy o finansach Wieloletnia Prognoza Finansowa  Miasta i Gminy Miłomłyn

została opracowana na lata 2018 - 2031, tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz

spłatę zaciągniętego zadłużenia.
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Tabela 4. Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajo-

wym.

lata

Kwoty rat
kredyt 

599 522,11
zł z roku

2010

Kwoty rat
kredyt

495 681
zł  z 2010

roku

Kwoty rat
kredyt 

231 500 zł
z 2011 r.

Pożyczk
a 

831 380
zł z 2012

roku

Kwoty rat
kredyt

500 000
zł z 2012r.

Kwoty rat
kredyt
594

235,86 zł
z 2013r.

Pożyczka 
3 100 000 zł

z 2019r. Razem

2019 50 000,00 55 000,00 21 700,00

169

260,00 35 000,00 40 000,00 100 000,00 470 960,00

2020 50 000,00 13 000,00  

60

000,00 45 000,00 50 000,00 100 000,00 318 000,00

2021 50 000,00   

110

000,00 90 000,00 75 000,00 75 000,00 400 000,00

2022 50 000,00   

72

120,00 90 000,00 75 000,00 75 000,00 362 120,00

2023 50 000,00    85 000,00

100

000,00 100 000,00 335 000,00

2024 79 600,00     

100

000,00 200 000,00 379 600,00
2025      69 795,00 250 000,00 319 795,00
2026      19 440,86 250 000,00 269 440,86
2027       270 000,00 270 000,00
2028       350 000,00 350 000,00
2029       440 000,00 440 000,00
2030       440 000,00 440 000,00
2031       420 000,00 420 000,00

Razem 329 600,00 68 000,00 21 700,00
411

380,00
345

000,00
529

235,86
3 070
000,00

4 774
915,86

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gmina nie

może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią

arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat  relacji  dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską w Miłomłynie - Wieloletnią prognozą finansową -

Gmina Miłomłyn osiąga indywidualny limit wydatków na obsługę długu.

Tabela 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lata

Wskaźnik planowanej łącz-
nej kwoty spłaty zobowią-

zań

Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art.

243

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty zobo-

wiązań
2019 2,32% 11,17% TAK
2020 2,40% 8,52% TAK
2021 2,77% 4,83% TAK
2022 2,54% 3,16% TAK
2023 2,32% 3,48% TAK
2024 2,45% 2,95% TAK
2025 2,07% 2,65% TAK
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2026 1,76% 2,75% TAK
2027 1,69% 2,85% TAK
2028 2,00% 2,94% TAK
2029 2,34% 3,04% TAK
2030 2,23% 3,14% TAK
2031 2,04% 3,23% TAK

Dane z Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr VIII/58/2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031.

C. Realizacja budżetu obywatelskiego

W Gminie Miłomłyn w roku 2018 nie był realizowany budżet obywatelski.

D. Budżet oświaty

W gminie Miłomłyn w 2018 r. funkcjonowały następujące szkoły:

1.   SP  w  Miłomłynie  o  stopniu  organizacyjnym  I-VIII  +  kl.  III  gim.,  2  oddz.  „0”  i  2  punkty

przedszkolne;

2. SP w Liwie o stopniu organizacyjnym I-III + 1 oddz. „0” i 1 punkt przedszkolny;

3. SP w Bynowie o stopniu organizacyjnym I-III + 1 oddz. „0”.

 Budżety poszczególnych szkół

Nazwa 2015 2016 2017 2018
Sz.P. w Miłomłynie 2 845 421,75 2 836 244,83 3 546 540,32 4 985 005,63
Sz.P. w Liwie   767 703,20    692 023,81    806 502,40 765 172,36
Sz.P. w Bynowie   559 560,24    530 331,49    535 448,96 571 390,09
Publiczne Gimnazjum 1 650 504,44 1 692 048,46 1 282 668,14 -
Razem 5 823 189,63 5 750 648,46 6 171 159,82 6 321 568,08
Subwencja oświatowa 4 227 327,00 4 208 617,00 4 168 415,00 4 120 906,00
        

E. Budżety instytucji kultury

1. Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Miłomłynie

Dotacja w 2018 r. na działalność statutową – 222 102 zł.

Wydatki:

- wynagrodzenie i składniki od nich naliczane – 118 240 zł,

- zakup towarów i usług – 27 800 zł,

- pozostałe koszty – 84 000 zł, w tym organizacja Dni Miłomłyna – 50 000 zł i organizacja Dożynek

Gminnych – 20 000 zł

Stan zatrudnienia w 2018 r.: dyrektor, pracownik gospodarczy, instruktor nauki gry na gitarze (umo-

wa zlecenie), instruktor akompaniator śpiewu (umowa zlecenie), instruktor jogi.
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M-GOK był partnerem trzech projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków ze-

wnętrznych: „Mozaikowy zawrót głowy” - w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kultural-

nym „Mozaika”, „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim” - realizowa-

ny przez CSK Animator Katarzyna Królak oraz „Zmieniamy świat na lepsze jutro” - projekt Stowa-

rzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 13 tys. książek. W 2018 r. wzbogacił się o kolejne 578

książek o wartości 8 400 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 4 190 zł – ze środków własnych

i dotacji zakupiono 394 książek, a od darczyńców pozyskano 184 książek. W 2018 r. do biblioteki

zapisało się 533 czytelników, w tym 178 osób w wieku szkolnym. W 2018 r. zorganizowano 23 wy-

stawy okolicznościowe oraz 2 wystawy tematyczne. We wrześniu 2018 r. biblioteka wzięła udział

w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Uczestniczyła też w projekcie Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego pn. „Z książką na start”. 

Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  Gminy  Miłomłyn  wynosiła  145  052  zł,  w  tym

na wynagrodzenia  i składniki  od  nich  naliczane  110  150  zł,  zakup  towarów  i  usług  32 798 zł

i pozostałe koszty 2 104 zł.

F. Fundusze sołeckie 

Pobudzanie inicjatyw obywatelskich i współpraca z organizacjami pozarządowym to istotne

czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednym z filarów takiego społeczeństwa są aktywni

mieszkańcy  i  niezależne  organizacje  pozarządowe,  które  powstają  w  wyniku  inicjatyw

obywatelskich, odpowiadając na konkretne potrzeby czy aspiracje lokalnych społeczności. W 2012

roku Gmina Miłomłyn wyodrębniła fundusz sołecki, wydzielając po raz pierwszy środki  do bezpo-

średniej dyspozycji sołtysów. Od tego momentu sołtysi i mieszkańcy gminy decydują o przezna-

czeniu środków na realizację przedsięwzięć, służących poprawie ich życia. Fundusze sołeckie wy-

korzystane zostały na: budowę i wyposażenie placów zabaw /Liksajny, Winiec, Majdany Wielkie,

Bynowo, Karnity, Dębinka, Kamieńczyk, Zalewo, Boguszewo/; zakup materiałów i usług  na remont

dróg; Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych,

kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. 

Wydatki w ramach funduszu w poszczególnych latach są następujące:

• 2015 r. - 163 685,28 zł;

• 2016 r. - 169 306,84 zł;

• 2017 r. - 181 167,11 zł;

• 2018 r. - 202 225,16 zł.
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III. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

A. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020

W Strategii  Rozwoju  Miasta  i  Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020 określono cztery cele

strategiczne. Są to:

1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, turystyczna i społeczna

2. Wykorzystany i zwiększony potencjał turystyczny

3. Rozwój przedsiębiorczości

4. Aktywne, zaangażowane społeczeństwo i integracja wewnętrzna gminy

Dla  Celu  nr  1.  Dobrze  rozwinięta  infrastruktura  techniczna,  turystyczna  i  społeczna

wyznaczono 12 kierunków działań.

Dotychczas spośród tych działań:

1) W trakcie realizacji / częściowo zrealizowane jest 7 działań, w tym:

• Inwestycje drogowe

• Budowa oświetlenia ulicznego

• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ście-

ków

• Kreowanie zrównoważonej polityki przestrzennej (opracowano miejscowe plany zagospo-

darowania przestrzennego dla Miłomłyna i dla Liwy)

• Budowa ekomariny i plaży w Miłomłynie (w 2014 r. utworzono przystań wodną w Miłomły-

nie; w 2019 r. planowane jest urządzenie plaży w Miłomłynie)

• Stworzenie warunków do opieki nad osobami starszymi.

• Wzrost jakości i dostępności opieki zdrowotnej;

2) 5 działań nie zostało dotychczas zrealizowanych, w tym:

• Budowa cmentarza

• Uzbrojenie terenów w strefie uzdrowiskowej (opracowano dokumentację techniczną)

• Stworzenie systemu tras rowerowych, pieszych (opracowano dokumentację techniczną, za-

danie planowane do realizacji w 2019 r.)

• Budowa amfiteatru w Miłomłynie

• Rewitalizacja centrum Miłomłyna.

Cel  nr 2 Wykorzystany i zwiększony potencjał turystyczny obejmuje 7 kierunków działań.

Spośród nich jest 5 działań obecnie realizowanych lub częściowo zrealizowanych, w tym:

• Stworzenie strefy uzdrowiskowej w Miłomłynie (uzyskano status obszaru ochrony uzdrowi-

skowej)
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• Samoorganizacja branży turystycznej (działanie koordynowane przez Stowarzyszenie Łą-

czy Nas Kanał Elbląski Lokalną Grupę Działania)

• Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej – lokalne produkty turystyczne (działanie ko-

ordynowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalną Grupę Działania)

• Urozmaicenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej

• Promocja turystyczna gminy.

Dotychczas nie zrealizowano 2 działań, w tym:

• Uzbrojenie terenów w strefie uzdrowiskowej (opracowano dokumentację techniczną)

• Stworzenie oferty wypoczynku dla osób starszych.

