


2 
 

 
 
 
Spis treści 

I. INFORMACJE OGÓLNE ……………………………………………………………… 3 

II. FINANSE GMINY MIŁOMŁYN ……………………………………………………… 5 

III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII……..……………………… 16 

 A. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020 …………………… 16 

 B. Plan gospodarki niskoemisyjnej …………………………………………………… 18 

 C. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi ………… 19 

 D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ………………………… 20 

 E. Program opieki nad zabytkami ………………………………………………………. 21 

 F. Program ochrony środowiska ………………………………………………………… 21 

 G. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Miłomłyn ………………………………………………………………………. 

22 

 H. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ………………………………... 22 

 I. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych ……………………….. 23 

 J. Gminny program wspierania rodziny ………………………………………………… 24 

IV. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE ……………………………... 26 

V. STAN INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ………………………………………... 27 

VI. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA POŻAROWA ……………………………………. 29 

VII. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY …………………………………………... 30 

 A. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie ……………………………… 30 

 B. Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie ………………………………. 31 

 

 
 

 

 



3 
 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Potencjał gminy 

Ludność – 4 918 mieszkańców, w tym 2 468 kobiet i 2 450 mężczyzn. 

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

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

obwodnicę oraz powiązanie poprzez węzeł dwupoziomowy z drogą powiatową nr 1192 N (Miłomłyn-

Ruś). Ponadto 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). 

5. Informacje o infrastrukturze technicznej 

Na terenie gminy istnieje pięć wodociągów grupowych zasilających następujące miejscowości: 

Miłomłyn, Kamieńczyk, Liksajny, Malinnik, Wólka Majdańska, Majdany Wielkie, Winiec, Liwa, 

Zalewo, Boguszewo, Rogowo, Karnity, Ligi, Bynowo. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 
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94,1% mieszkańców. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę pitną z 5 ujęć podziemnych ze stacjami 

uzdatniania wody znajdującymi się w: Miłomłynie, Liwie, Bynowie, Majdanach Wielkich i Karnitach. 

Z kanalizacji korzysta 68,3% ogółu mieszkańców Gminy. Utylizację ścieków realizuje od 2005 roku 

jedna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Wielkość (przepustowość) oczyszczalni 

wynosi 410 m3/dobę. 

6. Dane o sytuacji demograficznej 

 Rok  2016 Rok  2017 Rok 2018 Rok 2019 

MIESZKAŃCY (W OSOBACH) 
Ogółem 5 030 5 033 4 905 4918 

KOBIETY 
Ogółem 2 493 2 483 2 447 2468 
Wiek 0-17 432 427 429 439 
Wiek 18-59 1 453 1 447 1 405 1 385 
Wiek 60 lat 
i więcej 

608 609 613 644 

MĘŻCZYŹNI 
Ogółem 2 537 2 550 2 458 2 450 
Wiek 0-17 526 543 499 503 
Wiek 18-64 1 742 1 741 1 683 1 652 
Wiek 65 lat 
i więcej 

269 275 276 295 
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II. FINANSE GMINY MIŁOMŁYN 
 

Budżet na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie                              

nr IV/15/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Plan dochodów po dokonanych w trakcie roku zmianach 

wynosił na 31.12.2019 r.  27 525 346,69 zł; wykonanie 27 366 447,59 zł. Plan wydatków 29 409 

502,53 zł, wykonanie 28 443 878,06 zł. 

Planowany deficyt budżetu na rok 2019 wynosił 1 884 155,84 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2019 r. deficyt w kwocie 1 077 430,47 zł. Na 2020r. w budżecie pozostają wolne 

środki w wysokości 3 174 565,17 zł. 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2019 r. 

wynosi 4 303 955,86 zł. 

Analizując wykonanie budżetu za rok 2019 można stwierdzić, że Gmina Miłomłyn ma 

stabilną sytuację finansową. 

 

Tabel 1.  Podstawowe wskaźniki charakteryzujące Gminę Miłomłyn 

Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik 

1 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 27,3% 

2 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 17,2% 

3 Zadłużenie gminy do dochodów ogółem 15,7% 

4 Wysokość dochodów ogółem na jednego mieszkańca        
( liczba mieszkańców- 4961) 

5 516,32 zł 

5 Wysokość wydatków ogółem na jednego mieszkańca 5 733,50 zł 

 
Wykonanie budżetu Gminy Miłomłyn 
 

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 

1. dochody własne - 7 477 149,93 zł 

2. dotacje na zadania zlecone- 8 598 350,07 zł 

3. dotacje na zadania własne - 1 243 206,97 zł 

4. subwencje - 6 816 918 zł 

5. środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - 2 232 536,21 zł 

6. dotacje pozostałe- 998 286,41 zł. 

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco: 

a. wydatki bieżące - 23 549 131,25 zł 

1) wynagrodzenia i pochodne - 8 430 602,07 zł 

2) przekazane dotacje - 1 438 019,01 zł 

3) wydatki na obsługę długu - 86 926,03 zł 
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4) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 8 564 938,13 zł 

5) wydatki na projekty UE -47 682,87 zł 

b. wydatki majątkowe - 4 894 746,81 zł 

 

Tabela 2.  Dynamika budżetu 2019 r. w porównaniu do roku ubiegłego 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 Dynamika 

