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I. UWAGI OGÓLNE 
 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta) 

obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim. 

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie 

zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału 

w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego pochodzącej z aktu 

wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym 

samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę 

samorządową, w której zamieszkują”. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi – wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta (burmistrza, prezydenta)  

z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym).  

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu 

wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji członkom 

organu stanowiącego.  

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:  

a) sprawozdawczą,  

b) partycypacyjną,  

c) oceniającą.  

Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem – 

procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje 

dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym rok, w którym 

dokument ten jest przedstawiony.  
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Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przedstawia Radzie Miejskiej w Młynarach raport o stanie 

Gminy Młynary. 

II. DZIAŁALNOŚĆ GMINY MŁYNARY W 2021 ROKU  
 

Gmina Młynary położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-

mazurskiego, w powiecie elbląskim na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny 

Warmińskiej. Siedzibą gminy jest miasto Młynary. W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości, 

które tworzą 19 sołectw. W obszarze wiejskim dominującą funkcją jest rolnictwo, z dość dużym 

udziałem rolnictwa indywidualnego. Według danych z roku 2002 r. Gmina Młynary ma obszar 

157,09 km2, w tym: 54% to użytki rolne zaś 37% to użytki leśne. 

 

1. Demografia 
 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się 

o 76 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4328 osób, w tym 2189 kobiet i 2139 

mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 287 osób, a liczba 

mieszkańców – 301,  

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1319 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1538,  

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 583, a liczba mieszkańców: 300.  

 

 

 

Kobiety w poszczególnych 

kategoriach wiekowych

14 lat i mniej 15 - 59 lat 60 lat i więcej

Mężczyźni w poszczególnych 

kategoriach wiekowych

14 lat i mniej 15 - 64 lata 65 lat i więcej
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Na początku 2021 r. na terenach miejskich mieszkały 1745 osoby, a na terenach wiejskich 2659 

osoby. Na koniec 2021 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto Młynary zamieszkiwały 

1733 osoby, a tereny wiejskie 2595 osoby.  

 

Liczba mieszkańców stałych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2021 r. kształtuje 

się w następujący sposób: 

 

Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców 

Błudowo 191 

Karszewo 102 

Kraskowo 131 

Kurowo Braniewskie 281 

Kwietnik 176 

Mikołajki 73 

Młynarska Wola 259 

Młynary 1733 

Nowe Monasterzysko 196 

Ojcowa Wola 77 

Płonne 173 

Rucianka 111 

Sąpy 126 

Sokolnik 63 

Stare Monasterzysko 44 

Warszewo 54 

Włóczyska 113 

Zastawno 162 

Zaścianki 263 

Suma 4328 

 

W 2021 r. urodziło się w gminie 34 dzieci, w tym 17 dziewczynek i 17 chłopców, a zmarły 84 

osoby, w tym 42 kobiety i 42 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2021 r. był ujemny 

i wyniósł -50. W 2021 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.  

 

Liczba urodzeń i zgonów w mieście i gminie Młynary na przestrzeni ostatnich czterech lat: 

Rok Urodzenia Zgony 

2018 40 55 

2019 33 49 

2020 44 40 

2021 34 84 
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2. Finanse Gminy 
 

Podatki: 

W 2021 roku wydano około 2000 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych, ustalających 

wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. 

Na koniec 2021 roku przypis podatku od osób fizycznych wyniósł 1 613 366,00 złotych,  

z czego 27% stanowił podatek od nieruchomości, 6% podatek rolny, a 67% łączne 

zobowiązanie pieniężne.   

Osoby prawne złożyły 76 deklaracje podatkowe, w tym: 44 deklaracji na podatek  

od nieruchomości, 21 deklaracji na podatek rolny i 11 deklaracji na podatek leśny. Na koniec 

2021 roku przypis podatku od osób prawnych wyniósł 1 951 747,00 złotych, z czego 89% 

stanowił podatek od nieruchomości, 2% podatek rolny, a 9% podatek leśny. 

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok zastały ustalone na podstawie Uchwały  

Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 października 2020 roku. 

Stawka podatku rolnego w 2021 roku wynosiła 146,38 zł za ha przeliczeniowy zgodnie  

z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2021. 

Stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosiła 43,30 zł za ha zgodnie z Komunikatem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2020 roku. 

W 2021 roku 11 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych. 

Przypis wyniósł 53.890,00. Stawki podatku uzależnione są m.in. od rodzaju pojazdu, liczby osi, 

zawieszenia. Ich wysokość na 2021 rok określa Uchwała nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w 

Młynarach z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Budżet: 

Budżet Miasta i Gminy Młynary na koniec 2021 roku zakładał plan dochodów ogółem  

w wysokości 31 533 174,06 zł, który został zrealizowany w wysokości 31 006 438,52 zł, tj.  

98,33 % planu.  
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Ilość mieszkańców w Mieście i Gminie Młynary wg stanu na 31.12.2021 roku wynosiła 4 328 

-  dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 7 164,15 zł. 

Struktura procentowa dochodów z poszczególnych źródeł w dochodach ogółem w 2021 r.: 

➢ dochody własne Gminy (podatki lokalne, opłaty, dochody z majątku gminy) – 

7 786 150,54 zł – 25,11 %, 

➢ subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 5 834 594,00 zł – 18,82 %, 

➢ dotacje celowe z budżetu państwa – 9 970 004,05 zł – 32,15 %, 

➢ pozostałe dochody – 1 819 999,68 zł – 5,87 %, 

➢ dochody majątkowe – 5 595 690,25 zł – 18,05 %. 

    Plan wydatków ogółem na koniec 2021 rok wynosił 34 427 328,36 zł i został wykonany      w 

wysokości 31 051 195,47 zł, tj. 90,19 % planu. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wynosiły 7 174,49 zł. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7 534 593,80 zł - udział wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 79,31 %. 

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok na realizację zadań inwestycyjnych 

(rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 8 214 743,28 zł – 

wykonanie 6 390 794,80 zł, tj. 77,80 % planu, z tego pozyskano w 2021 r. dofinansowanie ze 

środków pozabudżetowych w wysokości 2 977 527,27 zł. 

Budżet za 2021 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 44 756,95 zł (różnica 

między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami). 

W 2021 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1 650 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupiono obligacje komunalne              

na kwotę 550 096,00 zł. 

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek        

i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiła 12 712 021,00 zł. 

 

 



Raport o stanie gminy Młynary za 2021 rok 
 
 

 

 7 

3. Zrealizowane inwestycje 
 

W Mieście i Gminie Młynary w 2021 roku zrealizowano następujące projekty ze środków 

zewnętrznych: 

W 2021 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne: 

1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej  

nr 107022N w m. Kraskowo - Etap IV”.    

Plan - 102 000,00 zł - wykonanie – 101 473,65 zł.     

       W ramach zadania wykonano 200 mb nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu 

MON, podwójnie zbrojonych o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty drogowe ułożono  

w tzw.  dwuśladzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm. Roboty budowlane wykonała 

Firma Handlowo-Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103 14-403 Wilczęta.  

Na realizację zadania Gmina Młynary uzyskała dofinansowanie w ramach umowy zawartej  

w   maju 2021 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Jest to, dofinansowanie ze środków 

pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i stanowi kwotę 49 971,82 zł. 

Inwestycję także dofinansowało Nadleśnictwo Młynary w wysokości 24 985,91 zł. Pozostałe 

koszty tj. 26 515,52 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy Młynary.  

 

2) Zadanie pn. „Różana Wyspa – Zagospodarowanie terenu publicznego   

w miejscowości Karszewo”. 

Plan – 25 000,00 zł – wykonanie 24 853,00 zł.  

 Realizacja zadania odbyła się przy dofinansowaniu w wysokości 19 874,40 zł uzyskanym  

w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zorganizowanym przez Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozostały koszt tj. 4 978,60 zł poniesiono  

ze środków własnych gminy.  W ramach zadania na wyspie stawu wiejskiego wykonano 

sześciokątną drewnianą altanę ogrodową wyposażoną w drewniany stół oraz 4 ławki. Przy 

altanie ustawiono 2 hamaki na stelażach metalowych. Wolną przestrzeń wyspy obsadzono 

krzewami róż. Natomiast dojście z brzegu do wyspy prowadzące przez wał ziemi 

zabezpieczono drewnianymi barierkami. Drewniane elementy tj. altanę, stół, ławki oraz 

barierki wykonała firma prowadzona przez Panią Izabelę Jurgielewicz pod nazwą:  

JUR-TRAK Stępień 2A 14-500 Braniewo. Krzewy róż zakupiono w Centrum Ogrodniczym 

FLOR-MIX Beata Jurgielewicz ul. Elbląska 40 14-500 Braniewo. Hamaki wraz ze stelażami 
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zakupiono w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Pikuła Katarzyna 

Łupaszka Wielka 1b 37-220 Kończuga. 

 

3) Zadanie pn. „Budowa Wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem   rowerowym 

w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)”. 

Plan – 40 084,17 zł – wykonanie 34 648,41 zł. 

 Realizacja zadania odbyła się przy dofinansowaniu w wysokości 15 000,00 zł uzyskanym  

w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla zorganizowanym przez Marszałka 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Pozostały koszt tj. kwotę 19 648,41 zł poniesiono 

ze środków własnych gminy z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynarska Wola. W ramach 

zadania wykonano drewnianą altanę wyposażoną w meble drewniane (stoły i ławy) oraz strefę 

relaksu, w której zawieszone są hamaki i podwieszane fotele. Utworzono także przystanek 

rowerowy posiadający stojaki na rowery oraz oznakowanie informujące  

o przystanku rowerowym. Wokół posadowionego obiektu posadzono młode drzewka. Budowę 

altany wykonała firma prowadzona przez z Panią Izabelę Jurgielewicz prowadzącą dzielność 

gospodarczą pod firmą: JUR-TRAK Stępień 2A 14-500 Braniewo. Zestaw mebli dostarczył 

Władysław Ułecki prowadzący Działalność Handlowo-Usługową 14-420 Młynary  

ul. Dworcowa 69. Fotel i bujaki wiszące zakupiono w TRENDAS Sp. z o.o.  

ul. Energetyków 16 32-050 Skawina. Stojaki rowerowe zakupiono w KROSSTECH Sp. z o.o.  

Sp. K 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16D. Oznakowanie przystanku wykonała Daria 

Rucińska ul. Chodkiewicza 5 14-420 Młynary. Drzewka do nasadzeń dostarczył Andrzej 

Kwiatkowski Piasecznia 66 07-420 Kadzidło. 

 

4) Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa   dróg gminnych: Sąpy – Warszewo  

nr 107010N i Borzynowo – Zastawno nr 107004 (rozbudowa odcinka Sąpy – Warszewo)”. 

Plan – 2 000562,74 zł - wykonanie – 2 000 458,62 zł. 

Realizacja inwestycji odbyła się przy dofinansowaniu uzyskanym ze środków Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Na podstawie umowy zawartej w dniu 31 maja br. 

roku zostały przyznane Gminie Młynary środki dofinansowania w wysokości 1 171 448,15 zł. 

Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy  

za wykonanie robót budowlanych stanowi koszt 1 976 473,62 zł. Funkcję Inspektora Nadzoru 
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pełnił Pan Mariusz Iwanowicz prowadzący działalność pod firmą: Varia Mariusz Iwanowicz 

Różnowo 66L 11-001 Dywity, ryczałtowe wynagrodzenie za nadzór wyniosło 23 370,00 zł.    

Roboty drogowe obejmowały przebudowę odcinka drogi gminnej na długości 0,98 km   

w następującym zakresie: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, 

roboty ziemne (wykopy, przekopy, formowanie i zagęszczenie nasypów), oczyszczenie rowów 

i przepustów z namułu, wyprofilowanie skarp wraz z częściowym umocnieniem  skarp płytami 

prefabrykowanymi ażurowymi, budowę przepustów z rur HDPE z obrukowaniem skarp 

wlotów i wylotów przepustu, wykonanie nawierzchni bitumicznej na trasie głównej, mijankach 

i zjazdach (warstwa wiążąca gr. 6 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm) z uprzednim wykonaniem 

podbudów: z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego, wbudowanie oporników 

betonowych na ławie betonowej, budowa murów oporowych z belek typu L, ustawienie 

oznakowania pionowego, humusowanie i obsianie trawą poboczy oraz  skarp, montaż 

stalowych barier ochronnych. Zakupiono i ustawiono tablicę upamiętniającą zawierającą 

informację o dofinansowaniu wykonanej inwestycji. 

 

5) Zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – dokumentacja 

techniczna. Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku  

i w Młynarach”. 

 Plan – 129 300,00 zł – wykonanie – 84 870,00 zł. 

 W ramach zadania podpisano umowę z Panem  Markiem Skrockim prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą: Marek Skrocki PRESTIGE ul. Krańcowa 79 61-048 Poznań na 

opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji/przebudowy budynku Stacji 

Uzdatniania Wody połączonego z budynkiem biurowym, zapleczem warsztatowym  

i socjalnym dla pracowników oraz kotłownią  z uwzględnieniem modernizacji procesu 

uzdatniania wody  w Młynarach ul. Warszawska  6A,  z lokalizacją  na działce  nr 40 obręb 03  

Młynary. Koszt opracowania dokumentacji projektowej według podpisanej  

z Projektantem umowy wynosi 84 870,00 złotych brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie  

w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Kwota 

dofinansowania wynosi 62 100,00 zł, środki własne Gminy Młynary 22 770,00,00 zł. 
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6) Zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego typy pickup dla OSP 

Młynary” 

 Plan – 111 500,00 zł, wykonanie – 110 600,00 zł. 

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód do celów specjalistycznych typu 

pickup marki Volkswagen Amarok dla OSP Młynary. Zadanie zrealizowano w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, uzyskane 

dofinansowanie wynosi 100 000,00 zł. Zakup pojazdu dofinansował również Starosta Elbląski 

w wysokości 10 000,00 zł. Wkład własny Gminy Młynary wynosi 600,00 złotych. 

 

7) Zadanie pn. „Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć 

terenowych”. 

Plan – 67 650,00 zł, wykonanie – 67 650,00 zł. 

Zadanie obejmowało posadowienie na płycie betonowej budynku o powierzchni 50,0 m2   

z gotowych elementów. Obiekt ten będzie pełnił funkcję bazy do prowadzenia zajęć 

terenowych z przedmiotów przyrodniczych. Elementy budynku dostarczyła i zmontowała 

Firma Wielobranżowa Blue Red White Andrzej Sowa 41-903 Bytom. Całkowity koszt 

wykonanej inwestycji wynosi 67 650,00 zł. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki pozyskane w ramach dofinansowania 

wynoszą 56 300,00 zł a wkład własny 11 350,00 zł. 

 

8) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: 

Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach (2017 – 2021)” 

Plan 276 959,69 zł – wydatki poniesione w 2021 r. – 253 803,68 zł. 

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł, w 2018 r. – 29 872,00 zł, 2019 r.  

- 10 000,00 zł, 2020 r. – 517 285,45 zł. 

Ogółem koszt inwestycji poniesiony w latach 2017-2021 wynosi: 833 357,13 zł brutto  

w tym:                                                                                        

–  projekty, ekspertyzy, mapy dcp, koszty wniosków aplikacyjnych 2017-2019: 62 268,00 zł          

–   roboty budowlane PP-UB BUDOKAR Bogdan Karpiesiuk Orneta:                684 010,15 zł   

–  wynagrodzenie Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu:                             33 000,00 zł 

–  wyposażenie (meble, sprzęt biurowy i socjalny):                                                51 864,98 zł 

–  pozostałe koszty (opinia ornitologiczna, tablice informacyjne):                           2 214,00 zł 
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Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego  Funduszu rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT 

bis wynosi 680 230,56 zł, środki własne Gminy Młynary wyniosły 153 126,57 złotych . 

Zadanie polegało na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 

136/3 obręb nr 4, a następnie w miejscu rozebranego budynku wybudowano obiekt   

użyteczności publicznej. W 2019 roku wykonano za kwotę 10 000,00 zł studium wykonalności, 

które było podstawą wykonania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie  

o dofinansowanie. W dniu 26 kwietnia 2019 r. podpisano umowę dofinansowania na realizację 

przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego poddziałanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego 

Elbląga – ZIT bis. 22 maja 2020 r. zawarto umowę  z Wykonawcą robót budowlanych  tj.  

z Panem Bogdanem Karpiesiukiem  właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 

Budownictwa „BUDOKAR” ul. Braniewska 12 11-130 Orneta na kwotę 684 010,15 zł brutto, 

również 22 maja 2020 r. podpisano umowę z Panem Mariuszem Iwanowiczem prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą: VARIA Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L 11-001 Dywity 

na sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu przedmiotowego zadania 

na kwotę 33 000,00 zł brutto. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło także 22 maja 

2020 r.  Prace rozpoczęto od rozbiórki istniejącego budynku uporządkowania terenu po 

rozbiórce   dokonania wytyczenia geodezyjnego. Następnie przystąpiono do budowy nowego 

budynku posadowionego w miejscu wyburzonego budynku o tych samych gabarytach co 

rozebrany. Roboty budowlane związane z budową budynku obejmowały następujący zakres: 

wykonanie ław i ścian fundamentowych, wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych  

z pustaka ceramicznego Porotherm z wykończeniem ścian zewnętrznych cegłą ceramiczną 

licówką, wykonanie stropów i schodów żelbetowych, wykonanie dachu o konstrukcji 

drewnianej pokrytego dachówką ceramiczną z instalacją odgromową. W ramach inwestycji 

wykonano także zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne obsługujące nowo wybudowany 

budynek, odprowadzenie wód deszczowych podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej 

umiejscowionej w drodze oraz pasie zieleni. W budynku rozprowadzono instalacje elektryczną, 

instalacje kanalizacji sanitarnej, instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacje 

centralnego ogrzewania. W budynku zamontowano zewnętrzną drewnianą stolarkę drzwiową  

i okienną (połaciową i zwykłą wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi). 

Wybudowany budynek posiada dwie kondygnacje parter i poddasze. Na parterze znajdują się 
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następujące pomieszczenia: pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne dla personelu, wc 

dla personelu, wc dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szafa-mop, korytarz, 

przedsionek + komunikacja, kotłownia z stalowymi zewnętrznymi drzwiami wejściowymi 

wyposażona w kocioł grzewczy na paliwo stałe - pelet. Na piętrze znajduje się pomieszczenie 

strychu z możliwością wykorzystania na cele użytkowe. Wszystkie pomieszczenia budynku są 

otynkowane i wymalowane farbą lateksową. Podłogi wszystkich pomieszczeń i schody  

w budynku wykończono okładzinami z płytek ceramicznych. Ściany w pomieszczeniach 

sanitarnych, socjalnym, mop wykończono również płytkami ceramicznymi. Na wyposażenie 

obiektu zakupiono fabrycznie nowe: meble (regały, szafy, biurko, stoły, krzesła), sprzęt 

informatyczny – biurowy (projektor, urządzenie wielofunkcyjne: drukarka-kserokopiarka 

-skaner, router bezprzewodowy, notebooki HP, laminator, ekran na statywie), sprzęt socjalny 

(warnik 20l, filiżanki ze spodkami, lodówkę, kosz na śmieci, kosz do segregacji odpadów, 

naścienną gablotę informacyjną, flipchart magnetyczny).          

 

9) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej 

oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, 

Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo  

(2021-2022)”. 

Plan – 90 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. 

Zadanie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, system ten polega na tym, 

że wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca zaprojektuje, tj opracuje dokumentację projektową oraz uzyska wszystkie 

niezbędne do opracowania dokumentacji uzgodnienia, pozwolenia i decyzje. Następnie po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę wykona sieci wodociągowe zgodnie z projektem. Do 

realizacji zadania inwestycyjnego wyłoniono oraz  zawarto w dniu 5.11.2021 r. umowę  

z Wykonawcą, którym jest Pan Cezary Pyzak pełnomocnik właścicielki Anny Pyzak 

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe  

Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego 11, 

wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1 650 920,44 zł w tym: koszt 

opracowania dokumentacji projektowej wynosi 49 200,00 zł  a koszt robót budowlanych 

wynosi 1 601 720,44 zł.   Również 5.11.2021 r. zawarto umowę z Panem Jarosławem 

Pawłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Obsługi Inwestycji 

EKO-SYETEM Jarosław Pawłowski 14-400 Pasłęk, ul. Kolonia Zdroje 25 na pełnienie funkcji 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, wynagrodzeniu umowne za pełniony nadzór inwestorski 

wynosi 28 000,00 zł. Umowny termin wykonania zamówienia podzielono na dwa etapy. Etap 

pierwszy, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca wykona do dnia 4 

maja 2022 r., natomiast etap drugi, obejmujący wykonanie robót budowlanych tj. budowę sieci 

wodociągowych w wymienionych na wstępie miejscowościach Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć do 01 września 2022 r.  

Zadanie jest dofinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  

– 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 

„Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, planowana kwota dofinansowania wynosi 885 769,00 zł.  

