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Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu nowy dokument jakim
jest Raport o stanie gminy Miłakowo w roku 2018.
Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.
Funkcję Burmistrza Miłakowa pełnię od listopada 2018 roku,
jednakże starałem się zebrać wszelkie informacje i przedstawić
realizację nie tylko ustawowych działań mojego poprzednika Pana
Aleksandra Gawryluka.
Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminny ma
bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.
W raporcie zaprezentowano sposoby wydatkowania środków
finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług
komunalnych czy oferty kulturalnej, z których korzystają Państwo
każdego dnia.
Opisywany okres to czas efektywnej realizacji zadań dzięki
pozyskanym środkom unijnym. Z sukcesem zrealizowano znaczące
i trudne przedsięwzięcia m. in. „Przebudowę ulicy Daszyńskiego
w Miłakowie” czy „Termomodernizację Miłakowskiego Domu
Kultury”.
Intensywne działania skierowano na rozwój infrastruktury drogowej,
czego efektem będzie modernizacja trzech dróg gminnych w 2019
roku.
Zmiany na terenie gminy to również zasługa jej mieszkańców.
Realizacja funduszu sołeckiego pozwoliła na realizację ich własnych
pomysłów. Dzięki temu powstały siłownie zewnętrzne, place zabaw,
miejsca spotkań i integracji mieszkańców, chodniki. W ramach
funduszu utwardzono drogi gminne, zakupiono oświetlenie uliczne
i sprzęt niezbędny do utrzymania terenów zieleni.
Również działalność różnorodnych stowarzyszeń pozwala na
spełnianie zainteresowań dzieci oraz dorosłych. Mam nadzieję, że
integracja społeczna, którą udało się wypracować, zaowocuje
kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi inwestycjami, a tym
samym wysoką jakością życia codziennego.
Raport stanowi podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych
działań rozwojowych Gminy Miłakowo.
Liczę na Państwa wsparcie i pomoc przy realizacji kolejnych
pomysłów i inicjatyw.
Dziękuję za zaangażowanie i dbałość o wspólne dobro naszej Gminy.
Krzysztof Szulborski
Burmistrz Miłakowa
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I. Ogólna charakterystyka Gminy
Gmina Miłakowo położona jest w zachodniej
części województwa warmińsko-mazurskiego,
w

powiecie

większa

ostródzkim.

część

Pojezierzu

obszaru

Olsztyńskim,

Zdecydowanie

Gminy
zaś

leży

na

północno-

wschodni fragment należy do Pojezierza
Iławskiego.

Wschodnią

granicę

stanowi

malownicza rzeka Pasłęka, zaś południowozachodnia granica ciągnie się wzdłuż jeziora
Narie.
Mapka z zasobów Urzędu Miejskiego w Miłakowie

Na terenie gminy znajdują się dwa większe jeziora: Wukśniki - jedno
z najgłębszych (68 m) i najczystszych w Polsce - oraz jez. Mildzie, a także szereg
mniejszych akwenów. O walorach przyrodniczych świadczą zlokalizowane na terenie
gminy obszary chronionego krajobrazu oraz rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece
Pasłęce”.
Gmina charakteryzuje się bardzo ciekawą i urozmaiconą rzeźbą terenu co stwarza
ciekawy krajobraz sprzyjający rozwojowi turystyki. Dominującą formą jest morena
denna falista i pagórkowata. Inną formę rzeźby tworzą pagórki i wzgórza moreny
czołowej, najwyraźniej wykształcone w okolicach jeziora Wukśniki. Najniżej położone
tereny znajdują się w rejonie Stolna (poniżej 45 m n.p.m.), natomiast najwyżej położone
obszary występują w okolicach miejscowości Książnik (Diabla Góra – 180,3 m n.p.m. ).
Pod względem powierzchni zarówno miasto jak i gmina należą do średniej
wielkości jednostek województwa. Gmina ma 158,4 km2. Gęstość zaludnienia wynosi
35 osób/km2. Powierzchnia miasta i gminy Miłakowo obejmuje - 9,03% powierzchni
powiatu ostródzkiego. Gmina Miłakowo sąsiaduje z Gminami: Godkowo, Lubomino,
Morąg, Orneta i Świątki.
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Szczegółowa mapa Gminy Miłakowo

Mapka z zasobów Urzędu Miejskiego w Miłakowie
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II. Organy Gminy:

VII Kadencja (2014-2018)

VIII kadencja (2018-2023)

Burmistrz Miłakowa
Aleksander Gawryluk
(do 20.11.2018 r.)
Zastępca Burmistrza
Justyna Zabiełło
(do 30.11.2018 r.)
Sekretarz Gminy
Justyna Zabiełło
Skarbnik Gminy
Anna Maśnik

Burmistrz Miłakowa
Krzysztof Szulborski
(od 21.11.2018 r.)
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Żarnoch
(od 01.12.2018 r.)
Sekretarz Gminy
Justyna Zabiełło
Skarbnik Gminy
Anna Maśnik

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska, składająca się z 15
radnych.
Lp. VII kadencja (2014-2018)

VIII kadencja (2018-2023)

3.

Michał Boczulak
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piotrowski
Wiceprzewodniczący
Lidia Arciszewska

Michał Boczulak
Przewodniczący Rady
Andrzej Nagraba
Wiceprzewodniczący
Lidia Arciszewska

4.

Maciej Dubis

Justyna Gołębiewska-Farys

5.

Justyna Gołębiewska-Farys

Marta Gromek

6.

Marta Gromek

Henryk Kuszpit

7.

Mirosław Hurman

Aneta Machnyk

8.

Danuta Jurczak

Jan Obiała

9.

Henryk Kuszpit

Zbigniew Opoka

10.

Andrzej Nagraba

Józef Pełka

11.

Anna Nowicka

Roman Proć

12.

Jan Obiała

Ewa Stec

13.

Zbigniew Opoka

Mirosław Stryjek

14.

Roman Proć

Hanna Walczyk

15.

Mirosław Stryjek

Henryk Zalewa

1.
2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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Komisje Rady Miejskiej w Miłakowie:
Lp. VII kadencja (2014-2018)

VIII kadencja (2018-2023)

1.

Komisja Rewizyjna:
1. Mirosław Hurman
Przewodniczący Komisji
2. Lidia Arciszewska
3. Danuta Jurczak
4. Henryk Kuszpit
5. Jan Obiała

Komisja Rewizyjna:
1. Henryk Kuszpit
Przewodniczący Komisji
2. Lidia Arciszewska
3. Aneta Machnyk
4. Justyna Gołębiewska-Farys

2.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych:
1. Justyna Gołębiewska-Farys
Przewodnicząca Komisji
2. Marta Gromek
3. Henryk Kuszpit
4. Andrzej Nagraba
5. Anna Nowicka
6. Jan Obiała
7. Zbigniew Opoka
8. Eugeniusz Piotrowski

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych:
1. Justyna Gołębiewska-Farys
Przewodnicząca Komisji
2. Marta Gromek
3. Henryk Kuszpit
4. Andrzej Nagraba
5. Ewa Stec
6. Hanna Walczyk

3.

Komisja Budżetu, Finansów,
Inwestycji i Remontów:
1. Andrzej Nagraba
Przewodniczący Komisji
2. Maciej Dubis
3. Justyna Gołębiewska-Farys
4. Marta Gromek
5. Jan Obiała
6. Henryk Kuszpit
7. Zbigniew Opoka
8. Roman Proć
9. Mirosław Stryjek

Komisja Budżetu, Finansów,
Inwestycji i Remontów:
1. Hanna Walczyk
Przewodnicząca Komisji
2. Marta Gromek
3. Aneta Machnyk
4. Andrzej Nagraba
5. Jan Obiała
6. Zbigniew Opoka
7. Józef Pełka
8. Roman Proć
9. Ewa Stec
10. Mirosław Stryjek

4.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Zbigniew Opoka
Przewodniczący Komisji
2. Lidia Arciszewska
3. Roman Proć
4. Henryk Zalewa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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Na terenie Gminy Miłakowo wyodrębniono 19 sołectw, natomiast w mieście
funkcjonuje Rada Mieszkańców.

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny

Wykaz sołectw na terenie Gminy Miłakowo
Lp.

Sołectwo

Nazwa miejscowości

Bieniasze
Sołtys – Małgorzata Sowa

Bieniasze

1.

Niegławki
Boguchwały

2.

Boguchwały
Sołtys – Andrzej Nagraba

Pojezierce
Sąglewo
Głodówko

3.

Głodówko
Sołtys – Andrzej Dąbrowski

Biernatki
Pawełki
Rycerzewo
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4.

Gudniki
Sołtys – Sylwia Paduch

Gudniki
Gilginia

5.

Henrykowo
Sołtys – Grzegorz Rogulski

Henrykowo

6.

Książnik
Sołtys – Marta Gromek

Książnik

7.

Mysłaki
Sołtys – Jan Obiała

Mysłaki Małe

8.

Nowe Mieczysławy
Sołtys – Urszula Sowa

Nowe Mieczysławy

9.

Pityny
Sołtys – Iwona Ananicz

Pityny

10.

Polkajny
Sołtys – Anna Filipowicz

Polkajny
Klugajny
Raciszewo

11.

Raciszewo
Sołtys – Renata Kur

Wojciechy
Kłodzin
Roje

12.

Roje
Sołtys – Maciej Pełka

Ponary
Naryjski Młyn
Rożnowo

13.

Rożnowo
Sołtys – Renata Bernatowska

14.

Stare Bolity
Sołtys – Jolanta Bińkuś

Stare Bolity

15.

Stolno
Sołtys – Lidia Kołodziej

Stolno

16.

Trokajny
Sołtys – Kinga Marzec

Trokajny

17.

Warkałki
Sołtys – Mirosław Stryjek

Warkałki

18.

Warkały
Sołtys – Monika Goliszewska

Warkały

19.

Warny
Sołtys – Teresa Głowacka

Warny

20.

Miłakowo
Przewodnicząca Rady Mieszkańców – Anna Dąbrowska

Miłakowo

Miejski Dwór

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
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III.

Demografia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 99 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5519 osób, w tym:
❖ 2745 kobiet
❖ 2774 mężczyzn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
❖ liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat) wynosiła: 518
osób, a liczba mieszkańców – 545,
❖ liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1532 osoby,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 1919,
❖ liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (65 i więcej lat) wynosiła 695,
a liczba mieszkańców: 310.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności

STAN LUDNOŚCI
na 01.01.2018 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Miejscowość
Bieniasze
Boguchwały
Gilginia
Głodówko
Gudniki
Henrykowo
Janowo
Klugajny
Kłodzin
Książnik
Miejski Dwór
Miłakowo
Mysłaki
Naryjski Młyn
Niegławki
Nowe Mieczysławy
Pawełki
Pityny
Pojezierce
Polkajny
Ponary
Raciszewo
Roje
Rożnowo
Rycerzewo
Sąglewo
Stare Bolity
Stolno
Trokajny
Warkałki

Liczba
mieszkańców
96
627
44
131
103
62
2
36
0
306
89
2615
137
28
2
44
8
134
14
84
86
69
84
99
22
17
160
87
73
166

STAN LUDNOŚCI
na 31.12.2018 r.
Liczba
Miejscowość
mieszkańców
Bieniasze
91
Boguchwały
621
Gilginia
45
Głodówko
138
Gudniki
104
Henrykowo
56
Janowo
5
Klugajny
35
Kłodzin
0
Książnik
302
Miejski Dwór
80
Miłakowo
2564
Mysłaki
133
Naryjski Młyn
31
Niegławki
2
Nowe Mieczysławy
44
Pawełki
9
Pityny
132
Pojezierce
14
Polkajny
82
Ponary
82
Raciszewo
62
Roje
82
Rożnowo
97
Rycerzewo
22
Sąglewo
9
Stare Bolity
156
Stolno
88
Trokajny
81
Warkałki
161
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31.
32.
33.

STAN LUDNOŚCI
na 01.01.2018 r.
Warkały
Warny
Wojciechy

Razem

131
61
1

5618

STAN LUDNOŚCI
na 31.12.2018 r.
Warkały
Warny
Wojciechy

Razem

129
61
1

5519

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie - Ewidencji ludności

Ludność skupia się w wyżej wymienionych 33 miejscowościach, z których
najludniejsze to Miłakowo, Boguchwały oraz Książnik.
Najczęstszym zjawiskiem jest migracja zarobkowa do dużych miast i do zachodnich
krajów Unii Europejskiej. Dużo osób wyjeżdża za granicę, jednak nieznaczna część
zgłasza ten fakt w urzędzie. Dlatego istnieje bardzo "zawyżona" liczba mieszkańców.
Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 2615 osób, a na terenach
wiejskich 3003 osoby.
Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich
mieszkało 2564 osoby, a na terenach wiejskich 2955 osób.
W 2018 r. narodziło się w gminie 70 osób, w tym 33 dziewczynki i 37 chłopców,
a zmarło 69 osób, w tym 29 kobiet i 40 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny
w 2018 r. wyniósł 1.
Najczęstsze przyczyny zgonów to niewydolność krążeniowo-oddechowa.
Nie odnotowano w 2018 r. zgonów noworodków.
Zanotowano 192 zameldowania oraz 321 wymeldowań. Udzielono 25 ślubów, w tym
13 cywilnych.
Jubileusz tzw. „Złotych Godów”, czyli 50-lecia Pożycia Małżeńskiego świętowały
4 pary małżeńskie.
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IV.

Realizacja polityk, programów i strategii

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
❖ Statut Gminy Miłakowo;
❖ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2018 – 2034;
❖ Budżet Gminy Miłakowo na 2018 rok;
❖ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłakowo jako dokument określający
kierunki rozwoju w latach 2008 – 2020;
❖ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022;
❖ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok;
❖ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
❖ Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miłakowo na lata 2018-2022”;
❖ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok;
❖ Program

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobieganie

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłakowo na 2018 r.;
❖ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miłakowo;
❖ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłakowo;
❖ Plan Odnowy Miejscowości Boguchwały na lata 2010-2025;
❖ Plan Odnowy Miejscowości Książnik na lata 2010-2025;
❖ Plan Odnowy Miejscowości Stolno na lata 2016-2022;
❖ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miłakowo
w obrębie geodezyjnym Boguchwały (Uchwała Nr XI/66/07 z dnia
01.10.2003 r.);
❖ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy
jednorodzinnej przy ul. O. Wł. Włodyki w Miłakowie (Uchwała Nr
XXV/123/40 z dnia 26.10.2004 r.);
❖ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu rekreacyjno sportowego w Miłakowie (Uchwała Nr XLIII/262/06 z dnia 27.04.2006 r.);

14

Raport o stanie gminy Miłakowo 2018
❖ Miejscowy

Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

odcinka

drogi

wojewódzkiej nr 528 wraz z mostem na rzece Miłakówce w miejscowości
Głodówko gmina Miłakowo (Uchwała Nr XLVI/274/06 z dnia 26.09.2006 r.)
❖ Miejscowy Planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjno wypoczynkowej w obrębie Warkały (Uchwała Nr XVIII/121/08 z dnia
04.04.2008 r.);
❖ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu
Roje pod nazwą "Osada Naryjski Młyn" (Uchwała Nr LI/363/2010 z dnia
04.11.2010 r.);
❖ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi
Pojezierce obr. Boguchwały gm. Miłakowo (Uchwała Nr LII/314/2014 z dnia
23.09.2014 r.);
❖ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części nieruchomości
przy ul. Przemysłowej w Miłakowie (Uchwała Nr XXIII/147/2016 z dnia
25.10.2016 r.);
❖ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Miłakowo (Uchwała Nr XLVII/309/2018 z dnia 18.10.2018 r.).

Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu
działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej
Rady Miejskiej i jej komisji, pracy burmistrza, ale także jednostek pomocniczych
i organizacyjnych.
W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy głównym celem jest zrównoważony rozwój
realizowany przez wszystkich mieszkańców, instytucje i podmioty gospodarcze.
Przewidziano, że w 2018 roku zadaniami realizacyjnymi będzie m. in. rozwój szeroko
rozumianej infrastruktury, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozwój
agroturystyki, rozwój przedsiębiorczości, promocja przedsiębiorców i produktów
regionalnych, odnowa i estetyzacja miasta i wsi, integracja społeczna, rozwój
współpracy zagranicznej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
rozwiązywanie problemów społecznych.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 w myśl
Ustawy o pomocy społecznej w art. 17 określa, że do zadań gminy mających charakter
obowiązkowy należy opracowywanie i realizacja Strategii. Strategia ma dotyczyć
programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.
Celem jest integracja osób, rodzin przejawiających problemy, dążenie do zmiany
negatywnych sytuacji występujących w społeczeństwie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok jest częścią gminnej strategii polityki społecznej oraz podstawowym
dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok stanowi część gminnej
strategii rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia zadania wynikające
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jego głównym celem jest ograniczenie
używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych,
a w obszarze profilaktyki zapobieganie używania wszelkiego rodzaju środków
psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miłakowo
na lata 2018-2022.
Tworzenie

warunków

do

zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych

wspólnoty

samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina zapewnia lokale socjalne
i zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych
o niskich dochodach.
Do głównych celów programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miłakowo, opracowanego na lata 2018-2022 należą:
1) zaspokajanie

potrzeb

mieszkaniowych

najbardziej

potrzebujących

mieszkańców,
2) poprawa jakości i warunków zamieszkiwania w mieszkaniowym zasobie
gminy,
3) poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
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4) prowadzenie zasad polityki czynszowej – uwzględniającej koszty utrzymania
zasobu,
5) dalsza prywatyzacja nieruchomości,
6) racjonalizacja gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy,
określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec
sektora

pozarządowego.

Przyjmowanie

rocznych

programów

współpracy

z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu
terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie)
programy wieloletnie. W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2018 r. zapisano następujące priorytety:
1) Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu w 2018 r. wynosiły 42 000 zł.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miłakowo na 2018 r.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, w myśl art. 11 ust.
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, należy do zadań własnych gminy.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
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Projekt programu przekazuje się do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miłakowo określa prawa i obowiązku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta
i Gminy Miłakowo.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłakowo dotyczy
uregulowania problematyki utrzymania czystości i porządku w gminach będących
członkami Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Regulamin został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostródzie.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który określa strategię działania
w sferze społecznej i kulturalnej oraz gospodarczej wsi na co najmniej okres pięciu lat.
Podstawą do opracowania planu odnowy powinien być gminny plan rozwoju lokalnego.
Plan odnowy powinien być opracowany na podstawie danych zebranych podczas
zebrań wiejskich, dostępnych statystyk lokalnych, wojewódzkich i krajowych, analiz
i opracowań, w tym opracowań historycznych miejscowości i całej gminy.
W konsekwencji realizacji przedsięwzięcia i celów rozwojowych określonych w planie
mieszkańcy będą mogli pozyskać środki zewnętrzne dla jeszcze lepszego rozwoju wsi
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawowy zarys

i

kierunki

zagospodarowania

gminy wyznacza Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to
dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą
studium

jest

określenie

zagospodarowania

polityki

przestrzennego,

zagospodarowania przestrzennego.
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Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

V. Finanse gminy
Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym.
Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową strategicznym wyzwaniem jest generowanie
odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy możliwości finansowych
wynika, iż wykonana nadwyżka operacyjna w 2018 roku umożliwiła w części
sfinansowanie inwestycji.
Konieczne jest przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku prognozy wieloletniej,
aż do 2034 musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na
działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy wstanie spłacać kredytów
oraz nie będzie możliwe spełnianie warunków co do dalszego zmniejszania długu.
Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe
źródła finansowania, aplikować o dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z okresu
budżetowego 2014-2020, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować
źródła dochodów.
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony art. 243 ust.1 ustawy o finansach
publicznych bez ustawowych wyłączeń liczony indywidualnie dla gminy Miłakowo
wyniósł 5,78% natomiast z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wynosi 3,82%.
Wielkości prognozowane ujęte w WPF dla Gminy Miłakowo na lata 2018-2034
przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji.
Budżet Gminy Miłakowo na 2018 r. przedstawiał się następująco:
Budżet na 2018 r.

Lp.

1

Wyszczególnienie

2

I

Dochody budżetowe

1.

w tym:
DOCHODY
BIEŻĄCE

Plan wg uchwały
budżetowej
Nr
XXXVI/250/2017
z 20.12.2017
3

Plan po
zmianach na
31.12.2018

Wykonanie

4

5

%
wykonania
5:4

%
struktura

6

7

27.153.717,23

27.968.278,60

27.160.394,04

97,11%

100%

x

x

x

x

x

24.872.278,13

25.550.780,98

25.120.918,81

98,32%

92,49%
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2.