Wśród  kierunków  działań  dla  celu  nr  3  Rozwój  przedsiębiorczości wymienić  można

6 działań, w tym:

1) realizowane/ częściowo zrealizowane są 3 działania:

• Rozwój współpracy z Centrum Obsługi Inwestora

• Stworzenie systemu zachęt  i  udogodnień dla przedsiębiorców (powołano Punkt  Obsługi

Przedsiębiorcy)

• Edukacja w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży z terenu Gminy (realiza-

cja 3 projektów unijnych w szkołach)

2) nie zrealizowano dotychczas 3 działań, w tym:

• Promocja gospodarcza na rynkach krajowych i zagranicznych

• Przygotowanie strategii promocji Miłomłyna

• Powołanie rady gospodarczej

Wśród  kierunków  dla  celu  nr  4  Aktywne,  zaangażowane  społeczeństwo  i  integracja

wewnętrzna gminy wymienić można 6 działań, które są realizowane lub częściowo zrealizowane,

w tym:

• Aktywizacja społeczności lokalnej i wzmacnianie kapitału społecznego (realizacja programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi)

• Rozwój świetlic wiejskich (min. poprzez fundusz sołecki oraz współpracę z organizacjami

pozarządowymi)

• Kształcenie liderów lokalnych (działanie koordynowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas

Kanał Elbląski Lokalną Grupę Działania)

• Promocja działań lokalnych liderów, organizacji pozarządowych

• Usprawnienie systemu komunikacji w Gminie – między władzą samorządową a mieszkań-

cami
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• Wprowadzenie standardów obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy (w ramach pro-

jektu unijnego realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego - działa-

nie punktu obsługi przedsiębiorcy).

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Miłomłyn

Gmina  Miłomłyn  posiada  opracowane  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Miłomłyn  zatwierdzone  uchwałą

nr XXI/122/2000 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 września 2000 r., które zostało zmieniane

kolejno  w  roku  2011,  2012,  2015,  2017.  Powyższy  dokument  określa  strukturę  i  kierunki

zagospodarowania.  Ostatnia  ocena  aktualności  studium  sporządzona  została  w  roku  2016  r.

I zatwierdzona uchwałą  Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej  w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016 r.

Przeprowadzona analiza wykazała, że zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowiące

zadania  własne  gminy  realizowane  są  zgodnie  z przepisami  ustawy  o  planowaniu

i zagospodarowaniu  przestrzennym.  Zgodność  studium  w aspekcie  potrzeb  oraz  zmian

w zagospodarowaniu  przestrzennym   są  zgodne  z kierunkami  rozwoju  gminy  oraz  aktualnymi

wymogami stawianymi przez właścicieli gruntów oraz inwestorów.

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Teren  gminy   o  pow.  16.091,00  ha nie  jest  objęty  miejscowym  ogólnym  planem

zagospodarowania  przestrzennego.  Gmina  Miłomłyn  dysponuje  jedynie  fragmentarycznymi

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ilości 25 szt. o łącznej pow. 4117,87

ha.  Sześć  z  nich  zostało  uchwalona  po  1995r.,  natomiast  pozostała  część  (19  szt.)  została

sporządzona  po  roku  2003.  Podobnie  jak  dla  studium  uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania  przestrzennego,  tak  i  dla  miejscowych  planów  zagospodarowania  prze-

strzennego  w  2016  r.  opracowano  analizę  aktualności.  Sporządzona  analiza  dokumentacji

planistycznej w zakresie planów miejscowych wskazują, że pomimo iż 7 spośród 25 planów spo-

rządzonych było w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. to zgodnie z przepisami nadal są aktual-

ne i obowiązujące, jednakże wymagają zmian w zakresie prawnym, czyli dostosowania do obowią-

zujących przepisów prawa. 

Przewiduje się zmiany planów oraz sporządzenie nowych planów miejscowych dla wybranych

obszarów gminy. Wyboru tych obszarów dokona się w nawiązaniu do ustaleń zawartych w studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Miłomłyn.  Poza  planami

wskazanymi do sporządzenia będą realizowane następne dla potrzeb inwestycyjnych, jak również

dla potrzeb właścicieli. Nie planuje się pokrycia planami miejscowymi całego terenu gminy Miłom-
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łyn ze względu na jej znaczną powierzchnię, dużą powierzchnię obszarów chronionych oraz cha-

rakter rolno-leśny gminy. Bardziej zasadna wydaje się kontynuacja dotychczas przyjętej polityki

przestrzennej, polegającej na uzupełnieniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na podsta-

wie decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji celu publicznego. 

Wszystkie dokumenty planistyczne o znaczeniu strategicznym tj. studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn oraz miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego są zwektoryzowane i udostępnione do publicznego wglądu na stro-

nie internetowej w elektronicznym portalu informacji przestrzennej GISON.

D. Gminny program rewitalizacji

Gmina Miłomłyn nie posiada gminnego programu rewitalizacji.