 

10) Zadnie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast 

Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego 

(2020 – 2022)”. 

Plan – 234 204,04 zł, wykonanie – 6 150,00 zł. 

Planowane środki budżetowe na 2022 r. wynoszą: 771 150,00 zł. brutto 

 

Zadanie polegało będzie na zagospodarowaniu terenu na działce nr 87 obręb 1 Młynary. 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie i rozmieszczenie na przedmiotowym terenie  

4 miniatur historycznych zabudowań z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Odwzorowane 

zostaną między innymi budynki dawnych młynów wodnych i wiatraków, w tym także młyna 

wodnego istniejącego niegdyś w Młynarach. Pomiędzy miniaturami wykonany zostanie 

utwardzony ciąg pieszy wraz z punktami oświetleniowymi. Miniatury uzupełnione zostaną  

o elementy małej architektury parkowej takie jak: tablice informacyjne, ławki i śmietniki.  

Wokół zagospodarowanego terenu wykonane zostanie nowe ogrodzenie panelowe. W ramach 

realizacji niniejszego zadania w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano porozumienie o wspólnej 

realizacji projektu z miastem partnerskim Ladushkin (Obwód Kaliningradzki).  

W przedmiotowym partnerstwie Gmina Młynary występuje jako partner, natomiast miasto 

Ladushkin jako lider partnerstwa. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu 

Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Planowana całkowita kwota realizacji 

projektu po stronie gminy Młynary wynosi 158 001,00 Euro, w tym dofinansowanie 

w wysokości 142 200,90 Euro. Koszt projektu obejmuje działania inwestycyjne oraz nie 

inwestycyjne. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu rzeczowego zadania, Gmina Młynary 
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w II półroczu 2020 r. zwróciła się do Lidera Partnerstwa o zmianę w projekcie, polegającą na 

zmniejszeniu ilości miniatur (z pierwotnej liczby 10 na 4 miniatury) oraz wprowadzeniu 

nowego elementu: budowy sceny plenerowej. Po przekazaniu wniosku  

o zmiany, Instytucja Zarządzająca programem wezwała do złożenia poprawionej dokumentacji 

technicznej, w tym projektu budowlanego oraz zmienionego pozwolenia na budowę.  

W styczniu 2021 r. uzyskano zmienione pozwolenie na budowę oraz dostarczono Instytucji 

Zarządzającej zmienioną dokumentację projektową. W październiku 2021 r.  zawarto umowę 

z Panem Igorem Marciszewskim prowadzącym działalność gospodarczą „ASINUS” Igor 

Marciszewski Aleja Solidarności 129/131 lok. 40 00-898 Warszawa na wykonanie badań 

archeologicznych w formie sondaży na działkach objętych inwestycją. Obowiązek wykonania 

badań archeologicznych nałożył na Inwestora Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  

w Olsztynie Delegatura w Elblągu. Przeprowadzone badania sondażowe nie zarejestrowały 

obiektów ruchomych i nieruchomych, ani zabytkowych warstw strategicznych o charakterze 

antropologicznym. W związku z tym Wojewódzki Konserwator Zabytków nie stawia 

przeszkód do realizacji inwestycji. Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w dniu 

28.01.2022 r.  w wyniku czwartego postępowania przetargowego i jest to Konsorcjum firm: 1. 

Lider konsorcjum Jacek Fidura „BOB” 14-500 Braniewo, Lipowina 1/2  

i Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARPOL” Wojciech 

Daraszewicz ul. Częstochowska 16/1, 82-300 Elbląg. Wynagrodzenie Wykonawcy robót 

budowlanych wynosi 689 000,00 zł. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie 

Pan Mariusz Iwanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: VARIA Mariusz 

Iwanowicz Różnowo 66L 11-001 Dywity, wynagrodzenie z tytułu sprawowania nadzoru 

wynosi 18 450,00 złotych. 

 

11) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”. 

Plan – 1 365 627,18 zł – wykonanie w 2021 r.– 9 594,00 zł. 

Całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022 planuje się w kwocie 1 438 121,82 zł, w tym     

 85% stanowi dofinansowanie w kwocie 1 222 403,55 zł. 

 Koszty poniesione na realizację zadnia w latach 2017-2020 wynoszą 129 969,82 zł w tym: 

- 2017 r. –   2 500,00 zł 

- 2018 r. – 18 942,00 zł  

- 2019 r. –   9 840,00 zł 

- 2020 r. – 98 687,82 zł 
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Projekt polega na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę 

sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach projektu 

w Urzędzie wdrożonych zostanie łącznie 18 różnych e-usług, które umożliwią petentom 

załatwianie spraw urzędowych poprzez Internet bez wychodzenia z domu. 23 października 

2019 r. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie 

przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora 

publicznego oraz wysoka jakość e-usług. W dniu 24 stycznia 2020 r. podpisano umowę  

z Iterum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w zakresie pełnienia funkcji inżyniera projektu. 

Łączny koszt usługi planuje się w kwocie 35 670,00 zł. W dniu 17 lipca ogłoszono I przetarg 

nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w 3 częściach, w tym: 

- część I - Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie 

e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu, 

- część II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

- część III - Modernizacja strony www.  

 W dniu 8 października dokonano wyboru wykonawcy II części przetargu, za łączną kwotę 

98 380,32 zł. W tym zakresie w dniu 29 października 2020 r. podpisano umowę z firmą: Sygnite 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 199a/21. W ramach tej części wykonawca 

dokonał dostawy 15 zestawów komputerowych na stanowiska oraz 1 skanera na stanowisko 

kancelaryjne.  

 W dniu 5 października 2020 r.  dokonano unieważnienia przedmiotowego postępowania  

w części III tj. modernizacji strony internetowej, ze względu na błędy w złożonych ofertach.  

W dniu 23 października 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg dla tej części. Ze względu na braki 

w ofercie postępowanie zostało również unieważnione. W kolejnym postępowaniu  

w trybie wyboru z "wolnej ręki", o którym mowa w ustawie PZP wyłoniono wykonawcę: Grupa 

Tipmedia Sp. z o.o., z którym w dniu 06.05.2021 r. podpisano umowę. W dniu 04.08.2021 

dokonano odbioru końcowego nowej strony www.  

 W części 1 postępowania przetargowego wpłynęły 2 oferty. W dniu 22.03.2021 r. 

opublikowano rozstrzygnięcie przetargu, w którym za wykonawcę wybrano firmę Tensoft Sp. 

z o.o. W dniu 01.04.2021 r. od drugiego z oferentów firmy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. do 

Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia. KIO wydała 

rozstrzygnięcie, w którym nakazano odrzucenie oferty firmy Tensoft Sp. z o.o. Po uzupełnieniu 

dokumentów jako wykonawcę I pakietu wybrano firmę ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z którą  
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w dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z terminem realizacji 150 dni od dnia podpisania 

umowy.  

W roku 2021 wykonano modernizację strony internetowej urzędu. 

 

12) Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych 

wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej  

(2020-2022)”. 

Plan – 3 163 660,00 zł – wykonanie w 2021 r. – 3 090 990,00 zł. 

W ramach zadania wykonano pełną dokumentację techniczną wraz z dokumentacją   

aplikacyjną umożliwiającą pozyskanie dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano 

z Panem Bartoszem Babrajem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Max 

Funduszy” umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO 2014-2020 

w ramach działania 5.2 gospodarka wodno-ściekowa. Koszt wykonania dokumentacji 

aplikacyjnej wyniósł 10 000,00 zł. W dniu 4 maja 2020 r. złożono wniosek  

w przedmiotowym konkursie RPO, który został rozpatrzony pozytywnie. Dnia 31.08.2020 r.  

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach osi 

priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Dział 5.2 – 

„Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu, po zwiększeniu kosztów 

opisanym poniżej, wynosi 8 896 109,00 zł., wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 

6 903 340,65 zł a dofinansowanie projektu wynosi 5 867 839,55 zł, co stanowi 85% kwoty 

wydatków kwalifikowalnych Projektu. W dniu 29 grudnia 2021 r. Gmina Młynary podpisała 

umowę z Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Kontraktu, którego zakres obowiązków 

obejmuje przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszelkich czynności 

niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia i całkowitej/kompleksowej realizacji inwestycji 

łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Funkcję tę pełnić będzie Przedsiębiorstwo 

Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13 10-444 Olsztyn, 

reprezentowane przez Wojciecha Dobrowolskiego – Prezesa Zarządu, który przyjął jedocześnie 

obowiązki Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatora  

w procesie inwestycyjnym. Wynagrodzenie umowne z tego tytułu wynosi 109 000,00 złotych. 

W dniu 14 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. z Panem 
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Grzegorzem Gudeckim właścicielem Zakładu Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz 

Gudecki Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn. W tym sam dniu przekazano również plac budowy 

Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

8 504 509,00 złotych brutto. Umowny termin wykonania robót po podpisaniu aneksu wynosi 

382 dni od daty zawarcia umowy. Konieczność przedłużenia pierwotnego terminu umowy 

spowodowały okoliczności wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na 

etapie przygotowania oferty.  Dopiero w trakcie realizacji inwestycji odsłonięto istniejące 

niezinwentaryzowane rurociągi technologiczne, częściowo obetonowane. Odkryte rurociągi są 

w złym stanie technicznym oraz kolidują i tworzą przeszkodę dla tras rurociągów 

nowoprojektowanych. Nie ma też technicznej możliwości pozostawienia i ominięcia 

ujawnionej przeszkody. W związku z tym należy betonowe przeszkody wyburzyć a stare 

rurociągi zastąpić nowymi. Wobec tego Zamawiający wystąpił w dniu 1.12.2021 r do Instytucji 

Zarządzającej projektem o wyrażenie zgody na wprowadzenie robót dodatkowych po czym 

uzyskał zgodę na wykonanie tych robót jako koszty niekwalifikowalne, których wartość wynosi 

246 000,00 złotych brutto. Zaawansowanie robót przy relacji inwestycji na koniec grudnia 2021 

r. wynosi 63,3%.  Na ukończeniu są prace związane z montażem nowego sito-piaskownika  

w istniejącym budynku, pompownia główna, zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych oraz 

komora stabilizacji tlenowej osadu. Budynek socjalno-techniczny jest aktualnie w budowie 

zakończenie stanu surowego obiektu planowane jest na połowę marca 2022 r. W ponad 65% 

zrealizowano roboty obejmujące stację dmuchaw i rurociągi technologiczne. Na realizację 

zadania pozyskano również dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 2 673 269,45 zł. 

Całkowita kwota planowanego dofinansowania wynosi 8 541 109,00 zł, w tym: 

- 2 673 269,45 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

Koszty poniesione w latach 2018 – 2020 wynoszą 137 380,00 zł w tym: 

2018 r. – 101 550,00 dokumentacja projektowa, 

2020 r. –   35 830,00 (studium wykonalności, opinia ornitologiczna, projekt zamienny). 

 

4. Realizowane projekty „miękkie” 
 

W placówkach oświatowych gminy Młynary realizowane były projekty edukacyjne. 

Wydatki bieżące w 2021 r. poniesione na realizację poniższych projektów: 
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1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” realizowany przez Szkołę 

Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – plan 301 522,81 zł – wykonanie 290 534,43 zł; 

2) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021)” realizowany przez Szkołę 

Podstawową w Błudowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – plan 243 187,10 zł – wykonanie 217 994,24 zł; 

3) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” realizowany przez Szkołę 

Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – plan 463 257,36 zł – wykonanie 178 288,70 zł. 

 

5. Fundusz sołecki 
 

Fundusz sołecki to środki wyłonione z budżetu gminy, przekazane mieszkańcom sołectw na 

realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Dlatego też samym mieszkańcom zależy na tym, aby 

środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Fundusz sołecki wspiera również 

inicjatywy lokalne, dzięki którym możliwa jest realizacja ważnych społecznie przedsięwzięć 

na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności 

społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. 

Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków 

życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne 

ze strategią rozwoju gminy.  

Na potrzeby sołectw w roku 2021 gmina przekazała fundusz sołecki w wysokości 384 729,84 

zł z czego wydatkowano kwotę 373 032,63 zł.  

 

L.p. Sołectwo 
Kwota funduszu 

ogółem 
Zrealizowane zadania 

1. 

Błudowo 21 485,60 zł. 

− utrzymanie zieleni w sołectwie, 

− wyposażenie świetlicy wiejskiej  

w Błudowie, 

− remont dróg gminnych, 

− zagospodarowanie terenu publicznego  

w Błudowie. 
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2. 
Karszewo 16 034,82 zł. 

− rewitalizacja stawu wiejskiego w 

Karszewie. 
3. 

Kraskowo 15 431,59 zł. 

− utrzymanie zieleni gminnej, 

− bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, 

− wykonanie nawierzchni utwardzonej na 

odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. 

Kraskowo – Etap IV,   

− organizacja festynu sportowo-

rekreacyjnego, 

− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 
4. 

Kurowo 

Braniewskie 
25 137,10 zł. 

− utrzymanie zieleni gminnej, 

− wyposażenie Świetlicy wiejskiej, 

− budowa placu zabaw w Kurowie 

Braniewskim, 

− remont remizy OSP w Kurowie 

Braniewskim, 

− organizacja festynu sportowo-

rekreacyjnego. 
5. 

Kwietnik 20 109,68 zł. 
− ogrodzenie terenu rekreacyjnego  

w Kwietniku. 
6. 

Mikołajki 14 288,45 zł. 

− remont drogi gminnej w Mikołajkach, 

− organizacja festynu sportowo-

rekreacyjnego. 
7. 

Młynary 52 920,20 zł. 

− budowa kanałów wentylacyjnych i 

kominowych w remizie OSP Młynary 

− doposażenie placu zabaw w Młynarach, 

− utwardzenie terenu przy pawilonie 

sportowym w Młynarach. 
8. 

Młynarska 

Wola 
25 084,17 zł. 

− budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu 

i przystankiem rowerowym  

w miejscowości Młynarska Wola. 
9. 

Nowe 

Monasterzysko 
21 168,08 zł. 

− dobudowa pomieszczenia "wiatrołapu" do 

budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe 

Monasterzysko. 
10. 

Ojcowa Wola 14 976,42 zł. 
− remont dróg gminnych na terenie 

Sołectwa Ojcowa Wola 
11. 

Płonne 19 739,23 zł. 

− bieżące utrzymanie świetlicy wiejski, 

− utrzymanie zieleni gminnej, 

− instalacja centralnego ogrzewania 

świetlicy wiejskiej w Zastawnie, 

− remont instalacji co i wodociągowej  

w budynku świetlicy wiejskiej w m. 

Płonne 
12. 

Rucianka 17 040,30 zł. 

− utrzymanie zieleni gminnej, 

− konserwacja wiaty sołeckiej, 

− ogrodzenie terenu rekreacyjnego  

w Ruciance. 



Raport o stanie gminy Młynary za 2021 rok 
 
 

 

 20 

13. Sąpy 17 463,67 zł. − remont świetlicy wiejskiej w Sapach 
14. Sokolnik 14 076,77 zł. − remont dróg gminnych w Sokolniku 
15. Stare 

Monasterzysko 
13 071,29 zł. 

− remont dróg i mostów gminnych 

16. Warszewo 13 600,49 zł. − remont świetlicy wiejskiej w Warszewie 
17. 

Włóczyska 17 040,30 zł.  

− budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach, 

− oczyszczanie drogi gminnej we 

Włóczyskach. 
18. 

Zastawno 19 527,55 zł.  

− instalacja centralnego ogrzewania  

w świetlicy wiejskiej w Zastawnie 

− zakup opału do świetlicy wiejskiej  

w Zastawnie 
19. 

Zaścianki 24 502,05 zł. 

− utrzymanie zieleni gminnej 

− modernizacja i rozbudowa wiaty  

w Zaściankach 

− organizacja festynu sportowo-

rekreacyjnego 

 

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego: 

1. Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym  

w miejscowości Młynarska Wola. 

W ramach zadania wybudowano drewnianą altanę ze strefą relaksu oraz przystankiem 

rowerowym. Altana została wyposażona w drewniane stoły i ławy oraz strefę relaksu, w której 

rozwieszone są hamaki i podwieszane fotele.  Powstał też przystanek rowerowy dla miłośników 

turystyki rowerowej. Całkowity koszt realizacji to kwota 40 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł - 

fundusz sołecki sołectwa Młynarska Wola na 2021 rok, 15 000,00 zł pozyskanej dotacji. 

2. Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnie. 

Jest ta kontynuacja zadania z poprzedniego roku. W 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego 

opracowano dokumentacją projektowo – kosztorysową na zmianę sposobu użytkowania aneksu 

kuchennego na kotłownię. Zakupiono kocioł grzewczy o mocy 24 kW na paliwo stałe (eko-

groszek). Wykonano roboty instalacyjne rur CO, podłączenie kotła grzewczego, posadowiono 

studnię schładzającą układ grzewczy o średnicy 500 mm, V=150 dm3. Wykonano również 

następujące roboty budowlane obejmujące wykonanie stopy żelbetowej pod komin, na której 

posadowiono komin systemowy (spalinowo - wentylacyjny) z kształtek keramzytowo – 

betonowych z wyprowadzeniem ponad dach i ociepleniem oraz wykończeniem czapka 

kominową. 
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Wartość zadania w 2021 r. 33 916,78 zł. Na kwotę tę składa się fundusz sołecki sołectwa 

Zastawno w wysokości 17 527,55 zł oraz fundusz sołecki, przekazany przez sołectwo Płonne 

w wysokości 16 389,23 zł. 

 

3. Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe 

Monasterzysko. 

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: 

− dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, orynnowanie dachu wraz 

z obróbkami blacharskimi, 

− osadzono drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne, okna wraz z parapetami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

− podjazd i schody wejściowe do budynku, 

− docieplono elewację styropianem (bez zewnętrznej struktury wykończeniowej), 

− instalację elektryczną, 

− posadzkę betonową z dociepleniem i wykończeniem płytkimi ceramicznymi wraz 

cokołem ceramicznym wokół ścian, 

− sufit podwieszany płyt gipsowo–kartonowych z dociepleniem wełną mineralną, 

− tynkowanie i malowanie ścian i sufitu. 

Łączny koszt inwestycji wynosi: 41 168,08 zł 

Zadanie zrealizowano z środków własnych Gminy Młynary z udziałem Funduszu Sołeckiego  

w wysokości: 21 168,08 zł. 

 

4. Budowa wiaty we Włóczyskach. 

W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 5x6m, dach wiaty pokryty gontem 

bitumicznym.    

Koszt inwestycji: 16 000,00 zł. Zadanie w całości zrealizowano z środków własnych Gminy 

Młynary w ramach Funduszu Soleckiego. 

 

5. Doposażenie palcu zabaw w Młynarach. 

W ramach zadania na placu zabaw w Młynarach zdemontowano stare i zniszczone urządzenia 

i zastąpiono je dwoma nowymi zestawami. W skład zestawów wchodzą między innymi: wieże, 

zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, rura strażacka, wejście linowe, pomosty, kratownice, tunel, 



Raport o stanie gminy Młynary za 2021 rok 
 
 

 

 22 

trap z barierkami. Wartość zadania 31 230,00 zł. całkowicie sfinansowany w ramach funduszu 

sołeckiego. 

 

6. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance 

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego z paneli o wymiarach 2500 x 

1230 metalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, słupków oraz dwóch furtek  

o wymiarach 950 x 1230 ze słupkami metalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo.  

Wartość zadania 16 000,00 zł.  

 

7. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kwietniku. 

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego o długości 129 m.b. z siatki  

i słupków ocynkowanych powlekanych, pomalowanych proszkowo oraz dwuskrzydłowej 

bramy szer. 4000, wys. 1530 wypełnionych panelem ogrodzeniowym wraz z montażem. 

Wartość zadania 16 000,00 zł. 

 

6. Remonty i modernizacje dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
 

Na terenie gminy znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.  

Droga krajowa nr 22 droga ekspresowa z Elbląga (węzeł Elbląg Wschód: droga ekspresowa 

S7) w kierunku Kaliningradu Droga ta zaliczona jest do drugiej grupy utrzymania zimowego  

i utrzymuje się ją w drugim standardzie. Wymieniona droga była oddana do użytku po 

modernizacji w 2010 roku. 

Droga wojewódzka nr 505 łączy miejscowość Pasłęk z miejscowością Frombork. Droga ta jest 

w drugim standardzie utrzymania zimowego. Droga wojewódzka nr 509 łączy miejscowość 

Elbląg z miejscowością Drwęczno. Droga ta jest w drugim standardzie utrzymania zimowego. 

Większość dróg znajdujących się na terenie miasta to drogi powiatowe, które podlegają IV lub 

V standardowi utrzymania zimowego. Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy 

wynosi 23 km. Drogi te zwykle są w niezbyt dobrym stanie technicznym i wymagają remontu. 