1 Dochody 23 798 852,61 27 366 447,59 15% 

1a Dotacje z budżetu państwa 9 180 197,27 10 636 766,13 15,9% 

1b Subwencje 6 565 594,00 6 816 918,00 3,8% 

1c Udziały PIT 2 658 514,00 2 884 422,00 8,5% 

1d Podatek od nieruchomości 2 076 359,25 2 465 591,84 18,7% 

1 e Dochody ze sprzedaży 
majątku 

263 419,39 65 897,71 -75% 

2 Wydatki 22 007 679,87 28 443 878,06 29,2% 

2a Wydatki majątkowe 802 034,36 4 894 746,81 510,3% 

3 Wynik budżetu 1 791 172,74 - 1 077 430,47 XXXXX  

 

Tabela 3 .  Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków 

Procent 
w wydatkach 

ogółem 
010 Rolnictwo i łowiectwo 426 892,16 1,5% 
600 Transport i łączność 1 448 890,92 5,1% 
630 Turystyka 1 151 754,67 4,0% 
700 Gospodarka mieszkaniowa 217 073,33 0,8% 
710 Działalność usługowa 69 233,60 0,2% 
750 Administracja publiczna 3 404 758,15 12% 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 50 881,62 0,2% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 251 871,02 0,9% 

757 Obsługa długu publicznego 86 926,03 0,3% 
801 Oświata i wychowanie 7 198 095,15 25,3% 
851 Ochrona zdrowia 214 613,46 0,8% 
852 Pomoc społeczna 2 768 362,08 9,7% 
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 436 849,91 1,5% 
855 Rodzina 7 255 355,29 25,5% 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 862 352,02 6,5% 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 338 471,57 4,7% 
926 Kultura fizyczna 261 497,08 0,9% 
  Razem 28 443 878,06 100,00% 
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
 

W roku 2019 wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 4 894 746,81 zł, co stanowi 17,2% 

budżetu gminy. Wydatki inwestycyjne nakierowane były przede wszystkim na drogi, dostarczanie 

wody, turystykę, zdrowie. 

 
1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie etap I i II 

-  wydatki łączne: 1 114 037,50 zł 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, które wyniosło: 1 071 952,51 zł.  

W ramach przedmiotowego zadania wymieniono wyeksploatowane zbiorniki hydroforowe, filtry, 

które zastąpiono nowymi ze stali nierdzewnej. Przebudowano instalację wewnętrzną wodociągową. 

Zautomatyzowano pracę ujęcia wody, zamontowano nowe pompy głębinowe. Wyremontowano, 

obudowy studni głębinowych, wykonano pomieszczenie chlorowni oraz odnowiono pomieszczenia 

obiektu. 

2. Przejęcie sieci wodociągowej o długości  127 m  w miejscowości Gil Mały  

- 11 500 zł 

Przejęto wykonany  odcinek  sieci wodociągowej PE Ø 90 o długości 127 mb w miejscowości Gil 

Mały wraz z uzbrojeniem wykonany w roku 2011r przez osobę prywatną. 

3. Przebudowa chodnika przy ul. Pasłęckiej w Miłomłynie  

- 23 000 zł 

W ramach zadania przełożono chodnik z kostki betonowej o długości 270 mb wzdłuż ul. Pasłęckiej 

w Miłomłynie w rejonie boiska sportowego. 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi –  etap II 

- 307 183,39 zł 

Zadanie realizowane przy wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 

150 216,70 zł.  

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na fragmencie drogi gminnej o długości drogi 

370 mb przez miejscowość Ligi. Utwardzono pobocza, wybudowano zjazdy indywidualne na posesje 

znajdujące się wzdłuż drogi, zamontowano oznakowanie pionowe. 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi –  etap III  

- 26 903,54 zł. 

Inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ligi stanowi dokończenie zadań 

zrealizowanych w roku 2018 i 2019. Przedmiotowe zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni 

bitumicznej  drogi na odcinku 42 mb. 
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6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinnik  

- 25 500 zł 

W ramach zadania zmieniono nawierzchnię gruntowej i nieprzejezdnej drogi gminnej 

w miejscowości Malinnik na odcinku 110 m z żelbetowych płyt drogowych. 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jeziorna 

w Miłomłynie etap I  i II 

- 421 399,87 zł 

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

271 954,00 zł.  

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na odcinku o łącznej 

długości 599 mb wraz ze zjazdami na posesje oraz oznakowaniem pionowym. 

8. Projekt drogi Miłomłyn - Wielimowo 2,65 km 

- 30 750 zł ( wydatek niewygasający). 

Dokumentacja dotyczy przebudowy drogi gminnej wraz na odcinku Miłomłyn-Wielimowo              

o łącznej długości 3353 m. W ramach inwestycji przewiduje się ułożenie masy asfaltowej na drodze 

wraz z wykonaniem zjazdów indywidualnych na posesje i oznakowania pionowego. Inwestycja 

do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

9. Projekt drogi Liwa -Rogowo 2,2 km  

- 27 060 zł (wydatek niewygasający) 

Dokumentacja dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo o łącznej długości 

2550 m. W ramach inwestycji przewiduje się ułożenie masy asfaltowej na drodze wraz z wykonaniem 

zjazdów indywidualnych na posesje i oznakowania pionowego. Inwestycja do dofinansowania 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

10. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gil Mały - etap I 

- 147 108 zł 

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 60 000 zł.  

W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa na odcinku 0,6 km. 

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

w Miłomłynie 

- 1 049 280,81 zł 

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020: 816 628,12 zł. 