E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Miłomłyn, położone

w budynkach  będących  wyłączną  własnością  gminy  oraz  w  budynkach  stanowiących

współwłasność.  Aktualnie  gmina  posiada  59  lokali  mieszkalnych,  w  tym:  45  lokali  położonych

w mieście Miłomłyn i 14 lokali położonych na terenie gminy poza miastem Miłomłyn, w tym 2 lokale

socjalne. Zasób mieszkaniowy gminy ulega zmniejszeniu wskutek sprzedaży lokali mieszkalnych

na rzecz najemców. W 2018 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny w miejscowości Kamieńczyk.

Zasoby mieszkaniowe gminy w większości znajdują się w budynkach wybudowanych przed

II wojną światową, które wymagają w szczególności:

- remontu dachów, naprawy pokryć dachowych;

- naprawy instalacji elektrycznych;

- wymiany i naprawy stolarki okiennej i drzwiowej;

- odnowienia i naprawy elewacji.

W 2018 roku dokonano remontu lokalu mieszkalnego przy ul.  Leśnej 26/3 w Miłomłynie.

Prace remontowe polegały na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie instalacji elek-

trycznej.

Stawka bazowa czynszu najmu za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mie-

ście i gminie Miłomłyn wynosi 3,50 zł. Ww. stawka bazowa może ulec obniżeniu ze względu na

różne czynniki obniżające wartość użytkową lokalu.
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F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 333,7867 ha o wartości – 23.661.964,28 zł

W tym: /ha/

- tereny zieleni parkowej 35,4519 2.836.152,-zł

- działki nieużytki (grzebowiska) 7,2232    408.942,-zł

- drogi i tereny komunikacyjne 212,3011 13.387.420,52 zł

- działki szkolne (szkoły) 5,6489      451.912,-zł

- cmentarze komunalne 5,8457     350.742,-zł

- port jachtowy           3,1779     527.800,-zł

- tereny rolnicze 17,7545 142.037,-zł

- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.             0,1721      27.425,-zł

- tereny budowlane (mieszkaniowe)

- zabudowane             6,1226  619.428,76 zł

 - niezabudowane 8,4428    1.580.746,-zł

- w uż. wieczystym      3,0734      307.340,-zł

- tereny przemysłowo-usługowo-handlowe

- w bezpośrednim zarządzie gminy            4,8965        734.475,-zł

- w użytkowaniu wieczystym            4,4202        442.020,-zł

- tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP            4,3355        263.026,-zł

- boiska sportowe            3,5785        335.357,-zł

- tereny rekreacyjne            6,3259       935.790,-zł

- oczyszczalnia ścieków + wysypisko 3,1483        189.180,-zł

- hydrofornie                                                                         1,8677                 121.901,- zł  

łącznie 333,7867 ha 23.661.694,28- zł

 Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami w 2018 r.  :

1. sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu -  5 działek;

2. sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej – 2 działki;

3. sprzedaż nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie – 1 lokal mieszkalny;

4. nieruchomości skomunalizowane (przekazane na rzecz Gminy Miłomłyn przez Skarb Państwa) -

1 nieruchomość;

5.  nieruchomości  przekazane  nieodpłatnie  na  rzecz  Gminy  Miłomłyn  przez  osoby  prywatne  –

5 działek.
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Gmina Miłomłyn:

- wynajmuje 4 lokale użytkowe,

- wynajmuje 57 lokali mieszkalnych, w tym 1 socjalny,

- wynajmuje 72 pomieszczenia gospodarcze,

- wydzierżawia 1 nieruchomość na cele handlowo-usługowe,

-  posiada 138 umów dzierżaw gruntów pod ogródki przydomowe oraz zieleń przydomową, grunty

pod budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami wraz z gruntami przyległymi niezbędnymi

do obsługi tych budynków.

Stan mienia komunalnego Gminy Miłomłyn na dzień 01.01.2018 r. przedstawiał się następująco:

- powierzchnia 334,3549 ha o wartości 23.686.468,28 zł.

Stan mienia komunalnego Gminy Miłomłyn na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

- powierzchnia 333,7867 ha o wartości 23.661.694,28 zł.

G. Program opieki nad zabytkami

Gminny  Program  Opieki  nad  Zabytkami  na  lata  2017-2020  dla  Gminy  Miłomłyn  został

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 marca 2018 r.  Obowiązek sporządzenia

Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  nakłada  na  Gminę  ustawa  o ochronie  zabytków

i opiece nad zabytkami. Celem gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miłomłyn jest

zahamowanie degradacji zabytków i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego

oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy Miłomłyn. W programie ujęte są zabytki wpisane

do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego (nieruchome i archeologiczne), zabytki

znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, inne zabytki nieruchome wyznaczone przez

Burmistrza Miasta i  Gminy Miłomłyn w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków

oraz  zestawienie  stanowisk  archeologicznych.  W  ww.  programie  zaplanowano  szereg  działań

mających  na  celu  zachowanie  istniejących  walorów  zabytkowych  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Miłomłyn.

H. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Zadania własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków  Gmina  Miłomłyn  realizuje  poprzez  powołane  w  grudniu  2016  r.  Przedsiębiorstwo

Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Miłomłynie,  które  jest  administratorem  i  zarządcą

infrastruktury technicznej. Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przestawia się następująco:

- oczyszczalnia ścieków- 1 szt.

- stacje uzdatniania wody – 4 szt.
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- sieć wodociągowa – 56,1 km,

- sieć kanalizacyjna – 48  km,

co w bilansie przekłada się na zwodociągowanie terenów Gminy w 70% i skanalizowanie Gminy

w 50%.  Woda z terenów niezwodociągowanych pozyskiwana jest ze źródeł indywidualnych, zaś

ścieki gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach na nieczystości ciekłe oraz z przydomowych

oczyszczalni  ścieków.  Z  uwagi  na  sąsiedztwo  miasta  Ostródy i  atrakcyjność  terenów co  roku

sukcesywnie  wzrasta  liczba  inwestycji  –  szczególnie  w  zakresie  zabudowy  mieszkaniowej

i rekreacyjnej. Wiąże się z tym konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej.  

Z uwagi na  pogarszające się wyniki analiz ściekowych i konieczność odprowadzenia ście-

ków zgodnie z warunkami udzielonych zezwoleń na odprowadzanie ścieków komunalnych w roku

2017  Gmina Miłomłyn dokonała I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. Brak wystarczających

środków  finansowych  obecnie  uniemożliwia  realizację  II  etapu,  która  spowodowałaby  przyj-

mowanie ścieków pochodzących od odbiorców nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Od chwili przystąpienia do modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- I etap ścieki dowożo-

ne utylizowane są na ościennych oczyszczalniach ścieków w Tyrowie i Samborowie.

Gmina  posiada  wieloletni  plan  rozwoju  oraz  modernizacji  urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych określony w sporządzonej koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ścieko-

wej. Dokonana analiza stanu  technicznego infrastruktury oraz jej parametry i zasięg wymusza ko-

nieczność: 

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłomłynie,

- uzbrojenia nieuzbrojonych terenów w infrastrukturę wod-kan,

- modernizację stacji uzdatniania wody w Miłomłynie i Liwie,

- modernizację przepompowni ścieków,

- likwidację dwóch stacji uzdatniania wody (Bynowo i Majdany Wielkie),

- wymianę zużytej i wyeksploatowanej infrastruktury.

I. Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Miłomłyn przystąpiła do opracowania i wdrożenia  Planu gospodarki niskoemisyjnej

dla Miasta  i  Gminy  Miłomłyn,  mając  na  celu  poprawę  jakości  środowiska  naturalnego,  w tym

redukcję  gazów  cieplarnianych  i  pyłów.  Dokument  obejmuje  działania,  które  przyczynią  się

do poprawy  jakości  powietrza  na  terenie  gminy  oraz  działania  sprzyjające  redukcji  gazów

cieplarnianych i pyłów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn ma za zadanie przyczynić się

do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

− redukcji emisji gazów cieplarnianych,

− zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
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− redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie

efektywności energetycznej.

W ramach niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn ujęto nastę-

pujące działania:

1. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym wymianę kotłów CO na eko-

logiczne;

2. Montaż OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) dla budynków użyteczności

publicznej, budynków mieszkalnych i usługowych;

3. Wymianę kotłów C.O. na ekologiczne w sektorze budynków mieszkalnych i usługowych;

4. Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - wymianę opraw na energooszczędne

oświetlenie LED;

5. Modernizację infrastruktury drogowej na obszarze miasta i gminy;

6. Modernizację i budowę ścieżek rowerowych na obszarze miasta i gminy;

7. Działania edukacyjne lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i OZE;

8. Stworzenie działu na stronie internetowej UMiG Miłomłyn poświęconego efektywności ener-

getycznej i OZE.

J. Program ochrony środowiska

POŚ  dla  Gminy  Miłomłyn  na  lata  2017-2020  z  perspektywą  na  lata  2021-2024  jest

narzędziem  realizacji  polityki  ekologicznej  w  gminie,  określa  zadania  służące  poprawie  stanu

środowiska  i bezpieczeństwa  ekologicznego  jego  mieszkańców.  Program  ten  jest  kontynuacją

i rozszerzeniem zadań określonych w POŚ na lata 2012- 2016 z perspektywą do roku 2018.

Przedmiotowy  dokument  obejmuje  kierunki  ochrony  środowiska  w  gminie  w odniesieniu

min.  do gospodarki  wodno-ściekowej;  gospodarki  odpadami;  ochrony powierzchni  ziemi i  gleb;

ochrony powietrza; ochrony przed hałasem; ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycz-

nym; ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.

Ocena realizacji założeń POŚ poszczególnych kierunków ochrony środowiska w roku 2018:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ligi;

- przebudowa ul. Cichej w Miłomłynie;

- zakup pompy wodociągowej;

- naprawa dachu stacji uzdatniania wody w Liwie.

K. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz

samorząd  województwa  zobowiązani  są  do  sporządzenia  corocznie  oceny  zasobów  pomocy
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społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności

winna  obejmować:  infrastrukturę,  kadrę,  nakłady  finansowe  ponoszone  na  zadania  pomocy

społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.