Drogi gminne to drogi średniego stanu technicznego, głównie drogi szutrowe utwardzone 

podbudową 0-31,5 oraz żwirem, co stwarza konieczność corocznych ich napraw. Obecnie 

zarządzamy siecią dróg gminnych publicznych o długości 85 km, są to drogi utwardzone, drogi 

te sukcesywnie remontujemy. Przy drogach gminnych posiadamy 1,63 tys. m2 chodników co 

stanowi ok. 0,6 km. 
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W roku 2021 przeprowadzono bieżące naprawy dróg gminnych publicznych poprzez 

profilowanie mechaniczne nawierzchni polegające na spulchnieniu oraz wyrównaniu 

podłużnym i poprzecznym drogi z uzupełnieniem nierówności kruszywem oraz nadanie jezdni 

prawidłowych spadków, zagęszczenie remontowanej nawierzchni walcem statycznym 

samojezdnym. Remonty obejmowały także naprawę lokalnych wybojów  

w ciągu dróg gruntowych poprzez wykonanie rowków odwadniających, oczyszczenie  

i spulchnienie podłoża remontowanego miejsca, zasypanie wyboju materiałem, z którego 

wykonana jest nawierzchnia, ubicie i wyrównanie do istniejącego profilu miejsc naprawianych 

wraz z ręcznym zagęszczeniem.  

W miarę możliwości wykonywane były również prace związane z regeneracją i udrożnianiem 

przepustów, odmulaniem rowów oraz przycinką korekcyjną drzewostanu i krzewów 

zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. 

W 2021 roku na bieżące remonty dróg gminnych wydatkowano 300 258,77 zł. 

Jednym z priorytetowych działań Gminy jest przebudowa jak największej ilości publicznych 

dróg gminnych z nawierzchni szutrowych na nawierzchnie asfaltowe lub płytowe. W roku 2021 

gmina na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wydatkowała 3 238 081,27 zł  

 

Przeprowadzono następujące działania: 

Drogi publiczne gminne 

1.  „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022 N w m. 

Kraskowo Etap IV” koszt 101 473,65 zł. 

2.  „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – 

Zastawno  nr 107004N, (rozbudowa odcinka Sąpy – Warszewo) – 2 000 458,62 złotych. 

Drogi publiczne powiatowe (dotacje celowe). 

1.      Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo, 

Inwestycja objęła wykonanie nakładki bitumicznej w m. Kraskowo przy tartaku. Całkowity 

koszt wskazany przez ZDP Pasłęk wynosi: 283 622,32 zł brutto 

 - dofinansowanie ze środków Gminy Młynary w wysokości: 40 000,00 zł 

2.      Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 

3,65 km. Etap II długości 1,63 km  

Inwestycja objęła wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kwietnik – 

Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” Całkowity koszt inwestycji 

wskazany przez ZDP Pasłęk wynosi 2 715 783,80 zł brutto 
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- dofinansowanie ze środków Gminy Młynary w wysokości: 936 149,00 zł 

Drogi publiczne wojewódzkie (dotacje celowe):  

1.      Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni 

w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sapy 

Inwestycja obejmuje budowę chodnika oraz zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem 

konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy. Całkowity koszt 

wskazany przez ZDW Olsztyn wynosi: 3 252 690,46 zł brutto 

- dofinansowanie ze środków Gminy Młynary w wysokości: 160 000,00 zł. 

 

W wyniku działań prowadzonych przez Burmistrz udało się doprowadzić do częściowego 

remontu kolejnego odcinka ulicy Warszawskiej w Młynarach wchodzącej w skład drogi 

wojewódzkiej 505 oraz ponad kilometrowego odcinka drogi 509 znajdującego się pomiędzy 

miejscowościami Zastawno a Pomorska Wieś. Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził 

naprawę drogi poprzez położenie nakładek bitumicznych na najbardziej zdewastowanej 

nawierzchni. 

 

7. Oświata 
 

Gmina Młynary jest organem prowadzącym trzech placówek oświatowych: dwóch szkół 

podstawowych oraz przedszkola. W roku 2021 na wszystkie zadania związane z oświatą 

(koszty funkcjonowania placówek oświatowych oraz dowożenie uczniów) wydatkowano  

7 673 097,29 zł.  

 

Szkoły podstawowe 

W 2021 r. w Gminie Młynary funkcjonowały dwie szkoły podstawowe:  

W styczniu 2021 r. w poszczególnych szkołach uczyło się 

➢ Szkoła Podstawowa w Młynarach im. Stefana Żeromskiego – 228 uczniów, 2 klasy 

integracyjne, 

➢ Szkoła Podstawowa Błudowie – 71 uczniów, 1 uczeń korzystający z nauczania 

indywidualnego. 

We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło odpowiednio: 

➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach: 227 uczniów (w tym w klasie pierwszej –33 uczniów), 

➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie: 53 uczniów (brak klasy pierwszej). 
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Szkoły realizują program nauki języków obcych. Jako język obowiązkowy dla wszystkich 

uczniów obu szkół realizowany jest język angielski. W szkołach nauczany jest również język 

obcy dodatkowy – język niemiecki, w obu szkołach. W Szkole Podstawowej w Młynarach  

8 uczniów uczyło się również języka ukraińskiego. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w grudniu 2021 r. średnio: 

– w Szkole Podstawowej w Młynarach – 17 osób. Najliczniejsza klasa w szkole liczyła 

22 uczniów, najmniej liczna klasa liczyła 13 uczniów, 

– w Szkole Podstawowej w Błudowie – 8 osób. Najliczniejsza klasa w szkole liczyła 

11 uczniów, najmniej liczna klasa liczyła 7 uczniów w klasie.  

Liczba oddziałów w szkołach wynosiła: 

➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach – 13 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny, 

➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie – 6 oddziałów. W szkole nie zostały uruchomione dwa 

oddziały: klasy pierwszej i piątej. 

W poszczególnych szkołach zatrudniono: 

➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach – 27 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na 

pełne etaty: 31,64), w tym, 4 nauczycieli mianowanych, 23 nauczycieli dyplomowanych.  

Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 8 uczennic i uczniów. 

➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie – 17 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 

etaty: 12,77), w tym 1 nauczyciel kontraktowy, 5 nauczycieli mianowanych, 11 nauczycieli 

dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 3 uczennic  

i uczniów.  

W 2021 r. edukacje szkolną ukończyło 41 uczniów, byli to uczniowie klas VIII SP 

Młynary (30 osób) i SP Błudowo (11 osób).  

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary za wysokie osiągnięcia edukacyjne i sportowe 

w 2021 r. przyznał stypendia 5 absolwentom Szkoły Podstawowej w Młynarach  

i 2 absolwentom Szkoły Podstawowej w Błudowie. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młynarach osiągali sukcesy w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: jeden 

uczeń uzyskał tytuł laureata i jeden uczeń tytuł finalisty. W szkole podstawowej  

w Błudowie jedna uczennica uzyskała tytuł finalisty. 

W Szkole Podstawowej w Młynarach 35 uczniów otrzymało stypendia naukowe, 

w Szkole Podstawowej w Błudowie stypendia otrzymało 11 uczniów. 
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W szkołach realizowano projekty edukacyjne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

➢ w Szkole Podstawowej w Młynarach projekt: Szkolna Pracownia Sukcesu II; 

➢ w Szkole Podstawowej w Błudowie projekt: Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II. 

 

Edukacja przedszkolna  

W 2021 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne. Uczęszczały do niego wszystkie 

dzieci z gminy objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego. Opieka zorganizowana 

została w pięciu oddziałach dla 125 dzieci. 

W przedszkolu w Młynarach w 2021 zatrudnionych było: 12 nauczycieli (10,87 etatów 

pedagogicznych), 11 pracowników administracji i obsługi. 

W 2021 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 1 305 486,20 zł, z czego 

114 766,00 zł to dotacja przedszkolna zaś 1 190 720,20 zł to koszty własne gminy. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę  

w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy a jego wypłatę realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Młynary jako zadanie 

zlecone. 

W 2021 roku dofinansowania udzielono 5 pracodawcom w ramach kształcenia 6 młodocianych 

w formie nauki zawodu, na łączną kwotę 33 416,49 zł. Poniżej w tabeli przedstawione są kwoty 

i liczby przyznanych decyzji w 2021 roku oraz 2 lat poprzedzających. 

 

NAUKA ZAWODU 

Rok Liczba młodocianych Liczba pracodawców Kwota dofinansowania 

2019 7 6 45 343,28 

2020 3 3 21 496,95 

2021 6 5 33 416,49 

 

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY 

Rok Liczba młodocianych Liczba pracodawców Kwota dofinansowania 

2019 1 1 2 540,00 

2020 1 1 2 540,00 

2021 0 0 0,00 
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8. Kultura 
 

W gminie w 2021 r. funkcjonował Ośrodek Kultury w Młynarach mający w swojej strukturze 

Bibliotekę Publiczną w Młynarach, Kino „Zenit”, Stadion Miejski oraz amfiteatr.  

W administracji Ośrodka Kultury w 2021 roku pozostawał również obiekt sportowy Orlik.  

W poprzednim roku nie zakończono ich działalności. Budynki nie są dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami z wykluczeniem obiektów sportowych. 

 

Ośrodek Kultury w Młynarach: 

Struktura zatrudnienia w Ośrodku Kultury w Młynarach nie zmieniła się w ciągu roku i wynosi 

3,5 etatu. 

 

Wydarzenia zorganizowane w 2021 roku: 

Imprezy stałe wynikające z harmonogramu rocznego ze względów na stan epidemii  

i obowiązujące przepisy nie były realizowane. Otwarcie sektora kultury  

po 26 maja 2021 roku i zwiększenie dotacji, pozwoliło na realizację niektórych imprez. 

 

Koncerty i przeglądy artystyczne:  

1. Koncert Piosenek Normalnych 

2. Koncert promujący płytę zespołu Integraton.  

3. Koncert Świąteczny.  

Wystawy: 

1. Wystawa fotograficzna „Młynary - nasze miasto”. 

Spotkania tematyczne/ warsztaty: 

1. Warsztaty z zakresu edukacji teatralnej w formie on-line zostały zrealizowane  

w ramach projektu „Edukacja teatralna”. Projekt realizowany był w ramach 

współpracy  

z Olsztyńskim Teatrem Lalek.  

2. Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej” 

3. Stałe spotkania biblioteczne dla najmłodszych czytelników (II półrocze). 

4. Wakacyjne spotkania: zajęcia sportowe, warsztaty kreatywne, plastyczne, 

muzyczne, kulinarne, tworzenia wieńca dożynkowego. 

5. Spotkanie autorskie z Magdaleną Jasny. 
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6. Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek. 

7. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkolnej z pisarką Moniką Sawicką. 

8. Warsztaty „Kultura w sieci” z pisarką Moniką Sawicką. 

9. Spotkanie autorskie dla dorosłych z pisarką Moniką Sawicką. 

10. Warsztaty plecenia makramy. 

11. Warsztaty szycia. 

12. Warsztaty rękodzielnicze „Stroiki i ozdoby świąteczne. 

Imprezy rekreacyjno- sportowe i kulturalne:  

1. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

2. Dzień Dziecka. 

3. Turniej Piłki Nożnej.  

4. Wakacyjny Bieg do Grubej Kaśki. 

5. Dożynki Gminne. 

6. Otwarcie Centrum Integracji Społecznej.  

7. Turniej Tenisa Stołowego. 

8. Mikołajki z Ośrodkiem Kultury- spektakl teatralny pt. „Królowa Śniegu”. 

9. Wigilia na Rynku. 

 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział łącznie ok. 2000 osób. Wydarzenia te wiązały się 

z poniesieniem kosztów w wysokości ok. 40755,84 

 

Sekcje funkcjonujące przy Ośrodku Kultury:  

zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym bądź on-line w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej. W II półroczu tylko stacjonarnie. 

 Wokalna:  

- grupa wokalna 7-9 lat 

- grupa wokalna 10-12 lat 

- grupa wokalna młodzieżowa 

- zespół Integraton 

Instrumentalna: w I półroczu 

- indywidualne spotkania 

Języka angielskiego: zajęcia od września, prowadzone dla grupy dziecięcej 

Taneczna:  
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- grupa Mini Impuls 

- grupa Impuls 

- grupa przedszkolna 

-dorośli (w I półroczu) 

Liczebność powyższych grup jest zmienna. 

 

Biblioteka Publiczna w Młynarach 

W gminie w 2021 r. funkcjonowała jedna Biblioteka Publiczna. W 2021 r. nie otwarto/ nie 

zamknięto filii. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie dostosowano budynku biblioteki, 

znajdującej się przy ulicy 1-go Maja 6 w Młynarach.  

 

Księgozbiór:  

Na dzień 1 stycznia 2021 r. księgozbiór wynosił 6315 woluminów, zaś na koniec roku – 6696 

woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,43 na dzień 

1 stycznia 2021 r. oraz 1,55 na dzień 31 grudnia 2021 r. W 2021 r.  biblioteka nie zapewniła 

możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD.  W bibliotece nie ma zbiorów audiowizualnych.  

W 2021 roku biblioteka zapewniła czytelnikom zdalny dostęp do zbiorów, wprowadziła 

księgozbiór audiobooków, wprowadziła zdalny dostęp do cyfrowych zasobów naukowych 

Biblioteki Narodowej. Licencjonowane zbiory, do których biblioteka opłaciła dostęp w dniu 

31.12.2021 wynosiły 80861. 

 

Czytelnictwo:   

W ciągu roku zarejestrowano 252 czytelników aktywnie wypożyczających. Zaś ogółem   

w bibliotece zapisanych jest 500 czytelników. W ciągu roku z usług oferowanych przez 

bibliotekę skorzystało 3490 osób. Czytelnicy wypożyczyli łącznie z 5717 woluminów. W 2021 

roku zakupiono 339 egzemplarzy książek na łączną kwotę 8207,00 zł. Wykupiono również 78 

kodów zdalnego dostępu do zbiorów elektronicznych na kwotę 936,00 zł.  

W bibliotece zatrudniona jest 1 osoba na 1 etat. W ciągu roku struktura zatrudnienia 

zmniejszyła się o 0,5 etatu. 

W bibliotece użytkowano 5 komputerów, w tym 4 komputery z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu. Zapewniamy katalog on-line oraz możliwość zdalnego 

(internetowego) składania zamówień na książki oraz prolongatę na wypożyczone pozycje. 
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W 2021 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia: 

-   stała ekspozycja nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę, 

- cykliczne czytanie w przedszkolu książeczek dla najmłodszych  

- przygotowanie tematycznych zajęć bibliotecznych dla uczniów ze szkół                                                                                       

podstawowych oraz grup przedszkolnych  

-  zajęcia podczas wakacji  

-   spotkania z czytelnikami, 

-   spotkania autorskie z: Moniką Sawicką, Magdaleną Jasny, Justyną Bednarek  

- realizacja projektu „Mały człowiek, wielka książka”. 

- organizacja „Narodowego Czytania” 

Wszystkie wymienione akcje miały na celu promocję czytelnictwa. Biblioteka nie poniosła  

w związku z tymi wydarzeniami wydatków. Wydatki zostały poniesione przez Ośrodek Kultury 

w Młynarach. Na zakup nowości wydawniczych poniesiono koszt 9143,00 z czego 3200 zł 

stanowiła dotacja z MKiDN. 

W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

85 000 zł. 

 

Infrastruktura: 

W 2021 roku nie przeprowadzono prac remontowych, doposażono infrastrukturę 

1. Biblioteka: 

- nowości wydawnicze 

- stanowisko komputerowe w ramach programu Academica 

- doposażenie pracowni muzycznej w sprzęt do nagrywania (środki z dotacji 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary) 

 

9. Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. 

W Gminie Młynary zadania pomocy społecznej są realizowane przez Miejsko - Gminny 
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Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2021 pomocą społeczną było objętych 730 osób w 304 

rodzinach, co stanowi 16,2% ogółu mieszkańców gminy Młynary tj. 4348. 

Wśród powodów ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej należy wymienić m. in: 

a) Niepełnosprawność i długotrwała choroba – w 2021 r roku pomocą objęto 236 

środowisk, w tym 89 z powodu niepełnosprawności oraz 147 środowisk, gdzie 

występowała długotrwała choroba. Zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności i wieku 

pobierało 38 osób. 

b) Ubóstwo – w - 2021 r roku pomocą objęto 99 rodzin a 172 osoby w rodzinach. 

c) Bezrobocie – w 2021 roku dotkniętych tym problemem były 124 rodziny i 326 osób 

w rodzinach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

W 2021 roku M-GOPS w Młynarach zatrudniał jednego Asystenta Rodziny świadczącego 

wsparcie dla 10 rodzin (21 dzieci) przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

W ciągu roku zakończono współpracę z 1 rodziną ze względu na osiągnięte cele. 

Wydatki na realizację zadania - stanowiły kwotę 36 572,64 zł. 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% - w 1 roku 

pobytu, 30% - w 2 roku pobytu, 50% - za 3 rok pobytu i dłużej. 

W 2021 roku ośrodek ponosił opłaty 50% kosztów pobytu za 9 dzieci w tym: 

• 1 dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, 

• 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

• 3 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej 

• 3 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka. 

• 1 dziecko umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

Plan wydatków stanowił kwotę – 79 674,00 zł, wykonanie – 79 672,98 zł. Wspierając ww. 

rodziny M-GOPS udzielił również wsparcia finansowego, poradnictwa socjalnego  

i rodzinnego. 

 Istotą pomocy społecznej praca socjalna wymagająca dostosowania służb socjalnych do 

zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Odpowiada na nagłe sytuacje kryzysowe, jak  
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i na codzienne osobiste i społeczne problemy. Oferta kierowana jest do klientów Ośrodka, jak 

również do tych mieszkańców gminy, którzy borykają się z problemami życiowymi. Z tej formy 

pomocy skorzystało 241 rodzin (558 osoby). 

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 

korzystać w karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do osiągnięcia 25 lat. W roku 2021 do M-GOPS w Młynarach wpłynęło 31 wniosków, 14 

wniosków złożono w formie elektronicznej, 17 sztuk w formie papierowej. W 2021 r. KDR 

wydano 17 rodzinom, w tym 26 kart dla rodziców, 28 kart dla dzieci. 

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2021 r. wydano ogółem 622 karty dużej rodziny. 

Rodziny posiadające co najmniej 1 kartę – 163 (dzieci w tych rodzinach – 292). 

Wykonanie wydatków wyniosło – 232,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa). 

 

Programy realizowane przez M-GOPS w Młynarach w 2021 roku: 

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.  

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich 

dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej 

sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

W czasie pandemii koronawirusa zamiast posiłku dla dzieci wypłacano zasiłek rodzicom na 

dożywianie dzieci uczących się w domu. 

 Informacje ogólne z realizacji programu: 

Wyszczególnienie 

Posiłek w szkole i w domu - Moduł 1 i Moduł 2 

Ogółem 

dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki 

w szkole 

podstawowej 

( przedszkole, 

zerówka) 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej i 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 

otrzymujące 

pomoc na 

podstawie art. 7 

ustawy o pomocy 

społecznej 

LICZBA OSÓB objętych 

programem na podstawie 

wydanych decyzji 

administracyjnych 

w tym liczba osób 

korzystająca z: 

343 42 99 207 
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    posiłku 84 25 57 4 

    zasiłku celowego 298 34 73 193 

    świadczenia rzeczowego 15 0 0 13 

KOSZT REALIZACJI 

PROGRAMU OGÓŁEM: 
285 184,24 X X X 

    środki własne 57 184,24 X X X 

    dotacja 228 000,00 X X X 

Liczba punktów 

żywieniowych 
3 X X X 

Liczba placówek 

prowadzących dożywianie w 

formie posiłku 

3 X X X 

    szkoły 2 X X X 

    przedszkola 1 X X X 

    żłobki 0 X X X 

    inne 0 X X X 

 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego 

celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz 

uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: grudzień 2020 – 

październik 2021. 

Pomoc żywnościowa trafiła do 711 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 

miasta i gminy Młynary.  Osobom potrzebującym ogółem wydano: 35 ton żywności tj.  5 340 

paczek żywnościowych. 

W ramach Podprogramu 2020 realizowano również działania towarzyszące skierowane do osób 

korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadzono łącznie  

5 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 58 osób. (warsztaty edukacji 

ekonomicznej, dietetyczno–żywieniowe, kulinarne). 

 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 

Celem programu „Wspieraj seniora” było zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości 

zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów 

spożywczych oraz środków higieny osobistej. 
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Program adresowany był do: 

1) seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, 

2) osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 

zakażenia  

Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. 

W okresie od 01.01 – 31.12.2021 r. z w/w programu skorzystało 18 osób/rodzin z terenu naszej 

gminy. Środki pozyskano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu  

w kwocie ogółem 9 737,00 zł. 

 

Program „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021 poprzez prowadzenie „Klubu Senior 

+” w Młynarach.  