DOCHODY
MAJĄTKOWE
Wydatki budżetowe
w tym:

2.281.439,10

2.417.497,62

2.039.475,23

84,36%

7,51%

28.446.278,79
x

29.241.751,16
x

28.783.079,79
x

98,43%
x

100%
x

24.437.867,79

25.321.826,23

24.934.915,44

98,47%

86,63%

4.008.411,00

3.919.924,93

3.848.164,35

98,17%

13,37%

-1.292.561,56

-1.273.472,56

-1.622.685,75

127,42%

x

2.623.915,69

2.623.915,69

2.973.163,03

113,31%

x

1.331.354,13
1.350.443,13
Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Finansów

1.350.443,13

100,00%

x

II.
1.

III.

WYDATKI
BIEŻĄCE
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Nadwyżka/Deficyt

IV.

Przychody

V.

Rozchody

2.

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 4.921,25 zł.
Wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m.in. wpływy z podatków i opłat
oraz udziały w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu
państwa, a także środki unijne.
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.215,27 zł - wzięto pod uwagę
zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.
Wpływy i ulgi z podatków przedstawiały się następująco:
❖ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zaplanowano na 2018 r. kwotę 2.147.175,00 zł. W 2018 roku budżet państwa
przekazał środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
2.283.625 zł tj. 106,4%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na
podstawie szacunków i prognoz.
❖ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Zaplanowano w 2018 r. kwotę 27.182,15 zł. W 2018 roku urząd skarbowy przekazał
środki z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 38.888,77
zł.
❖ Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.930.000,00 zł
a wykonano w kwocie 1.873.107,37 zł tj. 97%.
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Umorzenia zaległości podatkowych: 8.075,50 zł, dotyczyły 31 wniosków.
❖ Podatek rolny
Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.040.000,00 zł a wykonano
894.027,53 zł tj. 86%.
Umorzenia zaległości podatkowych: 1.838,00 zł, dotyczyły 14 wniosków;
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym: 14.671,00 zł , dotyczyła 2 wniosków
zgodnie z art.13 ust.1-3 ustawy o podatku rolny z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U.
z 2017 poz. 1892 ze zm.) podatnicy podatku rolnego mogą skorzystać z ulgi
inwestycyjnej

w

wysokości

25%

udokumentowanych

rachunkami

nakładów

inwestycyjnych poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich
służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów
służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń
melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu,
słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub
w części z udziałem środków publicznych.
❖ Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 102.100,00 zł, wykonano w kwocie
101.216,62 zł tj. 99,13%.
❖ Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł.
W 2018 r. wykonano w kwocie 42.757,70 zł tj. 84,44% planu.
Są to skutki obniżenia górnych stawek podatków – 13.863,78 zł.
❖ Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł.
W 2018 roku wykonano w kwocie 3.780,60 zł tj. 84% planu. Są to wpływy
przekazywane przez urząd skarbowy.
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❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych
oraz innych jednostek organizacyjnych
Wpływy zaplanowano w wysokości 363.358,19 zł a wykonano w kwocie 365.545,04
zł tj. 101% planu. Wpływy przekazywane przez urząd skarbowy.

VI.

Projekty

Zrealizowano następujące projekty z wykorzystaniem środków zewnętrznych
i krajowych:

Lp. Nazwa zadania
1.

„Budowa placu
rekreacyjnego w parku
miejskim w Miłakowie”.
Zadanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Obszar LIDER

Wartość
Kwota
zadania
dofinansowania
(zł)
(zł)
784.874,64
190.476,00
(w 2018 r.)
z tego:

Wkład
własny
(zł)
PROW
227.666,24
Wydatki
niekw.:
366.732,40
(w 2018 r.)

PROW
418.142,24
Wydatki
niekw.:
366.732,40
(w 2018 r.)
15.500,00
(w 2016 r.)

2.

22

Termomodernizacja budynku
Miłakowskiego Domu
Kultury” ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata
2014-2020

1.645.863,31

1.207.592,20

438.271,11

11.606,39
(w 2019 r.)

0,00
(w 2019 r.)

11.606,39
(w 2019 r.)

1.565.806,92
(w 2018 r.)

1.156.598,20
(w 2018 r.)

409.208,72
(w 2018 r.)

18.450,00
(w 2017 r.)

8.499,00
(w 2017 r.)

9.951,00
(w 2017 r.)

50.000,00
(w 2016 r.)

42.495,00
(w 2016 r.)

7.505,00
(w 2016 r.)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

„Eksperyment nowym
modem lekcji"
współfinansowany
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2014-2020

500.487,66

421.393,26

79.094,40

227.744,31
(w 2018 r.)

192.445,05
(w 2018 r.)

35.299,26
(w 2018 r.)

272.743,35
(w 2017 r.)

228.948,21
(w 2017 r.)

43.795,14
(w 2017 r.)

274.140,34

245.585,15

28.555,19

67.035,72
(w 2018 r.)

60.174,41
(w 2018 r.)

6.861,31
(w 2018 r.)

207.104,62
(w 2017 r.)

185.410,74
(w 2017 r.)

21.693,88
(w 2017 r.)

„Zapewnienie równego
dostępu do edukacji
przedszkolnej dzieciom
z Gminy Miłakowo”,
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata
2014-2020

1.508.035,08

1.281.676,08

226.359,00

729.535,59
(w 2019 r.)

568.287,08
(w 2019 r.)

161.248,51
(w 2019 r.)

637.972,29
(w 2018 r.)

572.861,80
(w 2018 r.)

65.110,49
(w 2018 r.)

140.527,20
(w 2017 r.)

140.527,20
(w 2017 r.)

0,00
(w 2017 r.)

„Zmieniamy przyszłość”
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata
2014-2020

411.705,66

349.305,66

62.400,00

29.520,00
(w 2018 r.)

24.720,00
(w 2018 r.)

4.800,00
(w 2018 r.)

209.161,58
(w 2019 r.)

180.361,58
(w 2019 r.)

28.800,00
(w 2019 r.)

173.024,08
(w 2020 r.)

144.224,08
(w 2020 r.)

28.800,00
(w 2020 r.)

18.767,68

18.580,00

187,68

84.747,00

84.747,00

0,00

„Wsparcie edukacyjne
nauczycieli Gimnazjum
w Miłakowie” w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014-2020

Wyposażenie i urządzenia
ratownictwa OSP – dotacja
z Funduszu Sprawiedliwości
Likwidacja zbiornika na
ścieki na działce 76/24
w Warnach i budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków w Warnach na
działce 76/24” - środki
z KOWR
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9.

10.

„Aktywna Tablica” w ramach
Programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej
Otwarte Strefy Aktywności
OSA w ramach Rządowego
Programu rozwoju małej
infrastruktury sportoworekreacyjnej z Ministerstwa
Sportu i Turystyki

17.500,00

14.000,000

3.500,00

269.543,00

114.500,00

155.043,00

(w 2019 r.)

(w 2019 r.)

(w 2019 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

Opis i założenia projektów:
1. „Budowa placu rekreacyjnego w Parku Miejskim w Miłakowie”
W ramach projektu wykonano dwa place zabaw: dla dzieci młodszych i dla młodzieży
na sztucznym bezpiecznym poliuretanowym podłożu. Ponadto wykonano ciągi piesze
z kostki betonowej oraz tor do jazdy na rolkach w sąsiedztwie którego usytuowano
siłownię zewnętrzną. Zagospodarowano miejsca rekreacji w postaci wiaty, stołu do gry
w szachy i ławek. W celu ochrony i bezpieczeństwa zamontowano oświetlenie
i monitoring.

2.

„Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury”:
•

zmiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową,

•

zainstalowanie pompy ciepła z kotłem gazowym i instalacją gazową,

•

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

•

montaż systemu paneli fotowoltaicznych,

•

kompleksowa termomodernizacja (wymiana okien, parapetów i drzwi,
wykonanie izolacji i docieplenia ścian i dachu),

•

wymianę oświetlenia na energooszczędne.

W ramach projektu zagospodarowane zostały pomieszczenia po byłej szwalni
z przeznaczeniem na biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie.
Zadanie przewidywało zastosowanie nowatorskich rozwiązań i najnowocześniejszych
technologii, dzięki którym uda się wykorzystać całą powierzchnię budynku,
doprowadzić do zmniejszenia strat z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne,
podwyższenia sprawności c.o. i systemu wentylacji, zmniejszenia zużycia energii
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elektrycznej poprzez nowoczesne, energooszczędne oświetlenie, produkcji energii
elektrycznej na własne potrzeby poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii.
3. „Eksperyment nowym modelem lekcji”
Założenia projektu:
•

dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie realizowane metodą
eksperymentu,

•

interaktywne warsztaty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów w szkole,

•

wyjazdy edukacyjne i zajęcia interaktywne dla uczniów poza placówką
szkolną (CN Kopernik, CN Eksperyment, Muzeum Jana III Sobieskiego
w Warszawie, Pałac w Wilanowie i inne),

•

szkolenia dla nauczycieli w zakresie realizacji zajęć metodą eksperymentu,

•

adaptacja 2 sal dydaktycznych,

•

wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt służący do realizacji
zajęć metodą eksperymentu.

4. „Wsparcie edukacyjne nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie” zakładał:
•

dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie realizowane metodą
eksperymentu,

•

interaktywne

warsztaty

matematyczno-przyrodnicze

dla

uczniów

w szkole,
•

zajęcia interaktywne dla uczniów poza placówką szkolną (CN Kopernik,
CN Eksperyment, Muzeum Jana III Sobieskiego w Warszawie, Pałac
w Wilanowie i inne),

•

szkolenia dla nauczycieli w zakresie realizacji zajęć metodą eksperymentu,

•

adaptację 2 sal dydaktycznych i gabinetu SzOK,

•

wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt służący do realizacji
zajęć metoda eksperymentu,

•

zrealizowano łącznie 88h zajęć z nauczycielem z zakresu zawodoznawstwa,
w tym odbyło się 8 wycieczek do zakładów pracy, testy uczniów z zakresu
preferencji przez doradcę zawodowego (łącznie 170 uczniów),
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•

Jeden nauczyciel ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa
zawodowego.

5. „Zapewnienie

równego

dostępu

do

edukacji

przedszkolnej

dzieciom

z Gminy Miłakowo”.
Projekt przewidywał realizację zadań od początku września 2017 r. Miał na celu:
•

utworzenie

dwóch

oddziałów

przedszkolnych

w

Miłakowie

i w Boguchwałach,
•

zatrudnienie: 2 osoby na pełne etaty nauczyciela oraz 2 osoby w ilości 20/25
etatu, 2 pomoce nauczyciela, 1 pomoc kucharki i logopedę,

•

dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna
w Miłakowie wraz z wyposażeniem placu zabaw,

•

dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego, pomocy dydaktycznych,
zabawek oraz mebli szkolnych na potrzeby Przedszkola w Miłakowie;

•

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społecznoemocjonalne,

•

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii.

6. „Zmieniamy Przyszłość” na lata 2018-2020 ma za zadanie podniesienie
poziomu aktywności społeczno-zawodowej 24 osób (19 K i 5 M) zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, zamieszkałych
Gminę Miłakowo, przez zastosowanie usług aktywnej integracji, w okresie 22
miesięcy. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miłakowie. (patrz str. 42-43)
7. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla samorządów województwa
warmińsko-mazurskiego w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB na doposażenie
jednostki OSP w Miłakowie. W ramach tego jednostki otrzymały następujące
wyposażenie:
•

OSP Boguchwały – piła do drewna, detektor wielogazowy, detektor
napięcia.
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•

OSP

Miłakowo

–

defibrylator,

2

poduszki

wysokociśnieniowe

pneumatyczne, osprzęt do zasilania z butli sprzężonego powietrza
wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.
8. „Aktywna Tablica”
W ramach projektu środki przeznaczono na:
•

wyposażenie 2 sal lekcyjnych w tablice interaktywne, projektory,

•

zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego,

•

przeprowadzenie

szkolenia

nauczycieli

z

zakresu

wykorzystania

nowoczesnego oprogramowania multimedialnego w Filii Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – Szkoła Podstawowa
w Boguchwałach.
9. Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
W ramach zadania w miejscowościach Boguchwały, Książnik, Głodówko, Gudniki
i Stolno powstały siłownie zewnętrzne urządzone w: 5 urządzeń do ćwiczeń, stół do
gry w szachy i warcaby, ławki, kosz na śmieci i nasadzenia zielonych. Sołectwa do
programu zostały wybrane spośród tych, które w funduszu sołeckim miały
zaplanowane siłownie zewnętrzne, a zadeklarowane kwoty zostały przeznaczone na
wkład własny.

Po za tym gmina Miłakowo od kilku lat realizuje program:
„Umiem pływać” - to program powszechnej nauki pływania adresowany do uczniów
klas III szkoły podstawowej. Gmina Miłakowo partycypuje w zakupie biletów wstępu
oraz w transporcie na basen 77 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Miłakowie.
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VII. Fundusz sołecki
Od 2010 roku w gminie Miłakowo funkcjonuje fundusz sołecki. Jest to forma budżetu
partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Obliczane na
podstawie ustawy środki finansowe są przekazywane do dyspozycji poszczególnym
sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez
budżet państwa.

Wysokość funduszu sołeckiego w latach 2010-2019
L.p.

Nazwa jednostki
pomocniczej

Razem
2010

2011

2015

2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2018

2019

Bieniasze
7434,00 7810,14 10011,43 10449,42 12871,63
13936,89
Boguchwały
21305,00 23016,65 29142,19 30512,32 36391,23
39846,42
Głodówko
7750,00 9413,55 11861,73 12539,31 15437,41
17070,36
Gudniki
9256,00 9853,19 11993,89 12051,67 14924,25
16322,07
Henrykowo
6365,00 6930,86 8755,87 9125,83 11246,64
12019,40
Książnik
12511,00 13396,21 17016,13 17938,18 22108,42
23664,66
Miłakowo
24293,00 25861,40 33041,00 34831,40 42762,90
46768,10
Mysłaki
8381,00 8973,91 11300,03 11982,01 14582,15
15293,17
Nowe Mieczysławy
5806,00 6180,87 7995,93 8429,20 10434,15
11411,42
Pityny
8551,00 8999,77 11564,36 12190,99 14496,62
15573,78
Polkajny
0,00 8172,20 10341,84 11285,38 13726,89
15059,33
Raciszewo
6996,00 7422,22 9350,61 9752,80 11588,75
12720,92
Roje
10349,00 11172,12 14240,69 14559,53 17618,32
18660,47
Rożnowo
9596,00 10137,67 12852,96 13514,59 16592,01
18052,49
Stare Bolity
10009,00 10784,20 11498,28 12225,83 15266,36
16742,98
Stolno
6924,00 7370,50 9383,65 9996,62 12272,95
13422,44
Trokajny
6511,00 6956,72 9086,28 9822,46 11631,51
13001,53
Warkałki
9231,00 10008,36 12522,55 12887,62 15950,56
16976,82
Warkały
8673,00 9361,83 11366,12 11564,03 14240,05
15433,47
Warny
0,00
0,00 8755,87 9265,16 11203,88
12206,47
RAZEM
179941,00 201822,37 262081,41 274924,35 335346,68
364183,19
* w latach 2012-2014 oraz w roku 2017 Gmina Miłakowo nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny
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62513,51
180213,81
74072,36
74401,07
54443,60
106634,60
207557,80
70512,27
50257,57
71376,52
58585,64
57831,30
86600,13
80745,72
76526,65
59370,16
57009,50
77576,91
70638,50
41431,38
1618299,00
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Zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w 2018 r.

Lp.

Kwota
Nazwa jednostki
planowana
pomocniczej
2018 r.

Opis merytoryczny
planowanych zadań na dzień
31.12.2018 r.

Kwota
zadania

Kwota
wykonana

Pozostałe
środki

suma
wykonana

Struktura
wykonania %

4

5

6

7

8

9

12 870,63

99,99%

23 389,64

64,27%

23 389,64

64,27%

3 423,98

22,18%

Jednostki pomocnicze
1

1.

2

Bieniasze

3

12871,63

1. Wyposażenie
i zagospodarowanie centrum
rekreacyjno – sportowego
(m. in. doposażenie placu zabaw,
niwelacja terenu placu
wiejskiego).
2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
kosiarki spalinowej).
3. Organizacja imprez
kulturalnych dla dzieci.
1. Budowa
Budowa siłowni
siłowni zewnętrznej
zewnętrznej
1.
oraz wyłożenie
wyłożenie polbruku.
polbruku.
oraz

2.

2.

Boguchwały

36391,23

Boguchwały
36391,23

3.

4.

Głodówko

Gudniki

15437,41

2. Organizacja
Organizacja spotkań
spotkań
2.
integracyjno - kulturalnych dla
dzieci.
3. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup wykaszarki
spalinowej, zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
kosiarki i wykaszarki spalinowej,
zakup impregnatu do
konserwacji mebli ogrodowych).
4. Rozbudowa oświetlenia
ulicznego.
1. Wyposażenie
i zagospodarowanie centrum
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Zakup materiałów na budowę
piłkochwytu, doposażenie placu
zabaw i siłowni zewnętrznej).
2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup wykaszarki
spalinowej, zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
kosiarki i wykaszarki
spalinowej).
3. Organizacja imprez
kulturalnych dla dzieci.

1. Wyposażenie
i zagospodarowanie centrum
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Doposażenie placu zabaw
i altany ogrodowej, budowa
14924,25 siłowni zewnętrznej).
2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup kosiarki
spalinowej, paliwa i akcesoriów,
zakup kwiatów).
1. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
wykaszarki spalinowej)

5.

Henrykowo

11246,64

2. Wyposażenie
i zagospodarowanie centrum
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Naprawa i konserwacja altany
ogrodowej).
3. Organizacja spotkań
integracyjnych dla dzieci.
4. Zakup materiałów na budowę
traktu pieszo - jezdnego.
1. Zakup i montaż wiaty
przystankowej

6.

Książnik

22108,42

2. Organizacja spotkań
integracyjno - kulturalnych dla
dzieci.

11 500,00

11 499,00

1,00

1 371,63

1 371,63

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00
000,00
24

11 000,00
000,00
11

13 000,00
000,00
13

0,00

0,00

0,00

4 391,23

4 389,64

1,59

8 000,00

8 000,00

0,00

12 450,84

437,41

12 013,43

2 486,57

2 486,57

0,00

500,00

500,00

0,00

11 924,25

919,57

11 004,68
3 919,57

3 000,00

3 000,00

495,99

495,99

0,00

1 759,85

1 752,30

7,55

0,00

0,00

0,00

8 990,80

8 990,80

0,00

6 297,60

6 297,60

0,00

500,00

500,00

0,00

26,26%

0,00

11 239,09

99,93%

7 605,45

34,40%
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1. Zakup i montaż wiaty
przystankowej
2. Organizacja spotkań
integracyjno - kulturalnych dla
dzieci.

6.

Książnik

22108,42

3. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. zakup paliwa i
akcesoriów do eksploatacji
kosiarki
i wykaszarki spalinowej).
4. Budowa placu zabaw
i siłowni zewnętrznej.

1. Zakup lampy fotowoltaicznej.

8.

Mysłaki

Nowe
Mieczysławy

14582,15

10434,15

Pityny

14496,62

11.

Polkajny

Raciszewo

13726,89

11588,75

500,00

0,00

810,82

14 500,00

807,85

1,49

3. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
kosiarki i wykaszarki spalinowej,
zakup polbruku).

0,00

0,00

0,00

4. Naprawa dróg gminnych
w miejscowości (zakup tłucznia).

10 682,15

10 664,97

17,18

1. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(zakup paliwa i akcesoriów do
eksploatacji wykaszarki
spalinowej, zakup kwiatów).

1 034,15

1 033,95

0,20

2. Zakup materiałów na naprawę
drogi gminnej.

8 900,00

8 900,00

0,00

500,00

499,70

0,30

10 467,72

10 467,72

0,00

128,90

128,90

0,00

500,00

500,00

0,00

4. Zakup lampy fotowoltaicznej.

3 400,00

3 400,00

0,00

1. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup kosiarki
spalinowej, paliwa i akcesoriów
do jej eksploatacji).

2 726,89

2 726,87

0,02

2. Rozbudowa oświetlenia
ulicznego.
1. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(zakup wykaszarki spalinowej
i akcesoriów do eksploatacji
kosiarki i wykaszarki spalinowej,
zakup rynien do altany
ogrodowej).