Zadania pomocy społecznej polegają w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu  prze-

widzianych ustawą świadczeń, realizowaniu pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwijaniu infrastruktury

socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecz-

nej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form po-

mocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Zadania z zakresu pomocy

społecznej przypisane Gminie ustawowo są zadaniami zleconymi lub zadaniami własnymi.

Głównym i nadrzędnym celem polityki społecznej jest stworzenie warunków do umożliwie-

nia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie

pokonać, wykorzystując własne możliwości, uprawnienia, a także rozwój i upowszechnianie aktyw-

nej integracji społecznej. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie realizuje

owy cel poprzez nasilone działania skierowane na:

a) wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych:

- prowadzenie pracy socjalnej z rodziną,

- wsparcie finansowe rodzin w trudnej sytuacji materialnej;

b) wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w integracji społecznej 

i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym:

- ścisła współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Tardzie,

- powiększanie zakresu opieki środowiskowej w miejscu zamieszkania w taki sposób, by umiesz-

czanie osób w domach pomocy społecznej było ostatecznością,

c) pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej

poprzez prace asystenta rodziny:

-  zapewnienie  warunków do  działania  asystenta  rodziny  (planowane  zatrudnienie  asystenta  –

od 2017 roku nie był zatrudniony asystent rodziny).

Liczba osób objętych pomocą społeczną od 2015 r. wykazuje tendencję malejącą: 

• 2015 r. – 665 decyzji przyznających pomoc,

• 2016 r. – 602 decyzji,

• 2017 r. – 517 decyzji,

• 2018 r. – 514 decyzji.

Świadczyć to może o stopniowej poprawie warunków życia spowodowanej min. zwiększonym za-

trudnieniem oraz większą dostępnością miejsc pracy i stale podwyższającą się najniższą pensją

krajową przy braku podnoszenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia

finansowego. Istotna jest też zmiana przepisów w zakresie pomocy społecznej. Właśnie ustawa

o pomocy społecznej z 2004 r. zwróciła większą uwagę na pomoc w formie pracy socjalnej czy

kontraktu socjalnego. Grupa osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej jest zróżnicowana
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w zakresie problemów występujących w rodzinach określanych mianem dysfunkcji: maleje liczba

osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej oraz osób z niepełnosprawnością, nato-

miast nieznacznie wzrasta liczba osób z długotrwałą chorobą. Stale jednak wzrasta liczba osób

korzystających z usług opiekuńczych:

• 2015 r. – 21 osób,

• 2016 r. – 19 osób,

• 2017 r. – 23 osoby,

• 2018 r. – 27 osób.

W 2018 roku nieznacznie wzrosła liczba osób korzystająca ze świadczeń. Zjawisko to być może

ma charakter jednorazowy. Obecnie trudno jest określić powód owego zjawiska.

Największa grupa świadczeniobiorców odczuwa problem bezrobocia,  następna grupa to

osoby, gdzie występuje długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność, a także ubóstwo

i problemy opiekuńczo-wychowawcze, przy czym często są to rodziny wielodzietne i niepełne.

Gmina realizuje również zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, w tym świad-

czenia wychowawczego. 

Świadczenia wychowawcze:

• w 2017 r. – 368 rodzin pobrało świadczenia 500+ na łączną kwotę 3 746 220 zł;

• w 2018 r. – 358 rodzin pobrało świadczenia 500+ na łączną kwotę 3 576 721 zł.

Świadczenia rodzinne:

• w 2015 r. – 235 rodzin pobrało zasiłki rodzinne na łączną kwotę 908 643 zł;

• w 2016 r. – 249 rodzin pobrało zasiłki rodzinne na łączną kwotę 1 050 335 zł;

• w 2017 r. – 255  rodzin pobrało zasiłki rodzinne na łączną kwotę 1 077 484 zł;

• w 2018 r. – 249  rodzin pobrało zasiłki rodzinne na łączną kwotę 1 055 176 zł.

L. Gminny program wspierania rodziny

Zadania  odnoszące  się  do  systemu  wspierania  rodziny  zapisane  są  w  strategii

rozwiązywania problemów społecznych.

Asystent  rodziny wykonuje obowiązki  wynikające z art.  15 ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:

-  monitorowaniu  sytuacji  rodziny,  zwrócenie  uwagi  na  sytuacje  i  potrzeby  dzieci,  współpraca

ze szkołami,

- stałe systematyczne wizyty asystenta rodziny w środowisku lokalnym rodziny,

-  przeprowadzanie  rozmów,  motywowanie  do zachowań społecznie  pożądanych,  wskazywanie

wzorców.
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Ze względu na różnorodność problemów w każdej rodzinie podejmuje się inne działania adekwat-

ne do potrzeb.