Klub powstał i działał od czerwca 2021 r. Jest to placówka wsparcia dziennego dla 

mieszkańców miasta i gminy Młynary w wieku 60+, osób samodzielnych, niepełnosprawnych, 

samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Placówka przystosowana jest dla 20 

osób. Głównym celem Klubu Senior+ w jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie 

ich zainteresowań poprzez organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego  

w bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni i atmosferze. Placówka funkcjonowała przez pięć dni  

w tygodniu w godzinach od 10:00 do 14:00. Zajęcia odbywały się wg planów tygodniowych, 

natomiast średnia osób uczestniczących w zajęciach na przestrzeni każdego miesiąca wynosiła 

18 osób. Chęć uczestnictwa w Klubie w danym okresie zadeklarowały 33 osoby. W placówce 

zatrudnieni byli: kierownik Klubu (1/2 etatu), fizjoterapeuta (1/8 etatu), psycholog (umowa 

zlecenie), animator (umowa zlecenie) oraz pomoc gospodarcza (umowa zlecenie). 

W ramach realizacji oferty dla seniorów wykonano działania i różnego rodzaju usługi: 

informacyjno-edukacyjne, kulturalne, zajęcia aktywności ruchowej, aktywizacja społeczna, 

usługi socjalne, wsparcie psychologiczne. 

 

Program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

Programem objętych było 200 osób niepełnosprawnych powyżej 16 r.ż. W ramach  

w/w Programu niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy otrzymali paczki medyczne  

w składzie: 1 termometr bezdotykowy, 1 pulsoksymetr, 100 maseczek i 100 jednorazowych 

rękawiczek. 
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Realizowane są także zadania w ramach wieloletnich Programów; Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście i Gminie Młynary oraz Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023. 

 

Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych – system świadczeń rodzinnych jest 

wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się osoba 

niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. Świadczenia 

rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze 

(tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie 

rodzicielskie), do których prawo nabywa się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla 

opiekunów w 2021 roku w Gminie Młynary pobierało 338 rodzin, wypłacono kwotę 

2 713 895,40 zł, w tym: 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

1. Zasiłek rodzinny 3 202 375 272 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 6 6000 

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
30 11597 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka 
163 27723 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 
185 19691 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 302 18217 

7. Pokrycie wydatków związanych 

z podjęciem nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

738 53175 

8. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 
777 69947 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 1 603 345 991 

10. Świadczenie pielęgnacyjne 638 1 257 382 

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy 105 63 814 

12. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (z dotacji) 
23 23 000 

13. Świadczenie rodzicielskie 185 158 678 
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14. Zasiłek dla opiekuna 63 38 548 

15. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

515 108 881 

16. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za osoby 

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

97 17068 

17. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 

31 5 630 

 

Fundusz alimentacyjny  

stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. W 2021 roku M-GOPS  

w Młynarach wydał 39 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu 

alimentacyjnego, (liczba osób uprawnionych do FA to 56 dzieci/osoby), wystosowano 29 

wniosków do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń osób 

uprawnionych do alimentów. W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku 

wydatkowano kwotę 227 568,60 zł. Na skutek podjętych działań w 2021 r. dłużnicy 

alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

łączną kwotę 105 397,14 zł. 

 

Szczegółowe działania podjęte przez Ośrodek wobec dłużników alimentacyjnych 

przedstawia tabela:  

Wyszczególnienie 2021 r 

Otrzymano od organu właściwego wierzyciela wnioski o 

podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 
18 

Wezwano dłużników na przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego 

Przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika wywiady 

alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe 

37 

 

5 

Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ 

na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego 

15 

Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje 

dotyczące działań egzekucyjnych wobec dłużnika 

alimentacyjnego 

19 

Wysłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika 
20 

Zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się 

w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 
2 



Raport o stanie gminy Młynary za 2021 rok 
 
 

 

 37 

Wysłano wnioski do komornika o przyłączenie się do 

postępowania egzekucyjnego 
29 

Wszczęto postępowanie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
13 

Wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
14 

Przekazano informacji gospodarczej dane o zobowiązaniu lub 

zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z 

tytułów, o których mowa w art. 28ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w 

przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 

miesięcy 

208 

Zawiadomienia (informacje) dla dłużnika 23 

Decyzje dotyczące umorzenia postępowania w sprawie 

zaległości oraz uznania dłużnika za uchylającego się 
8 

Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 

CEK 
15 

Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych: 

Komornik, Policja, Zakład Karny 
12 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 Kodeksu 

Karnego 
8 

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

W 2021 roku świadczenia wychowawcze w Gminie Młynary pobierało 472 rodziny, wydano 

476 decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono kwotę 4 304 975,31 zł (koszty 

obsługi zadania stanowiły kwotę 36 928,00 zł). 

Od 1 stycznia 2022 wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ przejął ZUS. 

 

W 2021 roku wydatki Gminy Młynary na pomoc społeczną oraz wspieranie rodzin wyniosły 

łącznie 9 511 602,94 zł, w tym na zadania własne gminy 1 991 236,68 zł oraz na zadania 

zlecone 7 520 366,26 zł. 

 

Dotacja Zadanie Środki własne 

 Domy pomocy społecznej 351 326,73 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
1 485,46 

19 628,29 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne (…) 

 

222 342,62 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  

w naturze (…) 
32 500,00 

987,40 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 43 107,91 
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224 060,38 Zasiłki stałe  

125 792,00 Ośrodki pomocy społecznej 395 551,49 

50 253,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
54 320,15 

228 000,00 Pomoc w zakresie dożywiania 57 184,24 

35 392,09 Pozostała działalność (Programy: Wspieraj Seniora 

i Senior+) 
25 655,10 

54 223,68 Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym 
13 555,92 

4 341 903,31 Świadczenia wychowawcze  

3 028 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 
 

232,00 Karta dużej rodziny  

715,86 Wspieranie rodziny 36 572,64 

 Rodziny zastępcze 79 672,98 

89 139,69 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (…) 

 

 

Powyższe zadania sfinansowane zostały dotacjami w kwocie 8 420 670,32 zł oraz środkami 

własnymi w kwocie 1 090 932,62 zł. 

 

10.  Zaopatrywanie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach jest jednostką organizacyjną Miasta  i Gminy 

Młynary, prowadzi działalność operacyjną od 01 marca 2018 r. powstał po postawieniu w stan 

likwidacji spółki Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o. 

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest:  

• Zbiorowe zaopatrzenie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek w wodę, 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Młynary. 

• Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

• Nadzór i kontrola nad jakością wody oraz odprowadzanych ścieków zgodnie  

z pozwoleniami i   obowiązującymi przepisami. 

• Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej                            

i kanalizacyjnej. 
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• Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym/remontowym w branży wodociągowo 

– kanalizacyjnej. 

• Likwidacja awarii powstających na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. 

• Obsługa klienta w terenie i w biurze obsługi klienta. 

• Dokonywanie odczytów wodomierzy mające na celu bieżącą kontrolę ich wskazań                      

oraz prawidłowe rozliczanie zużycia wody i odprowadzania ścieków. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach obsługuje 1310 odbiorów usług. 

Obrót przedsiębiorstwa w 2021 r. wyniósł: 

Przychody – wykonanie 2 338 175,98 zł. ( w tym odsetki prognozowane) 

Koszty – 2 084 105,54 zł. 

 

Stan zatrudnienia: 

Na dzień 31.12.2021 r. stan zatrudnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosił – 16 osób, 

tj. 15,5 etatu, w tym:  

- Biuro – 6 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, główna księgowa, samodzielny 

referent ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent, referent ds. gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej i zamówień), 

- Stacje Uzdatniania Wody Młynary i Karszewo – 3 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci 

wodociągowej), 

- Oczyszczalnia ścieków – 5 osób (1 brygadzista, 4 operatorów urządzeń oczyszczalni 

ścieków), 1 pracownik gospodarczy. 

Pracownicy biura i Stacji Uzdatniania Wody pracują w systemie jednej zmiany tj.: poniedziałki, 

wtorki, czwartki– praca w godzinach od 7:00 do 15:00, środy od 07:00 do 16:00, piątki od 7:00 

do 14:00 

Pracownicy Stacji Uzdatniania Wody w soboty, niedziele i święta nadzorują pracę Stacji  

w formie gotowości do podjęcia dyżurów. 

Pracownicy Oczyszczalni ścieków pracują w systemie równoważnym, w niedziele i święta 

praca wykonywana jest w formie dyżurów.  

Produkcja i sprzedaż wody: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach obsługuje dwie Stacje Uzdatniania Wody, 

 w Młynarach (rok budowy 1987) i w Karszewie (modernizacja w 2014 r.). 
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W 2021 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach wyprodukowano 167 424 m³ wody, 

sprzedano 126 322 m³, po wykorzystaniu wody na cele technologiczne (płukanie filtrów, 

czyszczenie złóż, płukanie sieci, prasowanie osadów w oczyszczalni ścieków) strata wyniosła 

około 14,4 %               

W 2021 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie wyprodukowano 51 517 m³ wody, 

sprzedano 35 912 m³, po wykorzystaniu wody na cele technologiczne (płukanie filtrów, 

płukanie sieci)  

Na odnotowany spadek strat w produkcji wody mają wpływ wdrożone od 2019 r.  działania: 

• Skuteczniejsze lokalizowanie awarii na sieciach wodociągowych, poprzez regularne 

objazdy terenu a także dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy widząc wycieki 

niezwłocznie informują pracowników ZWiK, 

• Instalacja studni wodomierzowych, 

• Sukcesywna wymiana wodomierzy - Od listopada 2021 r.  w ramach realizacji 

programu pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej 

dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach dofinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, rozpoczęto wymianę wodomierzy tradycyjnych na 

wodomierze wyposażone w moduły do zdalnego odczytu danych - do końca 2021 r. 

wymieniono 312 szt.). 

• Kontrola hydrantów i ich oplombowanie (zrywanie plomb lub uszkodzenia zgłaszane                             

są do odpowiednich organów), Uwaga!!! Hydrant może uruchomić wyłącznie 

pracownik wodociągów lub w przypadku pożaru Straż Pożarna.    

Odbiór i oczyszczanie ścieków: 

Odbiór ścieków dopływających miejską kanalizacją sanitarną, odbywa się w Oczyszczalni 

ścieków położonej w Młynarach przy ul. Dworcowej 32 A, oddanej do eksploatacji w 1993 r. 

Zbiorcze odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie na terenie miasta Młynary, pozostała 

część gminy nie jest skanalizowana. 

 

W 2021 r. zbiorczą siecią kanalizacyjną odprowadzono 251 791 m³, ścieków, obciążono 

klientów za odbiór i oczyszczenie ścieków w ilości 218 692 m³, różnica/strata wyniosła około 

14 % . Głównym źródłem „strat na ściekach" są napływy do kanalizacji sanitarnej i dalej, do 

oczyszczalni ścieków tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe).  
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W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, 

gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 

 

Proces windykacyjny: 

Stan należności odbiorców wobec Zakładu- nieuregulowane co najmniej dwa okresy 

obrachunkowe i powyżej, na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 26 805,96 zł.  

Zakład prowadzi regularnie proces windykacyjny, w 2021 r. wystawiono i doręczono 502 

wezwania do zapłaty, dodatkowo w kilku przypadkach Zakład wystąpił z pozwami o zapłatę 

do Sądu.  

 

Remonty, awarie, zakupy, dokumentacja, BHP: 

W 2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podejmował niezbędne działania, które wiązały  

się z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przede wszystkim: 

• Wykonano częściową automatykę w Oczyszczalni ścieków mającą na celu 

wyeliminowanie pracy pracowników Oczyszczalni w godzinach nocnych: wykonanie 

nowej szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem, wymiana sondy REDOX, 

• zakupiono przecinarkę spalinową z wózkiem prowadzącym i kompletem tarcz tnących 

wykorzystywaną przy awariach wodociągowo-kanalizacyjnych wymagających cięcia 

nawierzchni asfaltowych lub betonowych, 

• zakupiono i wymieniono złoża filtracyjne w zbiornikach odmanganiaczy i odżelaziaczy 

w Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach, dodatkowo wymieniono dysze filtracyjne 

biorące udział w procesie uzdatniania wody pitnej,  

• wymieniono wyeksploatowane 2 Pompy pionowe OPA 1,5 kW 400V w zestawie 

podnoszącym ciśnienie wody w Przepompowni wody w Zaściankach oraz 3 Pompy 

pionowe OPA 1,5 KW 400V w Przepompowni wody w Nowym Monasterzysku, 

• zakupiono kosiarkę samojezdną HUSQVARNA Rider 214 TC przeznaczoną do 

regularnego koszenia trawy przy obiektach należących do ZWiK, stref ochronnych 

studni głębinowych, przepompowni, 

• zakupiono pompę HONDA WT 30X do wypompowywania nieczystości ze studni 

kanalizacyjnych, 

• wykonano nową szafę sterującą SPC w Przepompowni Zaścianki, 
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• wykonano rozdzielnię informatyczną w budynku administracyjno-biurowym przy                          

ul. Warszawskiej 6a, 

• naprawiono sterowanie pompami SUW w Młynarach, 

• wymieniono w Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie pierścienie Białeckiego służące 

do uzdatniania wody,  

• zakupiono pomieszczenie gospodarcze i zainstalowano przy Stacji Uzdatniania Wody 

w Młynarach, służące do przechowywania urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przy 

wszelkich pracach remontowo-naprawczych dotyczących sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej, 

• zakupiono przepływomierz elektromagnetyczny do przyobiektowej oczyszczalni 

ścieków w Podgórzu służący do dokładnego pomiaru ścieków oczyszczonych,  

• Wymieniono elektrodę kombinowaną pH do pomiarów ciągłych w studni pomiarowej 

przy Zakładzie Mleczarskim Spomlek, 

• Zakupiono wózek platformowy do oczyszczalni ścieków przeznaczony do 

transportowania urządzeń typu: motopompa, agregat,  

• Zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 (rok produkcji 2013 r.) do 

oczyszczalni ścieków,  

• usunięto 105 poważnych awarii sieci wodociągowej oraz 116 innych drobnych awarii 

związanych z siecią wodociągowo-kanalizacyjną,  

• wykonano roczne przeglądy obiektów w branży sanitarnej i budowlanej, przeglądy 

agregatów prądotwórczych,  

• prowadzona jest „Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków”, dane przekazywane są do Urzędu Gminy, 

• pracownicy regularnie w wymaganych okresach są szkoleni w zakresie BHP, których 

celem jest uzyskanie przez pracowników odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do 

obsługi urządzeń, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych, m.in: kurs 

operatora przecinarek, kurs spawania systemem 111, szkolenie kierowania ruchem, 

• Celem usprawnienia pracy wdrożono system GIS do zarządzania zasobami 

wodociągowymi i kanalizacyjnymi (mapy w systemie elektronicznym), 

• W zakresie ochrony pracowników ZWiK przed COVID-19, zgodnie  

z rozporządzeniami, regularnie zaopatrywano pracowników w akcesoria ochronne 

(maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji), 
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• zgodnie z przepisami prowadzono monitoring jakości wody, jakości ścieków, jakości 

osadów, poprzez zlecanie badań w akredytowanych laboratoriach,  

11. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

W dniu 23 grudnia 2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą 

KOMA Olsztyn Sp. z o.o. ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn na odbiór, transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Miasta i Gminy Młynary. Termin realizacji umowy ustalono na okres od 01 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2021 r. 

 

Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi: 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XX/129/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynary 

wprowadzono w sposób obowiązkowy selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów 

komunalnych. Uchwała obowiązywała od dnia 01 czerwca 2020 roku. Jej założenia w zakresie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują do dnia dzisiejszego.  

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/132/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wprowadzono stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł za osobę 

miesięcznie. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli niewypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 72,00 zł za osobę miesięcznie. Zwolniono w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje  w wysokości 1 zł 

miesięcznie na jednego mieszkańca. W przypadku nieruchomości,  

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono dla odpadów 

zbieranych w sposób selektywny następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności: 

• pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 16,00 zł, 
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• pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 32,00 zł, 

• pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 54,00 zł. 

Z kolei w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne i niewypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych  

w sposób selektywny, ustalono następujące podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności: 

• pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 48,00 zł, 

• pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 96,00 zł, 

• pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 162,00 zł. 

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/131/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wprowadzono 

możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej e-PUAP. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być 

opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Młynary obejmuje właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz pojemników ustawionych w miejscach 

publicznych. Zbiórka i wywóz odpadów odbywają się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022 

oraz przepisami prawa polskiego. 

Na terenie Gminy Młynary obowiązuje pojemnikowo- workowy system zbiórki odpadów 

komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie zobowiązani 

są sobie zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów 

zobowiązany jest dostarczyć wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Odpady zbierane 

selektywnie są podzielone na następujące frakcje: tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, 

szkło oraz odpady biodegradowalne. Wprowadzono cztery kolory worków i pojemników, 

odpowiednio: żółty, niebieski, zielony, brązowy. Odbiór odpadów biodegradowalnych  

z nieruchomości w okresie od 01 kwietnia do 31 października odbywał się raz na tydzień,  

a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie. Zapewniono również możliwość odbioru popiołu 

z nieruchomości, które dobrowolnie zgłosiły chęć jego przekazania. Posiadacz nieruchomości 

zobowiązany był zapewnić pojemnik lub worki do gromadzenia popiołu. Ustalono odbiór 

popiołu w okresie od 15 września do 15 maja, jeden raz na dwa tygodnie. Częstotliwość odbioru 

pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych, ustalono raz na dwa tygodnie, 
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zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym 

przez Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. 

Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) gromadzone były w pojemnikach  

o pojemności 35 l, 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l. Częstotliwość wywozu ustanowiono raz  

w tygodniu. Dodatkowo w okresie od 20 października do 10 listopada zapewniono dwa 

dodatkowe wywozy odpadów z cmentarzy komunalnych. 

Ponadto zapewniono mieszkańcom możliwość odbioru mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz odpadów elektronicznych i elektrycznych. Przeprowadzono wywóz 

wyżej wymienionych odpadów sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej 

zbiórki odpadów komunalnych. Odbyły się 4 objazdowe zbiórki, podczas których odebrano 

odpady komunalne kolejno ze 100 nieruchomości w marcu, 108 nieruchomości w czerwcu,  

113 nieruchomości we wrześniu i 46   nieruchomości w październiku. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 01 sierpnia 2017 

roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy 

objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą – bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów – przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowanego na terenie Stacji Przeładunkowej w Robitach, następujące odpady: 

• papier i tektura – w każdej ilości, 

• tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości, 

• szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości, 

• odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości, 

• odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,  

• zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości, 

• przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 1,5 Mg (tony)/rok z jednej nieruchomości, 

• zużyte opony z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuk/rok z jednej nieruchomości. 

Dodatkowo na terenie gminy funkcjonują miejsca przekazania odpadów problematycznych 

takich jak: przeterminowane leki lub zużyte baterie i akumulatory. Punktem zbiórki 
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przeterminowanych leków była Apteka „AZALIA”, zlokalizowana przy ul. Dworcowej 32B  

w Młynarach.  

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe mieszkańcy mogli wyrzucać do specjalnych 

pojemników usytuowanych w następujących miejscach: 

• Urząd Miasta i Gminy, ul. Dworcowa 29, 

• Przedszkole im. Jana Brzechwy, ul. Polna 4, 

• Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego, ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary. 

Obsługę punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych prowadziła 

REBA Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Kubickiego 19/16. 

Zgodnie z założeniami Planu gospodarki odpadami dla województwa  

warmińsko- mazurskiego na lata 2016-2022, Gmina Młynary zakwalifikowana została  

do Regionu Północnego, w którym funkcję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych pełni Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42,  

82-300 Elbląg. Natomiast Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany 

jest na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach, 14-400 Pasłęk. 

 

Deklaracje a liczba mieszkańców: 

Według danych uzyskanych na koniec grudnia 2021 roku liczba mieszkańców zameldowanych 

na terenie Gminy Młynary wynosiła 4 327 osób, w tym 1 733 osoby stanowiły mieszkańców 

miasta, a 2 594 osoby to mieszkańcy wsi. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

na podstawie złożonych do Urzędu Miasta i Gminy deklaracji, objęto 1 666 nieruchomości, 

czyli 3 239 mieszkańców, z czego 1855 osób stanowiło mieszkańców wsi, zaś 1384 osoby były 

mieszkańcami nieruchomości położonych w mieście. Dane były aktualne na dzień 31.12.2021 

roku.  

Głównymi przyczynami różnicy między liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych  

na terenie Gminy Młynary są migracje mieszkańców za granicę w celach zarobkowych, 

przebywanie uczniów i studentów w bursach i akademikach, objęcie specjalistyczną opieką 

osób starszych i schorowanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także zamieszkiwanie 

w innych gminach. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązująca  

od 6 września 2019 roku, wprowadza dobrowolność przystąpienia właściciela nieruchomości,  
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na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu 

gospodarowania odpadami. Mimo to w roku 2021 nie odnotowano przypadków odłączenia się 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu zorganizowanego przez Gminę 

Młynary.  

W 2021 roku wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Na wezwanie organu siedmioro właścicieli nieruchomości złożyło deklarację.  