11 000,00

10 999,99

0,01

3 962,75

3 948,17

14,58

7 626,00

34,40%

14 563,48

99,87%

10 433,65

100,00%

14 496,62

100,00%

13 726,86

100,00%

11 574,17

99,87%

0,00 14 500,00

498,51

1. Wyposażenie
i zagospodarowanie centrum
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Zakup materiałów na budowę
grilla, zakup namiotu
imprezowego, zrobienie
przyłącza elektrycznego do
altany ogrodowej).
2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do wykaszarki
spalinowej).

7 605,45
2,97

500,00

2. Budowa placu zabaw.

30

500,00

0,00

3. Organizacja spotkań
integracyjnych dla dzieci.

10.

0,00

3 400,00

3. Organizacja spotkań
integracyjnych dla dzieci.

9.

6 297,60

3 400,00

2. Organizacja imprez
kulturalnych dla dzieci.
7.

6 297,60

7 626,00

0,00
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1. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
wykaszarki spalinowej).
12.

Roje

17618,32

2. Wyposażenie
i zagospodarowanie miejsc
rekreacyjno – sportowych
(m. in. Wykonanie pomostu,
partycypacja w kosztach
naprawy drogi gminnej).
3. Organizacja spotkań
integracyjno - kulturalnych dla
dzieci.
1. Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w Rożnowie (m. in.
Sporządzenie dokumentacji,
zakup materiałów).

13.

14.

14.

15.

Rożnowo

Stare Bolity

Stare Bolity

Stolno

16592,01

17.

Trokajny

Warkałki

500,00

0,00

16 618,32

16 616,32

2,00

500,00

499,98

0,02

14 500,00

14 500,00

0,00

17 616,30

99,99%

16 592,00

100,00%

2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
wykaszarki i kosiarki spalinowej,
zakup cementu, polbruku).

2 092,01

2 092,00

0,01

15266,36

1. Utrzymanie
Utrzymanie ii doposażenie
doposażenie
1.
świetlicy wiejskiej.
wiejskiej.
świetlicy

000,00
11 000,00

000,00
11 000,00

0,00
0,00

15 253,75

99,92%

15266,36

2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
wykaszarki i kosiarki
spalinowej).

766,36

753,76

12,60

15 253,75

99,92%

3. Organizacja imprez
kulturalnych dla dzieci.

500,00

500,00

0,00

13 000,00

12 999,99

0,01

772,95

763,70

9,25

2 262,38

18,43%

1 000,00

998,68

1,32

500,00

500,00

0,00

5 024,63

5 024,63

0,00

5 386,03

5 351,64

34,39

11 597,12

99,70%

1 220,85

1 220,85

0,00

14 900,00

14 900,00

0,00
15 949,85

100,00%

12272,95

4. Budowa i wyposażenie altany
ogrodowej.
1. Wyposażenie
i zagospodarowanie centrum
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Niwelacja terenu, zakup sprzętu
AGD, zakup sprzętu
sportowego).
2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do wykaszarki
spalinowej, zakup kwiatów).
3. Organizacja spotkań
integracyjnych dla dzieci.

16.

500,00

11631,51

15950,56

1. Naprawa dróg gminnych
w miejscowości Trokajny.
2. Wyposażenie świetlicy
wiejskiej.
3. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości.
1. Zagospodarowanie placu
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Wyłożenie polbruku, budowa
grilla, doposażenie świetlicy
wiejskiej).
2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
wykaszarki).
3. Organizacja Spotkań
integracyjno - kulturalnych dla
dzieci.

550,56

549,85

0,71

500,00

500,00

0,00
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18.

19.

20.

Warkały

Warny

Miłakowo

Ogółem

1. Wyposażenie
i zagospodarowane centrum
rekreacyjno - sportowego (m. in.
Budowa i wyposażenie placu
zabaw, niwelacja terenu).
2. Organizacja spotkań
integracyjno - kulturalnych dla
dzieci.
3. Naprawa dróg gminnych
14240,05 w miejscowości (m. in.
Udrożnienie rowów
melioracyjnych).
4. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(m. in. Zakup paliwa
i akcesoriów do eksploatacji
wykaszarki spalinowej).
5. Rozbudowa oświetlenia
ulicznego.
1. Budowa chodnika przy drodze
gminnej w Warnach.
11203,88 2. Utrzymanie terenów zieleni
i poprawa estetyki miejscowości
(zakup paliwa i akcesoriów do
kosiarki spalinowej).
1. Utwardzenie nawierzchni
drogi na ul. Młyńskiej
w Miłakowie.
42762,90
2. Zakup namiotów i pawilonów
ogrodowych na organizację
wydarzeń kulturalnych.

335346,68

6 742,00

6 642,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4 100,00

4 100,00

0,00

398,05

398,05

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

203,88

203,22

0,66

40 000,00

40 000,00

0,00

2 762,90

2 762,90

0,00

14 140,05

99,30%

11 203,22

99,99%

42 762,90

100,00%

335 346,68 274 620,71 60 725,97 274 620,71

81,89%

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

Różnica pomiędzy zaplanowanymi środkami w 2018 r. na fundusz sołecki a środkami
wydatkowanymi w 2018 roku wynika z opóźnienia wyboru wykonawcy na realizację
zadania pn. „Otwarte Strefy Aktywności”, przez co wykonanie przesunięto na 2019 r.
Reasumując, zrealizowano wszystkie założone przedsięwzięcia, ale nie wszystkie ujęto
jako wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 274.620,71 zł.
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VIII. Promocja gminy
Na promocję gminy w 2018 r. wydano 74.548,39 zł.
Ogłoszenia w prasie wiązały się z kosztami w kwocie 10.700,28 zł.
W roku 2018 rozpoczęto współpracę z TV Kopernik z Olsztyna w zakresie realizacji
materiałów filmowych. Koszty realizacji 10 materiałów filmowych wyniosły 13.800,00
zł.
Gmina nie prowadziła żadnych tytułów prasowych.
Wydano 1 biuletyn na temat prowadzonych inwestycji. Jego wydanie wiązało się
z wydatkami w wysokości 7.029,92 zł.
Ważnym elementem wszelkich działań promocyjnych jest właściwe oznakowanie
inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera się na herbie
który

gminy,

stosowany

jest

w

oznakowaniu

działań

własnych

gminy,

współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Burmistrza
Miłakowa.
Promocja w 2018 realizowana była w następujących obszarach:
•

prowadzenie strony internetowej www.milakowo.eu,

•

prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook,

•

publikacje w prasie lokalnej,

•

audycje radiowo-telewizyjne: TV Kopernik z Olsztyna,

•

kanał ogłoszeniowy w Telewizji kablowej INTELLY,

•

mecenat gminy (współorganizacja imprez inicjowanych przez inne
podmioty, patronat).

W ramach promocji gminy i zdrowego stylu życia została podpisana umowa z AZS
Olsztyn w ramach Projektu „Partnerstwa Regionalnego”. Projekt powstał z myślą
o budowie trwałej, partnerskiej współpracy. Jego celem jest dążenie do realizacji
pozytywnego i efektywnego promowania wizerunku Gminy przez Klub w zakresie
występów męskiej drużyny Indykpol AZS Olsztyn w siatkarskiej Plus Lidze. Istotnym
aspektem jest propagowanie zdrowego trybu życia, promowanie piłki siatkowej a także
wspieranie partnerskiej relacji Gminy z Klubem. W ramach umowy kilku siatkarzy
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wraz z trenerem i Prezesem AZS Olsztyn spotkało się z naszą młodzieżą szkolną na
pokazowym treningu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Gmina Miłakowo sfinansowała poczęstunek dla uczestników konkursu i zaproszonych
gości podczas Finału Konkursu Biblijnego, który odbył się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym.
Z końcem roku 2018 r. zakończono współpracę z Gazetą Morąską w zakresie wykupu
½ strony na tzw. „Wieści Gminne”. Powodem podjęcia takiej decyzji były kwestie
finansowe oraz techniczna obsługa Gminy.

Ponadto w ramach promocji gminy uruchomionych jest w sumie 24 e-usługi oraz punkt
zatwierdzania profili zaufanych w ramach Projektu „E-urzędy na Warmii i Mazurach”:

Lp. Nazwa e-usługi
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1.

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych

2.

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

4.

Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

5.

Nadanie numeru porządkowego budynku

6.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – usługa lokalna

7.

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

8.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

9.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

10.

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

11.

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

12.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

13.

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

14.

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

15.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

16.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

17.

Deklaracja na podatek rolny
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18.

Deklaracja na podatek leśny

19.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

20.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

21.

Informacja w sprawie podatku rolnego

22.

Informacja w sprawie podatku leśnego

23.

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan
zaległości

24.

Złożenie wniosku o wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie - Referat Organizacyjny

IX.

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wykonuje jedna spółka komunalna: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. będąca w 100% własnością gminy Miłakowo.
Na 2018 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 1.938.000,00 zł w tym
zwłaszcza wpływy ze sprzedaży wody 681.000,00 zł, odbiór ścieków 753.000,00 zł.
Przewidziano wydatki w wysokości 1.932.000,00 zł, w tym zwłaszcza koszty związane
z dostawą wody 681.000,00 zł, koszty związane z odbiorem ścieków 753.000,00 zł.
Wskazane założenia nie zostały wykonane, gdyż wystąpiły niespodziewane koszty
związane z remontem dmuchaw oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł, odprawa byłego
Prezesa Zarządu – 26.000,00 zł. Ponad to odbiór ścieków był niższy niż zakładano
w taryfie.
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:
❖ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie,
❖ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie, w tym Filia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – Szkoła
Podstawowa w Boguchwałach,
❖ Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie (jednostka z osobowością prawną,
która otrzymuje dotacje).
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W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie:
❖ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie
•

Plan dochodów 22.000,00 zł, wykonanie 18.977,79 zł tj. 86,26%

•

Plan wydatków 9.466.232,00 zł, wykonanie 9.345.810,69 zł tj. 99%

❖ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie (w tym Filia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – Szkoła
Podstawowa w Boguchwałach)
•

Plan dochodów 820.524,00 zł, wykonanie 718.107,51 zł tj. 87,52%

•

Plan wydatków 8.187.607,93 zł, wykonanie 8.144.759,65 zł tj.
99,48%

❖ Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie Dotacja planowana i wykonana
w kwocie 623.000,00 zł tj. 100%

X. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy w 2018 r. funkcjonowało 4 prywatne podmioty lecznicze. Żadne
z nich nie jest zarządzane przez gminę. Gmina dzierżawi jedynie budynek przy
ul. Kopernika na działalność Ośrodka Zdrowia, w którym mieści się:
❖ NZOZ Błażej Boguta Gabinet Lekarza Medycyny Rodzinnej, Pielęgniarka
Środowiskowa, Położna Środowiskowa, Pielęgniarka Medycyny Szkolnej
❖ Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Alicja Myślak
Oprócz tego na terenie gminy praktykę lekarską prowadzą:
❖ Kontraktowy Gabinet Stomatologiczny Piotr Martyniak
❖ Wanda Gesek – Gabinet Rehabilitacyjny „Gabi”
Na terenie gminy nie ma szpitala. Ze specjalistycznej opieki zdrowotnej mieszkańcy
korzystają głównie w oddalonym o 14 km Morągu oraz w Olsztynie.
Funkcjonuje 1 apteka.
Zrealizowano następujące programy zdrowotne:
❖ Badania mammograficzne
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W Miłakowie odbyły się badania mammograficzne dwa razy w ciągu roku:
2 lutego i 12 kwietnia. Badania wykonała firma z Brzezin - Medica Badania Sp. z o.o.
w ramach umowy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Narodowego Funduszu
Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi.
Gmina nie ponosi kosztów badań. Udostępnia się parking przy Urzędzie i energię
elektryczną.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 21 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 18 podmiotów.
Przyczyną spadku ilości zezwoleń jest zamknięcie działalności gospodarczej.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
❖ Przeprowadzenie warsztatów DIALOG w zakresie uzależnień. Organizacja
imprezy "Rodzina a uzależnienia współczesne zagrożenia" - otwarcie placu
zabaw. Głównym celem przeprowadzonych działań była popularyzacja
aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy
Miłakowo oraz promocja imprez i wydarzeń kulturalnych. Prelekcja na temat
uzależnień i przemocy w rodzinie. Umieszczenie nazwy i logo sponsora na
wszystkich materiałach promujących imprezę. Umieszczenie banera GKRPA
na scenie podczas imprezy. Artykuł prasowy.
Przeznaczono kwotę: 6.720,00 zł.
❖ Służba policyjna w zakresie eliminowania spożywania alkoholu w miejscach
publicznych, jak również eliminowanie spożywania używek przez młodzież.
Przeznaczono kwotę: 4.000,00 zł.
❖ Realizacja zadań realizowanych w ramach projektu "Odpowiedzialni każdego
dnia". II edycja finansowanego z funduszu profilaktyki i rozwiązywania
problemów

alkoholowych

realizowanego

projektu

oraz
było

przeciwdziałania
podniesienie

narkomanii.

bezpieczeństwa

Celem
uczniów,

zwiększenie współpracy z organizacjami i instytucjami w środowisku
lokalnym. Adresatami tych działań byli uczniowie klas III i VII szkoły
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podstawowej oraz II i III gimnazjum, około 240 uczniów. Przeznaczono
kwotę: 2.686,50 zł. W ramach działań zrealizowano warsztaty:
•

"Spójrz inaczej": przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla
uczniów VI klas z zakresu profilaktyki, uzależnienia, przemocy;

•

konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej;

•

organizacja „Dnia profilaktyki”.

❖ Zakup pół pakietu „Przemoc boli. Cyberprzemoc” w kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Cyberprzemoc – umiem rozpoznać, wiem jak reagować,
zapobiegać. „Nie karm Trolla – Przemoc boli”. Cyberprzemoc – Niby
wirtualna a prawdziwie boli.”. Przeznaczono kwotę: 1.282,89 zł.
❖ Organizacja Dnia Rodziny przez SOSW w Miłakowie i Dnia Rodziny
w Sołectwie Boguchwały w ramach propagowania wartości rodzinnych,
radosne przeżywanie dnia bez nałogów, używek. Spotkania miały charakter
profilaktyczny. Uczestnicy – ok. 150 osób. Organizacja "Festynu bez
nałogów" - Festyn w ogrodach klasztornych - koncert zespołu cygańskiego
oraz zespołu folklorystycznego Warmianki.
Przeznaczono kwotę: 1.600,00 zł.
❖ Program profilaktyczny "Sam przyjacielem sobie bądź", który został
przeprowadzony przez Profilaktyka-praktyka, terapeutę uzależnień, muzyka
i gitarzystę który jest związany z profilaktyką uzależnień od roku 2009.
Celem programu było ograniczenie inicjowania i używania palenia
papierosów,

dopalaczy

i

jak

narkotyków,

również

ograniczenie

mechanizmów i postaw sprzyjających rozwojowi przemocy. Program
profilaktyczny

oparty

był

na

strategii

Wszechstronnego

Wpływu

Społecznego. W spotkaniu wzięli udział również rodzice gdzie terapeuta
poruszał zagrożenia współczesnego świata.
Przeznaczono kwotę: 1.000,00 zł.
❖ Przeprowadzenie w wytypowanych placówkach prowadzących sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych,

badania pod hasłem „Zakup

kontrolowany – Tajemniczy Klient”. Przeprowadzone w 15 punktach
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sprzedaży w miejscowościach: Miłakowo, Boguchwały, Mysłaki, Książnik,
Wojciechy. Badanie miało na celu zidentyfikowanie istniejącego stanu rzeczy
dotyczącego prowadzonej polityki sprzedażowej, właściwego oznaczenia
sklepu pod względem wymagań ustawy (naklejki i tabliczki informujące
o odpowiedniej sprzedaży alkoholu oraz tytoniu), postawy względem
podawania alkoholu osobom niepełnoletnim, czy też wiedzy dotyczącej
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przeznaczono kwotę: 2.200,00 zł.
❖ Realizacja

programu

ANKLAD,

które

dotyczyło

substancji

psychoaktywnych.
W tym: szkolenie 2 nauczycieli (pedagog, psycholog) z ZSP Miłakowo.
Szkolenie

dwudniowe

w

Ośrodku

Kształcenia

Administracyjnego

w Ostródzie. Szkolenie dla rodziców organizowanie przez GKRPA.
Warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków
i substancji psychoaktywnych organizowane w okresie 5.11.2018 r., w ZSP
Miłakowo. Uczestnictwo 168 uczniów klas 7, 8 i 3 klas gimnazjum. Łącznie
odbyło się 7 warsztatów. Przeznaczono kwotę: 2.605,00 zł.
❖ Kolonie letnie profilaktyczne dla 15 dzieci z rodzin, w których występuje
problem alkoholowy. Wyjazd młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
szlakiem św. Jana Pawła II. Główne założenia działań w ramach patriotycznej
wycieczki śladami św. Jana Pawła II - koncentracja wokół przeciwdziałania
zachowań ryzykownych i niepożądanych przez skutecznie prowadzoną
profilaktykę zachowań. Grupa liczyła 17 osób z opiekunem. Koszt transportu
zakupu gadżetów (przypinki odblaskowe do tornistrów) dla klas 1-4 ZSP
Miłakowo. Wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z Dniem Miłakowa
do zabawy integracyjnej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Przeznaczono kwotę: 18.850,99 zł.
❖ Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień, przemocy
i ochrony zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłakowie,
prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków.
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Głównym celem tych warsztatów było zapobieganie uzależnieniom od
narkotyków i alkoholu. Przeznaczono kwotę: 1.600,00 zł.
W 2018 r. do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 19
zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. Nie odebrano zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

XI.

Pomoc społeczna

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy
Miłakowo jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).
Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia
potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy
społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej,
rozwój czy rozwijanie nowych form pomocy.
Siedziba MOPS mieściła się w budynku Urzędu Miejskiego w Miłakowie.
System pomocy społecznej w gminie obejmuje wsparciem 10,59% ogółu mieszkańców
gminy.
Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych stanowi 14,56% mieszkańców
gminy.
System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie
zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na
utrzymanie dzieci.
Na 1 stycznia 2018 r. 477 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień
31 grudnia 2018 r. – 454 rodziny.
Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek
roku - 470, a na koniec roku – 551.
Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 2.413.362,26 zł, a kwota zasiłków
pielęgnacyjnych – 458.499 zł.
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W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu
alimentacyjnego. Liczba korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego to
1,09% mieszkańców gminy.
Wśród

rodzin

pobierających

świadczenie

wychowawcze

dominują

rodziny

wychowujące dwoje dzieci. Rodziny wielodzietne, czyli z przynajmniej trojgiem dzieci
stanowią 16% tej populacji.
Na początek 2018 r. 460 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na
koniec 2018 r. – 429 rodzin.
Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2018 r. 51,74% rodzin,
a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 48,26% rodzin.
Na początku roku 2018 r. szacowano, że 281 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod
koniec 2018 r. szacowano tę grupę na 242 osoby. Przyczyną spadku jest podjęcie
zatrudnienia, otrzymanie świadczeń z ZUS (emerytury, renty), świadczenia rodzinne,
świadczenia wychowawcze (500+), wyjazd za granicę.
Urząd Miejski wydaje również Kartę Dużej Rodziny. Jest to system zniżek, stworzony
z myślą o rodzinach wielodzietnych. Po otrzymaniu Karty mogą oni skorzystać
z różnego rodzaju ulg: w sklepach spożywczych, usługowych (np. usługi
telekomunikacyjne czy medyczne), w wielu instytucjach kulturalnych (np. kino, teatr,
opera), ośrodkach sportowych (baseny, siłownie), obiektach turystycznych (np.
wycieczki autokarowe i samolotowe), centrach rozrywki (np. kręgielnia). Karta Dużej
Rodziny to zniżki w wielu różnych placówkach - nie tylko państwowych, ale
i prywatnych - są one oznaczone specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny". Karta dedykowana jest rodzinom z minimum trójką dzieci, a przy jej
przyznawaniu nie są brane pod uwagę dochody. Wydawana jest bezpłatnie każdej
osobie, która została zgłoszona we wniosku. Oprócz spersonalizowanej karty
plastikowej dostępna jest także jej elektroniczna wersja (na urządzeniach mobilnych).
Od stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na nowych zasadach,
w związku z czym powiększyło się grono osób, które mogą ją otrzymać.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 29 osób, w tym
4 osoby w wieku produkcyjnym oraz 25 osób w wieku poprodukcyjnym, w tym 4 osoby
poniżej kryterium dochodowego oraz 25 osób powyżej kryterium dochodowego.
MOPS wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby ubogie i osoby
podwyższonego ryzyka.
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
to wsparcie dla najuboższych mieszkańców. Przy aktywnym współudziale placówek
oświatowych, zapewnia potrzebującym gorący posiłek.
Koszt programu: 170.215,05 zł
Wkład własny: 35.215,05 zł
Dofinansowanie: 135.000,00 zł
W ramach programu z dożywiania korzysta 452 osób (w tym 182 dzieci) i wydawane
jest ok. 25.229 posiłków.