Roboty budowlane obejmowały utworzenie w poprzek jeziora na nasypie dawnych torów  

kolejowych  trasy  leczenia  spacerowego  do  terenoterapii  o  nawierzchni  żwirowo-mineralnej wraz 

z parkingiem, ławkami, oświetleniem i 6 pomostami. Urządzono odcinek plaży  nad jeziorem  Ilińsk  
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wraz  z  urządzeniami  do  lecznictwa  uzdrowiskowego,  w  tym  siłownią plenerową, boiskiem 

do gry w siatkówkę plażową oraz placem zabaw dla najmłodszych kuracjuszy uzdrowiska.  Plaża  

jest  ogrodzona,  wyposażona  w oświetlenie  solarne,  parking,  przebieralnię, miejsce na ognisko, 

altanę, stojaki na rowery, kosze, ławki i tablicę informacyjną. Roboty obejmowały również budowę 

ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni żwirowo-mineralnej do plaży, poszerzenie plaży 

z nawiezieniem piasku, wykonanie schodów z funkcją ławek, wymianę nawierzchni na pomoście 

przy plaży oraz rekultywację trawników i nowe nasadzenia. 

12. Odnowienie oraz wykonanie oznakowania nowych szlaków turystycznych Gminy 

Miłomłyn 

-   64 609 zł 

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 43 960 zł. 

Operacja polega na odnowieniu oznakowania dwóch istniejących szlaków rowerowych 

wyznaczonych i oznakowanych w 2009 r. przez Gminę Miłomłyn. Odnowienie tego oznakowania 

obejmuje częściowo zmianę przebiegu tych szlaków wraz z oznakowaniem nowych odcinków tych 

szlaków. Oznakowano 43,3 km szlaków rowerowych – 24,3 km szlaku czerwonego oraz 19 km szlaku 

czarnego. Oznakowane zostało również 25,7 km nowych szlaków pieszych i istniejących szlaków 

spacerowych na terenie miasta i gminy Miłomłyn, w tym: 13,2 km szlaku pieszego żółtego, 7,3 km  

szlaku  spacerowego  niebieskiego,  0,8  km  szlak  spacerowego  zielonego,  1,1  km  szlaku 

spacerowego czarnego oraz 3,3 km szlaku spacerowego żółtego. W ramach operacji  wykonanych 

zostało 15  tablic informacyjnych z siecią szlaków w wymiarze 100/60 cm na słupkach z tworzywa 

sztucznego, które zostaną zlokalizowane w miejscowościach gminy Miłomłyn znajdujących się 

na tych szlakach. 

13. Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec 

- 27 599,99 zł 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 8 000 zł. 

Szlak czerwony o długości 24,3 km przebiega przez pięć miejscowości w gminie Miłomłyn i są to: 

Miłomłyn – Winiec – Tarda – Faltyjanki – Bagieńsko. Szlak ten przeznaczony jest na rodzinne 

wycieczki rowerowe. Wiata rowerowa zlokalizowana w centrum Wińca bezpośrednio  nad  jeziorem  

Bartężek  na  trasie  czerwonego  szlaku.  Wiata  o  konstrukcji drewnianej o wymiarach 3 m x 9 m, 

wyposażona w dwa zestawy ławostołów, a podłoże utwardzone kostką brukową betonową. Przy 

wiacie ustawiono stojak na rowery i kosz na śmieci. 

14. Modernizacja mieszkania komunalnego na ul. Zatokowej 4/2  

- 30 000 zł (wydatek niewygasający) 

15. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pasłęckiej nr działki 

254/2  
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- 26 000 zł 

Wykup działki w centrum miasta Miłomłyn w rejonie rynku z możliwością wykorzystania jej pod 

budowę kamienicy (stanowiącej element planowanej odbudowy rynku). 

16. E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych  

     - 13 284 zł 

W 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu, dofinansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 

1 279 889,58 zł. 

W projekcie zaplanowano: wdrożenie  15  e-usług  charakteryzujących  się  wysokim  walorem  

powtarzalności  i  wysokim poziomem – uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych: Centralna 

Platforma E-usług Mieszkańca, Zmodernizowany system dziedzinowy, Elektroniczny system obiegu 

dokumentów, System e-dziennik. Uruchomione   systemy   będą   wspomagały   realizację   zadań   

publicznych   przez   Gminę Miłomłyn i   wpływać   będą   pozytywnie   na   poszerzenie   dostępu   

klientów do informacji i zasobów urzędu. 

17. Modernizacja pomieszczeń OSP w Liwie  

      - 15 849,10 zł 

Dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 15 000 zł. 

W ramach projektu zrealizowano prace remontowo-budowlane w budynku OSP w Liwie 

w    pomieszczeniu garażowym w tym: wykonano malowanie i posadzkę z żywicy. 

18. Modernizacja pomieszczeń OSP w Bynowie  

     - 9 200 zł 

Dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 9 000 zł. 

W ramach projektu wykonano prace remontowo-budowlane w budynku OSP w Bynowie w tym 

wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, montaż boksów na ubrania strażaków. 

Ze środków Starosty Ostródzkiego  w kwocie 10 000 zł wyposażono jednostkę w sprzęt do usuwania 

skutków podtopień i powodzi. 

19. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie 

     - 88 430,85 zł 

Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 246 728 zł. 

20. Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego 

       - 34 480,76 zł 

21. Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z mała architekturą i infrastrukturą 

techniczną 

      - 63 359,40 zł (wydatek niewygasający w kwocie 3 751,50 zł) 
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Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę na realizację 

obiektu tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wiata, przebudowa drogi dojazdowej 

(ul. Zatokowa), oświetlenie, przyłącza wod-kan. 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020: 3 460 333,93 zł 

22. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłomłyn - dostawa, montaż 

i rozruch  lamp UV 

- 108 417,12 zł 

W ramach inwestycji zmodernizowano proces uzdatniania wody w obiekcie technicznym położonym  

na terenie ujęcia  wody w miejscowości Miłomłyn poprzez zamontowanie lapmy UV wraz 

z przebudową i montażem niezbędnej instalacji mającej za zadanie poprawę parametrów wody 

dostarczanej do odbiorców. 

23. Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków  

    - 14 218,80 zł 

Zakup pompy ściekowej z rozdrabniaczem do przepompowni ścieków w Miłomłynie przy. 

ul. Wąskiej w celu poprawy tranzytu ścieków na odcinku przepompownia ścieków- oczyszczalnia. 

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego  oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta 

i Gminy Miłomłyn 

    - 258 228,66 zł 

Wymiana oświetlenia ulicznego i obiektach komunalnych (budynku biurowym UMiG Miłomłyn, 

szkołach, bibliotece, M-GOK, świetlicach wiejskich) na energooszczędne oświetlenie led.  W ramach 

zadania wymieniono 444 szt. opraw oświetleniowych ulicznych na terenie miasta i gminy Miłomłyn 

oraz 904 szt. opraw oświetleniowych wewnątrz obiektów kubaturowych. 

25. Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego na stadionie miejskim 

w Miłomłynie - etap I  

- 99 900 zł 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 49 600 zł. 

W ramach przedmiotowego zadania zostały przeprowadzone prace wykończeniowe i roboty 

remontowo-budowlane na parterze budynku socjalno-technicznego budynku LKS Tęcza Miłomłyn 

przy ul. Sportowej. Wykonano malowanie pomieszczeń, wyremontowano szatnie piłkarzy oraz  

pomieszczeń technicznych w tym: pokój dla sędziów, wc, łazienki, natryski. Wymieniono  

oświetlenie wewnętrzne, częściowo instalację wod-kan, ułożono glazurę i terakotę. 

26. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku M-GOK w Miłomłynie 

- 14 500 zł 

Wymiana pieca grzewczego węglowego na piec opalany eko-groszkiem. 
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27. Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomłynie – etapy I i II  

     - 792 946,02 zł 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020: 468 659,94 zł 

Projekt zlokalizowany w mieście Miłomłyn i sołectwie Tarda, które posiadają status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. (Dz. U. 2016, 

poz. 756). Zakres projektu dotyczy budowy i wyposażenia publicznie dostępnej infrastruktury  

uzdrowiskowej  obejmującej  urządzanie  terenów  zielonych i wyposażenie  ich w urządzenia  

umożliwiające  pełnienie  funkcji  rekreacyjnych/leczniczych. W ramach projektu wybudowano 

zespołu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i małej  architektury w  ramach  dostosowania  

kompleksu  leśnego  do  funkcji  leśnego  parku uzdrowiskowego – LPU  (lasu  ochronnego  

uzdrowiskowego)  poprzez  budowę  urządzeń  lecznictwa uzdrowiskowego  i  małej  architektury  

w  Obszarze  Ochrony  Uzdrowiskowej  Miłomłyn  -  strefa  „A”. Projektowane  obiekty  będą  służyć  

celom  publicznym  (obiekty  związane z  funkcją  zdrowotną) i edukacyjnym  na  terenie  Leśnego  

Parku  Uzdrowiskowego,  w  skład  którego  to wchodzą ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz zespoły 

terapeutyczne (wiaty inhalacyjne, siłownie zewnętrzne). 

28. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Posterunku Policji                              

w Miłomłynie  

     - 50 000 zł. 

29. Naprawa i remont mostu na grobli nad jeziorem Ilińskim  

     – 8.150,00 zł. 

Naprawa barierek metalowych na moście oraz wymiana poszycia mostu (deskowania). Położonego 

na szlaku trasy leczenia spacerowego w Miłomłynie. 

30. Naprawa drogi gminnej wewnętrznej w Miłomłynie 

     – 24.500,00 zł 

Remont drogi gminnej gruntowej na odcinku 170 mb położonej w ciągu szlaku trasy leczenia 

spacerowego w Miłomłynie poprzez ułożenie kruszywa wraz z jego zagęszczeniem. 

 

Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane na realizację ww. zadań inwestycyjnych to łącznie: 

4 244 860,85 zł. 

 

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację innych projektów/ zadań o charakterze 

nieinfrastrukturalnym, społecznym: 

1. Punkty przedszkolne bez barier 
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Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie: 148 414,25 zł. Wartość projektu: 

174 605,00 zł. Wydatki roku 2019: 47 682,87 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w dwóch 

punktach przedszkolnych w SP Liwa i SP Miłomłyn. Obejmował realizację zajęć dodatkowych dla 

przedszkolaków, wyjazdy integracyjne z rodzicami oraz szkolenia stacjonarne dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego. 

2. Lokalny Animator Sportu 

Wartość dofinansowania: 10 800,00 zł. Wkład Gminy Miłomłyn: 14 580,00 zł. Źródło finansowania: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wsparcie polegało na dofinansowaniu wynagrodzeń dwóch 

animatorów sportu zatrudnionych na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Miłomłynie. W ramach 

wynagrodzenia animatorzy są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych 

w wymiarze łącznym 136 godzin miesięcznie, co daje 1224 godzin w skali roku. Zajęcia w godzinach 

popołudniowych odbywały się w miesiącach marzec – listopad 2019 r. Główne dyscypliny sportu to 

piłka nożna, siatkówka oraz baseball. Działania realizowane przez animatorów obejmowały 

organizację:  regularnych  zajęć,  rozgrywek  sportowych,  imprez  sportowo-rekreacyjnych, 

włączanie się w organizację imprez ogólnopolskich oraz współorganizowanie szkolnych imprez 

sportowych. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, ale również do osób dorosłych. 