 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy: 

Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Młynary przedstawiona w formie tabelarycznej,  

za pomocą poniższej tabeli: 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odebranych 

odpadów (Mg) 

2021 

Udział procentowy 

w łącznej masie 

odebranych 

odpadów 

komunalnych z 

terenu gminy (%) 

Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 792,86 64,26 

Szkło 20 01 02 64,22 5,20 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 102,82 8,33 

Inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny (popiół) 
20 01 99 66,36 5,38 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 66,52 5,39 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 6,00 0,49 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 75,40 6,11 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 13,20 1,07 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,92 0,07 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione  

w 16 02 09 do 16 02 13 
16 02 14 0,01 0,001 

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 
16 02 16 0,05 0,004 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 0,44 0,04 

Odpadowa papa 17 03 80 0,90 0,07 

Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 11,90 0,96 

Papier i tektura 20 01 01 25,28 2,05 

RAZEM 1 226,88 99,425 
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Tabela nr 1. Rodzaj, ilość oraz udział procentowy w łącznej masie odpadów komunalnych  

odebranych z terenu Gminy Młynary w roku 2021 (w Mg) 

Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  

  

Ponadto z terenu Gminy Młynary zostały odebrane odpady, które w dużej części były 

odwiezione do PSZOK znajdującego się w Robitach, gm. Pasłęk. Część danych zawartych  

w tabeli to odpady odebrane bezpośrednio z gospodarstw domowych lub nieruchomości 

niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Młynary.  

Poniżej tabela obrazująca rodzaj i ilości tego typu odpadów: 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odebranych 

odpadów (Mg) 

2021  

Udział procentowy 

w łącznej masie 

odebranych 

odpadów 

komunalnych z 

terenu gminy (%) 

Odpadowy toner drukarski .08 03 18 0,02 0,0016 

Opakowania z tworzyw sztucznych ex 15 01 

02 

0,02 0,0016 

Opakowania ze szkła 15 01 07k 1,42 0,1151 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
15 01 10* 0,03 0,0024 

Zużyte opony 16 01 03 0,12 0,0097 

Odpady z tworzyw sztucznych - zderzaki 16 01 19 0,04 0,0032 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 

02 12 

16 02 13* 0,06 0,0049 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
17 01 01 0,88 0,0713 

Szkło 17 02 02 0,10 0,0081 

Urządzenia zawierające freony 20 01  23* 2,04 0,1653 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31  20 01 32 0,04 0,0032 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki  

20 01 35* 2,22 0,1799 

RAZEM 6,99 0,5663 

Tabela nr 2. Rodzaj, ilość oraz udział procentowy w łącznej masie odpadów komunalnych 

odebranych z terenu Gminy Młynary w roku 2021 (w Mg) – odpady pozostałe 

Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  
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Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy: 

W 2021 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 792,86 Mg.  

Z odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych  

z terenu Gminy Młynary do składowania przekazano 509,4442 Mg. Stanowiły je  

w przeważającej części odpady frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm w wysokości 

326,4997 Mg oraz odpady frakcji o wielkości powyżej 80 mm w wysokości 182,9445 Mg. 

Uzyskane poziomy recyklingu i poziomy składowania odpadów komunalnych przez Gminę 

Młynary w roku 2021; 

W roku 2021 gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo. 

W naszej gminie poziom ten został wyliczony na poziomie 54,45%, zatem został osiągnięty 

wymagany poziom. Zaś poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne został 

wyliczony na poziomie 11,68%. 

Kolejną wyliczaną wielkością potrzebną do rozliczenia się ze stanu gospodarki komunalnej jest 

poziom składowania odpadów komunalnych, który w roku 2021 wyniósł 17,39%. Poziom 

składowania obliczany jest jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy 

wytworzonych odpadów komunalnych. Dla potrzeb obliczania poziomu składowania do 

odpadów przekazanych do składowania zalicza się również odpady poddane odzyskowi na 

składowisku odpadów. 

 

12. Gospodarka komunalna 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Młynary obejmował 

następujące mieszkania: 15 lokali mieszkalnych, 1 lokal socjalny, 1 lokal tymczasowy. 

Łączna powierzchnia wszystkich lokali to 770,33 m². Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania wyniosła 45,31 m² (770,33 m²: 17 lokali = 45,31 m²).  
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Na terenie Miasta i Gminy Młynarach zameldowanych jest 4328 osoby. W przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 0,178 cm/osobę 

 (770,33 m²: 4328 osoby = 0,178 cm/osobę).  

W 2021 roku nie zawierano umów o najem lokalu mieszkalnego. Wszystkie mieszkania 

należące do mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary oddano w najem. Dokonano 

sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ulicach Niepodległości, Kościuszki, Żółkiewskiego 

oraz w Starym Monasterzysku.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległość w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły do kwoty 29.736,23 zł, zaległość dotyczyła 5 mieszkań. Zanotowano spadek 

zaległości w odniesieniu do roku 2020. 

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 43.107,91 zł, beneficjentami było 20 

rodziny. Kwota najniższego dodatku wynosiła 34,64 zł, natomiast kwota najwyższego dodatku 

wyniosła 386,77 zł.  

W zasobie gminy w 2021 roku znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:  

12 świetlic wiejskich, 31 budynków gospodarczych, 33 lokali gospodarczych, 1 altana, 8 remiz 

strażackich, 1 kaplica cmentarna, 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach,  

1 budynek biurowy, 1 budynek (dawne przedszkole), 1 budynek (rewitalizacja). 

W 2021 roku z tytułu odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich osobom fizycznym na 

organizację imprez i uroczystości okolicznościowych wpłynęły opłaty w wysokości łącznie 

4500,00 zł . Środki finansowe uzyskane za odpłatne wynajęcie świetlicy wiejskiej wraz z jej 

wyposażeniem zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych 

obejmujących ogrzewanie, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, odbioru ścieków  

i odpadów komunalnych, zakupu wyposażenia, modernizacji i remontów. Na terenie Gminy 

Młynary funkcjonuje 11 świetlic wiejskich. Są nimi świetlice zmodernizowane tj. Błudowo, 

Karszewo, Kraskowo, Kurowo Braniewskie, Kwietnik, Nowe Monasterzysko, dla których za 

wynajem pobierana była opłata w wysokości 200,00 zł oraz świetlice wiejskie 

niezmodernizowane tj. Mikołajki, Płonne, Stare Monasterzysko, Warszewo, Włóczyska dla 

których za wynajem pobierana była opłata w wysokości 100,00 zł.  

Największym zainteresowaniem w zakresie wynajmu cieszy się świetlica wiejska  

w miejscowości Błudowo. Była wynajmowana 12 razy na kwotę 2400,00 zł.  

5 razy w ciągu roku wynajęta została świetlica wiejska w miejscowości Karszewo. Z jej 
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wynajmów wpłynęło 1000,00 zł. Z kolei świetlica wiejska w Kurowie Braniewskim była 

wynajmowana 3 razy, wpłynęła kwota w wysokości 600,00 zł. Na podobnym poziomie miał 

miejsce wynajem świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietnik. Została wynajęta 2krotnie, na 

kwotę 400,00 zł. Najmniejszym zainteresowaniem wśród wynajmowanych świetlic cieszyła się 

świetlica wiejska w miejscowości Płonne. Została wynajęta 1 raz, na kwotę 100,00 zł.  

 

13.  Gospodarka przestrzenna 
 

Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary – uchwalone uchwałą  

nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Młynary. 

Z uwagi na potrzebę aktualizacji dokumentu w dniu 30 grudnia 2019 r. została podjęta przez 

Radę Miejską w Młynarach uchwała nr XVII/103/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary. 

W dniu 08.03.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu Studium na kwotę 

49 999,50 zł. W ramach umowy w 2021 roku wykonano: opracowanie ekofizjograficzne, 

uzyskano opinie i wnioski do projektu Studium przez osoby fizyczne, organy i instytucje 

opiniujące, opracowano projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, uzyskano pozytywną opinię Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Elblągu 

projektu Studium. Termin zakończenia prac 30.07.2022 r.  

 Ponadto teren Miasta i Gminy Młynary objęty jest w 100% miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Na terenie miasta i gminy Młynary obowiązuje 27 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. dla każdego obrębu geodezyjnego 

obowiązuje jeden plan, z wyjątkiem obrębów geodezyjnych Kurowa Braniewskiego, Nowego 

Monasterzyska oraz miasta Młynary, w granicach których nastąpiły częściowe zmiany planów. 

Dbając o rozwój gospodarczy miasta Młynary w dniu 28 kwietnia 2021 r. została podjęta 

uchwała nr XXXII/220/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem zmiany były 

tereny dla których zostały złożone wnioski tj. BIEDRONKI i firmy DINO w celu umożliwienia 

budowy budynku handlowo-usługowego na terenie miasta Młynary. Zmiany zostały 
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opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 8 marca 2022 r. i obowiązują od dnia 22 marca 

2022 r.  

14. Ochrona środowiska 
 

Gospodarka ściekowa: 

Rozproszona zabudowa na terenach wiejskich Gminy Młynary skutkuje brakiem zasadności 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne dotyczące 

kosztów budowy i późniejszych kosztów eksploatacji sieci.  

W związku z tym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarach 

wiejskich zachodzi konieczność wparcia finansowego indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków. W uchwale Rady Miejskiej w Młynarach dnia 30 grudnia 2020 roku  

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary zostały określone możliwość 

udzielenia dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom prawnym  

w wysokości maksymalnie do 2 000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitych kosztów 

zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 W 2021 r. na wnioski mieszkańców udzielono 20 dotacji w zakresie budowy  

przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 40 000,00 zł co przyczynia się  

do poprawy stanu środowiska w miejscach, w których zostały zainstalowane.  

 Na terenie Gminy Młynary podmioty chcące świadczyć usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą posiadać aktualne 

zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności wydawane przez  

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. W 2021 roku takie zezwolenia posiadały firmy: 

CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna, Firma Usługowa „RAFKOP” Rafał Kublik, 

Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk oraz Zakład Gospodarki  

Wodno - Ściekowej Tolkmicko.  

Wszyscy właściciele, których nieruchomości nie są podłączone do zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych zobowiązani są do: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 

lub przydomową oczyszczalnie ścieków, posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych 

ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (podpisanej  

z podmiotem posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych), 

posiadania dowodów uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych, opróżniania zbiornika 
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bezodpływowego - nie rzadziej niż dwa razy w roku, opróżniania przydomowej oczyszczalni 

ścieków - nie rzadziej niż raz na rok. Wszystkie powyższe obowiązki wynikające z przepisów 

prawa są przedmiotem kontroli. W 2021 roku przeprowadzono  27 takich kontroli. 

 

Edukacja ekologiczna: 

W zakresie edukacji ekologicznej w Szkołach Podstawowych na terenie  

Gminy Młynary prowadzone były: 

zajęcia o tematyce: 

➢ szkodliwych skutków spalania paliw niekwalifikowanych i odpadów wraz  

z informacją na temat kar administracyjnych za ich spalanie, promującej 

nowoczesne, niskoemisyjne źródła ciepła, odnawialne źródła energii -  budowanie 

wiatraków z gotowych elementów oraz wykorzystanie urządzeń solarnych; 

➢  uczniom klas V i VI przybliżono tematykę dotyczącą korzyści wynikających  

z termomodernizacji budynków;  

➢ roli drzew w życiu człowieka - wytwarzanie tlenu, oczyszczanie powietrza  

oraz przeprowadzono akcję sadzenia drzew. Uczniowie zapoznali się z pracą 

leśnika oraz dowiedzieli się w jaki sposób oni sami mogą dbać o las.  

W ramach tej tematyki zostały przeprowadzone zajęcia terenowe w lesie w celu 

obserwacji środowiska i sadzenia drzew. Ponadto uczniowie wykonali prace 

plastyczne ukazujące piękno lasu oraz zachęcające do dbania o środowisko 

naturalne; 

➢ promowania zachowań proekologicznych prowadzących do poprawy stany jakości 

powietrza, wody i gleby na łamach gazetki szkolnej „Młynek”; 

➢ co możemy zrobić dla środowiska - jak być „EKO”; 

➢ coś z niczego - wykorzystanie surowców wtórnych; 

➢ wykorzystywanie sił natury do budowania energii odnawialnej; 

➢ omówiono rolę wody - wykonanie mapy pojęciowej, wykonanie doświadczeń, 

wykonanie plakatów ukazujących znaczenie wody, jak ją chronić, występowanie  

i skutki powodzi, ochrona przeciwpowodziowa, poznano ekosystem  

i zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, rola i znaczenie zbiorników wód 

powierzchniowych w Polsce – mała retencja; typy i rodzaje mokradeł; 

➢ energia wodna - elektrownie wodne generujące energię elektryczną;  
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➢ zależności między działalnością człowieka a zmianą czynników środowiskowych 

wpływających na spadek różnorodności biologicznej; 

➢ rozpoznanie zasobów przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się; 

➢ wyjaśnienie, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju; 

➢ prezentowanie wybranych przykładów czynnej ochrony przyrody w Polsce. 

przeprowadzono akcje:  

➢ „Rowerem łatwiej i przyjemniej” - omówiono korzyści płynące  

z poruszania się rowerem i pieszo; 

➢ Wyjdź na czysto”, „Mądre zakupy” i „Moje śmieci” - rozwijanie wśród uczniów 

świadomości ekologicznej dotyczącej: zagospodarowania odpadów, ich 

segregowania i recyklingu oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne a 

także oszczędzania energii - zamienników i oszczędzania wody; 

➢ sprzątania otoczenia; 

➢ „SadziMy” - sadzenie drzew przez uczniów wokół terenu szkół, oraz spotkanie 

i pogadanka z przedstawicielem Nadleśnictwa Młynary; 

➢ zbiórka funduszy na zakup pojemnika na plastikowe nakrętki - udało się zakupić 

jeden pojemnik, który zamontowany będzie przy szkole,  

aby uczniowie zbierając nakrętki mogli wspomóc akcje charytatywne.  

Planuje się zakup kolejnych pojemników; 

➢ zbiórki makulatury; 

➢ "Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni" – udział 3 klas Va, VIb i IIIa, 

którego celem jest systematyczna organizacja działań zmierzających   

do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody  

i bezpiecznego z niej korzystania. Organizatorem programu jest  

PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

konkursy ekologiczne:  

➢ konkurs poezji ekologicznej „Jak segregować wiesz, napisz o tym wiersz”  

dla uczniów klas III - IV i VI – VII. Wiersze uczniów zostały opublikowane  

na stronie szkoły i w gazetce projektowej „Młynek”; 

➢ konkurs dla uczniów klas I - VI na nazwę dla pomnika przyrody – jodły 

zorganizowany przez Nadleśnictwo Młynary; 

filmy edukacyjne o tematyce: recyklingu odpadów, oszczędzania energii i wody, 

ekologicznych gospodarstw rolnych, odnawialnych źródłach energii, fotowoltaiki, problemów 
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niskiej emisji gazów, przyczyn powstawania smogu i jego konsekwencji dla zdrowia, 

powstawania energii elektrycznej. 

 

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Młynary: 

 

Od czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach funkcjonuje Punkt 

Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Czyste Powietrze. Został  

on utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Młynary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadaniem Punktu jest udzielanie mieszkańcom Gminy 

Młynary informacji na temat programu, jak również konsultacje i pomoc w wypełnieniu 

wniosków o dofinansowanie oraz wniosków rozliczających dla już przyznanego 

dofinansowania. Na mocy zawartego porozumienia, mieszkańcy mogą również składać 

wypełnione już wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, który następnie 

przekazuje je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie (WFOŚiGW) do dalszej oceny. Należy podkreślić,  

że instytucją, która ocenia i akceptuje wnioski oraz udziela dofinansowania jest ostatecznie 

WFOŚiGW. Działania Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach mają na celu usprawnienie 

procesu przyjmowania wniosków z terenu gminy.  

Punkt konsultacyjno-informacyjny otwarty dla interesantów jest  

w poniedziałki, wtorki, i czwartki od godziny 13:00 do 15:00, a w środy  

od godziny 13:00 do 17:00. Są to zalecane godziny zgłaszania się do punktu  

w zakresie Programu Czyste Powietrze co oznacza, że jeżeli interesanci zgłoszą się w innym 

terminie to również otrzymają niezbędną pomoc. Przed wizytą osobistą zaleca się jednak 

kontakt telefoniczny, ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne. Usprawni to również 

przygotowanie dokumentów to ewentualnego wypełnienia wniosku. Kontaktować się  

z pracownikami punktu można osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach ul. 

Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój nr 12 i 14, pod nr tel. 55-618-22-45/44 lub pod adresem 

email: fundusze@mlynary.pl.  

 

Utrzymanie rzek: 

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie rzek (prowadzenie prac konserwacyjnych, 

rozbierania zatorów itp.) na terenie Gminy Młynary jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
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Wody Polskie Nadzór Wodny w Braniewie. Zakres, ilość i częstotliwość wykonywanych prac 

w pełni uzależniony jest od środków posiadanych przez Nadzór Wodny w Braniewie.  

Na terenie Gminy Młynary pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach monitorują 

poziom wód na rzekach, zwłaszcza w newralgicznych punktach.  

Na terenie Gminy Młynary stwierdzono olbrzymią skalę działalności bobrów - budowane przez 

nie tamy uniemożliwiają swobodny przepływ wody, a w konsekwencji przyczyniają się do 

podtapiania pól uprawnych, budynków mieszkalnych i gospodarczych, dróg i obiektów 

mostowych. 

Powyższe informacje o stanie rzek, problemach powodowanych przez bobry a także prośba o 

oczyszczenie koryt rzecznych oraz informacje o miejscach, w których najczęściej dochodzi do 

podtopień zostały przekazane do organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody 

Polskie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu Zlewni w Elblągu  

i Nadzoru Wodnego w Braniewie.  

 W 2021 roku w odpowiedzi na liczne wnioski, Nadzór Wodny w Braniewie 

przeprowadził następujące zabiegi utrzymaniowe: 

❖ usunięcie zatorów z koryta rzeki Baudy w bezpośrednim sąsiedztwie: 

nowowybudowanego obiektu mostowego w miejscowości Gardyny Leśniczówka  

i obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 509 w Zaściankach, wycinka 

zakrzaczeń wzdłuż rzeki w Młynarach,  

❖ oczyszczenie koryta rzeki Gardyna od miejscowości Młynarska Wola do ujścia rzeki oraz 

wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki w Młynarskiej Woli, 

❖ usuwanie zatorów z koryta rzeki Okrzejki w Błudowie oraz naprawa skarp,  

❖ udrożnieniu koryta cieku Zastawno do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 509  

w miejscowości Zastawno, 

usunięcie zatorów na cieku Krętym w obrębie ujścia cieku Zastawno, przy obiekcie mostowym, 

w ciągu drogi gminnej nr 107004N oraz naprawa skarp. 

 

Komunikacja – przewozy pasażerskie: 

W 2021 roku Gmina Młynary współfinansowała powiatowe przewozy pasażerskie  

o charakterze użyteczności publicznej na liniach: 

1. Młynary – Płonne – Budowo – Włóczyska – Karszewo – Nowe Monasterzysko –

Majewo – Milejewo – Majewo – Nowe Monasterzysko – Podgórze – Zaścianki –

Młynary. 
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2. Elbląg – Dąbrowa – Jagodnik – Piastowo – Milejewo – Majewo – Nowe Monasterzys

ko - Karszewo – Włóczyska – Błudowo – Płonne – Młynary – Gardyny –

Kraskowo – Kurowo Braniewskie – Kraskowo – Gardyny – Młynary – Zaścianki –

Zastawno – Pomorska Wieś – Stoboje – Stagniewo - Elbląg. 

3. Pasłęk -Robity - Stegny – Dawidy – Olszówka – Sąpy - Kobyliny - Młynary - Młynarska 

Wola.  

4. Pasłęk -Robity - Stegny – Dawidy – Olszówka – Sąpy - Kobyliny - Młynary – Płonne 

– Błudowo – Włóczyska – Nowe Sadłuki – Rucianka – Kurowo Braniewskie – 

Kraskowo – Gardyny - Młynary. 

5. Młynarska Wola - Młynary – Zaścianki - Zastawno - Pomorska Wieś – Wilkowo – 

Sierpin – Przezmark Osiedle - Nowina - Gronowo Górne – Elbląg. 

Powyższe linie zaspokajają potrzeby komunikacyjne mieszkańców poszczególnych 

miejscowości a w szczególności kształcącej się młodzieży. Przewozy pasażerskie  

o charakterze użyteczności publicznej dotowane są z Budżetu Miasta i Gminy Młynary  

w formie dotacji celowej. W 2021 roku łączna kwota dotacji udzielonej na sfinansowanie 

powyższych linii komunikacji autobusowej wyniosła 30 000,00 zł. 