Na terenie gminy nie funkcjonowały placówki interwencyjne, socjalizacyjne,
specjalistyczno-terapeutyczne, wsparcia dziennego czy stacjonarnej pomocy społecznej
tj. domy pomocy społecznej, noclegownie, schroniska czy ośrodki wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie jest realizatorem projektu
„Zmieniamy Przyszłość” na lata 2018-2020.
W roku 2018 w ramach projektu zostały wydatkowane środki z UE w kwocie 24.720,00
zł oraz środki z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.800,00 zł.
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W toku realizacji projektu 12 uczestników otrzymało wsparcie w formie zasiłków
okresowych, uczestniczyło w treningu umiejętności społecznych oraz skorzystało
z indywidualnej pomocy psychologa, który wytyczył indywidualne ścieżki ich
reintegracji.
Na realizację projektu „Zmieniamy Przyszłość” w latach 2019-2020 zostaną
przeznaczone środki z UE w kwocie 324.585,66 zł oraz środki z dotacji celowej
z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 57.600,00 zł.
W latach 2019-2020 uczestnicy również otrzymają wsparcie w formie zasiłków
okresowych, będą uczestniczyć w treningu umiejętności społecznych oraz skorzystają
z indywidualnej pomocy psychologa, który wytyczy indywidualne ścieżki ich
reintegracji. Dodatkowo zostaną przeprowadzone kursy zawodowe i staże zawodowe
dla uczestników projektu. Uczestnicy wezmą również udział w wyjazdach
integracyjnych.

XII.

Rynek pracy

Zarówno w Polsce, jak i na lokalnym rynku pracy od 5 lat odnotowywany jest wzrost
gospodarczy. Powyższe niesie za sobą większe zapotrzebowanie firm na produkcję,
a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Największą stopę bezrobocia
odnotowano w 2013 r. Podaje się ją dla Polski, województw i dla powiatów, nie ma
możliwości podania stopy bezrobocia dla poszczególnej gminy.
W powiecie ostródzkim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano również w 2013 r.,
gdzie

wynosiła 24,3%. We wrześniu 2018 r. stopa ta wynosiła już 10,8%.

W Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2013 r. stopa bezrobocia wynosiła 21,7%, a w 2018 r. - 9,9%, w Polsce w 2013 r. - 13,4%, a w 2018 r. - 5,7%.
Liczba osób bezrobotnych na przełomie pięciu lat również uległa zmianie. Na dzień 31
grudnia 2014 r. w powiecie ostródzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła
7.367 osób, zaś w październiku 2018 r. – 3.977 osób, co oznacza dla powiatu spadek
o 3.390 osób (47%).
Gmina Miłakowo w 2014 r. miała liczbę osób bezrobotnych w ilości 566 osób, a
w 2018 r. - 321 osób, w tym w mieście 112 osób, a w gminie 209 osób.
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Struktura demograficzno-społeczna osób bezrobotnych w gminie i mieście Miłakowo
przedstawia się następująco:
•

zarejestrowanych kobiet jest 59%

•

osób z prawem do zasiłku - około 13 %

•

osób niepełnosprawnych - 6%

•

długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) - 65%

•

powyżej 50 roku życia - 29%

•

bez kwalifikacji zawodowych - 46%

•

bez doświadczenia – 22%

•

posiadające dziecko do 6 roku życia – aż 25%

Wykształcenie osób bezrobotnych przedstawia się następująco:
•

wyższe – 6%

•

policealne i średnie zawodowe - 11%

•

średnie ogólnokształcące – 11%

•

zasadnicze zawodowe – 28%

•

gimnazjum i poniżej – 44%

Osoby w wieku do 34 lat stanowią 39% wszystkich bezrobotnych znajdujących się
w ewidencji, natomiast drugą w kolejności grupę stanowią osoby w wieku od 35 lat do
44 lat – tj. 20%, czyli osoby najbardziej aktywne stanowią prawie 59% wszystkich
zarejestrowanych bezrobotnych.
Niepokojącym zjawiskiem na lokalnym rynku pracy jest wysoki udział ludzi młodych
tj. do 24 roku życia - 13% ogółu.
W gminie Miłakowo bezrobotni według stażu pracy przedstawiają się następująco:
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•

do 1 roku – 17%

•

od 5 – 10 lat – 13%

•

od 10 – 20 lat – 17%

•

od 20 – 30 lat – 5%

•

od 30 i więcej – 2%

•

bez stażu – 18%
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Liczną grupę 45% ogółu bezrobotnych stanowią osoby o krótkim stażu pracy tj. do 5 lat
lub bezrobotni, którzy dotychczas nie pracowali – 18%.
Najgorsza sytuacja w ofertach pracy dotyczy kobiet, osób niewykwalifikowanych, osób
powyżej 50 roku życia i osób bez doświadczenia zawodowego.
Od stycznia do października 2018 r. odnotowano ogółem 979 ofert pracy, w tym 265
miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 614 miejsc aktywizacji
zawodowej. Najbardziej poszukiwanym zawodem przez pracodawców jest: stolarz,
technik technologii drewna, kierowca samochodu ciężarowego, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik, elektryk, monter dociepleń budynków, krawiec,
sprzedawca, kucharz, brukarz, operator maszyn, magazynier, pracownicy budowlani
i obsługi drzewnej.
Pracodawcy głównie szukają ludzi wykwalifikowanych. Najbardziej poszukiwanymi
zawodami są inżynierowie budownictwa czy robót drogowych.
Najwięcej bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest zarejestrowanych w zawodach
humanistycznych tj. politolodzy, administracja (coraz mniej).
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu wysyła do Urzędu zaktualizowane oferty
pracy, które zamieszczane są na stronie ogłoszeniowej w Telewizji kablowej
INTELLY, przekazywane są do MOPSU oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń.
Istnieją trzy grupy osób bezrobotnych.
Na podstawie ankiet Urząd Pracy przypisuje daną osobę bezrobotną do odpowiedniego
profilu. Istnieją trzy profile:
❖ Profil I - bezrobotni, którzy są aktywni na rynku pracy i nie potrzebują pomocy
z Urzędu Pracy przy szukaniu pracy, ponieważ są w stanie znaleźć ją sami,
❖ Profil II - bezrobotni, którzy chcieliby znaleźć pracę, ale potrzebują wsparcia
z Urzędu Pracy poprzez np. programy aktywizacyjne,
❖ Profil III - głównie kobiety, które mają małe dzieci, jak również bezrobotni
którzy mają problemy z dojazdami do pracy, albo w ogóle nie chcą pracować.
Urząd Pracy współpracuje z opieką społeczną. Osoby bezrobotne z II i III profilu są
kierowane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, jak również z III profilu
osoby są kierowane na prace społecznie-użyteczne.
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W roku 2018 r. MOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie
koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie-użytecznych. Celem programu
było

uaktywnienie

osób

długotrwale

bezrobotnych,

bez

prawa

do

zasiłku

i korzystających z pomocy społecznej.
Realizacja programu: marzec – listopad 2018 r.
Ilość osób: 12
Osoby zakwalifikowane do programu wykonywały prace porządkowe na terenie gminy
przez 10 godzin w tygodniu, a więc 40 godzin w miesiącu. Za prace wypłacane jest
świadczenie w wysokości 324 zł za miesiąc.
Łączna kwota świadczeń do wypłaty osobom uprawnionym to 33.114,40 zł, w tym:
•

refundacja z funduszu płacy 20.619,24 zł

•

koszt własny 12.495,16 zł

XIII. Pomoc Żywnościowa
W 2018 roku w dalszym ciągu realizowany jest Program Operacyjny Pomocy
Żywnościowej 2014 – 2020.
❖ Liczba wydań żywności w 2018 roku – 7 razy.
❖ Ilość wydanej żywności – 88.932,00 kg.
❖ Wartość wydanej żywności – 328.295,82 zł.
❖ Partycypacja w kosztach z budżetu Gminy Miłakowo – 12.000,00 zł.
❖ Liczba osób zakwalifikowanych do Programu na dzień 01.01.2018 r. – 1350
osób.
❖ Liczba osób zakwalifikowanych do Programu na dzień 31.12.2018 r. – 1247
osób.
❖ Wydawane produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny,
makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki
maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet
z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, gulasz wieprzowy
z warzywami, gołąbki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy.
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W Miłakowskim Domu Kultury odbywały się warsztaty dla Beneficjentów Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.
Warsztaty z zakresu:
•

edukacji ekonomicznej,

•

warsztaty kulinarne pod nazwa „Wiosenne smaki”,

•

budżet domowy,

•

warsztaty dietetyczne „Zdrowe żywienie od A do Z”,

•

spotkania terapeutyczne, podczas których podopieczni mogli skorzystać
z pomocy psychologiczno-terapeutycznej.

XIV. Infrastruktura
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2018 r. 53.75400 km dróg. Drogi
asfaltowe stanowiły ok. 5,7% wszystkich dróg. Drogi utwardzone stanowiły
w poprzednim roku, odpowiednio, 10,8%.
WYKAZ DRÓG GMINNYCH

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa drogi
(wewnętrzna) Pawełki
- dr. pow.nr. 1160N
(wewnętrzna) Warkały-Stare Bolity
(wewnętrzna)
Stare Bolity-kol. Stare Bolity
(wewnętrzna) Stare Bolity-Ponary
(wewnętrzna)
Roje - dr. gm. nr 151004 N
(wewnętrzna)
dr. gm. nr. 151004 N-Książnik
dr. gm. nr. 151004 N-Książnik
(wewnętrzna)
Janowo - dr. pow. nr. 1195 N
Pojezierce-Boguchwały
(wewnętrzna) Miłakowo - dr. pow.
nr. 1199 N (Książnik kol.)
Boguchwały kol.- Boguchwały

Długość
w obrębie
Gminy
Miłakowo
[m]

Rodzaj
nawierzchni

Zarządca

3150

Grunt

GM

2012
717

Grunt
Grunt

GM
GM

5400
180

Grunt
Grunt

GM
GM

3242

Grunt

GM

3472
1158

Grunt
Grunt

GM
GM

2564
1528

Grunt
Grunt

GM
GM

1480

Grunt

GM
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Długość
w obrębie
Gminy
Miłakowo
[m]

Rodzaj
nawierzchni

Zarządca

Lp.

Nazwa drogi

12.

(wewnętrzna) Polkajny-Pityny
(wewnętrzna) dr. pow. nr. 1201 N
Mysłaki-Raciszewo
dr. pow. nr. 1201
(Bieniasze)-Nowe Mieczysławy
dr. pow. nr. 1201 N
(Mysłaki)-Trokajny
(wewnętrzna) dr. pow. nr. 1199 N
(Książnik) - gr. gm. (Włodowo)
(wewnętrzna)
Trokajny-Boguchwały
(wewnętrzna) dr. pow. 1162N –
Miejski Dwór
(wewnętrzna) dr. pow. 1162N –
Gilginia
Miłakowo - ul. Bema (D)
Miłakowo - ul. Chopina (L)
Miłakowo - ul. Dworcowa (L)
Miłakowo - ul. Jagiełły (D)
(wewnętrzna) Miłakowo
- ul. Leśna
Miłakowo - ul. Lipowa (L)
Miłakowo - ul. Kajki (D)
Miłakowo - ul. Kaszubska(L)
Miłakowo - ul. Katowicka (D)
Miłakowo- ul. Kilińskiego (L)
Miłakowo- ul. Kołłątaja (L)
Miłakowo- ul. Konopnickiej (L)
Miłakowo - ul. Kościelna (D)
Miłakowo - ul. Kościuszki (L)
Miłakowo - ul. Mazowiecka (L)

1279
2697

Grunt
Grunt

GM
GM

1472

Grunt

GM

1786

Asfalt/Grunt

GM

4331

Grunt

GM

5644

Grunt

GM

640

Asfalt

GM

1562

Bruk/Grunt

GM

137
850
665
130
626

Grunt
Bruk/Grunt
Beton/Grunt
Trelinka/Grunt
Grunt

GM
GM
GM
GM
GM

156
118
672
72
145
190
131
138
546
780

Kostka
Grunt

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

Miłakowo - ul. Mickiewicza (L)
Miłakowo - ul. Młyńska (L)
Miłakowo - ul. Morąska (D)
Miłakowo - ul. Mostowa (D)
(wewnętrzna) Miłakowo
ul. Olsztyńska

632
276
221
129
190

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Asfalt(129m)/Kostka

Bruk/Grunt
Kostka
Asfalt
Asfalt
Bruk/Grunt
Kostka
Asfalt (215 m)
/Kostka/Płyty
betonowe

Asfalt
Asfalt
Bruk/Grunt
Kostka brukowa
Kostka brukowa

GM
GM
GM
GM
GM
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Lp.

Nazwa drogi

40.
41.

Miłakowo - ul. Okrężna (L)
Miłakowo - ul. Orzeszkowej (D)
Miłakowo
ul. Osiedle Kolorowe (L)
Miłakowo - ul. Poznańska (D)
Miłakowo - ul. Prusa (L)
Miłakowo - ul. Szkolna (D)
Miłakowo - ul. Słoneczny Stok (D)
Miłakowo - ul. Topolowa (ZDP)
Miłakowo - ul. Wł. Włodyki (L)

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Długość
w obrębie
Gminy
Miłakowo
[m]

263
218
240
86
306
377
112
495
180

Rodzaj
nawierzchni
Asfalt
Grunt
Kostka
brukowa/Grunt
Bruk/Grunt
Grunt
Grunt
Bruk
Bruk/Grunt
Asfalt

Zarządca

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

(1107 dr. 528)

Razem: 53395 m
53.39500 km
*Na czerwono oznaczono drogi publiczne, które zlokalizowane są poza granicami miasta.
Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej

Długość ścieżek rowerowych w 2018 r. wynosiła 81,9 km
❖ Szlak żółty: 20,6 km
❖ Szlak zielony: 20,9 km
❖ Szlak czerwony: 31,1 km
❖ Szlak czarny: 9,3 km
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 81,2 m, a na koniec
85,3 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 13,6 m
na początku oraz 14,2 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie
posiada 96% mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się
następująco: 44% - gmina, 96,3% - miasto.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 236 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31
grudnia 2018 r. 252 przyłącza.
W 2018 r. doszło do ok. 50 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zatory
sieci kanalizacyjnej. W związku z awariami podjęto decyzje o udrażnianiu zatorów oraz
naprawę sieci.
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Siecią gazową zarządza Polska Spółka Gazownictwa - https://www.psgaz.pl/
Długość czynnej sieci gazowej: BRAK DANYCH
Liczba czynnych przyłączy sieci gazowej: BRAK DANYCH
Z sieci gazowej korzysta …… % gospodarstw domowych: BRAK DANYCH
Dostęp do sieci telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz Internetu obejmuje
całą powierzchnię gminy Miłakowo. Na terenie Gminy Miłakowo znajdują się
3 maszty: w Miłakowie przy ul. Kopernika i ul. Przemysłowej oraz w okolicy
miejscowości Boguchwały.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków
europejskich inwestuje się w budowę sieci światłowodowych. Inwestycja ma objąć
zasięgiem blisko 90% mieszkańców, 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców
w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim
i świętokrzyskim. Planowany zasięg sieci NEXERY to 12 000 gospodarstw domowych
i 40 szkół w Powiecie Ostródzkim. Dane o poszczególnych gminach znajdują się na
stronie internetowej https://www.nexera.pl/siec-nexery/warmia-i-mazury/ .
Lista białych adresów w zasięgu sieci NEXERA planowanych do uruchomienia
świadczenia usług w gminie Miłakowo
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Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BOGUCHWAŁY
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO

Ulica
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA
KOPERNIKA

Nr budynku
47
10
11
12
12A
13
15
17
17A
17B
17C
19
19A
19B
21
23
24
24A
24B

Liczba gospodarstw
domowych
1
4
8
1
1
8
8
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO
MIŁAKOWO

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

OLSZTYŃSKA
OLSZTYŃSKA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZEMYSŁOWA
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE
OS. KOLOROWE

9A
9D
1A
2
2B
3
3A
3B
4
6
1
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9

4
11
1
1
1
1
1
1
1
1
16
41
17
17
18
16
18
18
18
18
18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NEXERA Sp. z o.o.

Inwestycje w ramach przedmiotowego projektu umożliwiają przyłączenie do
nowoczesnej sieci światłowodowej mieszkańców, którzy nie mieli dostępu do Internetu
albo korzystali z sieci o niskich parametrach transmisji.
Do realizacji budowy sieci światłowodowych konieczne było zaangażowanie
samorządów, które za rekomendacją Ministerstwa Cyfryzacji obniżyły stawki opłat za
umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi, co uczyniła również Rada
Miejska Uchwałą Nr X/55/2015 z dnia 30.06.2015 r.
Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnych światłowodu rozpoczęła się w latach 20072013.

XV. Inwestycje
1. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo.
W ramach umowy partnerskiej Gmina Miłakowo podpisała porozumienie
z Powiatem Ostródzkim w celu realizacji projektu w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
Szacowana wartość zadania wynosi

1.839.675,66 zł brutto

Wartość robót kwalifikowanych

1.819.995,66 zł
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•

środki własne

909.998,66 zł

•

środki Powiatu Ostródzkiego

682.498,66 zł

•

środki Gminy Miłakowo

227.500,00 zł

Wartość robót niekwalifikowanych

19.680,00 zł

•

środki Powiatu Ostródzkiego

•

środki Gminy Miłakowo

14.760,00 zł
4.920,00 zł

Podsumowując:
Dofinansowanie

909.997,00 zł

Środki Powiatu Ostródzkiego

697 258,66 zł

Środki Gminy Miłakowo

232 420,00 zł

Przebudowa objęła swoim zakresem m. in.:
•

dostosowanie

konstrukcji

jezdni

w

celu

uzyskania

parametrów

wymaganych dla zakładanej kategorii ruchu,
•

roboty ziemne,

•

przebudowę istniejących zjazdów na posesje prywatne,

•

wykonanie nawierzchni drogi, chodników i zjazdów,

•

przebudowę istniejących chodników,

•

odnowę rowów przydrożnych,

•

przebudowę przepustów,

•

odnowę, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu
stałej organizacji ruchu.

Wykonano nowe nawierzchnie:
•

chodniki – ok. 1740 m2,

•

zjazdy – ok. 400 m2,

•

parkingi, zatoki – ok. 630 m2,

•

jezdnia – ok. 6800 m2 (długość odcinka jezdni na terenie Miłakowa ok.
900 mb),

•
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2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej: Stolno, Głodówko,
Polkajny, Miłakowo. Inwestor: KOWR OT w Olsztynie.
Rozpoczęcie robót: 06 sierpnia 2018 r.
Zakończenie inwestycji: 19 lutego 2019 r.
Koszt inwestycji: 2.764.312,07 zł brutto
Cena wybranej oferty: 3.227.292,50 zł brutto

Budowa objęła wykonanie:
•

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolektory główne PCV Ø 200 mm,
długość 1788 mb.

•

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - przykanaliki PCV Ø 160 mm,
długość 773 mb.

•

kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90 mm, długość 7229 mb.

•

kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 50 mm, długość 349 mb.

•

przepompowni głównych – 3 szt. w miejscowościach: Stolno, Głodówko,
Polkajny.

•

przepompowni przydomowych – 6 szt.

•

studni rewizyjnych Dn 400 mm – 94 szt.

•

przewiertów sterowanych poziomych pod korpusem drogi wojewódzkiej
nr 528 – 2 szt.

•

przewiertów sterowanych poziomych pod pozostałymi drogami – 7 szt.

•

przewiertów sterowanych pod dnem rzeki Miłakówki – 2 szt.