3. Umiem pływać 

Wkład własny Gminy Miłomłyn: 17 944,00 zł. Dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki:  9 296,00 zł. Projekt polegał na organizacji  zajęć  sportowych  w pływaniu  dla  uczniów  

klas  II-III  szkół podstawowych  z Miłomłyna,  Liwy  i Bynowa  przy  zaangażowaniu  opiekunów  

szkolnych i zewnętrznych instruktorów. W roku 2019 w zajęciach brało udział łącznie 34 dzieci 

(4 grupy szkoleniowe), które uczestniczyły w 20 godzinach zajęć z nauki pływania. Zajęcia odbywały 

się na Pływalni „Morąska Perła”. 

4. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

Wkład własny Gminy Miłomłyn: 10 500,00 zł. Dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji:  

42 000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 35 000 zł. Wyposażono  trzy  szkoły  podstawowe  

w  Miłomłynie,  Liwie  i  Bynowie w tablicę   z   projektorem   ultrakrótkoogniskowym oraz 

interaktywne   monitory   dotykowe.  

 
- Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych przez 

jednostki samorządu terytorialnego jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji  
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projektów czy zadań. Na decyzje odnośnie realizacji takich przedsięwzięć wpływ mają przede 

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

założonych 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 2019 - 2031r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz 

spłatę zaciągniętego zadłużenia. 

 
Tabela 4 .  Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. 

 

lata 

Kwoty rat 
kredyt  

599 522,11 zł  
z 2010 r. 

Kwoty rat 
kredyt  

495 681 zł   
z 2010 r. 

Pożyczka 
831 380 zł  
z 2012 r. 

Kwoty rat 
kredyt  

500 000 zł  
z 2012 r. 

Kwoty rat 
kredyt  

594 235,86 
zł z 2013 r. 

Pożyczka  
3 100 000 zł  

z 2017 r. Razem 
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 279 600,00 13 000,00 242 120,00 310 000,00 489 235,86 2 970 000,00 4 303 955,86 

 
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 łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań w % 

Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 w % 

Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty 

zobowiązań 
2019 2,07 11,17 TAK 
2020 1,65 7,99 TAK 
2021 2,24 4,29 TAK 
2022 2,13 2,56 TAK 
2023 1,94 3,41 TAK 
2024 2,09 2,88 TAK 
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2025 1,75 2,65 TAK 
2026 1,47 2,75 TAK 
2027 1,44 2,85 TAK 
2028 1,78 2,94 TAK 
2029 2,16 3,04 TAK 
2030 2,11 3,14 TAK 
2031 1,97 3,23 TAK 

Dane z Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XV/123/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031 

 

- Realizacja budżetu obywatelskiego 
 
W Gminie Miłomłyn w roku 2019 nie był realizowany budżet obywatelski. 
 

- Budżet oświaty 
 
Budżety poszczególnych szkół 
 

Nazwa jednostki 

 
 

2018 r. 2019 r. 

Liczba dzieci  
wg stanu 

na 30.09.2019 r. 

Wydatki 
w przeliczeniu na 
1 ucznia za 2019 r. 

SP Miłomłyn 4 985 005,63 5 264 620,93 405 12 999,06 
SP Liwa 765 172,36 886 779,38 67 13 235,51 
SP Bynowo 571 390,09 747 959,28 42 17 808,55 
Razem 6 321 568,08 6 899 359,59 514 13 422,88 
Subwencja oświatowa 4 120 906,00 4 346 273,00   
Procent dofinansowania 
ze środków własnych 
Gminy 

 
24,2% 30,5% 

  

 
Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych wg stanu na 31.12.2019r. 
 

Zatrudnienie na 31.12.2019 Nauczyciele w etatach Pracownicy obsługi  w etatach 
SP Miłomłyn 44,60 18,00 
SP Liwa 6,99 4,75 
SP Bynowo 7,02 5,00 
Razem 58,61 27,75 
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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 

dwanaście kierunków działań. 

Dotychczas spośród tych działań: 

1) W trakcie realizacji / częściowo zrealizowane jest osiem 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. urządzono plażę nad Jeziorem Ilińskim w Miłomłynie) 

• Stworzenie warunków do opieki nad osobami starszymi. 

• Wzrost jakości i dostępności opieki zdrowotnej; 

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

zadanie planowane do realizacji w 2019 r.) 

2) cztery działania nie zostały dotychczas zrealizowane, w tym: 

• Budowa cmentarza 

• Uzbrojenie terenów w strefie uzdrowiskowej (opracowano dokumentację techniczną) 

• Budowa amfiteatru w Miłomłynie 

• Rewitalizacja centrum Miłomłyna. 

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

Spośród nich jest pięć 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 Łączy 

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 dwóch 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 sześć 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 (realizacja 

projektów unijnych w szkołach) 

2) nie zrealizowano dotychczas trzech 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 sześć 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 

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

projektu unijnego realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego - 

działanie punktu obsługi przedsiębiorcy). 
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B. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Gmina Miłomłyn przystąpiła do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Mia-

sta 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, 

− 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. 

W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Miłomłynie. 

Dotychczas wymieniono system grzewczy w tej szkole na kotły pelletowe. 

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. Zadanie jest realizowane na bieżąco. 

5) Modernizację infrastruktury drogowej na obszarze miasta i gminy. 