 

15. Rolnictwo 
 

Gmina Młynary jest gminą o charakterze rolniczym. Na koniec 2021 roku powierzchnia 

gruntów rolnych wynosiła 8 501,00 ha, w tym: 

1) grunty orne – 4 786,00 ha, co stanowi 56,30% gruntów rolnych; 

2) sady – 6,00 ha, co stanowi 0,07 % gruntów rolnych;  

3) trwałe użytki zielone – 3 221,00 ha, co stanowi 37,89% gruntów rolnych;  

4) grunty rolne pod zabudowaniami – 217,00 ha, co stanowi 2,55% gruntów rolnych;  

5) grunty pod stawami – 9,00 ha, co stanowi 0,11% gruntów rolnych;  

6) grunty pod rowami – 57,00 ha, co stanowi 0,67% gruntów rolnych;  

7) grunty zadrzewione i zakrzewione – 52,00 ha, co stanowi 0,61% gruntów rolnych;  

8) nieużytki – 153,00 ha, co stanowi 1,80% gruntów rolnych;  

Grunty rolne stanowią 54,11% powierzchni miasta i gminy. 

W posiadaniu osób fizycznych znajduje się 7 155,00 ha gruntów rolnych, w tym osób 

prowadzących gospodarstwa rolne 6 979,00 ha. 
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Na terenie miasta i gminy jest 701 gospodarstw rolnych (wzrost o 68 gospodarstwa w stosunku 

do roku 2020), w tym o powierzchni: 

1) od 1,00 ha do 10,00 ha – 463, spadek o 141 gospodarstw w stosunku do roku 2020; 

2) od 10,00 ha do 50,00 ha – 223, wzrost o 195 gospodarstwa w stosunku do roku 2020; 

3) od 50,00 ha do 100,00 ha – 12 (w poprzednim roku nie było tego przedziału); 

4) od 100,00 ha do 200,00 ha – 2 (w poprzednim roku nie było tego przedziału); 

5) powyżej 200,00 ha – 1, wzrost o 1 gospodarstwo w stosunku do roku 2020. 

W gospodarstwach tych prowadzona jest najczęściej produkcja mieszana tj. produkcja roślinna 

podporządkowana produkcji zwierzęcej. W nielicznych gospodarstwach prowadzona jest tylko 

produkcja roślina, w których uprawia się głównie zboża, rzepak i inne rośliny uprawne. 

W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą dominujący kierunkiem jest chów 

bydła z nastawieniem na produkcję mleka lub żywca wołowego. W nielicznych 

gospodarstwach jest prowadzony chów trzody chlewnej.  

W 2021 roku wydano jedno zezwolenie na uprawę konopi włóknistych na powierzchni 100 m2, 

z wykorzystanie na własne potrzeby. 

W 2021 roku na terenie Gminy stwierdzono wystąpienie 5 przypadków afrykańskiego pomoru 

świń (ASF) u dzików i było to 3 przypadki mniej niż w 2020 roku.  

W 2021 roku na terenie miasta i gminy chów trzody chlewnej był prowadzony  

w 3 gospodarstwach tj. o jedno gospodarstwo niej niż w 2020 roku. 

Na terenie miasta i gminy nie prowadzi się fermowego chowu zwierząt.  

Zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy 

Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach na terenie naszej gminy w 2021 roku nie stwierdzono zagrożenie 

wystąpienia suszy. Na przełomie roku 2020 i 2021 wystąpiły ujemne skutki przezimowania 

ozimych zbóż i rzepaku. W związku z wystąpieniem tego niekorzystnego zjawiska do Urzędu 

zostało złożonych 19 wniosków przez poszkodowanych rolników o dokonanie oszacowania 

powstałych szkód w uprawach polowych. Komisja powołana przez Wojewodę Warmińsko – 

Mazurskiego, w okresie od 08 do 22 kwietnia 2021 roku przeprowadziła oględziny 

uszkodzonych uprawi dokonała oszacowania powstałych szkód. W wyniku wystąpienia 
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niekorzystnych warunków przezimowania upraw rolnicy z terenu naszej gminy ponieśli straty 

w wysokości 931 061,97 zł.   

W 2021 roku dalej trwająca pandemia Covid – 19 miała negatywny wpływ na sytuację 

ekonomiczna gospodarstw rolnych.  

 

16. Leśnictwo 
 

Powierzchnia miasta i gminy na koniec 2020 roku wynosiła 15 711,00 ha, w tym lasy i grunty 

zalesione zajmowały powierzchnie 6 561,00 ha, co stanowi 41,76% powierzchni miasta  

i gminy. Same lasy stanowią 6 405,00 ha, co stanowi 40,77% powierzchni miasta i gminy.  

W Polsce lesistość według dostępnych danych na koniec 2018 roku kształtowała się na 

poziomie 29,6%, a więc wskaźnik lesistości naszej gminy jest znacznie wyższy niż kraju oraz 

naszego województwa (ostatnia dostępna dane to 31,6%). Osoby fizyczne są właścicielami 

lasów i gruntów zalesionych o powierzchni 372,00 ha. Gmina Młynary jest właścicielem lasów  

o powierzchni 26,40 ha. Najwięcej lasów i gruntów zalesionych jest w trwałym zarządzie 

Lasów Państwowych i jest to powierzchnia 6 069,00 ha, a pozostała powierzchnia lasów 

znajduje się w zarządzie między innymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w innych 

formach posiadania. 

Rada Miejska w Młynarach uchwałą Nr XXX/212/2021 z dnia 03 marca 2021 roku na wniosek 

Nadleśnictwa Zaporowo został zniesiony status pomnika przyrody dla drzewa gatunku dąb 

szypułkowy (Quercus robur)) o obwodzie pierśnicy 465 cm i wysokości około 22 m, rosnącej 

na działce Nr 165 położonej w obrębie wsi Kurowo Braniewskie 

17. Opieka nad zwierzętami  

Opieka nad zwierzętami prowadzona jest w ramach realizacji „Programu opieki nad 

zwierzętami”, który został uchwalony przez radę Miejską w Młynarach. 

W ramach działań podjętych w ramach Programu opieki nad zwierzętami w 2021 roku Gmina 

Młynary podpisała umowy z: 

1) Panią Barbarą Zarudzką – Prezesem Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia 

Obrońców Praw Zwierząt. im. Franciszka z Asyżu ul. Plac Grunwaldzki 8,  

14 – 400 Pasłęk na świadczenie usług związanych z profesjonalnym odławianiem  

i transportem bezpańskich psów z terenu Gminy Młynary, zapewnieniu zwierzętom 

bieżącego utrzymania i opieki, zapewnieniu stałego dozoru i opieki weterynaryjnej w tym 
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bieżącej kontroli stanu zdrowia, działań profilaktycznych, zabiegów i leczenia, 

prowadzeniu obserwacji zwierząt nowo przybyłych w okresie kwarantanny, prowadzeniu 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i skuteczne oddawanie do 

adopcji bezdomnych zwierząt, transporcie do schroniska zwierząt rannych, zwłaszcza  

w wypadkach drogowych oraz zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej, 

utylizacji zwłok zwierząt padłych bądź uśpionych w hotelu dla psów i kotów.  

W 2021 roku na terenie Gminy Młynary odłowiono i przekazano do schroniska 5 psów, 

Łączny koszt usług to 14 600 zł. 

2) Panią Anną Kamińską - Prezesem Fundacji Zwierzętom w Potrzebie z siedzibą  

w Nowym Monasterzysku 37 na świadczenie usług: ratowania zwierząt dzikich, 

rannych i powypadkowych, które są zagrożone bądź stanowią zagrożenie i wymagają 

odłowienia, doraźnego wyłapywania zwierząt przebywających bez opieki i dozoru 

człowieka lub dziko żyjących, transport do zakładu leczniczego dla zwierząt, ptaków, 

saren, zajęcy, jeży oraz innych gatunków (z potwierdzoną telefonicznie lokalizacją) 

wymagających pomocy weterynaryjnej, w celu udzielenia podstawowej pomocy 

weterynaryjnej, transportowanie zwierząt, którym udzielono podstawowej pomocy 

weterynaryjnej, do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach.  

Łączny koszt usług to 1 869,60 zł. 

3) Panią Anną Monkiewicz – właścicielem Gabinetu Weterynaryjnego znajdującego się 

przy ul. Elbląskiej 3, 14-420 Młynary, przedmiotem umowy jest świadczenie usług 

weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt. Łączny koszt usług to 6 210 zł.  

 

18. Opieka zdrowotna  
 

Walka z COVID-19: 

W roku 2021 kraj nadal zmagał się z epidemią COVID-19. Gmina Młynary podjęła szereg 

działań, aby dostosować się do zaistniałej sytuacji. W UMiG w Młynarach a także w innych 

obiektach gminnych zastosowano się do wszystkich zaleceń Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu. Prowadzone były akcje rozdawania 

maseczek i rękawiczek ochronnych przy udziale Strażaków Ochotników z Jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspólnie z Jednostką OSP w Młynarach zorganizowano akcję 

mającą na celu propagowanie zasad odbywania kwarantanny domowej oraz zasad 
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utrzymywania dystansu społecznego. Informacje były rozwożone do Sołtysów, umieszczane  

w okolicznych sklepach, tablicach informacyjnych oraz słupach ogłoszeniowych.  

 

Szczepienia: 

W 2021 roku zaplanowano organizację szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy 

Młynary w wieku 65 lat i starszych.  W związku z brakiem zainteresowania projekt szczepienia 

nie został zrealizowany. 

 

19. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarte są w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na samorząd coroczny obowiązek 

uchwalenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych. Organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w tworzeniu programu, 

składając propozycje realizacji zadań publicznych oraz konsultując ostateczną treść programu. 

Program Współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w roku 2021, został przyjęty Uchwałą nr XXV/178/2020 Rady Miejskiej 

w Młynarach z dnia 28 październik 2020 roku. Program określa główne zasady współpracy 

samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu 

których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań  

w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określa szczegółowe cele, zasady, formy 

oraz priorytetowe obszary współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Miasta i Gminy Młynary w realizacji jego 

zadań. Miasto i Gmina Młynary współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację 

zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą 

realizować je skutecznie i efektywnie. Oprócz zlecania realizacji priorytetowych zadań 

publicznych Miasto i Gmina Młynary podejmuje również działania na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
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Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

opisywane są corocznie w rocznym „Programie Współpracy Miasta i Gminy Młynary 

z organizacjami pozarządowymi”. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa 

biorą udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy. Identyfikują i definiują 

problemy społeczne dzięki temu z roku na rok program ten jest tematycznie bogatszy.   

Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Młynary. 

Organizacje zarejestrowane w roku 2021 

Rok 

Rodzaj organizacji 

Łącznie w roku 
Fundacje Stow. KRS 

Kluby Sportowe  

i UKS 

2021 1 17 4 22 

 

5 organizacji aktywnie pozyskuje dotacje w ramach otwartego konkursu ofert organizowanego 

przez Urząd Miasta i Gminy Młynary. 

Współpraca Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi była realizowana 

na różnych płaszczyznach: 

1) finansowej - powierzanie lub wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielanie 

dotacji na jego realizację, 

2) pozafinansowej, która polegała na: 

• tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo - opiniującym (np. komisja 

konkursowa, zespół doradczo - opiniujący), 

• publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie 

internetowej Miasta i Gminy Młynary, 

• konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok. 

W 2021 roku na realizację zadań publicznych przeznaczono 50 000,00 zł, z tego 

wykorzystano 49 883,60 zł.  
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W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały ogłoszone konkursy w dwóch 

zakresach budżetowych: 

Zakres budżetowy 
Suma planowanych 

dotacji 
(w zł) 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Suma 

oczekiwanych 

dotacji 

Suma udzielonych 

dotacji 

Sport 42 000,00 6 46 465,00 42 000,00 

Kultura 8 000,00 1 8 000,00 8 000,00 

Razem 50 000,00 7 54 465,00  50 000,00 

 

Dotacje zostały przyznane na poszczególne zadania: 

1. Klub Sportowy SYRENA Młynary: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

„Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary - przyznana dotacja 30 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy: Organizowanie na terenie gminy turniejów 

i festynów sportowo-rekreacyjnych „VIII Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim 

Latem” – przyznana dotacja 2 276,00 zł. 

3. Uczniowski Klub Sportowy DONA: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

„Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta  

i Gminy Młynary” - przyznana dotacja 3 000,00 zł. 

4. Klub Sportowy SYRENA Młynary: Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów 

sportowo- rekreacyjnych „Organizacja turnieju piłki nożnej” - przyznana dotacja 1 724,00 zł. 

5. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu „Zajęcia sportowe skoku wzwyż w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych” – 

przyznana dotacja 2 000,00 zł. 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Organizowanie na terenie 

gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych „Piknik Rodzinny 2021” – przyznana 

dotacja 3 000,00 zł.  

7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: Aktywizacja społeczna dzieci 

i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych „Wsparcie grup artystycznych Lawa, 

Ambrozja, Integraton” – przyznana dotacja 8 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w 

wysokości 116,40 zł). 

 

20. Pozyskiwanie dofinansowań ze środków zewnętrznych 
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W 2021 r. złożono łącznie 20 wniosków o udzielenie dofinansowań i dotacji na realizację zadań 

własnych Gminy Młynary, w tym 19 wniosków zostało złożonych przez Gminę, a 1 wniosek 

we współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.  

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w 2021 r. 

Lp. Nazwa projektu 

wnioskowana 

kwota dof. 

w zł 

przyznana 

kwota dof. 

w zł 

1 
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 

107022N w m. Kraskowo – Etap IV 
100 000,00 50 000,00 

2 
Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym 

w miejscowości Młynarska Wola 
15 000,00 15 000,00 

3 
„Różana Wyspa” – Zagospodarowanie terenu publicznego w 

miejscowości Karszewo 
20 000,00 20 000,00 

4 
Dofinansowanie do bieżącego utrzymania Klubu Senior + w 

Młynarach 
32 000,00 28 000,00 

5 
Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-

kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i 
459 378,25 

 

459 378,25 

 

6 
Zakup wyposażenia i podniesienie potencjału realizacyjnego Koła 

Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku 
5 000,00 

5 000,00 

 

7 
Usuwanie folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurków do 

owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag 
38 525,00 38 525,00 

8 
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu pickup dla OSP 

Młynary 
100 000,00 100 000,00 

9 zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR 292 500,00 292 500,00 

10 
Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w celu podniesienia poziomu 

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach 
132 330,00 132 330,00 

11 Przebudowa i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach 5 000 000,00 5 000 000,00 

RAZEM 6 194 733,25 6 140 733,25 

 

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w 2021 r. 

Lp Nazwa projektu 

wnioskowana 

kwota dof. 

w zł 

1 
Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (budowa ścianki wspinaczkowej) 

94 108,00 

 

2 
Fundusz inwestycji lokalnych: Przebudowa drogi gminnej Zastawno - Warszewo 2 500 000,00 

3 
Fundusz inwestycji lokalnych: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sąpach 500 000,00 

4 

Fundusz inwestycji lokalnych: Przebudowa drogi gminnej nr 107008N zaścianki - 

Podgórze 
2 000 000,00 

5 
Rozbudowa przystanku rowerowego we wsi tematycznej Sąpy – Babia Dolina 20 000,00 
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6 

„Rowerem przez Młynary” - Oznakowanie tras i wyposażenie przystanków 

rowerowych w Gminie Młynary 
20 000,00 

7 

Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 

107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka 

Warszewo - Zastawno) 

1 591 200,00 

8 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Młynary 43 700 000,00 

9 

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz Urzędu 

Miasta i Gminy w Młynarach wraz z budową pełnowymiarowej hali sportowej przy 

szkole 

30 000 000,00 

 RAZEM 80 425 308,00 

 

W 2021 r. w ramach złożonych wniosków ubiegano się o dofinansowania w łącznej 

kwocie 86 620 041,25 zł, w tym 85 641 725,00 zł ze środków europejskich i 978 316,25 zł 

z budżetu krajowego.  

Według stanu na kwiecień 2022 r.: 

➢ 11 wnioskom złożonym w 2021 r. przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 

6 194 733,25 zł,  

➢ 9 wniosków o dofinansowanie złożonych w 2021 r. o łącznej wartości 80 425 308,00 zł 

nie otrzymało dofinansowania. 

W 2021 roku złożono także łącznie 22 wnioski o płatność, sprawozdania i rozliczenia dla 

projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2019 - 2021.  

 

21. Promocja 
 

Celem strategicznym promocji Gminy Młynary jest propagowanie wizerunku gminy prężnie 

rozwijającej się i dążącej do poprawy jakości życia jej mieszkańców. Dlatego priorytetem jest 

stworzenie warunków zachęcających, by młodzi ludzie po zakończeniu edukacji chcieli 

osiedlić się w naszej gminie, a swoje dzieci posłać do nowoczesnej szkoły i przedszkola – tu  

w Młynarach. By seniorzy mieli zapewniony spokój, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju 

osobistego. Rok 2021 to kolejny rok sprzyjający inwestycjom i pozyskiwaniu dofinansowań, 

dzięki którym zmiany w ginie zostały zauważone i sprzyjały rozwojowi. Działanie takie zostały 

docenione przez mieszkańców i zaowocowały przyznaniem Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 

pierwszego miejsca w Plebiscycie na Samorządowca 2021 roku w kategorii „Burmistrz”  

w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W elbląskiej prasie i telewizji ukazały się wywiady 

z Panią Burmistrz o licznych inwestycjach oraz dofinansowaniach jakie pozyskuje. 
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej światową pandemią COVID-19 w 2021 roku odbyły się 

długo oczekiwane cykliczne imprezy lokalne pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Młynary: 

• Dożynki Gminne zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Młynarach, 

• Piknik Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego  

w Młynarach, 

• Zawody Wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez PZW Koło 

Wędkarskie z Młynar, 

• Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Młynary zorganizowane 

przez Zarząd Koła Wędkarskiego w Młynarach, 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza zorganizowany przez Ośrodek Kultury  

w Młynarach. 

Promocją Gminy o zasięgu wojewódzkim były manewry pożarnicze „Las 2021”, które odbyły 

się na terenie naszej gminy 2 października 2021 r. Manewry zorganizowane zostały przez 

Nadleśnictwo Młynary, Państwową Straż Pożarną, Gminę Młynary oraz Gminę Pasłęk.  

W ćwiczeniach udział wzięło ponad 150 strażaków, leśników w tym 21 jednostek straży 

pożarnej zawodowej i ochotniczej z całego powiatu elbląskiego oraz z terenu gminy Młynary, 

wspomaganych wozami gaśniczymi i lotnictwem gaśniczym Nadleśnictw z terenów 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Ćwiczenia polegały na gaszeniu 

kompleksu leśnego Nadleśnictwa z lądu i powietrza, ewakuację obozu harcerskiego  

z płonącego lasu oraz poszukiwania zaginionych przy użyciu drona.  

W 2021 roku kontynuowano wydawanie gminnego biuletynu informacyjnego „Prosto  

z Młynar”, który dostarcza mieszkańcom gminy informacje o inwestycjach gminnych, 

bieżących wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, oraz sprawach istotnych dla lokalnej 

społeczności. Wydawanie czasopisma spotkało się z pozytywną opinią mieszkańców, gównie 

osób starszych, którzy cenią sobie tradycyjne formy przekazu lub mają ograniczony dostęp do 

mediów społecznościowych i Internetu. 
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22. Współpraca zagraniczna 
 

Współpraca zagraniczna Gminy Młynary miała początek dnia 24 sierpnia 2012 r., kiedy 

to ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Młynary podpisał umowę partnerską pomiędzy 

miejscowością Brokdorf z Niemiec. W późniejszych latach współpraca ta poszerzała się  

o nowych, tym razem Rosyjskich partnerów, z którymi więzi umacniane były poprzez 

wzajemne wizyty podczas ważnych dla partnerów uroczystości oraz realizację planów 

dotyczących wspólnych projektów. 

Współpraca zagraniczna jest coraz częściej doceniana przez samorządy lokalne. Jest 

skutecznym sposobem wymiany doświadczeń i informacji, Partnerstwo sprzyja promocji 

miasta i okolic poza granicami kraju oraz wpływa na rozwój turystyki. Dzięki współpracy 

zagranicznej gmina uzyskała pomoc w rozbudowie infrastruktury technicznej, co znacznie 

przyczyniło się do rozwoju gminy. Poza tym partnerstwo sprzyja również rozwojowi 

kulturowemu i edukacyjnemu. Pozwala lepiej zrozumieć kulturę grup etnicznych  

i narodowych, co przyczynia się do obalenia stereotypów, a także buduje wzajemne więzi. 

 

W związku z pandemią COVID-19 na świecie, w marcu 2020 roku wprowadzono zakaz 

przekraczania granic (Rosja), co spowodowało całkowity zakaz składania wizyt oraz w znaczny 

sposób ograniczyła podejmowanie wspólnych działań promocyjnych. Kontakty z miastami 

partnerskimi podtrzymywane były za pośrednictwem listów, maili oraz spotkań on-line. 

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I 

GMINY MŁYNARY ZA ROK 2021. 