•

systemu

monitoringu

i

wizualizacji

przepompowni

ścieków

w technologii GPRS.
3. Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją
istniejącego odcinka chodnika, budowa chodnika przy ul. Słoneczny Stok oraz
utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem
odwodnienia.
Wartość zadania: 288.606,87 zł brutto
Kwota dofinansowania: 0 zł
Wkład własny: 100 %
Finansowany w całości z budżetu gminy.
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4. Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi przy ul. O. Wł. Włodyki od
budynku nr 17 w Miłakowie.
Wartość zadania: 25.000,00 zł brutto
Kwota dofinansowania: 0 zł
Wkład własny: 100%
Finansowany w całości z budżetu gminy.
5. Rozpoczęto inwestycję pod nazwą "Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej
nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo, w celu ochrony in-situ
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych" w ramach konkursu 5.3.
Bioróżnorodność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014-2020.
Wartość zadania: 1.470.926,51 zł brutto
Kwota dofinansowania: 873.720,53 zł
Wkład własny: 154.185.98 zł
Wydatki niekwalifikowane: 443.020,00 zł
Projekt zakładał wykonanie doskonałego miejąca rekreacji i wypoczynku. Głównym
celem projektu realizowanego na obszarze Narieńskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu jest:
•

Zachowanie

rozwój

bioróżnorodności

poprzez

wykonanie

kompleksowych prac, w tym: nasadzenia gatunków pożądanych, poprawę
jakości drzewostanu, montaż budek lęgowych dla gatunków ptaków
pożądanych, montaż hotelu dla owadów zapylających, budowę ścieżki
edukacyjnej dla zmniejszenia antropresji na miejsca występowania
gatunków chronionych,
•

Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych –
zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m. in. ograniczenie
dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu
turystycznego,

•

Zapewnienie

miejsca

do

rekreacji,

odpoczynku

przyrodniczej z wykorzystaniem nowej infrastruktury,
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•

Zapewnienie efektywnego i racjonalnego

wykorzystywania zasobów

naturalnych oraz zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku poprzez
wykonanie infrastruktury oraz małej architektury związanej ze ścieżką
dydaktyczną z wykorzystaniem naturalnych materiałów, w tym gruntowej
ścieżki, promenady, kładek, naturalnego bruku, ławek, leżaków i tablic
edukacyjnych.
W 2018 r. gmina nabyła następujące działki:
• Działka niezabudowana nr 377/1, położna w m. Miłakowo - cel publiczny
fragment chodnika w ciągu ul. T. Kościuszki, cena. 700,00 zł.
• Działka niezabudowana nr 586/6 w m. Miłakowo - z przeznaczeniem na
zagospodarowanie przestrzeni Osiedla Kolorowego w Miłakowie, cena
14.900,00 zł.

XVI. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Stan mienia na dzień 31.12.2018 r.
Podział według grup
rodzajowych

1
I. Powierzchnia
ogólna gruntów
1. Grunty rolne
2. Grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione
3. Grunty zabudowane
i zurbanizowane,
w tym:
- tereny mieszkaniowe,
- inne tereny
zabudowane,
- zurbanizowane tereny
niezabudowane,
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe
- tereny komunikacyjne
(drogi i tereny
kolejowe)

Ilość
(ha)

Wartość
inwentaryzacyjna
(zł)

Sposób zagospodarowania
(ha)
w bezpośr. użytkowanie Dzierżawa, przekazane
zarz. gminy
wieczyste
najem (ha) w zarząd

3
326,00

4
1.651.747,02

5
290,90

77,00

329.437,00

6,00

6
9,00

7
26,10

46,55

6,00

24,45

0,0

6,00

0,00

0,0

233,00

4.930.725,90

228,35

3,00

1,65

11,00

163.584,56

9,15

1,00

0,85

14,00

76.883,76

11,60

2,00

0,40

3,00

420.201,70

3,00

0,00

0,0

5,00

634.934,00

5,00

0,0

0,0

200,00

3.635.121,88

199,60

0,0

0,40

8
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Podział według grup
rodzajowych
5. Tereny różne
II

Ilość
(ha)

Wartość
inwentaryzacyjna
(zł)

10,0

Sposób zagospodarowania
(ha)
w bezpośr. użytkowanie Dzierżawa, przekazane
zarz. gminy
wieczyste
najem (ha) w zarząd

0,0

10,0

0,0

0,0

Budynki i lokale
6.825.599,96
• budynki biurowe
526.083,56
• budynki
transportu
25.975,95
i łączności
• inne budynki
2.340.392,66
5.217,50
niemieszkalne
3.933.147,79
• budynki i lokale
mieszkalne
Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej

W 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 113 mieszkań, w tym 6 budynków.
W 2018 r. oddano do użytkowania 0 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
Zasady przyznawania mieszkań reguluje Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Miejskiej
w Miłakowie z dnia 28.04.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłakowo.
Gmina posiada 1 mieszkanie socjalne znajdujące się w miejscowości Sąglewo.
W 2018 r. dokonano sprzedaży prawa własności nieruchomości w kwocie:
423.788,46 zł.
❖ W trybie bezprzetargowym w kwocie: 49.860,00 zł
•

działka nr 217/1 położona w miejscowości Boguchwały, gmina
Miłakowo, zabudowana budynkiem użytkowym, sprzedaż na rzecz
dzierżawcy – 5.000,00 zł,

•

lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym nr 30 przy ul. Ojca
Władysława Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – 4.940,00 zł,

•

lokal mieszkalny nr 10 w budynku mieszkalnym nr 26D przy
ul. Olsztyńskiej w Miłakowie, dla najemcy – 29.250,00 zł,

•

budynek mieszkalny nr 20A położony w Raciszewie, gm. Miłakowo,
dla najemcy – 5.810,00 zł,

•

lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 9 przy
ul. O. Wł. Włodyki w Miłakowie, dla najemcy – 4.860,00 zł.
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❖ W trybie przetargu w kwocie: 183.170,00 zł
•

działka niezabudowana nr 509/4, położona przy ul. Elizy Orzeszkowej
w Miłakowie – 3.240,00 zł,

•

działka niezabudowana nr 509/3, położona przy ul. Elizy Orzeszkowej
w Miłakowie – 3.140,00 zł,

•

działka niezabudowana nr 140/4, położona przy ul. Dworcowej
w Miłakowie – 38.500,00 zł,

•

działka niezabudowana nr 140/5, położona przy ul. Dworcowej
w Miłakowie – 42.000,00 zł,

•

działka niezabudowana nr 22/23, położona przy ul. Dworcowej
w Miłakowie – 13.440,00 zł,

•

działka niezabudowana nr 57/3, położona w obrębie Pawełki, gmina
Miłakowo – 4.550,00 zł,

•

lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 11 położony
w miejscowości Ponary gm. Miłakowo – 78.300,00 zł.

W 2018 r. wszczęto 1 postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu
mieszkalnego, będącego w zasobach gminy, w którego rezultacie wyeksmitowano
1 osobę. Powodem wszczęcia postępowania było zadłużenie lokalu.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 256.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie
wyniosło 241.000,00 zł.
W 2018 r. dokonano remontu 13 mieszkań za łączną kwotę 63.912,65 zł. Zakres robót
obejmował:
•

wymianę instalacji elektrycznej w 3 budynkach - ul. Młyńska 6, Ponary 6,
Gilginia 3,

•

montaż drabiny kominiarskiej - ul. Katowicka 7,

•

wstawienie rur w przewodzie kominowym – Głodówko 6/7,

•

zakup i montaż pieca – Rycerzewo 2/2, Różnowo 5/3, Głodówko 6/7,
St. Bolity 10/1 i 10/3,

•

remont kominów – Klugajny 2, Głodówko 6, ul. Katowicka 5,

•

kuchnia + wężownica – Różnowo 5/3,

57

Raport o stanie gminy Miłakowo 2018
•

remont mieszkania – ul. Włodyki 26,

•

remont dachu - Głodówko 6/1, St. Bolity 10,

•

montaż okien – Osiedle Kolorowe 3/6,

•

wymiana instalacji kanalizacyjnej – Gilginia 3/1,

•

usunięcie przecieku – Młyńska 6 (w części nad lokalami komunalnymi),
remont rogu budynku – ul. Katowicka 9 (od strony lokalu komunalnego).

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 31.005,52 zł, których
beneficjentami były 142 osoby.
Kwota najniższego dodatku wynosiła 26,50 zł, zaś kwota najwyższego dodatku –
260,12 zł.
Dodatki mieszkaniowe, czyli świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom
w trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do wydatków ponoszonych
w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Udział osób korzystających
z dodatków mieszkaniowych do liczby mieszkańców gminy wynosi 2,6%.
Podstawą ich przyznania były niskie dochody i wysokie wydatki.

XVII. Ochrona środowiska
Na terenie gminy Miłakowo znajdują się następujące obszary objęte prawną formą
ochroną przyrody.

TYP OBSZARU
PODLEGAJĄCEG
O OCHRONIE
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GŁÓWNY DOKUMENT CHARAKTERYZUJĄCY
OGRANICZENIA
W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW OBJĘTYCH
POSZCZEGÓLNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY

Narieński Obszar

Rozporządzenie Nr 148 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13

Chronionego

listopada 2008 r. w sprawie Narieńskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu

Krajobrazu.

Obszar Chronionego

Uchwała

Krajobrazu Doliny

Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego

Pasłęki

Krajobrazu Doliny Pasłęki.

Obszar Chronionego

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 104 z dnia

Krajobrazu Rzeki

3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki

Wąskiej

Wąskiej.

Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa

Warmińsko-
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Dolina Pasłęki

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

kod obszaru:

z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań

PLB280002

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pasłęki PLB280002.

Rzeka Pasłęka

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

kod obszaru:

z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

PLH280006

dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.

Jezioro Wukśniki

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

kod obszaru:

z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań

PLH280038

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wukśniki PLH280038.

Uroczysko Markowo

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Kod obszaru:

z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

PLH280032

dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Markowo PLH280032.

Rezerwat „Ostoja
bobrów na rzece
Pasłęce”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej

Użytki rolne stanowią 61,1% (9672 ha) powierzchni gminy, lasy: 23,6% (3738 ha).
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 10729 ha.
❖ Liczba gospodarstw rolnych wg wielkości:
•

do 1 ha – 965 sztuk

•

powyżej 1 ha do 2 ha – 96 sztuk

•

powyżej 2 ha do 5 ha – 101 sztuk

•

powyżej 5 ha do 10 ha – 73 sztuki

•

powyżej 10 ha do 20 ha – 90 sztuk

•

powyżej 20 ha do 50 ha – 51 sztuk

•

powyżej 50 ha do 100 ha – 15 sztuk

•

powyżej 100 ha – 22 sztuki

❖ Cały obszar gminy wynosi 158,4 km2
•

grunty orne – 7326 ha

•

sady – 9,00 ha

•

łąki trwałe – 597 ha

•

pastwiska trwałe – 1639 ha
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•

lasy i grunty leśne – 3631 ha

•

grunty zadrzewione i zakrzaczone – 486 ha

•

wody otwarte – 413 ha

Gmina Miłakowo w 2007 r. została członkiem Związku Gmin Regionu OstródzkoIławskiego „Czyste Środowisko”, który przejął zadania i obowiązki związane
z realizacją nowego systemu gospodarowania odpadami od dziewiętnastu gmin
członkowskich położonych na terenie pięciu powiatów, w tym od Gminy Miłakowo.
Kierując się ilością osób zameldowanych albo ilością osób wykazanych w deklaracjach
możemy wyliczyć ile kg przypada na jednego mieszkańca.
W roku 2017 z terenu miasta i gminy zebrano łącznie 920,48 Mg (tj. ton)
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz 86,99 Mg odpadów
zebranych w sposób selektywny.
Ilość osób wykazanych w deklaracjach: 3790
920,48 : 3790 = 0,25 Mg czyli 250 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca
selektywnie zebrane odpady:
86,99 : 3790 = 0,03 Mg czyli 30 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca
W roku 2018 z terenu miasta i gminy zebrano łącznie 987,05 Mg (tj. ton)
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz 79,45 Mg odpadów
zebranych w sposób selektywny.
Ilość osób wykazanych w deklaracjach: 3745
987,05 : 3745 = 0,27 Mg czyli 270 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca
selektywnie zebrane odpady:
79,45: 3745 = 0,03 Mg czyli 30 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Zmniejszenie ilości osób wykazanych w deklaracjach w 2018 r. spowodowane było
zmianami deklaracji w związku z rezygnacją z segregowania odpadów.
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I kwartał 2018 r.
Mieszkańcy segregujący odpady

IV kwartał 2018

49,68% (1883 osoby)

49,45% (1852 osoby)

50,32% (1907 osób)

50,55% (1893)

90%

90%

36

19

Mieszkańcy niesegregujący odpady
Ściągalność należności
Liczba wystawionych wezwań

W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.
Największymi zakładami działającymi na terenie Gminy są:
❖ Safilin Sp. z o.o. z siedzibą ul. O. Władysława Włodyki 2, 14-310 Miłakowo
posiada zbiornik uśredniania ścieków i jest podłączony do sieci miejskiej.
❖ Zakład Masarski Michał Kreczkowski , ul. Daszyńskiego 4, 14-310 Miłakowo,
posiada podczyszczalnię ścieków na instalacji zakładu i podłączony jest siecią
sanitarną do sieci kanalizacji ogólnospławnej.
❖ Milbak Sp. z o.o. podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji miejskiej.

Dane dotyczące oczyszczalni ścieków w Miłakowie:
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM] – 7283
Przepustowość oczyszczalni [m3/d]:
Średnia – 980
Maksymalna (w dni deszczowe) – 1650
Docelowa – 1650
Minimalna – 300
Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających
oczyszczenia dopływających do oczyszczalni ścieków w Miłakowie wynosił 100%, pod
koniec roku również – 100%. Ścieki dopływające oraz dowożone do oczyszczalni są
oczyszczane w 100%. Odpadem pomiędzy ściekiem surowym i oczyszczonym jest osad
ściekowy którego powstaje rocznie ok. 120 Mg.
W badaniach ścieków oczyszczonych brak jest przekroczeń. Średnie roczne wartości
wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków w 2018 roku wynosiły:
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BZT5 [mg 02/l] – 4,
CHZT [mg 02/l] – 40,
Zawiesina ogólna [mg 02/l] – 7.
Miasto Miłakowo skanalizowane jest 96,43%.
Wieś – BRAK DANYCH
W 2018 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów
komunalnych. Często lokalizuje się miejsca na terenie gminy, w których mieszkańcy
wysypują

gruz,

zużyte

materiały

budowlane,

wyrzucają

śmieci

komunalne

i wielkogabarytowe. Odnotowano sytuacje, w których mieszkańcy nie posiadający
umów na wywóz nieczystości podrzucają śmieci do innych kontenerów na terenie
miasta.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina
Miłakowo podjęła następujące działania:
❖ złożono wniosek o dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej do
Książnika i sieci sanitarnej z Miłakowa do Boguchwał przez Książnik
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja;
❖ rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Miłakowie wraz
z budową nowej studni głębinowej;
❖ rozpoczęto budowę ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora
Mildzie w Gminie Miłakowo, w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków
i siedlisk przyrodniczych;
❖ w roku 2018 rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, StolnoGłodówko - Polkajny - Miłakowo, inwestycja zakończona w maju 2019 r.;
❖ zagospodarowywane są tereny zieleni publicznej: „Skwerek”, Park Miejski,
ścieżka dydaktyczna nad j. Mildzie;
❖ w

latach

2015-2018

oczyszczalni ścieków:
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2015
• Mysłaki - 3 szt. oczyszczalni ekologicznych drenażowo-tunelowych,
•

Stare Bolity - 1 szt. oczyszczalnia ekologiczna drenażowo-tunelowa,

•

Rożnowo - 1 szt. oczyszczalnia biologiczna,

•

Roje - 1 szt. oczyszczalnia na podstawie istniejącego szamba
z zastosowaniem drenażu tunelowego,

2016
•

Ponary - 1 szt. oczyszczalnia biologiczna,

•

Warny - 1 szt. oczyszczalnia ekologiczna drenażowo-tunelowa,

2018
•

Warny - 1 szt. oczyszczalnia biologiczna.

W roku 2018 wydano 60 zezwoleń na usunięcie drzew.

Gmina Miłakowo jest bogata w pomniki przyrody. Poniżej wykaz pomników przyrody
ożywionej i nieożywionej.
POMNIKI PRZYRODY
Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

Nr
ew.

Obiekt

21

dąb szypułkowy
Quercus robur
- 22 szt.

33

Obwód
[cm]

Wys.
[m]

Lokalizacja

Rok uznania

320-580

22-30

m. Warkałki, grunt
p. Sierginisa - 11szt.,
Stasiaka - 2 szt.,
Kosacza- 9 szt.

Rlb-16/21/52
29.12.1952 r.

dąb szypułkowy
Quercus robur- 12 szt.
lipa drobnolistna Tilia
cordata

250-480
400

25-30
20

m. Warkałki,
przy wąwozie

Rlb-16/33/52
29.12.1952 r.

38

Lipa drobnolistna
Tilia cordata - 7 szt.

190-400

23-30

m. Warkałki, przy
szkole

273

głaz- granit różowy

1150

1,8

450

sosna zwyczajna
Pinus silvestris
„Sosna Antoniego”

6.

451

7.

452

dąb szypułkowy
Quercus robur
„Partyzant” z tabl.
upamiętniającą
rozstrzelanych
partyzantów
dąb szypułkowy
Quercus robur

Rlb-16/38/52
29.12.1952 r.

L-ctwo Roje
oddz. 99 (1964)

Nr 273/61
27.11.1961 r.

18

L-ctwo Miłakowo
oddz. 36,
skarpa traktu
Miłakowo-Henrykowo

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12
poz. 236 31.12.1986 r.

420

28

L-ctwo Miłakowo
oddz. 31,
przy drodze wzdłuż
oddz. 2

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12
poz. 236 31.12.1986 r.

360-450

23-30

L-ctwo Miłakowo
oddz. 7, E

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12

360
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POMNIKI PRZYRODY
Lp.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Nr
ew.

Obiekt

Obwód
[cm]

Wys.
[m]

Lokalizacja

Rok uznania

– 9szt.

i NE od kurhanów

poz. 236 31.12.1986 r.

453

lipa drobnolistna
Tilia cordata

23

L-ctwo Miłakowo
oddz. 7,
przy drodze (S od
Stolna)

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12
poz. 236 31.12.1986 r.

454

dąb szypułkowy
Quercus robur
„Dąb przy Altanie”

29

L-ctwo Miłakowo
oddz. 31

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12
poz. 236 31.12.1986 r.

455

grab pospolity
Carpinus betulus
- 2szt.

17,21

L-ctwo Miłakowo
oddz. 5,
blisko Miłakówki

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12
poz. 236 31.12.1986 r.

456

dąb szypułkowy
Quercus robur
- 2szt.

26,29

L-ctwo Miłakowo, E
skraj oddz. 6

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 12
poz. 236 31.12.1986 r.

457

Wierzba sp.
Salix sp.

-

m. Miłakowo, nad
Miłakówką, 45m S od
mostu

458

dąb szypułkowy
Quercus robur
„Dąb Butelkowy”
(usychający

22

L-ctwo Miłakowo,
na polu
między oddz. 28 i 29

590

26

przy drodze Sportyny
Stolno

260-345

22-28

350-600

22-28

459

dąb szypułkowy
Quercus robur

460

dąb szypułkowy
Quercus robur
- 3szt.,
lipa drobnolistna
Tilia cordata - 3 szt.

461

grab pospolity
Carpinus betulus

462

buk pospolity
Fagus sylvatica

463

dąb szypułkowy
Quercus robur
„Dęby na
Kurhanie”- 2 szt

464

dąb szypułkowy
Quercus robur
„Czarci Dąb”

465

sosna pospolita
Pinus silvestris

500

360

195,215

360,440

450

440

264

475

262,300

465

315

przy „spalonej
leśniczówce”
1,5 km SE od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

13

1,7 km E od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

28

1,5 km E od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

25

1,6 km E od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

25

1,5 km E od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

29

W zaroślach przy
drodze
polnej GłodówkoStolno

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.
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POMNIKI PRZYRODY
Lp.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Nr
ew.

Obiekt

466

dąb szypułkowy
Quercus robur

467

dąb szypułkowy
Quercus robur
- 2 szt.

468

dąb szypułkowy
Quercus robur
- 2 szt.

604

lipa drobnolistna
Tilia cordata - 2 szt

605

dąb szypułkowy
Quercus robur
- 12 szt.