Zadanie jest realizowane przy ze środków własnych, jak i przy udziale środków zewnętrznych – 

w 2019 r. przebudowano drogę do miejscowości Gil Mały oraz do miejscowości Ligi, a także 

ul. Jeziorną w Miłomłynie. Podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

na przebudowę ulic Sportowej i Zielonej w Miłomłynie. 

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

W  ramach tego działania w 2019 r. zmodernizowano oznakowanie dwóch szlaków rowerowych. 

7) Działania edukacyjne lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i OZE; 
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Stworzenie działu na stronie internetowej UMiG Miłomłyn poświęconego efektywności ener-

getycznej i OZE. 

 

C. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W roku 2019 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 

w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2019. 

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 2019 r. wyniosła 867 487,50 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 2018/2019; 

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

stypendiów w roku szkolnym 2019/2020. 

Oba zadania były realizowane przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta. Dotacja na rok 2019 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 40 000 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: 10 540 zł. 
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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) Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego - Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne „Mozaika”, dotacja: 4 000 zł. 

d) 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:  1 491,51 zł. 

4.     Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

a) Organizacja warsztatów – bezpieczeństwo i ekologia – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Majdany Wielkie i Okolic, dotacja: 2 000 zł. 

b) Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi 

- stowarzyszenie „Liksajny Jutra”, dotacja: 1 000 zł. 

5. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 

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

2 000 zł. 

W 2019 r. wsparto osiem organizacji w realizacji jedenastu zadań publicznych. W ramach rocznego 

programu współpracy wydatkowano 69 031,51 zł z budżetu Gminy Miłomłyn. Wieloletni program 

obejmował wydatki w wysokości 8 000 zł z budżetu Gminy Miłomłyn oraz 867 487,50 zł ze środków 

przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

 
D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Miłomłyn, położone 

w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach stanowiących 

współwłasność. Aktualnie gmina posiada 55 lokali mieszkalnych, w tym: 42 lokale położone 

w mieście Miłomłyn i 13 lokali położonych na terenie gminy poza miastem Miłomłyn, w tym 1 lokal 

socjalny. Zasób mieszkaniowy gminy ulega zmniejszeniu wskutek sprzedaży lokali mieszkalnych na 

rzecz najemców. W 2019 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne na terenie Miasta Miłomłyn. 

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; 
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- odnowienia i naprawy elewacji. 

W 2019 roku dokonano remontu lokalu mieszkalnego w Kamieńczyku 3/2. Prace remontowe 

polegały na: szpachlowaniu ubytków, gruntowaniu ścian, dwukrotnym malowaniu farbami 

emulsyjnymi. Zakupiono i zamontowano bojler elektryczny do ciepłej wody oraz  kabinę natryskową. 

Na przełomie lat 2019/2020 dokonano remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zatokowej 4/2. Prace 

remontowe polegały na: wykonaniu rurociągów kanalizacyjnych PVC na ścianie zewnętrznej oraz 

wewnątrz lokalu, wykonaniu podejść odpływowych wewnątrz budynku szt. 4, wymianie instalacji 

elektrycznej wewnętrznej, wykonaniu ścianek działowych, wymianie skrzydeł drzwiowych szt. 3, 

równaniu ścian wewnętrznych gładzią szpachlową, wykonaniu podłóg z płyt wiórowych oraz paneli 

podłogowych, licowaniu ścian płytkami ceramicznymi, dwukrotnym malowaniu farbami 

emulsyjnymi oraz gruntowaniu ścian wewnętrznych, wykonaniu zbiornika na nieczystości płynne. 

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

i Gminie Miłomłyn w 2019 roku wynosiła 3,50 zł. W/w stawka bazowa może ulec obniżeniu 

ze względu na różne czynniki obniżające wartość użytkową lokalu. 

 
E. 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 2018r. 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. 

 
F. 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. 
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Przedmiotowy dokument obejmuje kierunki ochrony środowiska w gminie w odniesieniu m.in. 

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

powietrza; ochrony przed hałasem; ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym; ochrony 

przyrody, edukacji ekologicznej. 

Ocena realizacji założeń POŚ poszczególnych kierunków ochrony środowiska w roku 2019: 

- przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Gil Mały do miejscowości Gil Wielki I etap, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi II etap, 

- przebudowa ul. Jeziornej, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinnik, 

- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, 

- budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłomłynie, 

- zakup pompy ściekowej w przepompowni ścieków, 

- modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy 

Miłomłyn, 

- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku MGOK w Miłomłynie. 

 
G. 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 2000r., które zostało zmieniane kolejno w roku 2011, 2012, 2015, 

2017 i 2019. Powyższy dokument określa strukturę i kierunki zagospodarowania. Ostatnia ocena 

aktualności studium sporządzona została w  2016r. zatwierdzona uchwałą Nr XXI/116/2016 Rady 

Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016r. 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. 

 
H. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Teren gminy  o pow. 16.117,00 ha w większości nie jest objęty miejscowym ogólnym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłomłyn dysponuje jedynie fragmentarycznymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ilości 26 szt.  o łącznej pow. 4161,18 ha. 

Sześć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została uchwalona po 1995 r., 
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natomiast pozostała część (20 szt.) została sporządzona po roku 2003. Podobnie jak dla  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tak i dla miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w 2016r. opracowano analizę aktualności. Sporządzona analiza 

analiz dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych wskazują, że pomimo, iż 7 

z pośród 26 planów sporządzonych było w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. to zgodnie 

z przepisami nadal są aktualne i obowiązujące, jednakże wymagają zmian w zakresie prawnym, czyli 

dostosowania do obowiązujących 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 pokrycie planami miejscowymi całego terenu gminy Miłomłyn, 

ze względu na jej znaczną powierzchnię, dużą powierzchnie obszarów chronionych oraz charakter 

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

przestrzennej, polegającej na uzupełnieniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji celu publicznego. 