 

1. Wykaz najważniejszych działań i wydarzeń w 2021 roku 

04.01.2021 r:  

− podpisałam umowę dotyczącą zwierząt dzikich z Fundacją „Zwierzętom w Potrzebie” z siedzibą  

w Nowym Monasterzysku 37, reprezentowaną przez Panią Annę Kamińską – prezesa Fundacji, 

− podpisałam umowę na usługi weterynaryjne z Panią Anną Monkiewicz – właścicielem Gabinetu 

Weterynaryjnego w Młynarach przy ul. Elbląskiej 3. 

11.01.2021 r.  

− podpisałam umowę z Organizacją pozarządową Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców 

Praw Zwierząt im. Franciszka z Asyżu w Pasłęku przy ul. Plac Grunwaldzki 8, reprezentowaną przez 

Panią Barbarę Zarudzką – Prezesa. Umowa dotyczy odławiania bezdomnych zwierząt oraz miejsc  

w schronisku. 

13.01.2021 r.:  
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− podpisałam akt notarialny. Akt związany był z otwarciem ofert w dniu 23.12.2020 r. Na przetarg  

w terminie wpłynęła 1 oferta. Została zbyta nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 160/2  

o pow. 0,0788 ha położona w obrębie 04 Młynary. Nieruchomość zbyto za kwotę brutto 42 767,10 zł. 

 

15.01.2021 r.  

− uczestniczyłam w oficjalnym przekazaniu sprzętu i wyposażenia ratowniczego, zakupionego na rzecz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Sprzęt ratowniczy udało się zakupić niemal w całości 

z dofinansowania w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości. Całkowity koszt zakupu wyniósł 101 000,00 zł, w tym 99 990,00 zł 

stanowiło dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmina Młynary wniosła wkład własny 

w wysokości 1010,00 zł. 

 

19.02.2021 r. 

− podpisałam umowę dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy 

ul. Ogrodowej oraz Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, 

Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.”. Dofinansowanie 

przyznano na refundację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul Ogrodowej, wykonanej w 2020 r. oraz 

wykonanie dokumentacji technicznej i budowę 5 nowych nici sieci wodociągowej o łącznej długości 

6 km 455 m. Całkowity koszt zadania do wykonania w latach 2021-2022 planuje się w kwocie 

1 906 282,33 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 1 000 205,00 zł. Na pokrycie wkładu 

własnego Gminy Młynary złożono wniosek w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych 

finansowanym w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

 

08.03.2021 r. 

− podpisałam umowę z firmą wybraną w zapytaniu ofertowym: BIURO ARCHITEKTONICZNO-

URBANISTYCZNE BDK s.c., z siedzibą w Olsztynie, w zakresie wykonania projektu zmiany „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Młynary”. Zakończenie 

prac przewiduje się do dnia 12 listopada 2021 r. Całkowita wartość umowy wynosi 49 999,50 zł. 

 

10.03.2021 r.  

− podpisałam umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowym Instytutem 

Badawczym w zakresie wykonania w roku 2021 monitoringu składowiska odpadów komunalnych 

położonego w miejscowości Błudowo. 

 

31.03.2021 r. 

− podpisałam 8 umów o udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Młynary,  

− podpisałam umowę na realizację zadań publicznych z następującymi stowarzyszeniami: 

1. Uczniowski Klub Sportowy DONA: „Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Miasta i Gminy Młynary” - przyznana dotacja 3 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: „Piknik Rodzinny 2021” – przyznana 

dotacja 3 000,00 zł. 

3. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy: „VIII Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim 

Latem” – przyznana dotacja 2 276,00 zł. 

4. Klub Sportowy „SYRENA” Młynary: „Organizacja turnieju piłki nożnej” – przyznana dotacja 

1 724,00 zł. 

5. Klub Sportowy SYRENA Młynary: „Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary” - 

przyznana dotacja 30 000,00 zł. 

6. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”: „Zajęcia sportowe skoku wzwyż w ramach pozalekcyjnych 

zajęć sportowych” – przyznana dotacja 2 000,00 zł. 

7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary: „Wsparcie grup artystycznych Lawa, 

Ambrozja, Integraton” – przyznana dotacja 8 000,00 zł. 

07.04.2021 r.  

− podpisałam akt notarialny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o 

nr 248 o powierzchni 0,0900 ha położonej w miejscowości Błudowo. Nieruchomość sprzedano za kwotę 

7 100,00 zł, 
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23.04.2021 r. 

− spotkałam się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Młynary Panem Adamem Kędziorą w sprawie 

dofinansowania przez Nadleśnictwo Młynary remontu dróg w Kwietniku oraz w Kraskowie, 

 

28.04.2021 r. 

− Urząd Marszałkowski poinformował o rozstrzygnięciu konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur  

i Powiśla” oraz konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na 

liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania są 2 projekty sołectw z terenu Gminy Młynary, 

w tym: 

• Projekt pn. „Różana Wyspa” – Zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowości 

Karszewo. Projekt polegał będzie na budowie altany ogrodowej na wyspie przy zbiorniku 

wodnym w Karszewie wraz z montażem elementów małej architektury. Całkowity koszt 

projektu zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach konkursu 

Aktywna Wieś wysokości 20 000,00 zł. 

• Projekt pn. „Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym  

w miejscowości Młynarska Wola”. Projekt polegał będzie na budowie altany ogrodowej ze 

strefą relaksu na terenie publicznym wraz z montażem elementów małej architektury. Całkowity 

koszt projektu zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach konkursu 

Małe Granty w wysokości 15 000,00 zł.  

 

30.04.2021 r.  

− podpisałam umowę dofinansowania projektu pn.: Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce 

wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Projekt polegał 

będzie na wdrożeniu e-usług w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach oraz wymianie 

liczników na liczniki z odczytem radiowym/gsm. Całkowitą wartość projektu planuje się w kwocie: 

685 381,17 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 459 378,25 zł. 

 

 05.05.2021 r.: 

− upłynął termin składania ofert na realizacje zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków 

surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury 

towarzyszącej”. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Zakład Techniki 

Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki z ceną 9 372 600,00 zł brutto. W związku z tym, że cena oferty 

była wyższa niż środki finansowe przewidziane w budżecie gminy na realizację robót budowlanych  

w ramach tego zadania, w dniu 05 maja 2021 roku zaprosiłam Wykonawcę do przeprowadzenia 

negocjacji oferty. W dniu 10 maja br. zatwierdziłam przedłożoną przez komisje przetargową informacje 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, wynegocjowanej na kwotę 8 504 509,00 zł brutto. 14 maja 

podpisałam umowę z Zakładem Techniki Sanitarnej TECHSAN Panem Grzegorzem Gudeckim na 

realizację zadania. Tego samego dnia nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy. 

 

06.05.2021 r.  

− podpisano umowę z Grupą Tipmedia Sp. z o.o. z Lublina na realizację zadania pn. „Modernizacja strony 

www”, która będzie realizowana w ramach zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”. 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie prac objętych umowa wyniesie 9 594,00 zł brutto. 

 

07.05.2021 r.  

− upłynął termin składania ofert na realizacje zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach”. W wyznaczonym terminie 

wpłynęły dwie oferty” 

• Oferta Nr 1 - INS-ROD S.C. Siedlisko 6A. 14 – 500 Braniewo, z cena 279 153,32 zł brutto; 

• oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo PMP Piotr Zięba ul. Rybna 16, 82 – 300 Elbląg, z cena 498 150,00 

zł brutto. 

W dniu 14 maja br. zatwierdziłam przedłożoną przez komisje przetargową informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Nr 1 tj. INS-ROD S.C. Siedlisko 6A, 14 – 500 Braniewo, za kwotę 279 153,32 zł brutto. 

W związku z tym 21 maja podpisałam dwie umowy  

• pierwszą z firmą INS-ROD S.C. Siedlisko 6A. z Braniewa, na realizację tego zadania, 
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• drugą z właścicielem firmy Ekosystem Panem Jarosławem Pawłowskim na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• po zawarciu umów nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy. 

Wartość tych robót według kosztorysu inwestorskiego wyceniona była na kwotę 337 881,36 zł brutto. 

 

20.05.2021 r.  

− podpisałam akt notarialny dotyczący ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej  

w miejscowości Nowe Monasterzysko, 

− zwróciłam się do Nadzoru Wodnego w Braniewie o podjęcie zabiegów polegających na:  

• oczyszczeniu koryta rzeki Gardyna od miejscowości Młynarska Wola w kierunku ujścia rzeki, 

• umocnieniu trzech bystrotoków w obrębie koryta rzeki i na skarpie oraz wycięcie drzew 

zlokalizowanych w miejscowości Młynary – rzeka Bauda. 

• ponadto zwróciłam się do Nadzoru Wodnego w Braniewie z pytaniem dotyczącym planowanych 

zabiegów konserwacyjno-utrzymaniowych na wszystkich rzekach i ciekach zlokalizowanych na 

terenie Miasta i Gminy Młynary. 

W dniu 01.06. 2021 r. otrzymałam odpowiedź. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni  

w Elblągu poinformował, że: 

• w planie utrzymania na rok 2021 ujęte zostało: wykaszanie roślinności, usuwanie zatorów, wycinka 

krzaków oraz hakowanie na rzekach: Bauda, Dzikówka, Okrzejka, Gardyna, cieku Zastawno oraz 

potok Kręty; 

Zakres i rozmiar prac uzależniony będzie od wysokości przyznanych środków po przeprowadzeniu procedury 

przetargowej.  

O terminie oczyszczeniu koryta rzeki Gardyna od miejscowości Młynarska Wola w kierunku ujścia rzeki – 

zostaniemy poinformowani telefonicznie. 

 

24.05.2021 r.  

− podpisałam 2 umowy dofinansowania dla zadań pn.: - „Różana Wyspa” – Zagospodarowanie terenu 

publicznego w miejscowości Karszewo oraz - „Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem 

rowerowym w miejscowości Młynarska Wola”. Całkowity koszt zadania do realizacji w Karszewie 

planuje się w kwocie 25 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł., wkład własny 

gminy to 5 000,00 zł brutto. Natomiast koszt realizacji zadania w Młynarskiej Woli planuje się w kwocie 

40 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł., 25 000,00 zł to kwota z funduszu 

sołeckiego. 

− podpisałam umowę z Panią Dagmarą Kownacką prowadzącą Pracownię Studiów Architektonicznych  

i Planowania Przestrzennego DAG-MAR z siedzibą w Elblągu, na wykonanie projektu zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary w zakresie wskaźników  

i parametrów kształtowania zabudowy. Całkowita wartość umowy wynosi 10 000,00 zł. brutto. 

Planowany okres realizacji wyniesie 6 miesięcy.     

 

25.05.2021 r.  

− podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

porozumienie w zakresie prowadzenia punktu informacyjnego dla Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze. W ramach porozumienia Gmina Młynary prowadziła będzie działania informacyjno-

edukacyjne w zakresie programu. Na realizację tych działań Gmina otrzyma grant w wysokości 

30 000,00 zł.  

 

29.05.2021 r.  

− wzięłam udział w uroczystym przekazaniu pawilonu sportowego Klubowi sportowemu Syrena Młynary.   

 

31.05.2021 r.  

− podpisano umowę w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych”, na remont gruntowej 

drogi gminnej, prowadzącej z miejscowości Sąpy do miejscowości Warszewo. Pozyskane 

dofinansowanie to kwota 1 171 448,15 zł i stanowi 60 % kosztów inwestycji. 1 czerwca 2021 r. ogłosiłam 

przetarg na realizacje powyższego zadania z terminem składania ofert do 16 czerwca 2021 roku.  

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TUGA” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy 

Dwór Gdański, ceną 1 976 473,62 zł brutto, 
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2. COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną 1 992 725,98 zł. Złożone oferty są  

w takcie badania i oceny prze komisje przetargową. Nadmieniam, że roboty budowlane według 

kosztorysu inwestorskiego zostały wycenione na kwotę 2 259 280,13 zł brutto. Przypomnę, że 

umowa na realizację tego zadania została podpisana 21 maja 2021 r. z firmą INS-ROD S.C. za kwotę 

279 153,32 zł brutto. W tym miejscu chciałabym poinformować, że wartość tych robót według 

kosztorysu inwestorskiego wyceniona była na kwotę 337 881,36 zł brutto. 

W związku z tym powstała oszczędność poprzetargowa na kwotę ok. 280 000,00 zł. 

− wzięłam udział w uroczystym otwarciu „Klubu Senior + w Młynarach”. 

 

10.06. 2021 r.  

− odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Lasów Państwowych Panem Michałem 

Gzowskim i z Panem Adamem Roczniakiem Dyrektorem Lasów Państwowych z Olsztyna.  Na spotkaniu 

zostały wręczenie czeki na realizację Wspólnego Projektu: „Remont Drogi Gminnej Sąpy-Borzynowo  

w kwocie 10 000,00 zł, „Remont Drogi Gminnej Ojcowa Wola -Sapy w kwocie 10 000,00 zł oraz 

„Remont Drogi gminnej Sąpy-Mikołajki w kwocie 5 000,00 zł. Kwoty te stanowią 50% dofinansowania 

do inwestycji wspólnych z gminą. 

 

17.06.2021 r.  

− podpisałam akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 

191/17 o powierzchni 0,12 ha, położonej w obrębie 04 Młynary. Działkę sprzedano w formie 

przetargowej za kwotę 69 704,10 zł brutto. 

 

21.06.2021 r.  

− podpisałam umowę z Panem Radosławem Mazurkiem, współwłaścicielem firmy K&M z siedzibą  

w Elblągu, na dostawę sprzętu komputerowego w tym: 

• projektora i ekranu oraz okablowania, 

• urządzenia ksero, 

• routera, 

• dwóch laptopów, 

• laminatora, 

w ramach zadania pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach -Etap I: rewitalizacja 

budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”. Całkowity koszt zakupu wyniesie 23 905,67 zł.  

15.09.2021 r.  

− skierowano do Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Młynary wniosek o dofinansowanie w wysokości 

400 000,00 zł do wykonania V etapu utwardzenia drogi gminnej w m. Kraskowo. W ramach zadania 

planuje się utwardzenie płytami żelbetowymi około 700 mb.  

 

16.09.2021 r.  

− ogłosiłam postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na realizacje zadania pn. 

„Odrodzenie kulturowego krajobrazu małych miasta Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie 

skoordynowanego rozwoju lokalnego”, z terminem składania ofert 01 października 2021 roku.  

W związku z pytaniami zgłoszonymi do tego postępowanie w dniu 30 września 2021 roku wydłużyłam 

termin składania ofert do 04 października 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta 

złożona przez SORTED SP. z o. o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno, która zawierała 

cenę 987 075,00 zł brutto, a Gmina na realizację robót budowlanych w ramach tego zadania przewidziała 

środki finansowe w budżecie Gminy w kwocie 495 988,92 zł brutto. W związku z tym w dniu 05 

października 2021 roku zatwierdziłam przedłożoną przez komisję przetargową propozycję unieważnienia 

ww. postepowania,  

 

 

 

17.09.2021 r. 

− podpisałam umowę z konsorcjum składającego się z lidera konsorcjum - WODMIAR VR Wiśniewscy 

Spółka Jawna Spółka Komandytowa z Olsztyna oraz członka konsorcjum - NetLand Spółka z o.o.  

z Olsztyna na realizację zadania pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-
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kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”. Wartość umowy 

644 900,00 zł brutto. 

− odbyło się spotkanie z Panem Marcelim Prokopowem Koordynatorem Regionalnym firmy KOMA  

z Olsztyna. W efekcie ustalono utrzymanie obecnie obowiązujących stawek za odbiór, transport  

 zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pomimo podwyżki cen w ZUO, która obowiązuje od 01 

sierpnia 2021 roku, Gmina Młynary otrzymała gwarancję utrzymania cen do końca bieżącego roku.   

 

18.09.2021 r.  

− uczestniczyłam w uroczystym otwarciu zrewitalizowanego budynku przy ulicy Słowackiego, 

 

24.09.2021 r.  

− podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk, Zaścianki 37 m. 1, 14-

420 Młynary na usługę jednorazowego mycia, dezynfekcji i dezynsekcji 108 szt. pojemników do 

zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych (tj. przy drogach, parkach, boiskach, placach 

zabaw, parkingach itp.) na terenie Miasta i Gminy Młynary. W dniu 04 października 2021 r. 

przeprowadzono komisyjny odbiór prac związanych ze świadczeniem w/w usługi. Prace wykonano  

w terminie i bez zastrzeżeń. Wartość zawartej umowy wynosi 2 332,80 zł. 

 

02.10.2021 r.  

− na terenie gminy Młynary odbyły się manewry gaśnicze leśno-strażackie „LAS 2021” zorganizowane 

przez Nadleśnictwo Młynary, Państwową Straż Pożarną, Gminę Młynary oraz Gminę Pasłęk.  

W ćwiczeniach udział wzięło ponad 150 strażaków, leśników oraz 21 jednostek straży pożarnej 

zawodowej i ochotniczej z całego powiatu elbląskiego oraz 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  

z terenu gminy Młynary, wspomaganych wozami gaśniczymi i lotnictwem gaśniczym Nadleśnictw  

z terenów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. 

 

05.10.2021 r.   

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przyznaniu 

dofinansowania na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w wysokości 38 525,00 zł 

z przeznaczeniem na 2022 r.  

 

06.10.2021 r. 

− przyjęto i przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie wniosek kolejnego mieszkańca Gminy Młynary o dofinansowanie wymiany kotła w ramach 

Programu Czyste Powietrze. Łącznie w okresie od lipca tego roku w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Młynarach złożono 6 wniosków o dofinansowanie w tym zakresie.  

 

15.10.2021 r. 

− wzięłam udział w uroczystym wręczeniu nagród dla sołectw Karszewo oraz Nowe Monasterzysko za 

wyróżnienie w konkursie „Wieś z inicjatywą”. Sołectwa otrzymały nagrodę w wysokości po 1 000,00 zł 

każde, 

 

20.10.2021 r.  

− podpisano akt notarialny sprzedaży lokalu komunalnego nr 5 położonego w Młynarach przy ulicy 

Niepodległości za kwotę 11 250,00 zł na rzecz najemcy, 

 

21.10.2021 r. 

− wzięłam udział w spotkaniu ze Starostą i Wicestarostą Elbląskim, podczas którego przekazałam pakiet 

płyt zespołu Integraton w celach promocyjnych Gminy Młynary i Powiatu Elbląskiego.  

Integraton to wielopokoleniowy zespół działający przy Ośrodku Kultury w Młynarach i skupiający lokalnych 

wokalistów i instrumentalistów. W tym roku zespół zakończył pracę nad płytą „Dom”. Płyta zawiera 12 utworów 

zespołu i została wydana nakładem 1000 egzemplarzy w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary. Stowarzyszenie uzyskało dotacje na realizację z następujących źródeł: 

− Urząd Miasta i Gminy Młynary- wysokość dotacji przyznanej przez Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 

8 000 zł 

− Starostwo Powiatowe- wysokość dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu  

w Elblągu 6000 zł. 
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Całkowity koszt zadania stanowiący sumę kwot dotacji i środków wyniósł w bieżącym roku 19 850 zł. 

 

25.10.2021 r.  

− dokonano odbioru końcowego robót wykonanych przez firmę Elmer z Wilcząt w ramach IV etapu 

zadania pn. „Utwardzenia drogi płytami drogowymi w m. Kraskowo”. Roboty odebrano bez uwag, 

 

27.10.2021 r.  

− podpisałam umowę z ZETO PROJEKT z Olsztyna na realizację - Części 1 – Modernizacja, dostawa  

i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego 

sprzętu realizowanej w ramach zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”. Wartość 

umowy to kwota 1 280 233,20 zł brutto, 

 

05.11.2021 r. 

− Prezes Rady Ministrów poinformował o przyznaniu samorządom środków na uzupełnienie subwencji 

ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Gminie Młynary przyznano 

972 536,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję kanalizacyjną. Wysokość przeznaczonych środków  

i rodzaj inwestycji ustalony został na podstawie algorytmu uwzględniającego dochody gmin oraz poziom 

zwodociągowania i skanalizowania,  

− podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo – Sprzętowym Budownictwa „PYZAK” Anną 

Pyzak z Lidzbarka Warmińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 

realizowanych w ramach zadania pn. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy  

ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, 

Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”. Wartość umowy to 

kwota 1 650 920,44 zł brutto. W wyniku podpisanej umowy powstała oszczędność poprzetargowa  

w wysokości ok. 219 tyś. 

 

10.11.2021 r. 

− podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w wysokości 10 000,00 zł w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Młynary z przeznaczeniem na zakup 

lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Młynary, 

− podpisałam z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę dofinansowania do zakupu lekkiego samochodu 

pożarniczego typu pick-up z terminem realizacji do końca 2021 r. Planowana kwota dofinansowania 

wynosi 100 000,00 zł.   

 

18.11.2021 r.  

− wzięłam udział w V Kongresie Przyszłości w Olsztynie, na którym została wręczona mi statuetka za 

zajęcie I miejsca w Plebiscycie na Samorządowca 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim  

w kategorii Burmistrzowie, 

 

19.11.2021 r.  