Od 2017 roku nie był zatrudniony asystent rodziny. Powodem były niedostateczne środki

finansowe  oraz  brak  osób  chętnych  do  pełnienia  takiej  funkcji.  W  2019  roku  planowane  jest

zatrudnienie asystenta rodziny dzięki dofinansowaniu z programu rządowego.

W  chwili  obecnej  zadania  asystenta  rodziny  częściowo  wykonują  pracownicy  socjalni

świadczący pracę socjalną w terenie.

M.  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program przeciw-

działania narkomanii

Organy  administracji  rządowej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  są  obowiązane

do podejmowania  działań  zmierzających do ograniczania  spożycia  napojów alkoholowych  oraz

zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę

obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu

pracy,  przeciwdziałania  powstawaniu  i  usuwania  następstw  nadużywania  alkoholu,  a  także

wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie

warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występo-

waniu postaw i zachowań aspołecznych grożących patologiami i uzależnieniami. Rozwiązywanie

problemów alkoholowych w świetle nowoczesnego podejścia do problematyki alkoholowej oznacza

zarówno podejmowanie tych działań, które są ukierunkowane na grupy osób uzależnionych od al-

koholu i ich rodzin, jak również i tych, które zmierzają do zmniejszenia dotkliwości problemów, jakie

niesie za sobą nadużywanie alkoholu i narkotyków.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz  integracją  społeczną  osób  uzależnionych  od  alkoholu  należy  do  zadań  własnych  gmin.

W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od al-

koholu;

2)  udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy alkoholowe,  pomocy  psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  w szczególności dla dzieci i  młodzieży,

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych  programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycz-

nych;
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4) wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 usta-

wy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profi-

laktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  stanowiącego

część strategii integracji polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgodnie z art. 41 ust 3 ustawy należy

powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujących

działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujących czynności zmierzające do orzecze-

nia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w za-

kładzie lecznictwa odwykowego. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych wyko-

nują także ekspertyzy dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych

z odnośnymi  uchwałami  rady  gminy  oraz  wydają  opinię  w  drodze  postanowień,  stanowiące

warunek  wydania   zezwolenia  przez  wójta,  burmistrza,  prezydenta  miasta  na  prowadzenie

sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy).

Zadania i sposoby realizacji zadań określone w GPPiRPA na 2018 roku dostosowane były

do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych  form pracy w oparciu o posiadane za-

soby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony pod-

miotów  zewnętrznych  –  jednostek  samorządowych  wyższego  szczebla,  organizacji,  instytucji

i osób fizycznych.

Finansowanie  niniejszego  Programu  dokonywane  jest  z  rocznych  opłat  za  korzystanie

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

wpłynęło           -     116 497.16 zł;

z tego wydano      -     107 770.90 zł (w tym 2 000.00 zł. na narkomanię)

na:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, w którym zatrudniony jest psycholog.

Punkt jest miejscem, w którym można otrzymać pierwszą pomoc psychologiczną, informacyjną,

a także niezbędne materiały edukacyjne. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązy-

wania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i mło-

dzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania

dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-wychowawczych  i socjotera-

peutycznych:
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- na terenie gminy działa 5 Świetlic Środowiskowych (Miłomłyn, Liwa, Bynowo, Majdany i Liksajny),

w których bierze udział 75 dzieci,

-  odbywały  się  zajęcia  pozalekcyjne  sportowo-edukacyjne  z  piłki  nożnej  dwa  razy  w tygodniu

w trzech grupach po 15 dzieci, zajęcia z piłki ręcznej (jedna grupa – 15 dzieci) dwa razy w tygo-

dniu,

-  wdrażanie  w  szkołach  i  innych  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  programów

profilaktycznych uczących umiejętności zdrowego i trzeźwego stylu życia,

- udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom, których dzieci spożywają alkohol,

- współudział  w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących problematyki

alkoholowej, narkomanii, nikotynowej oraz przemocy domowej i rówieśniczej,

- prowadzenie  działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie mia-

sta w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

- współfinansowanie szkoleń, narad, konferencji  związanych z profilaktyką problemów alkoholo-

wych i przeciwdziałaniem narkomanii,

- dofinansowanie programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin  zagrożo-

nych uzależnieniem,

- dofinansowanie wyjazdów dzieci  i  młodzieży związanych z realizacją programów profilaktycz-

nych,

- zakup materiałów  edukacyjnych, literatury związanych z realizacją zadań określonych w Progra-

mie,

- zakup nagród i upominków dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych,

zawodach sportowych, festynach i imprezach integracyjnych w ramach spędzania wolnego czasu

bez używek,

- spektakle i teatrzyki z programem profilaktycznym.

3. Dofinansowano uczestnictwo 9 osób biorących udział w zajęciach reintegracji zawodowej i spo-

łecznej w Centrum Integracji Społecznej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składała się z 7 członków.

W 2018 roku przeprowadziła rozmowy motywacyjne z 12 osobami, skierowano 2 wnioski

do Sądu o przymusowe leczenie, przeprowadziła 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu, wydała

12 opinii o lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu.  

N. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W roku 2018 funkcjonował wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Miłomłyn na lata 2016-2020 oraz Program

współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
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w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie, na rok 2018.

W programie wieloletnim ustalono dwa rodzaje zadań:

1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie  realizowane przez Polski

Komitet  Pomocy Społecznej  Zarząd Rejonowy w Ostródzie,  zadanie  zlecone przez  Wojewodę

Warmińsko-Mazurskiego, dotacja na 2018 r. wyniosła 817 856,20 zł ;

2) Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

a) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydziela-

nie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016;

b) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie

stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Oba zadania były realizowane przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta. Dotacja na rok 2018 r. wy-

niosła 8 000 zł.

W rocznym programie współpracy ustalono następujące priorytety:

1.     Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)     Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Spe-

cjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno-rehabilitacyj-

nych – zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Ostródzie, wykorzystano dotację w kwocie 35 000 zł.

2.     Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i  społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)     Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach

Centrum Integracji Społecznej – realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Re-

jonowy w Ostródzie, wykorzystana dotacja: 13 858,63 zł.

3.     Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów oraz Integracja Osób Niepełnosprawnych – Stowa-

rzyszenie Społeczno-Kulturalne „Mozaika”, dotacja: 4 000 zł.

b) Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Mozaika”,

dotacja: 4 000 zł.

c) Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczę-

stunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy – Stowarzy-

szenie na Rzecz Przyszłości Miłomłyna, dotacja: 2000 zł.

d) Spektakl Teatralny na zakończenie roku w Liksajnach – zadanie nie zostało wykonane.

4.     Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
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a) Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych – Sto-

warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i okolic, dotacja: 1 000 zł.

b) Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia i gotowania potraw regionalnych -

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Mozaika”, dotacja: 1 000 zł.

5. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach

organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskie, promujących zdrowy tryb życia, sport, Mia-

sto i Gminę Miłomłyn – LKS „Tęcza” Miłomłyn, dotacja: 70 000 zł.

b) Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych

imprez rekreacyjno-sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia – UKS Lider,  dotacja:

6 000 zł.

6. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

a) Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Miłomłyn, dota-

cja: 2 000 zł.

W 2018 r. wsparto 9 organizacji na realizację 12 zadań publicznych.
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IV. Działalność Rady Miejskiej w Miłomłynie

 W roku 2018 Rada Miejska w kadencji 2014-2018 podjęła 56 uchwał, w tym:

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-

ści obrębu geodezyjnego Tarda - 1

• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i miejscowości Liwa -1

• z zakresu oświaty - 5

• uchwalenia programów - 5, w tym:

• przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych dla Gminy Miłomłyn na 2018 r.”,

• uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Miłomłyn na lata 2017-2032”,

• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie gminy w 2018 r.”, 

• przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miłomłyn na lata 2017-

2020 dla Gminy Miłomłyn” ,

• przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miłomłyn na lata 2017-2020

z perspektywą na lata 2021-2024”,

• dzierżawy nieruchomości gruntowych - 1

• zbycia nieruchomości            - 3

• nabycia nieruchomości - 1

• zniesienia współwłasności - 1

W roku 2018 Rada Miejska kadencji 2018-2023 podjęła 25 uchwał, w tym:

• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031

• uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 r.

• dzierżawy nieruchomości gruntowych - 3

• przyjęcia  projektu  „Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków na terenie

miasta i gminy Miłomłyn” - 1

• wytypowania dodatkowych przedstawicieli do Związków Gmin - 2
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V. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka Pożar Miejscowe
zagrożenie

Alarm fał-
szywy

Ćwiczeni
a

Wyjazd gospo-
darczy

Poza rejon
działania

OSP Miłomłyn 28 45 12 4 16 2

OSP Bynowo 6 3 1 2 4 0

OSP Liwa 4 11 2 2 3 0

Posterunek Policji w Miłomłynie, w którego skład etatowy wchodzi pięciu funkcjonariuszy,

w roku 2018 odnotował: 48 przypadków przestępstw drogowych (nietrzeźwi kierujący pojazdami

mechanicznymi oraz osoby prowadzące pojazdy mechaniczne wbrew obowiązującemu zakazowi),

21 przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz uszkodzenie mienia),

6 przypadków oszustw pospolitych i internetowych, 7 czynów przestępczych skierowanych prze-

ciwko życiu i zdrowiu (pobicie, uszkodzenie ciała), oraz 3 przypadki przestępstw ściśle związanych

z Ustawą  o  Przeciwdziałaniu  Narkomanii.  Nadto  w  2018  roku  prowadzone  były  liczne  postę-

powania dotyczące innych czynów zabronionych określonych w art. 209, 207 i 155 KK.

Przypadki zaistniałych wykroczeń zarówno drogowych jak i porządkowych odnotowanych

na  terenie  działań  Posterunku  Policji  w  Miłomłynie  na  bieżąco  były  represjonowane  poprzez

karanie sprawców tych wykroczeń mandatami karnymi bądź też wnioskami o ukaranie do Sądów

Powszechnych.
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