Wszystkie dokumenty planistyczne o znaczeniu strategicznym tj. studium uwarunkowań                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są zwektoryzowane i udostępnione do publicznego wglądu 

na stronie internetowej w elektronicznym portalu informacji przestrzennej GISON. 

 

I. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 
  

Zadania pomocy społecznej polegają w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu  przewidzianych 

ustawa świadczeń, realizowaniu pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwijaniu infrastruktury socjalnej, 

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacji 

zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy 

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 umożliwienia 

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

pokonać, wykorzystując własne możliwości uprawnienia, a także rozwój i upowszechnianie aktywnej 

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: 
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- 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 środowisko lokalnym 

- ścisła współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Tardzie 

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

umieszczanie 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, pobierająca świadczenia pieniężne od 2015 r. 

wykazuje tendencję malejącą. Świadczyć to może o stopniowej poprawie warunków życia 

spowodowanej m.in. zwiększonym zatrudnieniem 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 w zakresie problemów występujących w rodzinach 

określanych mianem dysfunkcji: maleje liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy 

finansowej oraz osób z niepełnosprawnością natomiast nieznacznie wzrasta liczba osób z długotrwałą 

chorobą. Stale natomiast wzrasta liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i kierowanych 

do domów pomocy społecznej co spowodowane jest starzejącym się społeczeństwem nie tylko w 

skali kraju ale tez powiatu i gminy. 

 Największą grupą świadczeniobiorców odczuwa problem bezrobocia, następna grupa to 

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

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

 
J. 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: 
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- 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. 

Ze względu na różnorodność problemów w każdej rodzinie podejmuje się inne działania adekwatne 

do potrzeb. 

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

oraz brak osób chętnych do pełnienia takiej funkcji. W 2020 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. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE 
 
W roku 2019 Rada Miejska w kadencji 2018-2023 podjęła 99 uchwał. Do ważniejszych należą: 

 dot. uchwalenia strategii i programów – 7, w tym: 

• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2023, 

• ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-

2023, 

• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Miłomłyn na 2019 r., 

• przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2020, 

• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy w 2019 r. 

• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłomłyn na lata 

2019-2020, 

• zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020, 

 

 przystąpienia Gminy Miłomłyn do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur,  

 przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur, 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich 

uchwalenia - 5, 

 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 3, 

 z zakresu oświaty – 4, 

 gospodarki nieruchomościami  - 23, 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2031, 

 uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 r. 
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V. STAN INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 
 
Gmina zadania własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków realizuje poprzez powołane w grudniu 2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Miłomłynie, które jest administratorem i zarządcą w/w infrastruktury technicznej. Stan 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przestawia się następująco: 

- oczyszczalnia ścieków- 1 szt. 

- stacje uzdatniania wody – 4 szt. 

- sieć wodociągowa – 56,1 km, 

- sieć kanalizacyjna – 48  km. 

co w ogólnym rozrachunku przekłada się na zwodociągowanie terenów Gminy w 70% 

i skanalizowanie Gminy w 50%. Woda z terenów na których nie występuje sieć wodociągowa 

pozyskiwana jest ze źródeł indywidualnych, zaś ścieki gromadzone są w bezodpływowych 

zbiorników 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 nim konieczność 

rozbudowy infrastruktury technicznej.   

 Z uwagi na  pogarszające się wyniki analiz ściekowych i konieczność odprowadzenia ścieków 

zgodnie z warunkami udzielonych zezwoleń na odprowadzanie ścieków komunalnych, w roku 2017  

Gmina Miłomłyn dokonała I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. Brak stosownych środków 

finansowych obecnie uniemożliwiła nam realizację II etapu, która spowodowałaby przyjmowanie 

ścieków pochodzących od odbiorców nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

W nadchodzącym 2020 r. Gmina Miłomłyn starała się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych 

na sfinansowanie inwestycji przy udziale środków własnych. Od chwili przystąpienia 

do modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- I etap ścieki dowożone utylizowane są na 

ościennych oczyszczalniach ścieków w Tyrowie, Samborowie. 

Gmina posiada wieloletni plan rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych                             

i kanalizacyjnych określony w sporządzonej koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej. Dokonana analiza stanu  technicznego infrastruktury oraz jej parametry i zasięg wymusza 

konieczność: 

- 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), 
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- wymianę zużytej i wyeksploatowanej infrastruktury. 
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VI. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA POŻAROWA 
 

Jednostka Pożar Miejscowe 
zagrożenia 

Alarm 
fałszywy 

Ćwiczenia Wyjazd 
gospodarczy 

Poza rejon 
działania 

OSP 
Miłomłyn 

33 47 18 0 29 1 

OSP Liwa 9 2 0 0 2 0 

OSP 
Bynowo 

4 5 3 0 2 0 

 
 
Posterunek policji w Miłomłynie  w skład którego wchodzi 5 funkcjonariuszy, w roku 2019 

odnotował: 

-  22  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, 

- 2 czyny przestępczych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu (pobicie , uszkodzenie ciała),  

oraz 3 przypadki przestępstw ściśle związanych z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

 

Liczba  przypadków 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 Sadów 

Powszechnych. Liczba odnotowanych interwencji w roku 2019 na terenie Miasta Miłomłyn to 275 

przypadków alarmowania oraz 98 przypadków o których alarmowano z terenu Gminy Miłomłyn.
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VII. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY 
 
A. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie  

 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  w Miłomłynie prowadzi  działalność  zgodnie  ze Statutem 

biblioteki. Od początku istnienia funkcjonuje w budynku przy ulicy Ostródzkiej 10. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki pełnią Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Ostródzie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 

Do podstawowych zadań w pracy biblioteki należy: 

1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz 

zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup 

czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście, gminie i regionie 

dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,  

3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 

4. popularyzacja książki i czytelnictwa, 

5. współpraca z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu 

i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,                                                                                             

6. współpraca z bibliotekami szkolnymi zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki 

gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 

7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 13 tysięcy książek. W 2019 roku wzbogacił się o kolejne 666 

książek o wartości 13396,00 zł (w tym dotacja z Biblioteki Narodowej wyniosła 4210,00 zł).  