− podpisałam z Urzędem Marszałkowskim woj. Warmińsko-Mazurskiego protokół rozliczenia zadania pn. 

wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap IV. 

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 

wyniosła 49 971,83 zł, tj. 50% kosztów robót budowlanych.  

 

20.11.2021 r.  

− wzięłam udział w spotkaniu z Panią Moniką Hintz, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe  

w Elblągu. Na spotkaniu podjęty został temat kontynuacji współpracy polsko-niemieckiej z Powiatem 

Elbląskim, Gminą Pasłęk oraz Gminą Młynary.  

 

24.11.2021 r. 

− ogłosiłam postępowanie na realizację zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych  

z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary” z terminem składania ofert do dnia 

01 grudnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożona przez Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka, która zawierała cenę 

565 671,64 zł brutto oraz przez Koma Olsztyn, która zawierała cenę 757 796,00 zł brutto. Komisja 

przetargowa dokonała ich oceny i w dniu 23 grudnia 2021 roku zatwierdziłam wybór oferty złożonej 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka,  
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w związku z tym ceny dla odbiorców indywidualnych nie zostaną podniesione i zostają na 

dotychczasowym poziomie, czyli 24,00 za 1 mieszkańca i 23,00 w przypadku posiadania 

kompostownika. 

− podpisałam z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę dofinansowania do zakupu lekkiego samochodu 

pożarniczego typu pick-up dla OSP Młynary. Dofinansowanie w ramach funduszu sprawiedliwości 

wyniosło 100 000,00 zł. 30 listopada br. wysłano do 3 potencjalnych dostawców zapytanie ofertowe na 

dostawę ww. samochodu pożarniczego, z terminem składania ofert do dnia 8 grudnia 2021 r. 13.12.2021 

r. dokonano otwarcia 2 ofert złożonych w zapytaniu ofertowym. Oferta wykonawcy: RAFCO Rafał 

Zduniak, została odrzucona ze względu na zaoferowanie pojazdu o roczniku produkcji niezgodnym  

z warunkami określonymi w zapytaniu. Jako dostawcę wybrano: IPS STRAŻAK SAM s.c. z siedzibą  

w Ciechanowie, który spełnił warunki określone w zapytaniu i zaoferował kwotę w wysokości 

110 600,00 zł, która mieści się w kwocie środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy 

Młynary.15 grudnia br. podpisałam umowę z IPS STRAŻAK SAM s.c. z Ciechanowa na dostawę 

samochodu pożarniczego dla OSP Młynary.  

 

25.11.2021 r. 

− odbyło się przekazanie sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Monasterzyska. Sprzęt  

o wartości 5 000,00 zł został zakupiony przez Gminę Młynary przy udziale dotacji uzyskanej w ramach 

konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.  

 

01.12.2021 r. 

− podpisałam umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów z Elbląga na realizacje zadania pn. 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy 

Młynary”. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, wartość umowy to kwota 499 489,20 zł brutto. 

 

06.12.2021 r. 

−  zwróciłam się do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem o wydłużenie terminu na złożenie 

uzupełnienia wniosku Gminy Młynary w ramach programu Granty PPGR (zakup komputerów dla dzieci 

z rodzin byłych pracowników PGR).  W dniu 13 grudnia ww. instytucja przedłużyła termin uzupełnienia 

wniosku z 16 grudnia 2021 r. do dnia 16 stycznia 2022.   

 

10.12.2021 r. 

− odbyła się Gala „Godni Naśladowania” podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych w Olsztynie, na której Pani Maria Kamecka Sołtys Sołectwa Karszewo została 

wyróżniona za działania podejmowanie na rzecz społeczności lokalnej w kategorii „Pozarządowiec 

Godny Naśladowania”.  

 

14.12.2021 r.   

− zostały zawarte 2 akty notarialne sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Młynarach przy ul. 

Kościuszki 3 za kwotę 11 250,00 zł oraz lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 13  

w miejscowości Stare Monasterzysko za kwotę 10 770,00 zł. 

 

16.12.2021 r.  

− podpisałam umowę z Bankiem Spółdzielczym w Malborku „Na udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego w kwocie 1 650 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2021 r. oraz spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”. Koszt obsługi kredytu wyniesie 331 141,06 zł 

brutto. 

 

18.12.2021 r. 

− odbyła się wigilia na Rynku dla mieszkańców gminy Młynary, 

 

 

22.12.2021 r. 

− został zawarty akt notarialny sprzedaży działki budowlanej nr 191/14 o pow. 15 arów położoną  

w Młynarach przy ul. Ogrodowej, za kwotę 87 330,00 zł. 
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23.12.2021 r.  

− uczestniczyłam w końcowym odbiorze wykonanych robót zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Dróg 

Gminnych: Sapy – Warszewo i Borzynowo – Warszewo- Zastawno, (rozbudowa odcinka Sąpy – 

Warszewo)  

 

2. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy 

Urzędu. W 2021 roku Burmistrz spotkała się indywidulanie ze 134 mieszkańcami gminy. 

 

3. Inne działania na rzecz mieszkańców Gminy Młynary 
 

W ramach działalności Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 

terenie gminy funkcjonuje punkt konsultacyjny, w ramach działalności którego psycholog 

udziela pomocy terapeutycznej i psychologicznej mieszkańcom naszej gminy 

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 141 porad terapeutycznych. W stosunku  

do roku 2020 ilość ich znacząco wzrosła, prawie 1,7krotnie (86 porad).  123 porady były 

udzielone osobom uzależnionym a 18 porad osobom współuzależnionym. Punkt Konsultacyjny 

był otwarty w każdą środę z wyjątkiem dni przypadających w święta.  

W związku z trwającą pandemią i ogłaszanymi przez Rząd restrykcjami dostosowano również 

działanie punktu do wydawanych zaleceń. Ponadto do pracy Punktu Konsultacyjnego  

dostosowano zalecenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

jak i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W w/w wytycznych zalecano pracę 

hybrydową/ zdalną, aby minimalizować zagrożenie zarażeniem wirusem SARS COV2.  

W zdecydowanej większości udzielano porad terapeutycznych w kontakcie osobistym  

w porównaniu do kontaktu telefonicznego. Większość osób korzystających z porad to osoby, 

które kierowane były na spotkania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. 

Motywowanie tych osób było utrudnione ze względu na zmienny sposób obecności  

i kontaktowania się. Niewielka część w/w osób odbyła 2, maksymalnie 4 spotkania. Osoby  

z którymi nawiązano kontakt na spotkaniu osobistym, kontynuowały terapię w kontakcie 

telefonicznym. Głównie obejmował osoby z odległych miejscowości, dla których trudnością 

jest dotarcie na spotkanie osobiste. Inną grupą osób korzystających z usług Punktu 

Konsultacyjnego to osoby, które są już po terapii (2 osoby) lub z dłuższą abstynencją  
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(4 osoby), które utrzymują systematyczny kontakt osobisty lub telefoniczny. 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Młynary każdy mieszkaniec ma możliwość uzyskania bezpłatnej 

porady prawnej udzielanej przez radców Prawnych zatrudnionych przez Urząd. Prawnicy 

spotykają się z mieszkańcami w czwartki od godz. 13.00 po wcześniejszym umówieniu się za 

pośrednictwem sekretariatu Urzędu. Z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców miasta  

i gminy Młynary w 2021 roku skorzystało 91 osób. 

IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH W ROKU 

2020 

Lp Nr uchwały 
Data podjęcia W sprawie 

Wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018-2023 

1 XXIX/200/2021 

27.01.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 

majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 

kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

2 XXIX/201/2021 
27.01.2021 zmiana budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy na 2021 rok 

3 XXIX/202/2021 

27.01.2021 
udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
 

Wykonanie uchwały: 
udzielono pomocy finansowej Gminie Miasto Elbląg w formie dotacji celowej w wysokości 1 619,91 zł) z przeznaczeniem 
na wkład własny na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na 2021 rok w 
ramach Działania 12.1”. 

4 XXIX/203/2021 

27.01.2021 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary 
 

Wykonanie uchwały: 
ustalono Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez 
Gminę i Miasto Młynary. 
 

5 XXIX/204/2021 
27.01.2021 

 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na rok 2021 
 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na rok 2021 

6 XXIX/205/2021 

27.01.2021 
przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych” 
 

Wykonanie uchwały:  
przyjęto „Strategię Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 
 

7 XXX/206/2021 

03.03.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

8 XXX/207/2021 

03.03.2021 zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na rok 2021 
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9 XXX/208/2021 

03.03.2021 
nadania imienia Przedszkolu w Młynarach 
 

Wykonanie uchwały: 
nadano imię Jana Brzechwy Przedszkolu w Młynarach. 

10 XXX/210/2021 

03.03.2021 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok 

11 XXX/211/2021 

03.03.2021 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Młynary w 2021 roku 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Młynary w 
2021 roku 

12 XXX/212/2021 
03.03.2021 zniesienia statusu pomnika przyrody 

Wykonanie uchwały: 
zniesiono status pomnika przyrody  

13 XXX/213/2021 

03.03.2021 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Styczniowej 7 w Młynarach, w 
drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Styczniowej 7 w Młynarach, w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich użytkowników wieczystych 

14 XXX/214/2021 

03.03.2021 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Młynary  

Wykonanie uchwały: 
dokonano zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary w zakresie 
intensywności zabudowy na kartach terenu, na których została ona błędnie wskazana. 

15 XXXI/215/2021 

17.03.2021 
utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Senior+” w Młynarach i 
połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młynarach oraz 
wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach 

Wykonanie uchwały: 
utworzono ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Senior+” w Młynarach i połączenia go z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młynarach oraz wprowadzono zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Młynarach 

16 XXX/210/2021 

03.03.2021 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok 

17 XXXII/216/2021 

28.04.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

18 XXXII/217/2021 

28.04.2021 zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok  

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

19 XXXII/218/2021 

28.04.2021 
udzielenia pomocy finansowej Samorządowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem 
konstrukcji nawierzchni ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy” 

Wykonanie uchwały: 
udzielono pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika 
i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy” w 
wysokości 160 000,00 zł 

20 XXXII/219/2021 

28.04.2021 
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy 
Młynary 

Wykonanie uchwały: 
ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary, działki 
ewidencyjnej nr 23 w obrębie Nowe Monasterzysko, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00015362/3   

21 XXXII/220/2021 
28.04.2021 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Młynary  

Wykonanie uchwały: 
przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary  
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22 
XXXIII/221/202
1 

12.05.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

23 
XXXIII/222/202
1 

12.05.2021 zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

24 
XXXIV/223/202
1 

26.05.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

25 
XXXIV/224/202
1 

26.05.2021 zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

26 
XXXIV/225/202
1 

26.05.2021 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 85% od ceny nieruchomości komunalnej lokalu mieszkalnego 
położonego przy ul. Kościuszki 3/2 w m. Młynary o pow. użytkowej 47,08 m 2 z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 
6,12 m2 wraz z udziałem 21/100 części w prawie własności działki nr 132/1 o pow. 130 m2, na której posadowiony jest 
budynek i częściach wspólnych budynku. 

27 
XXXIV/226/202
1 

26.05.2021 zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Młynarach  

Wykonanie uchwały: 
zmieniono Statut Ośrodka Kultury w Młynarach  

28 
XXXIV/227/202
1 

26.05.2021 
wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Młynary położonej w miejscowości Młynary 

Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Młynary położonej w miejscowości Młynary oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87 o powierzchni 0,2525 ha w 
obrębie 01 Młynary, wraz z usytuowaną na nich zabudowaną budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 151 m2 
oraz budynkiem o funkcji inny niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 53 m2 na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej – 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach 

29 
XXXV/228/202
1 

23.06.2021 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2020 rok 

udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2020 rok 

30 
XXXV/229/202
1 

23.06.2021 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Młynary za 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2020 rok. 

31 
XXXV/230/202
1 

23.06.2021 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2020 rok  

Wykonanie uchwały: 
udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2020 rok. 
 

32 
XXXV/231/202
1 

23.06.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

33 
XXXV/232/202
1 

23.06.2021 zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

34 
XXXV/233/202
1 

23.06.2021 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-
2024 

35 
XXXV/234/202
1 

23.06.2021 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

36 
XXXV/235/202
1 

23.06.2021 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej na terenie Miasta i 
Gminy Młynary 
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Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Młynary przy ul. 
Żółkiewskiego 1, składającej się z jednego pomieszczenia, nie stanowiącego samodzielnego lokalu mieszkalnego o pow. 
7,72 m2, znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 10/1 obręb 01 Młynary 

37 
XXXVI/236/202
1 

15.09.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

38 
XXXVI/237/202
1 

15.09.2021 zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

39 
XXXVI/238/202
1 

15.09.2021 udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Wykonanie uchwały: 
udzielono z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 
40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP Nr 1149N Kraskowo-Kurowo Br.”.  

40 
XXXVI/239/202
1 

15.09.2021 określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Młynary na rok szkolny 2021/2022 

Wykonanie uchwały: 
ustalono średnie ceny jednostek paliwa w gminie Młynary na rok szkolny 2021/2022 

41 
XXXVI/240/202
1 

15.09.2021 
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Młynary. 

42 
XXXVI/241/202
1 

15.09.2021 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego 
 

Wykonanie uchwały: 
określono wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

43 
XXXVI/242/202
1 

15.09.2021 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę 
warunków zagospodarowana nieruchomości przyległej 

Wykonanie uchwały: 
udzielono bonifikatę w wysokości 40% od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym, położonej w 
Młynarach przy ul. Żółkiewskiego 1, składającej się z pomieszczenia, niestanowiącego samodzielnego lokalu mieszkalnego 
o pow. 7,72 m2, znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 10/1 obręb 01 Młynary. 

44 
XXXVI/243/202
1 

15.09.2021 
zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Młynarach 
 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono Statut Ośrodka Kultury w Młynarach 

45 
XXXVII/244/20
21 

29.09.2021 
 

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 

Wykonanie uchwały: 
zaliczenia DP Nr 2158 N ul. Słowackiego w Młynarach do kategorii drogi gminnej  

46 
XXXVIII/245/20
21 

13.10.2021 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2041 
 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

47 
XXXVIII/246/20
21 

13.10.2021 
 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

48 
XXXVIII/247/20
21 

13.10.2021 
 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Wykonanie uchwały: 
zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 650 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 
budżetowego w wysokości 1 099 904,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 550 096,00 zł. 

49 
XXXVIII/248/20
21 

13.10.2021 
 

udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Wykonanie uchwały: 
udzielono z budżetu Gminy Młynary pomoc finansową Powiatowi Elbląskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 
936 149,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka 
Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km – Etap II długości 1,63 km”.  
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50 
XXXVIII/249/20
21 

13.10.2021 
 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 
 

Wykonanie uchwały: 
określono wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

51 
XXXVIII/250/20
21 

13.10.2021 
 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w związku z likwidacją Wodociągi Młynarskie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z/s w Młynarach 
 

Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości w związku z likwidacją Wodociągi Młynarskie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji z/s w Młynarach 

52 
XXXIX/251/202
1 

24.11.2021 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2035 
 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

53 
XXXIX/252/202
1 

24.11.2021 
 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok 

54 
XXXIX/253/202
1 

24.11.2021 
 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2022 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na 
rok 2022 

55 
XXXIX/254/202
1 

24.11.2021 
 

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary 

Wykonanie uchwały: 
ustalono wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary 

56 
XXXIX/255/202
1 

24.11.2021 
 

przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Młynarach 

Wykonanie uchwały: 
ustalono zasady przyznawania oraz wysokość diet dla radnych Rady Miejskiej w Młynarach 

57 
XXXIX/256/202
1 

24.11.2021 
 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku 

Wykonanie uchwały: 
ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku 

58 
XXXIX/257/202
1 

24.11.2021 
 

przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Młynary 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Młynary 

59 
XXXIX/258/202
1 

24.11.2021 
 

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i 
Gminy Młynary 

Wykonanie uchwały: 
ustalono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary 

60 
XXXIX/259/202
1 

24.11.2021 
 

zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 

Wykonanie uchwały: 
zawarto porozumienie dotyczące współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 

61 
XXXIX/260/202
1 

24.11.2021 
 

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy 
Młynary 

Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnie prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator SA ul. 
Tuwima 6 10-950 Olsztyn, na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 
192/1 położona w obrębie 04 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00041477/3 oraz działka ewidencyjna nr 
192/2 położona w obrębie 04 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00041476/6 stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Młynary. 

62 
XXXIX/261/202
1 

24.11.2021 
 

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy 
Młynary 

Wykonanie uchwały: 
wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnie prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator SA ul. 
Tuwima 6 10-950 Olsztyn, na nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 
17/2 położona w obrębie 02 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00014043/4, działka ewidencyjna nr 
45/1 położona w obrębie 02 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW EL1B/00014042/7 stanowiącej własność Miasta 
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i Gminy Młynary oraz działka ewidencyjna nr 48 położona w obrębie 02 Młynary, gmina Młynary zapisanej w KW 
EL1B/00014042/7  stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary. 

63 
XXXIX/262/202
1 

24.11.2021 
 

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Młynary 

Wykonanie uchwały: 
przyjęto regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary 

64 
XXXIX/263/202
1 

24.11.2021 
pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 
pokryto w roku 2021 część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

65 XL/266/2021 

29.12.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2035 
 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynary obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki 
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 

66 XL/2667/2021 
29.12.2021 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 
 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono budżetu Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 

67 XL/268/2021 

29.12.2021 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Wykonanie uchwały: 
wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 

68 XL/269/2021 

29.12.2021 
zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary 

Wykonanie uchwały: 
zmieniono uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Młynary 

69 XL/270/2021 

29.12.2021 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe 

Wykonanie uchwały: 
ustalono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 

70 XL/271/2021 

29.12.2021 
ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której 
organizatorem jest Gmina Młynary 
 

Wykonanie uchwały: 
ustalono ceny za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina 
Młynary 
 

71 XL/272/2021 

29.12.2021 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację 
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 

Wykonanie uchwały: 
udzielono pomoc finansową Powiatowi Elbląskiemu w kwocie 74 200,62 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków 
związanych z utrzymaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach 
komunikacyjnych obsługujących Gminę Młynary. 

72 XL/273/2021 

29.12.2021 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok 
 

Wykonanie uchwały: 
uchwalono plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok 

73 XL/274/2021 
29.12.2021 

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok 
 

Wykonanie uchwały: 

uchwalono ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok 

74 XL/275/2021 

29.12.2021 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody   

 

Wykonanie uchwały: 
uzgodniono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody: 

1. lipie drobnolistnej (Tilia cordata), o kodzie Inspire w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody - 

PL.ZIPOP.1393.PP.2804063.1124, o obwodzie pinia na wysokości 130 cm – 459 cm, rosnącej na działce 

ewidencyjnej Nr 3092/2 w obrębie wsi Nowe Monasterzysko (w oddz. 104-p-00); 
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dębie szypułkowym (Quercus robur), o kodzie Inspire w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody - 

PL.ZIPOP.1393.PP.2804063.2451, o obwodzie pinia na wysokości 130 cm – 459 cm, rosnącej na działce ewidencyjnej Nr 

3092/2 w obrębie wsi Nowe Monasterzysko (w oddz. 104-p-00) 

75 XL/276/2021 
29.12.2021 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 

wyrażono zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze 
użyteczności publicznej 

 

V. PODSUMOWANIE 
 

Wszelkie działania podejmowane przez Gminę Młynary miały na celu poprawę 

warunków życia jej mieszkańców. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego  

i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury służącej 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Rok 2021 okazał się rokiem trudnym ze względu na trwającą epidemię COVID-19. 

Pomimo trudności nadal realizowano inwestycje oparte na pozyskanym dofinansowaniu. 

Do najważniejszych zalicza się zakończenie oddanie do użytkowania zrewitalizowanego 

budynku przy ul. Słowackiego w Młynarach, rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków, 

czy przebudowa drogi wojewódzkiej 505 w miejscowości Sąpy oraz drogi gminnej Sąpy - 

Warszewo. W 2021 roku, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, przy 

znacznym wkładzie finansowym Gminy Młynary udało się również rozpocząć gruntowną 

przebudowę drugiego odcinka drogi powiatowej Zastawno-Kwietnik.  

W 2021 r. zrealizowano wiele cennych inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego, co 

stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy. Krok po kroku 

zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były zaniedbane lub po prostu nie były 

dostatecznie wykorzystane. 

Przed Gminą Młynary w dalszym ciągu stoją duże wyzwania, ponieważ oczekiwania 

mieszkańców są coraz większe. Głównym celem będzie podejmowanie nowych inwestycji przy 

jak największym udziale środków pochodzących z dofinansowania: zakończenie modernizacji 

oczyszczalni ścieków, wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody, dokończenie 

zagospodarowania terenu po placu zabaw „starego przedszkola” poprzez budowę amfiteatru. 

W sposób strategiczny i przemyślany będziemy dążyć do realizacji postawionych celów 

starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej Małej Ojczyzny. 