606

607

620

lipa drobnolistna
Tilia cordata
– 140 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur - 2szt.,
kasztanowiec biały
Aesculus
hippocastanum - 2szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur
dąb szypułkowy
Quercus robur - 3szt.,
brzoza
brodawkowata
Betula pendula

Lokalizacja

25

N-ctwo Dobrocin,
pole ZR Głodówko
w pobliżu oddz. 8

23

1,2 km NE od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

23

1 km E od fermy ZR
Głodówko

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

24

Różnowo, na pastwisku
przed parkiem i przy
drodze do Lesisk

30

Różnowo, przy drodze
wzdłuż parku

240,320

23-25

Miłakowo, przedłużenie
ul.Mazowieckiej do
„Lasu
Gminnego”

Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. poz. 777
z 15.02.2017 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr7,poz.
66 z 16.04.1992 r.

370,465

28

Ponary, przy
czworakach w
parku przypałacowym
- na dziedzińcu pałacu

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr7,poz.
66 z 16.04.1992 r.

360

395,460

455,500

360,420

300-450

350,435

20

510

30

340-360

25
m. Pityny, wąwóz po N
stronie szosy

230

510

25

L-ctwo Miłakowo oddz.
7 i 8, przy drodze
wzdłuż lasu i pól ZR
Miłakowo

lipa drobnolistna
Tilia cordata - 2 szt.

410,610

27

m. Bolity, naprz. Oddz.
69, L-ctwo Roje

632

olsza

480

18

Stare Bolity, nad jez.
Fila

633

lipa drobnolistna
Tilia cordata
- 5 szt.,
klon pospolity
Acer platanoides
- 3 szt.

255,380,
410,450,
580

30.

623

sosna pospolita
Pinus silvestris
- 2 szt.,
lipa drobnolistna
Tilia cordata

31.

624

32.

400,420

320,320,
360

Rok uznania
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 5
poz. 77 15.05.1987 r.

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7,
poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7,
poz. 66 z 16.04.1992 r.

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 1,
poz. 4, 1993 r.

23
29

621

33.

Wys.
[m]

L-ctwo Miłakowo oddz.
20b, skraj lasu od strony
pól ZR Stolno

buk pospolity
Fagus sylvatica
- 2 szt.

29.

Obwód
[cm]

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 1,
poz. 4, 1993 r.

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 1,
poz. 4, 1993 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 1,
poz. 4, 1993 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 1,
poz. 4, 1993 r.

25-26
21,21,
24

m. Biernatki, przy
drodze koło starego
cmentarza

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 1,
poz. 4, 1993 r.
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POMNIKI PRZYRODY
Nr
ew.

Obiekt

Obwód
[cm]

Wys.
[m]

Lokalizacja

Rok uznania

34.

801

dąb szypułkowy
Quercus robur,
lipa drobnolistna
Tilia cordatazrośnięte
w jeden pień

460

26

N-ctwo Dobrocin, N od
w. Pawełki

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.

35.

802

dąb szypułkowy
Quercus robur

295

24

36.

803

dąb szypułkowy
Quercus robur

290

24

37.

804

dąb szypułkowy
Quercus robur

255

24

38.

805

dąb szypułkowy
Quercus robur

515

24

39.

806

dąb szypułkowy
Quercus robur

720

20

N-ctwo Dobrocin,
wąwóz przy drodze
Pawełki-Podągi
N-ctwo Dobrocin,
wąwóz przy drodze
Pawełki-Podągi
N-ctwo Dobrocin,
wąwóz przy drodze
Pawełki-Podągi
N-ctwo Dobrocin,
wąwóz przy drodze
Pawełki-Podągi
N-ctwo Dobrocin, pole
po lewej stronie drogi
Pawełki Podągi

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.

40.

807

dąb szypułkowy
Quercus robur

285

24

N-ctwo Dobrocin, pole
po lewej stronie drogi
Pawełki Podągi

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.

41.

808

dąb szypułkowy
Quercus robur

470

26

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.

42.

809

dąb szypułkowy
Quercus robur

375

26

N-ctwo Dobrocin, pole
po lewej stronie drogi
Pawełki Podągi
N-ctwo Dobrocin, pole
po lewej stronie drogi
Pawełki Podągi

810

dąb szypułkowy
Quercus robur

44.

814

dąb szypułkowy
Quercus robur

430

25

45.

815

dąb szypułkowy
Quercus robur

360

20

46.

850

dąb szypułkowy
Quercus robur

410

20

Lp.

43.

375

26

N-ctwo Dobrocin, pole
po lewej stronie drogi
Pawełki Podągi
N-ctwo Dobrocin, lewy
brzeg rz. Pasłęki przy
kładce na trasie
Żołędno-Wapnik
N-ctwo Dobrocin, m.
Żołędno lewy brzeg rz.
Pasłęki przy kładce do
Wapnik- 22 m od
pomnika nr 814
N-ctwo Dobrocin,
m. Różnowo

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej
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Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 7
poz. 77 1994 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 20
poz. 202 1995 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 20
poz. 202 1995 r.
Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 49,
poz. 509 1996 r.
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Obszary chronione, lasy na terenie gminy Miłakowo:

Źródło: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej
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XVIII. Planowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 2,5% powierzchni gminy, a na koniec roku – 2,6%.
Z kolei 1,6% powierzchni gminy na początek roku 2018 r. oraz 1,6% powierzchni
gminy na koniec roku zostało wskazane w studium do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
11 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
4 – usługowa,
4 – inna.
W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Struktura przeznaczenia terenów gminy zgodnie z obowiązującymi MPZP.
Diagnoza uwarunkowań rozwoju.

Źródło: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej
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Rozmieszczenie użytków rolnych, leśnych i wód na terenie Gminy

Źródło: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Gospodarki Terenowej
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XIX. Rozwój Przedsiębiorczości
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 26 nowych przedsiębiorców.
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było prace budowlane
oraz sprzedaż detaliczna. Można wyróżnić:
•

26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

•

0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących
działalność gospodarczą.

W 2018 r. wyrejestrowano 20 przedsiębiorców, w tym 20 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem
działalności wyrejestrowanych podmiotów było sprzedaż detaliczna.
Istnieje możliwość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
•

w przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia
wynoszącym 36 miesięcy (w okresie krótszym, kwota wypłacana jest
proporcjonalnie),

•

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za
każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie
z przepisami ustawowymi.
W 2018 roku:
•

z nauki zawodu wpłynęło 5 wniosków,

•

z przyuczenia do wykonywania określonej pracy wpłynął 1 wniosek.

Środki na realizację tego zadania pochodzą całkowicie z Funduszu Pracy, które
przekazywane są gminie na podstawie corocznego porozumienia podpisywanego
z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Łączna kwota to 41.521,30 zł.
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XX. Sprawy obywatelskie
W gminie Miłakowo nie przewidziano środków finansowych na realizację budżetu
obywatelskiego, ale w zamian stawia się na inne formy aktywności społecznej.
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Rocznego Programu Współpracy
Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2018, w zakresie realizacji wspólnych działań
gwarantujących osiągnięcie ważnych celów publicznych. Konsultacje miały formę
pisemną, do której nikt nie wzniósł uwag. Wyniki konsultacji zostały wdrożone
poprzez

uchwalenie

Rocznego

Programu

Współpracy

Gminy

Miłakowo

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018, zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą
w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Nr LI/362/2010 Rady
Miejskiej w Miłakowie z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowego trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Najczęściej wybieraną formą konsultacji, uregulowaną w uchwale, były konsultacje
pisemne.
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 26 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W przypadku 100% wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona
wnioskodawcy. Nie było decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 petycja. Uwzględniono w całości żądanie
wnioskodawcy i jej treść przekazano dyrekcji szkoły oraz zamieszczono w BIP Urzędu
Miejskiego w Miłakowie.
Urząd Miejski nie prowadzi ewidencji organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty. W wyniku postępowania
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konkursowego wyłoniono 4 organizacje z którymi podpisano 4 umowy na realizację
zadań.
1 organizacja pozarządowa złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego.
Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
podpisano 1 umowę na realizację zadania.

Lp.

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota
realizacji
zadania

Kwota
przyznanej
dotacji

Kwota
wykorzystanej
dotacji zgodnie
z
przeznaczenie
m

Kwota
zwróconej
dotacji

Umowy zawarte po rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert
1.

2.

3.

4.

1.

Warmińsko –
Mazurski
Oddział
Okręgowy
Polskiego
czerwonego
Krzyża (PCK w
Morągu)
TPS
Boguchwały

Prowadzenie
nieodpłatnej
wypożyczalni
sprzętu
rehabilitacyjne
go w Morągu

5.000 zł

3.000 zł

Rozgrywki
17.424 zł 14.624 zł
14.624 zł
piłki nożnej w
2018 roku
UKS Tęcza
Szkolenia
14.770 zł 10.130 zł
10.130 zł
sportowe
dzieci oraz
organizacja
i uczestnictwo
w zawodach
sportowych
Stowarzyszenie „Festyn –
11.500 zł
9.000 zł
9.000 zł
IKE
Rozwój
świadomości
kulturowej
Umowa zawarta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Stowarzyszenie
Miłośników
Jeziora Mildzie
w Miłakowie
RAZEM

Organizacja
zawodów
wędkarskich
oraz
strzeleckich

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.800 zł

2.000 zł

2.000 zł

0 zł

51.494 zł

38.754 zł

38.754 zł

0 zł

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny
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Gmina Miłakowo realizowała również Program Współpracy w 2018 roku poprzez
stosowanie pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer:
❖ Informacyjną, poprzez:
•

Udostępnianie informacji bieżących na stronie BIP Miłakowo oraz
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie,

•

Informowanie o tworzeniu nowych aktów normatywnych i ich
konsultowanie,

•

Udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników
Urzędu Miejskiego wg ich kompetencji,

•

Udostępnianie strony internetowej gminy organizacjom w celu
zamieszczenia informacji na wniosek organizacji,

•

Informowanie o ogłoszeniach konkursów ofert na realizacje zadań
publicznych,

•

Przeprowadzanie spotkań informacyjnych.

❖ Organizacyjną, poprzez:
•

Współorganizowanie imprez przygotowanych przez organizacje,

•

Obejmowanie patronatem imprez organizowanych przez organizacje.

❖ Doradczą, poprzez:
•

Organizację spotkań doradczych m.in. z przedstawicielami CWOP
w Ostródzie,

•

Pomoc w prawidłowym wypełnieniu dokumentów i deklaracji,

•

Pomoc w znalezieniu informacji o możliwościach pozyskania
funduszy z innych źródeł.

W 2018 r. odbyło się 19 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego oraz
1 zebranie Mieszkańców Miłakowa dotyczącego przeznaczenia środków na cel
publiczny w samym mieście.
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Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
Frekwencja na zebraniach wiejskich w sprawie wniosków do funduszu sołeckiego
na 2018 r.
Liczba osób
Data
Liczba osób na
Lp.
Sołectwo
uprawnionych
Frekwencja
zebrania
zebraniu
do głosowania
1.
Bieniasze
13.09.2017
87
4
4,60%
2.
Boguchwały
21.09.2017
521
5
0,96%
3.
Głodówko
14.09.2017
93
19
20,43%
4.
Gudniki
19.09.2017
121
15
12,40%
5.
Henrykowo
20.09.2017
47
10
21,28%
6.
Książnik
21.09.2017
246
14
5,69%
7.
Mysłaki
22.09.2017
120
22
18,33%
8.
Nowe
Mieczysławy
23.09.2017
31
10
32,26%
9.
Pityny
24.09.2017
111
23
20,72%
10. Polkajny
25.09.2017
85
23
27,06%
11. Raciszewo
26.09.2017
63
11
17,46%
12. Roje
27.09.2017
172
25
14,53%
13. Rożnowo
28.09.2017
143
13
9,09%
14. Stare Bolity
29.09.2017
128
10
7,81%
15. Stolno
30.09.2017
62
27
43,55%
16. Trokajny
13.09.2017
56
7
12,50%
17. Warkałki
28.09.2017
127
6
4,72%
18. Warkały
28.09.2017
109
12
11,01%
19. Warny
26.09.2017
50
11
22,00%

Razem:

2372

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny

Na zebraniu w Miłakowie sytuacja wyglądała następująco:
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•

uprawnionych – 2095 osób,

•

obecnych na zebraniu – 41 osób,

•

frekwencja – 1,96%.

267

11,26%
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XXI. Bezpieczeństwo w gminie
Na terenie gminy działa Posterunek Policji usytuowany przy ul. Daszyńskiego
w Miłakowie. W Posterunku pracuje obecnie 4 funkcjonariuszy: kierownik, dwóch
dzielnicowych oraz policjant dochodzeniowo-śledczy.
W roku 2018 r. było prowadzonych:
•

111 postępowań przygotowawczych,

•

60 postępowań sprawdzających,

•

50 postępowań w sprawach o wykroczenia.

Postępowania przygotowawcze oraz sprawdzające to głównie sprawy:
•

niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,

•

oszustwa,

•

kradzieże,

•

kradzieże z włamaniem,

•

uszkodzenia ciała,

•

uszkodzenia mienia,

•

oraz inne postępowania z kodeksu karnego oraz ustaw szczególnych.

Na terenie Miłakowa w roku 2018 był jeden rozbój. W wyniku sprawnych i szybkich
działań policjantów z Posterunku w Miłakowie sprawca został zatrzymany. Policjanci
zostali pochwaleni i nagrodzeni nagrodą pieniężną przez Komendanta Powiatowego
Policji w Ostródzie.
W 2018 r. osiągnięto wykrywalność ogólną na poziomie 89%, natomiast
wykrywalność z 7 kategorii ocennych (przestępstwa najbardziej uciążliwe społecznie:
kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, uszkodzenia ciała, bójka, pobicie,
przestępstwa rozbójnicze) na poziomie 76%, co stanowi wynik o 10% lepszy do roku
2017 a jednocześnie plasuje nas na 1 miejscu pod kątem wykrywalności na terenie
Powiatu Ostródzkiego.
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W 2018 r. zabezpieczono mienie w kwocie 130.000 zł, w roku 2017 r. była to kwota
200 zł.
Należy zaznaczyć, że na podstawie materiałów operacyjnych jako jedyny Posterunek
w Powiecie wszczął postępowanie tzw. „akcyzowe”.
Przekazano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich 8 informacji w związku z demoralizacją
nieletnich,

głównie

chodziło

o

spożywanie

alkoholu,

używanie

środków

pirotechnicznych, palenie papierosów, poruszanie się quadami bez uprawnień.
Dzielnicowi regularnie przeprowadzają spotkania, pogadanki z nieletnimi w szkołach
dzięki dobrej współpracy z dyrekcją szkoły.
Dzielnicowi z Posterunku w Miłakowie przeprowadzili:
•

152 interwencje,

•

ujawnili 2 osoby poszukiwane,

•

wykonali 91 doprowadzeń,

•

wylegitymowali 1258 osób,

•

zrealizowali 107 czynności zleconych dla Sądów, 7 dla Prokuratur, 757 dla
innych jednostek Policji,

•

odbyli 272 spotkania ze społeczeństwem,

•

nałożyli 23 mandaty karne za wykroczenia,

•

12 pouczeń.

Policjanci brali czynny udział w zabezpieczeniach na terenie gminy m.in.:
•

przejścia Orszaku Trzech Króli,

•

Drogi Krzyżowej w Boguchwałach i w Miłakowie,

•

obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

•

festynu parafialnego,

•

zabezpieczenie procesji fatimskiej,

•

zabezpieczenie procesji Bożego Ciała.

Policjanci pełnią służbę w trybie zmianowym, gdzie przynajmniej jedna służba
w tygodniu pełniona jest w godzinach popołudniowych, a w miesiącu jedna lub dwie
służby w godzinach nocnych, szczególnie w weekendy.
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Dzielnicowi mają założone plany priorytetowe, którymi obejmują dany rejon pod
szczególnym nadzorem.

Priorytety działań:
•

eliminacja nietrzeźwych kierujących z ruchu drogowego,

•

eliminacja osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych,

•

kontrola pojazdów.

W okresie letnim zwiększono ilość partoli, szczególnie w weekendy odbywała się
przynajmniej jedna służba w tygodniu przez policjanta z psem służbowym. Policjanci
z adaptacji służbowej pełnili piesze patrole na terenie Miłakowa. Pierwsze patrole
odbyły się w połowie maja.
W gminie Miłakowo zawiązała się Społeczna Straż Rybacka, która wspólnie
z policjantami w celu podejmowania wspólnych patroli, głównie opierających się na
eliminacji wykroczeń popełnianych na terenach wodnych i przywodnych oraz
kłusownictwie.
W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się uroczyste przekazanie
policjantom trzech radiowozów. Dwa Ople Mokka trafiły do funkcjonariuszy
z Komisariatu Policji w Morągu, w tym jeden dla Posterunku w Miłakowie. Pojazdy
sfinansowane zostały wspólnie przez samorządy oraz Komendę Główną Policji.

XXII. Działalność OSP
Miłakowo

Gmina

posiada

dwie

jednostki

OSP,

które

zapewniają

ochronę

przeciwpożarową.
•

OSP Miłakowo - decyzją Komendanta Głównego PSP została włączona
w 1995 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

•

OSP Boguchwały - to jednostka typu JOT IV.

Liczba strażaków w jednostkach:
•

OSP Boguchwały – 18 strażaków, w tym 1 kierowca.

•

OSP Miłakowo – 50 strażaków, w tym 5 kierowców.
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Problemem jest BRAK sekcji młodzieżowej.
Wykaz pojazdów w jednostkach OSP gm. Miłakowo
Lp.

Oznakowanie
pożarnicze

Marka i model pojazdu

Jednostka OSP

1.

Ford Faby Transit 350M

SLRT

Miłakowo

2.

Star 244

GBA

Miłakowo

3.

Gaz D

GLM

Boguchwały

4.

Jelcz 004

GCBA

Boguchwały

5.

SCANIA P360

GCBA

Miłakowo

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny

Wykaz sprzętu silnikowego w jednostkach
Lp.
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Producent i model
sprzętu

Kategoria

Rok
produkcji

Jednostka OSP

1.

M-8/8 PO 5

Motopompy

1980

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

2.

M-8/8 PO 5

Motopompy

1980

OSP w Boguchwałach

3.

M-8/8 PO 5

Motopompy

1982

OSP w Książniku

4.

Lukas Combi

Sprzęt hydrauliczny

2000

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

5.

Pompa Pływająca -Honda
Motopompy
PŁ

2000

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

6.

Piła tarczowa Sthil Stal

2001

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

7.

Pompa Pływająca -Honda
Motopompy
PŁ

2001

OSP w Boguchwałach

8.

Andress PT

Agregaty
prądotwórcze

2002

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

9.

Husgvarna 359

Pilarki

2004

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

10.

Geko 2801

Agregaty
prądotwórcze

2007

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

11.

Ponton Hybrydowy

Sprzęt pływający

2006

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

12.

Husgvarna 345

Pilarki

2007

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

13.

Agregat Ciśnieniowy Honda Agregaty
AC/1
prądotwórcze

2007

OSP w Boguchwałach

14.

Pompa Pływająca -Honda
Motopompy
PŁ

2009

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

15.

Piła tarczowa Husgvarna K- Przecinarki

2009

Ochotnicza Straż Pożarna

Przecinarki
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Producent i model
sprzętu

Lp.

Rok
produkcji

Kategoria

Jednostka OSP
w Miłakowie

960
16.

Wentylator Oddymiający

Wentylatory

2009

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

17.

Stihl MS 362

Pilarki

2010

OSP w Boguchwałach

18.

TOHATSU VC72AS

Motopompy

2011

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

19.

WEBER V-50

Sprzęt hydrauliczny

2011

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

20.

Honda EA 2000

Agregaty
prądotwórcze

2012

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

21.

HUSQVARNA 560 XP

Pilarki

2014

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

22.

HONDA GX 270

Agregaty
prądotwórcze

2014

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miłakowie

23.

Stihl MS 362

Pilarki

2018

OSP w Boguchwałach
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Udział jednostek w działaniach
Parametry raportu: od 01.01.2018 do 31.12.2018
Lp.

Nazwa jednostki

Liczba
działań

Liczba
uczestników

Łączny czas
trwania działań

1.

OSP w Boguchwałach

18

9

26:10

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

66

21

112:42

84

30

138:52

RAZEM:
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Ewidencja działań jednostek - podsumowanie wg rodzaju zdarzenia
Parametry raportu: od 01.01.2018 do 31.12.2018
Lp.

Rodzaj zdarzenia

Liczba
działań

Liczba
uczestników

Łączny czas
trwania

1.

Ćwiczenia

9

23

23:42

2.

Miejscowe zagrożenie

38

29

53:22

3.

Pożar

35

26

50:57

4.