Ze środków własnych  i dotacji zakupiono 515  książek, natomiast 151 zostały podarowane bibliotece 

przez darczyńców. Księgozbiór jest w 100% skatalogowany i dostępny w formie elektronicznej. 

          W 2019 roku do biblioteki zapisało się 536 czytelników  w różnym wieku, w tym 223 osoby 

w wieku szkolnym. W ciągu ubiegłego roku zanotowano w bibliotece:  

 - 10022 wypożyczenia (książki i czasopisma),                                                                                             

 - 8082 udostępnienia na miejscu,                                                                                             

- 4172 razy korzystano z komputera,   

Mimo ograniczonych środków finansowych pracownicy biblioteki starają się urozmaicać ofertę 

Biblioteki, aby nie była ona tylko wypożyczalnią książek. 

Użytkownicy biblioteki mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu n a12 stanowiskach 

komputerowych. W bibliotece można również przeczytać prasę / kilkanaście tytułów/ w czytelni lub 

wypożyczyć ją do domu. 
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            Ponadto biblioteka oferuje usługi ksero, drukowania i skanowania. Służy też pomocą /w miarę 

możliwości/ przy pisaniu pism urzędowych i wypełnianiu dokumentów, pracownicy pomagają przy 

poszukiwaniu informacji w Internecie. 

          W 2019 roku zorganizowano 32 wystawy okolicznościowe oraz 2 wystawy tematyczne 

(wystawa fotografii w ramach projektu FIO „Zmieniamy świat na lepsze jutro” oraz wystawę 

fotografii mieszkańca Miłomłyna ). 

Cyklicznie odbywają się w bibliotece zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci oraz spotkania 

rękodzielnicze. Prowadzone są również lekcje biblioteczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 

Szkoły Podstawowej w Miłomłynie i Szkoły Podstawowej w Liwie. 

W czasie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowano zajęcia dla dzieci. Z powodu ograniczeń 

lokalowych w spotkaniach może uczestniczyć najwyżej kilkunastoosobowa grupa dzieci. Zajęcia 

cieszyły się dużym zainteresowaniem, w związku z tym będą organizowane również w kolejnych 

latach. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie bierze również udział w organizacji imprez 

o charakterze lokalnym (Kiermasz Wielkanocny, Jarmark Regionalny, Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

Dożynki Gminne, Dożynki Powiatowe, Święto Dyni). 

We wrześniu 2019 r. biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. 

Spotkanie odbyło się w ramach rajdu rowerowego w Faltyjankach, a zaproszeni goście przeczytali 

fragmenty nowel polskich autorów. 

W 2019 roku biblioteka uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

p.n. „Z książką na start”. Projekt adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat i miał na celu 

popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych.  Biblioteka współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, bibliotekami szkolnymi. 

 

B. Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie  

 
 Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja 

podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość 

otrzymanej dotacji wyniosła 232 000,00 zł. oraz przychody z prowadzonej działalności: 20 362,77 zł 

w tym:  

a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego 3 070,00 zł;  

b) inne 7 292,77 zł w tym: 

- reklamy podmiotów zewnętrznych podczas organizowanych imprez 3 600,00 zł, 

- odpłatność uczestników zajęć jogi 11 710,00 zł, 

- odpłatność uczestników balu sylwestrowego 1 680,00 zł, 
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- pozostałe 302,77 zł  

oraz przychody finansowe 49,25 zł - oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych 

w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie i dotacje otrzymane 350,00 zł. Wpływy 

razem wyniosły 252 762,02 zł 

 Wydatki: 

- wynagrodzenie osobowe                                      81 916,49 zł, 

- wynagrodzenie bezosobowe                                26 256021 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń                                  18 771,80 zł, 

- amortyzacja                                                          23 363,56 zł, 

- zakupy towarów i usług                                        27 318,12 zł, 

- pozostałe koszty                                                   72 883,89 zł w tym: 

- organizacja Dni Miłomłyna 2019                                                           43 249,11 zł, 

- organizacja imprezy Dożynki Miłomłyna 2019                                     17 860,71 zł, 

- organizacja imprezy Wakacje z M-GOK Miłomłyn                                7 330,79 zł. 

 

Stan zatrudnienia w 2019 roku w M-GOKu wyglądał następująco: 

- 2 pracowników etatowych: dyrektor i pracownik gospodarczy, 

- 3 pracowników na umowę – zlecenie: instruktor nauki gry na gitarze, instruktor akompaniator 

śpiewu, instruktor jogi. 

 W 2019 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury był partnerem Stowarzyszenia Społeczno- 

Kulturalnego Mozaika w projekcie: Aleee Kanał współfinansowany przez Narodowy Instytut 

Wolności CRSO z programu FIO.
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