Szkolenie

2

6

10:51

84

84

138:52

RAZEM:

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Organizacyjny
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Ekwiwalent wypłacony strażakom w 2018 roku wyniósł – 16.756,54 zł.
Kwota na 2018 rok zaplanowana w budżecie dla OSP – 195.800,00 zł.
Wykonanie na koniec roku – 187.389,86 zł.
• Pozostała działalność:
OSP organizuje akcje edukacyjne dla mieszkańców i dzieci (np. pokazy sprzętu
pożarniczego, pokazy ratownictwa medycznego czy technicznego, udział naszych
dzieci w OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W czasie dni otwartych remizy grupy
przedszkolaków odwiedziły strażnicę – prelekcja.
OSP Miłakowo uczestniczyła w obchodach „Dnia Dziecka” w Parku Miejskim –
pokazy dla społeczeństwa, podczas „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” –
ratownictwo medyczne.
• Udział w zawodach w 2018 r. :
1. W dniach 15-17 czerwca jednostka OSP Miłakowo uczestniczyła w XII
Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym Stary Licheń. Na plakacie do tych Mistrzostw Polski
umieszczone zostały druhny z OSP Miłakowo. Zajęli 4 miejsce w klasie do 50
KM , nagroda w kwocie 6.000,00 zł.
2. W dniu 16 czerwca jednostki OSP z gminy Miłakowo zabezpieczyły I Rundę
Przeprawowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski ATV PZM (Polskiego
Związku Motorowego).
3. Odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP na Stadionie Miejskim w Morągu.
W zawodach uczestniczyła jednostka OSP z Miłakowa.
4. W dniach 15-17 czerwca jednostka OSP Miłakowo uczestniczyła w XII
Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym Stary Licheń. Rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach,
takich jak: budowa wału powodziowego, wyścig łodzi wiosłowych, rzuty
ratownicze kołem i rzutką, podejmowanie tonącego z wody do łodzi wiosłowej,
a także holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową, podejmowanie zagrożonego
przez powódź przy użyciu łodzi motorowej i chyba najbardziej spektakularny
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slalom łodzi motorowych. Były też konkurencje specjalne. Druhowie z OSP
Miłakowo w klasie łodzi do 40 KM zajęli trzecie miejsce w Polsce, zaś
w klasyfikacji generalnej mistrzostw 8 miejsce na 32 dwa zespoły uczestniczące.
Ochotnicy przywieźli nagrody na kwotę 5.000 zł (apteczka ratownicza, poduszka
ratownicza, plecakowy halogen, czek na 200,00 zł).
Jednostki zostały wyposażone w następujący sprzęt ratowniczy w ramach dotacji
z Ministerstwa Sprawiedliwości (patrz str. 26-27).
•

OSP Boguchwały – piła do drewna, detektor wielogazowy, detektor
napięcia.

•

OSP

Miłakowo

–

defibrylator,

2

poduszki

wysokociśnieniowe

pneumatyczne, osprzęt do zasilania z butli sprzężonego powietrza
wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.

XXIII. Edukacja
W gminie funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie.
Skład ZSP to:
•

Przedszkole

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

im.

Jana

Pawła

II

w Miłakowie,
•

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Miłakowie,

•

Filia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Miłakowie.
Szkoła Podstawowa w Boguchwałach.

Wg stanu na dzień 20.09.2018 r. do ZSP uczęszczało 653 uczniów:
•

Przedszkole – 129,

•

Szkoła podstawowa – 432,

•

Szkoła podstawowa Filia – 52,

•

Gimnazjum – 40.

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 21,6 osób. Najwięcej
w Szkole Podstawowej w Miłakowie – 30 uczniów w klasie, najmniej w szkole filialnej
w Boguchwałach – 12 uczniów w klasie.
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W szkole odbywała się nauka języka obcego – j.angielskiego i j.niemieckiego.
Z dodatkowego języka obcego (j.angielskiego) korzystało 12 uczniów. 1 uczeń
korzystał z nauczania indywidualnego.
Szkołę w 2018 r. ukończyło:
•

0 uczniów ukończyło podstawówkę, gdyż w związku z reformą oświaty
uczniowie VI klas automatycznie przeszli do VII klasy podstawówki.

•

52 uczniów ukończyło gimnazjum (stan na dzień 30.06.2018 r.).

Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 19 uczniów, w tym:
•

0 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu,

•

2 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów,

•

17 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej
przedmiotów.

Zdawalność egzaminów kończących gimnazjum wynosiła:
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – 2018
Średnie
wyniki

Język
polski

Historia
i WOS

Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

Język
angielski
PP

Język
angielski
RR

Język
niemiecki
PP

Język
niemiecki
RR

Wynik
średni
szkoły

69%

56%

52%

57%

66%

49%

49 %

-

Źródło i opracowanie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie

Egzaminy w Szkole Podstawowej nie odbyły się w 2018 r. w związku z reformą
oświaty.
W 2018 roku pomoc materialna o charakterze socjalnym wyniosła 211.612,30 zł.
Liczba uczniów obiata pomocą to 164 osoby.
294 uczniów, stanowiących 44,75% wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.
0% uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą
innych prywatnych form transportu.
Wydatki na realizację tego zadania systematycznie rosną.

82

Raport o stanie gminy Miłakowo 2018
W 2017 r. dowozy kosztowały gminę: 326.602,96 zł
W 2018 r. dowozy kosztowały gminę: 357.390,94 zł
styczeń-maj 2019 r.: 171.042,80 zł
W szkole zatrudniono 66 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty - 61,65 etatu),
w tym:
•

2,41 nauczycieli stażystów,

•

4,49 nauczycieli kontraktowych,

•

8,95 nauczycieli mianowanych,

•

55,49 nauczycieli dyplomowanych.

W ciągu 2018 r. nie zwolniono żadnego nauczyciela.
W 2018 roku na prowadzenie szkoły gmina wydała:
Środki własne: 1.677.452,95 zł (nie licząc dochodów szkoły)
Z dochodami własnymi szkoły: 2.395.560,46 zł
Środki z dotacji: 391.959,19 zł
Łącznie: 2.787.519,65 zł

W 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne, w tym z oddziałami specjalnymi - 0.
Do gminnego przedszkola uczęszczało 129 dzieci, w tym 61 dziewcząt i 68 chłopców.
Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
•

rocznik 2015 – 5 dzieci, w tym 3 dziewczęta i 2 chłopców,

•

rocznik 2014 – 22 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 13 chłopców,

•

rocznik 2013 – 28 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 14 chłopców,

•

rocznik 2012 – 36 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 19 chłopców,

•

rocznik 2011 – 36 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 18 chłopców,

•

rocznik 2010 – 2 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 2 chłopców.

Ponadto,

funkcjonowały

2

oddziały

przedszkolne

w

Szkole

Podstawowej

w Boguchwałach, do których uczęszczało 33 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 19
chłopców.
W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała:
Środki własne: 745.702,56 zł
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Środki z dotacji: 142.480,00 zł
Łącznie: 888.182,56 zł

Źródło i opracowanie: Urząd Miejski w Miłakowie – Referat Finansów

Prognozuje się, że w roku 2020 subwencja oświatowa będzie mniejsza o ok. 10%
tj. o ok. 528.000,00 zł, natomiast niepokojącym jest fakt iż dzieci w szkole jest co raz
mniej.

84

Raport o stanie gminy Miłakowo 2018
Liczba uczniów uczęszczających do szkoły i przedszkola przedstawiała się następująco
(wg stanu na dzień 30.09.2018 r.):
❖ 2014/2015 - Szkoła - 563 Przedszkola - 150

Razem: 713

❖ 2015/2016 - Szkoła - 592 Przedszkola - 128

Razem: 720

❖ 2016/2017 - Szkoła - 544 Przedszkola - 141

Razem: 685

❖ 2017/2018 - Szkoła - 500 Przedszkola - 158

Razem: 658

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego – Referat Organizacyjny

❖ Działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2018 r.:
Przy ZSP funkcjonuje Stowarzyszenie IKE, poprzez które szkoła realizuje wiele
projektów. Działania realizowane w 2018 roku to:
•

„Fair Play nie tylko na boisku” - projekt dotyczył edukacji poprzez sport
przeciwdziałaniu ksenofobii o agresji na stadionach. Wymiana z młodzieżą
z Rosji. Projekt dofinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia. Uczestniczyło 40 uczniów. Wartość projektu: 50.000,00 zł.

•

„Kluby Nowoczesnego Patriotyzmu” – Projekt realizowany z funduszy
MEN. Partnerem w projekcie jest Macierz Polska w Grodnie. W projekcie
uczestniczyła szkolna młodzież z Grodna. Suma wszystkich uczestników
projektu: 40 uczniów. Wartość projektu: 48.000,00 zł.
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•

„Dreams and Teams” – projekt realizowany z funduszy szkoły oraz gminy
w Miłakowie. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw
przywódczych wśród młodzieży. W projekcie brała udział młodzież
z Irlandii i Anglii, w sumie 80 uczniów.

•

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

•

Międzynarodowy turniej w piłce nożnej o Puchar Burmistrza
Miłakowa.

Oprócz tego, na prężnie działającej świetlicy szkolnej w ZSP w Miłakowie w 2018 r.
realizowane były takie działania jak:
•

PAH Pajacyk - obiady dla 25 dzieci na cały rok szkolny za kwotę ok.
14.000,00 zł.

•

Kulczyk Foundation „Żółty Talerz” - Program zakłada propagowanie
wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania. Dzięki
pozyskanym środkom świetlica szkolna przygotowywała przez cały rok
zdrowe posiłki dla uczniów Działania finansowane przez Fundację Kulczyk.
Wartość całego programu to 100.000,00 zł.

•

Codzienne Śniadania w świetlicy w ramach programu „Żółty Talerz” oraz
Stowarzyszenia IKE.

•

„Mleko+Owoce=>Super Moce to wojewódzka impreza edukacyjnosportowa, w ramach której propagowany był zdrowy styl życia i zdrowe
odżywianie.

•

Organizacja warsztatów kulinarnych ze szkołą w Olsztynie i Dobrocinie.

•

Udział w święcie sera i gotowanie „Disco zupy” z Bankiem Żywności.

•

Zbiórki żywności.

•

Zbiórka i dostawa korków dla chorego chłopca.

•

Zbiórka elektro-śmieci.

•

Doposażenie świetlicy w gry pozyskane od sponsora Firmy Alexander.

•

Zajęcie I miejsca w konkursie organizowanym przez Firmę Alexander pt.
„Sowa Mądra Głowa” i otrzymanie zestawu 10 gier edukacyjnych.
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•

Zaplanowanie na kwiecień spotkania z dietetyczką będącego kontynuacją
realizacji programu „Żółty Talerz”.

•

Przygotowanie paczek po zbiórce żywności i przekazanie ich podczas
spotkania opłatkowego w Klubie Seniora.

•

Organizacja zbiórki zabawek i przyborów z okazji Dnia Pluszowego Misia
z Fundacją „Mam Marzenie” i uczestnictwo w spotkaniu z chorymi
dziećmi w szpitalu w Ostródzie oraz Domu Dziecka „Promyk” w Morągu.

•

Włączenie się do zbiórki szczoteczek i past oraz środków opatrunkowych
dla dzieci z Afryki.

•

Zakup i przygotowanie 50 paczek z „Kulczyk Foundation”.

•

Pozyskanie żywności z Banku Żywności na kwotę ok. 3.100,00 zł
z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci.

•

Pozyskanie 45 obiadów z Kulczyk Foundation \+1zł do każdego ze 155
obiadów z MOPS-u na kwotę 27.000,00 zł. Realizacja - marzec 2018 r.

•

Pozyskanie nowych funduszy od sponsorów na kwotę 3.000 zł.

•

EXTRA

SZKOLNA

STOŁÓWKA

-

codzienne

głosowanie

i mobilizowanie innych, zbieranie paragonów i głosowanie za ich pomocą.
Nagroda - naklejki + warsztaty o nie marnowaniu żywności.
•

WZOROWA ŁAZIENKA - codzienne głosowanie i mobilizowanie
innych, zbieranie paragonów i głosowanie za ich pomocą. Nagroda - zapas
środków czystości za ponad 1.000,00 zł.

•

DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU - prowadzenie zajęć,
wprowadzanie działań na mapę, przygotowanie galerii prac i głosowanie.
Wyróżnienie - nagroda plakaty edukacyjne.

•

PLECAKI OD SERCA - wykonanie prac plastycznych z pomocą p. Beaty
Martyniak i wysłanie do Firmy Easy.

•

Przy współpracy z Radą Rodziców pozyskanie:
− 30 fartuszków i czapek do aneksu kuchennego,
− 3 piłek do piłki nożnej,
− Zorganizowanie Dnia Higieny i Czystości - zdobycie 500 punktów
do wzorowej łazienki,
− wyjazd na zawody do Olsztyna „Jem owoce, piję mleko, w życiu
zajdę daleko”- V-te miejsce na 27 szkół.
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•

Zdobycie zapasu środków Domestos za ponad 1.000,00 zł.

•

Wyprawki dla 20 uczniów z orzeczeniami z „Fundacji Przyjaciółka”.

•

20-lecie odzyskania praw miejskich i 100-lecie Niepodległej - organizacja
stoiska ZSP, warsztaty kulinarne.

•

Opracowanie wspólnie z p. Elą Milewską-Sekita „Dobrych Praktyk”, które
zamieszczone są na stronie Kuratorium i dotyczą zdrowego odżywiania.

•

Przygotowanie śniadania z premierem.

•

Organizacja spotkania z kucharzem podczas „Śniadanie daje moc”.

•

Pozyskanie 1.300,00 zł na wycieczkę do Warszawy do Pracowni „Efektu
Domina” (relacja z wizyty w telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry TVN”,
zwiedzanie Stadionu Narodowego.

Jednym z ważniejszych działań szkoły był „Dzień Nauki” pod honorowym patronatem
Burmistrza

Miłakowa.

Uczniowie

mogli

zapoznać

się

z

ofertą

szkół

ponadgimnazjalnych. W ramach Dnia Nauki gościem specjalnym był Dyrektor Szkoły
w Dublinie, z którym Dyrektor Izabela Kaszkin podpisała porozumienie o wzajemnej
współpracy poprzez wymianę doświadczeń dydaktycznych oraz wymianę dzieci
i młodzieży. Polska Szkoła w Dublinie SEN powstała w lutym 2010 roku pod egidą
Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli jako wspólna spontaniczna inicjatywa
rodziców i nauczycieli mieszkających na co dzień w stolicy Irlandii - Dublinie. Zajęcia
organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnictwo w zajęciach (w oderwaniu od
uczęszczania do irlandzkiej szkoły podstawowej) nie stanowi wypełnienia obowiązku
szkolnego, które obowiązuje każde dziecko przebywające w Irlandii. Polska Szkoła
SEN realizuje autorski program nauczania oparty na Podstawie Programowej dla
polskich uczniów uczących się za granicą, wysoko oceniany przez ekspertów
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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XXIV. Kultura
Biblioteka:
W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka publiczna, znajdująca się w budynku
Miłakowskiego Domu kultury w Miłakowie z filią w Boguchwałach.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 22403 woluminów, zaś na koniec roku
– 23282 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów
wynosiła 4,01 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 4,22 na dzień 31 stycznia 2018 r.
Biblioteka Publiczna w Miłakowie zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD,
z czego skorzystało 33 mieszkanek i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2018 r.
zostały wzbogacone o 9 pozycji.
Na początku roku zarejestrowano 695 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku
liczby te wynosiły 692. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało:
•

BP Miłakowo – 6255 osób,

•

Filia Boguchwały – 531 osób.

Łącznie skorzystali 8973 woluminów.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje:
❖ Książki:
•

literatura dla dzieci – 219 vol.

•

literatura dla dorosłych – 474 vol.

•

literatura z innych działów – 303 vol.

•

audiobooki – 9 szt.

Poszczególne biblioteki zatrudniały:
❖ BP Miłakowo – 2 osoby,
❖ Filia Boguchwały – 1 osoba.
W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano:
❖ BP Miłakowo – 9 komputerów,
❖ Filia Boguchwały – 1 komputer.
w tym wszystkie komputery posiadały dostęp do Internetu.
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Biblioteka zapewniała katalogi on-line. Nie było możliwości zdalnego (internetowego)
składania zamówień.
W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała 33 wydarzenia mające na celu promocję
czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 578 mieszkańców. Biblioteka
poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 2.000,00 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
176.200,89 zł.
Miłakowski Dom Kultury „MDK”:
W gminie w 2018 r. funkcjonował 1 ośrodek kultury, 2 świetlice wiejskie: w Książniku
i

Starych

Bolitach.

Budynek

MDK

dostosowany

jest

do

potrzeb

osób

z niepełnosprawnościami.
W 2018 r. zorganizowano 30 wydarzeń kulturalnych, w tym:
•

wystawy festiwale – 2,

•

przeglądy artystyczne – 1,

•

koncerty – 5,

•

prelekcje – 1,

•

imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 10,

•

konkursy – 6,

•

pokazy teatralne – 5,

•

warsztaty – 10.

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 6000 mieszkańców. Wydarzenia te
wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości – 90.000,00 zł.
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonuje 15 grup artystycznych/kół/klubów
zrzeszających 80-100 mieszkańców. W ramach ich działalności zorganizowano
następujące zajęcia i przedsięwzięcia:
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•

teatralne – 1,

•

muzyczno-instrumentalne – 2,

•

wokalne i chóry – 1,

•

folklorystyczne/ludowe – 1,
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•

plastyczne – 3,

•

taneczne – 3,

•

teatralne – 1,

•

spotkanie Klubu Seniora – 1,

•

dyskusyjne – 1.

Kalendarz imprez w 2018 roku w MDK
Nazwa przedsięwzięcia

Lp.

FERIE ZIMOWE DLA DZIECI
1.
2.

- półzimowisko dla dzieci (II turnusy)
FABRYKA KOLORÓW
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

3.

KINO 7D
GMINNE OBCHODY DNIA KOBIET

4.

- Kabaret lokalny „Babskie sprawy”

Termin
realizacji
26.01.2018 04.02.2018
25.01.2018
28.01.2018

08.03.2018

ZAGRODA WIELKANOCNA
- Konkurs na najładniejszą pisankę, palmę wielkanocną
5.

stroik świąteczny

25.03.2018

- Wystawa rękodzieła artystycznego
- Warsztat rękodzielniczy „kura ze słomy”
OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH
6.

- Impreza plenerowa (MDK)

01.05.2018

- Koncert „Konstytucja 3 Maja” (ZSZP)

03.05.2018

GMINNE OBCHODY DNIA MATKI

24.05.2018

7.

Koncert „Eleni”

8.

GMINNE OBCHODY DNIA DZIECKA

01.06.2018

9.

OBCHODY DNIA MIASTA

28.07.2018

10. DOŻYNKI GMINNE
11. OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

04.09.2018
11.11.2018

MIKOŁAJKI DLA DZIECI
12. - Przegląd piosenki świątecznej dla przedszkolaków
- Warsztat plastyczny „Fabryka Mikołajkowa”

06.12.2018
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Współorganizacja imprez
1. ORSZAK III KRÓLI
2. FESTYN SOŁECKI W ROJACH
3. FESTYN SOŁECKI W BOGUCHWAŁACH
4. DOŻYNKI PARAFIALNO- WIEJSKIE
W BOGUCHWAŁACH
5. MIKOŁAJKI W ROJACH
Źródło i opracowanie: Miłakowski Dom Kultury

Wykaz imprez w 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Miłakowie
Nazwa przedsięwzięcia

Lp.
1.
2.

Wystawa malarska „Róż po osiemdziesiątce”

styczeń

Ferie zimowe : zajęcia plastyczne z dziećmi w ramach
półkolonii zimowych
Kiermasz

3.

Termin realizacji

Wielkanocny:

stoisko

rękodzielnicze

styczeń/luty

–

Biblioteczne jajko wielkanocne - wykonywanie dekoracji

marzec

świątecznej
4.

Akcja

społeczno-edukacyjna

„Żonkile”,

wystawka

okolicznościowa, zakładka dla czytelnika

kwiecień

Konkurs recytatorski „Spotkania z poezją” – Eliminacje
5.

gminne, Eliminacje rejonowe – I miejsce Antonina

kwiecień/maj

Przeczewska zakwalifikowana do Eliminacji wojewódzkich
6.

Święto

flagi:

wystawka

prezencyjna

z

materiałami

patriotycznymi, zakładka do książki w formie flagi

maj

Dzień Dziecka: stoisko patriotyczne – zakładka do książki –
7.

flaga, Quiz „ Kto ty jesteś?”, Quiz „ Polska-Mój kraj- Moje

czerwiec

miejsce na Ziemi
8.

9.

92

Noc bibliotek : Dyskusja literacka „Syberia moje miejsce na
ziemi” Tonio Kroger, gra towarzyska „Kalambury”
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ostatni czwartek
każdego miesiąca

czerwiec

czwartek
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Wizyta studyjna dzieci z Przedszkola Samorządowego
10. w Miłakowie gr. „Smerfy”, „Krasnale „ pod opieką E.

czerwiec

Hurman i K. Rynkiewicz
11.

12.

13.

Dni Miłakowa – stoisko prezencyjne biblioteki – Quiz „Czy
znasz swoje miasto?
Wystawa prac plastycznych – dzieci ze szkoły podstawowej
w Boguchwałach „Jesienne liście”
Wizyta uczniów kl. IIa – warsztaty plastyczne – zakładka
do książki

14. Wystawki nowości wydawniczych
15.

16.

Zajęcia czytelniczo-plastyczne – „Zabawy zimowe na
śniegu”, „Ozdoby świąteczne”, „Zima w lesie”
Indywidualne zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci:
kolorowanki, quizy, krzyżówki, gry planszowe i internetowe

lipiec
wrzesień
październik
1 raz w miesiącu
grudzień
cały rok

Źródło i opracowanie: Miłakowski Dom Kultury

XXV. Sprawy administracyjne
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Miłakowie:
Liczba pracowników - 27, w tym:
Liczba osób z wyksztalceniem wyższym – 16 osób – co daje 59,26% w skali całego
Urzędu;
Liczba osób ze średnim wykształceniem – 11 osób, co daje 40,74% w skali całego
Urzędu;
Liczba kobiet - 16 , mężczyzn – 11.
W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie miejskim wzrosło o 1 osobę, co miało
związek z podziałem zadań w strukturze organizacyjnej Urzędu.
Wojewoda stwierdził nieważność 0 zarządzeń i 7 uchwał, wydanych przez organy
gminy.
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W 2018 r. Rada Miejska podjęła 81 uchwał:
Lp

Uchwały Rady Miejskiej
w Miłakowie w sprawie

Numer uchwały

Data podjęcia

Stan
realizacji

1.

Zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu

XXXVIII/255/2018

30 stycznia 2018

zrealizowano

2.

3.

XXXVIII/256/2018

30 stycznia 2018

w trakcie
realizacji

nie
zrealizowano
XXXVIII/257/2018

30 stycznia 2018

Stwierdzono
nieważność
uchwały w całości
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Warm.-Maz.

nie
zrealizowano

Ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych,
udzielających schronienia osobom
tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym, które miały
ostatnie zameldowanie na pobyt
stały na terenie Gminy Miłakowo

XXXVIII/258/2018

5.

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XXXVIII/259/2018

30 stycznia 2018

zrealizowano

6.

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XXXVIII/260/2018

30 stycznia 2018

zrealizowano

7.

Wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości

XXXIX/261/2018

28 marca 2018

zrealizowano

8.

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
z o. o. Odział Zakład Gazowniczy
w Olsztynie

XXXIX/262/2018

28 marca 2018

zrealizowano

4.
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Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 402, 294/100,
292/5 w miejscowości Pojezierce,
obręb Boguchwały, gmina
Miłakowo
Zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych i budynków
mieszkalnych, będących
w zasobie Gminy Miłakowo oraz
udzielenia bonifikat od ceny
sprzedaży na rzecz najemców
lokali mieszkalnych i budynków
mieszkalnych

30 stycznia 2018

Stwierdzono
nieważność
uchwały w części
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Warm.-Maz.
Uchylona
Uchwałą Nr
XXXIX/266/2018
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9.

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
z o. o. Odział Zakład Gazowniczy
w Olsztynie

XXXIX/263/2018

28 marca 2018

zrealizowano

10

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy
Wojewodą WarmińskoMazurskim a Burmistrzem
Miłakowa w sprawie powierzenia
Gminie Miłakowo prowadzenia
zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej,
dotyczących obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych

XXXIX/264/2018

28 marca 2018

zrealizowano

11

Przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Miłakowo na 2018 r.

XXXIX/265/2018

28 marca 2018

zrealizowano

12

Ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych,
udzielających schronienia osobom
tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym, które miały
ostatnie zameldowanie na pobyt
stały na terenie Gminy Miłakowo

XXXIX/266/2018

28 marca 2018

zrealizowano

13

Ustalenia casu na realizację
bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych

XXXIX/267/2018

28 marca 2018

zrealizowano

14

Podziału gminy Miłakowo na
okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym

XXXIX/268/2018

28 marca 2018

zrealizowano

15

Podziału Gminy Miłakowo na
stale obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji

XXXIX/269/2018

28 marca 2018

zrealizowano
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wyborczych
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16

Udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostródzkiemu

XXXIX/270/2018

28 marca 2018

zrealizowano

17

Udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

XXXIX/271/2018

28 marca 2108

zrealizowano

18

Dopuszczenia zapłaty podatków,
opłat lokalnych i
nieopodatkowanych należności
budżetowych stanowiących
dochody budżetu Gminy
Miłakowo instrumentem
płatniczym

XXXIX/272/2018

28 marca 2018

zrealizowano

19

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XXXIX/273/2018

28 marca 2018

zrealizowano

20

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XXXIX/274/2018

28 marca 2018

zrealizowano

21

Przyznania pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości
zabudowanej budynkiem
użytkowym, na rzecz dzierżawcy
budynku użytkowego

XL/275/2018

27 kwietnia 2018

zrealizowano

22

Przyjęcia Oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2017 dla gminy
Miłakowo

XL/276/2018

27 kwietnia 2018

zrealizowano

23

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XL/277/2018

27 kwietnia 2018

zrealizowano

24

Sprzedaż mienia komunalnego

XLI/278/2018

29 maja 2018

zrealizowano

25

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie,
Oddział Zakład Gazownictwa
w Olsztynie, 10-409 Olsztyn,
ul. Lubelska 42A

XLI/279/2018

29 maja 2018

zrealizowano

26

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz
ENERGA-OPERATOR Spółka
Akcyjna z siedziba w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, Oddział w
Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Tuwima 6, 10-950

XLI/280/2018

29 maja 2018

zrealizowano
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Olsztyn

27

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XLI/281/2018

29 maja 2018

zrealizowano

28

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLI/282/2018

29 maja 2018

zrealizowano
w trakcie
realizacji

29

Przyjęcia „Wieloletniego
Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miłakowo na lata 2018-2022”

XLII/283/2018

21 czerwca 2018

30

Zatwierdzenia projektu
„Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miłakowo”

XLII/284/2018

21 czerwca 2018

Uchylona
Uchwałą Nr
XLVII/310/2018

31

Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za
2017 rok

XLII/285/2018

21 czerwca 2018

zrealizowano

32

Udzielenia Burmistrzowi
Miłakowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 r.

XLII/286/2018

21 czerwca 2018

zrealizowano

33

Emisji obligacji

XLII/287/2018

21 czerwca 2018

zrealizowano

34

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XLII/288/2018

21 czerwca 2018

zrealizowano

35

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLII/289/2018

21 czerwca 2018

zrealizowano

36

Wynagrodzenia Burmistrza
Miłakowa

XLII/290/2018

21 czerwca 2018

zrealizowano

37

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XLIII/291/2018

17 lipca 2018

zrealizowano

38

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLIII/292/2018

17 lipca 2018

zrealizowano

39

Nadania nazwy drodze
wewnętrznej – ulica Osada Miła

XLIV/293/2018

6 września 2018

zrealizowano

40

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz

XLIV/294/2018

6 września 2018

nie
zrealizowano

Stwierdzono
nieważność
uchwały w części
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Warm.-Maz.
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ENERGA-OPERATOR Spółka
Akcyjna z siedziba w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, Oddział w
Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Tuwima 6, 10-950
Olsztyn

98

Stwierdzono
nieważność
uchwały w całości
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Warm.-Maz.

41

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz
ENERGA-OPERATOR Spółka
Akcyjna z siedziba w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, Oddział
w Olsztynie z siedzibą
w Olsztynie przy ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

XLIV/295/2018

6 września 2018

42

Określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko
kierownicze, obowiązkowego
tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczyciela pedagoga
szkolnego, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego
i doradcy zawodowego

XLIV/296/2018

6 września 2018

zrealizowano

43

Ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta
i gminy Miłakowo

XLIV/297/2018

6 września 2018

zrealizowano

44

Ustalenia zasad usytuowania na
terenie miasta i gminy Miłakowo
miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

XLIV/298/2018

6 września 2018

zrealizowano

45

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo na
lata 2018 - 2034

XLIV/299/2018

6 września 2018

zrealizowano

46

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLIV/300/2018

6 września 2018

zrealizowano

47

Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz
ENERGA-OPERATOR Spółka
Akcyjna z siedziba w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, Oddział w
Olsztynie z siedzibą w Olsztynie

nie
zrealizowano
Stwierdzono
nieważność
uchwały w całości
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Warm.-Maz.

nie
zrealizowano
XLV/301/2018

27 września 2018

Stwierdzono
nieważność
uchwały
w całości
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
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Wojewody
Warm.-Maz.

przy ul. Tuwima 6, 10-950
Olsztyn

zrealizowano
Stwierdzono
nieważność
uchwały
w części
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Warm.-Maz.

48

Uchwalenia Statutu Gminy
Miłakowo

XLV/302/2018

27 września 2018

49

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XLV/303/2018

27 września 2018

zrealizowano

50

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLV/304/2018

27 września 2018

zrealizowano

51

Przystąpienia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Miłakowie
do realizacji projektu
konkursowego „Zmieniamy
przyszłość” dofinansowanego
z EFS w ramach RPO
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2018-2020

XLV/305/2018

27 września 2018

w trakcie
realizacji

52

Zmiany Uchwały Nr
XXXIX/268/2018 Rady Miejskiej
w Miłakowie z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie podziału gminy
Miłakowo na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym

XLVI/306/2018

11 października
2018

zrealizowano

53

Zmiany Uchwały Nr
XXXIX/269/2018 Rady Miejskiej
w Miłakowie z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie podziału
Gminy Miłakowo na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

XLVI/307/2018

11 października
2018

zrealizowano

54

Dzierżawy mienia komunalnego

XLVII/308/2018

18 października
2018

zrealizowano

55

Uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Miłakowo

XLVII/309/2018

18 października
2018

zrealizowano
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56

Zatwierdzenia projektu
„Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miłakowo”

XLVII/310/2018

18 października
2018

w trakcie
realizacji

57

Upoważnienia Burmistrza
Miłakowa do reprezentowania
Rady Miejskiej przed sądami
administracyjnymi w sprawie
skargi Ośrodka Zamiejscowego
Prokuratury Rejonowej w
Ostródzie z siedzibą w Morągu na
Uchwałę Nr XX/120/2016 Rady
Miejskiej w Miłakowie z dnia 26
kwietnia 2016 r. ws. uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Miłakowo

XLVII/311/2018

18 października
2018

zrealizowano

58

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo na
lata 2018 - 2034

XLVII/312/2018

18 października
2018

zrealizowano

59

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLVII/313/2018

18 października
2018

zrealizowano

60

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

XLVIII/314/2018

15 listopada 2018

zrealizowano

61

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

XLVIII/315/2018

15 listopada 2018

zrealizowano

62

Wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Miłakowie

I/1/2018

21 listopada 2018

zrealizowano

63

Wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Miłakowie

I/2/2018

21 listopada 2018

zrealizowano

64

Powołania Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Miłakowie

I/3/2018

21 listopada 2018

zrealizowano

65

Powołania składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Miłakowie

I/4/2018

21 listopada 2018

zrealizowano

66

Powołania składu osobowego
oraz Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji
Remontów Rady Miejskiej
w Miłakowie

I/5/2018

21 listopada 2018

zrealizowano

67

Powołania składu osobowego
oraz Przewodniczącego Komisji

I/6/2018

21 listopada 2018

zrealizowano
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Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej
w Miłakowie

68

Powołania składu osobowego
oraz Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Miłakowie

I/7/2018

21 listopada 2018

zrealizowano

69

Wynagrodzenia Burmistrza
Miłakowa

II/8/2018

30 listopada 2018

zrealizowano

70

Określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

II/9/2018

30 listopada 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.

71

Określenia wysokości stawek
podatku od środków
transportowych

II/10/2018

30 listopada 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.

72

Wyznaczenia przedstawicieli do
reprezentowania Gminy
Miłakowo w Zgromadzeniu
Związku Gmin Regionu
Ostródzko Iławskiego „Czyste
Środowisko”

III/11/2018

19 grudnia 2018

zrealizowano

73

Ustanowienia wieloletniego
miejskiego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

III/12/2018

19 grudnia 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.

74

Podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie wsparcia
w postaci świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności osobom objętych
wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

III/13/2018

19 grudnia 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.

75

Określenia zasad zwrotu
wydatków za przyznane
świadczenia z pomocy społecznej
w formie posiłku oraz
świadczenia rzeczowego
w postaci produktów
żywnościowych osobom objętym
wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

III/14/2018

19 grudnia 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.
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76

Uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Miłakowo na lata 2019-2034

19 grudnia 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.

77

Uchwalenia budżetu gminy
Miłakowo na 2019 r.

III/16/2018

19 grudnia 2018

Weszła
w życie
01.01.2019 r.

78

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

III/17/2018

19 grudnia 2018

zrealizowano

79

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

III/18/2018

19 grudnia 2018

zrealizowano

80

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2018 - 2034

IV/19/2018

31 grudnia 2018

zrealizowano

81

Zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2018 r.

IV/20/2018

31 grudnia 2018

zrealizowano

III/15/2018

Źródło i opracowanie Biuro Rady Miejskiej w Miłakowie

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień
1 stycznia 2018 r. 20 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 25 dni.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – około 26 dni.
Dwie decyzje zostały zaskarżone do SKO. Zostały uchylone w całości i przekazane do
ponownego rozpatrzenia.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o pozwolenie na budowę - około 21 dni decyzje wydaje Starosta Powiatowy w Ostródzie.

XXVI. Przynależność do organizacji i stowarzyszeń
Gmina Miłakowo jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy
o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu:
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich,
a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej,
stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój
samorządności lokalnej.
W GRUPIE SIŁA: Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska
organizacja skupiająca gminy wiejskie i
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bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej
nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich
i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za
pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy
członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą
zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń
pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin
wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin
wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia
samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało
oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką
platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy,
konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy
współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni
ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów
unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne
szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące
umiejętności przedstawicieli samorządów. Związek zrzesza 621 gmin.
Gmina Miłakowo przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr XXIX/200/2001
z dnia 28 czerwca 2001 r.
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich jest
związkiem międzygminnym, powołanym przez
Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 64
gminy. Związek stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych
zadań własnych i zleconych gmin. Został wpisany do Rejestru Związków
Międzygminnych 9.05.1992 r. pod nr. 66. Statut ogłoszono w Dz.U. woj. olsztyńskiego
Nr. 11 z dn. 1.06.1992. r.
Do zadań Związku należy m.in.:
•

reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji
rządowej
w

i

samorządowej,

różnorodnych

formach

podejmowanie
i

strukturach

inicjatyw
w

celu

i

współpraca

popierania

idei

samorządności;
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•

inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących
samorządu terytorialnego,

•

realizacja

zadań

przekraczających

możliwości

organizacyjne

gmin

członkowskich,
•

promocja walorów turystycznych regionu,

•

wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.

Gmina Miłakowo przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr XX/136/2008
z dnia 26 maja 2008 r.
Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
W celu kontynuacji swoich dotychczasowych działań na obszarach
wiejskich oraz zachowania ciągłości podejścia LEADER Związek Stowarzyszeń
zainicjował

utworzenie

nowego

Stowarzyszenia

Kraina

Drwęcy

i

Pasłęki.

Nowoutworzona Lokalna Grupa Działania jest kontynuacją działań Związku
Stowarzyszeń, który realizował Lokalną Strategię Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki”
na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zostało zarejestrowane 3 sierpnia 2015 r.
Celem powstania LGD jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich na terenie jej
działania oraz budowanie i rozwijanie partnerstwa trójsektorowego pomiędzy
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego
w celu rozwoju obszaru objętego działaniem.
Organizacja swoją działalnością obejmuje 8 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, Jonkowo,
Światki, Miłakowo, Grunwald, Dąbrówno. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej,
promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Gmina Miłakowo przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr XVIII/125/2008
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste
Środowisko”
Związek

Gmin

Środowisko”

Regionu
został

międzygminnych 19 grudnia 1995 r.
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W skład Związku wchodzi 19 gmin:
•

Gmina Ostróda

•

Gmina Łukta

•

Gmina Grunwald

•

Gmina Dąbrówno

•

Gmina Jonkowo

•

Gmina Małdyty

•

Gmina Lubawa

•

Gmina Iława

•

Gmina Kurzętnik

•

Gmina Godkowo

•

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

•

Miasto Ostróda

•

Miasto Iława

•

Miasto i Gmina Olsztynek

•

Miasto i Gmina Miłomłyn

•

Miasto i Gmina Miłakowo

•

Miasto i Gmina Morąg

•

Miasto i Gmina Zalewo

•

Miasto Nowe Miasto Lubawskie

Działania Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
realizowane są w ramach "Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami na terenie
Związku Gmin „Czyste Środowisko”.
Gmina Miłakowo przystąpiła do Związku na podstawie Uchwały Nr X/64/2007 z dnia
30 czerwca 2007 r.
Fundacja

Rozwoju

Przedsiębiorczości

ATUT

w Ostródzie
Gmina Miłakowo jest jednym z 9-ciu założycieli Fundacji
Rozwoju

Przedsiębiorczości

ATUT

w

Ostródzie

(Uchwała Nr XXIX/199/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.). Rada Fundacji to
przedstawiciele samorządów miejskich, gminnych i powiatu ostródzkiego.
Celem działania FUNDACJI zgodnie z potrzebami regionu ostródzkiego, a także
postanowieniami założycieli jest:
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1. ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez:
poręczeń

a. udzielanie

kredytowych

dla

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorstw,
b. prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP),
w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów
pomocowych,
c. promowanie regionu, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji
postaw obywatelskich.
2. rozwój regionu ostródzkiego poprzez:
a. inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych
w

zakresie

rozwoju

kultury,

ochrony

środowiska

naturalnego

i aktywizacji obszarów wiejskich,
b. wspieranie programów naukowo – badawczych,
3. propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi
z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
5. wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów po pegeerowskich
i wiejskich,
6. aktywizacja, integracja i reintegracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7. wspieranie

przedsiębiorczości,

ekonomii

społecznej

oraz

społecznej

odpowiedzialności biznesu,
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy społecznej, na rzecz rozwoju
lokalnego oraz w innych obszarach pożytku publicznego.
Lokalna

Organizacja

Turystyczna

„Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.
Do najważniejszych celów Lokalnej Organizacji Turystycznej zalicza się aktywne
rozwijanie turystyki na obszarze zrzeszonych gmin - Morąga, Łukty i Miłakowa oraz
współtworzenie oferty produktów turystycznych i wykreowanie nowego spojrzenia na
walory

turystyczne

regionu,

współuczestniczących podmiotów.
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Gmina Miłakowo Uchwałą Nr XXI/110/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.. przystąpiła do
utworzenia wspólnie z innymi podmiotami Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina
Nieodkrytych Tajemnic".
Zadania statutowe LOT "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" realizuje w szczególności
poprzez:
1. Organizację i udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz
szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych.
2. Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii rozwoju, planów
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
3. Udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie zrzeszonych
gmin.
4. Wspieranie inicjatyw mających wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki.
5. Zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów
statutowych.
6. Promocja obszaru zrzeszonych gmin we wszystkich możliwych formach.
7. Zapewnienie funkcjonowania informacji turystycznej oraz banku danych
o podmiotach działających na terenie zrzeszonych gmin

XXVII. Współpraca gminy – miasta partnerskie

Gmina Miłakowo aktywnie współpracuje z miastem Liebstadt,
położonym w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu
administracyjnym Drezno, w powiecie Sächsische SchweizOsterzgebirge, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Bad
Gottleuba-Berggießhübel.
Obie gminy łączy nie tylko nazwa miejscowości (Miłakowo dawniej nazywało się
Liebstadt), ale również tradycje i kultura.
Współpraca obejmuje różne formy działalności i dziedziny życia społeczno kulturalnego. Umowa partnerska została podpisana w 2016 roku.
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Gmina Miłakowo
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