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I. WSTĘP

II. INFORMACJE OGÓLNE

A. Ogólna charakterystyka gminy (w tym demografia).

B. Charakterystyka rozwoju gminy i ocena jej pozycji na tle gmin sąsiednich.

III. INFORMACJE FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

A. Stan finansów gminy, w tym:

– wskaźniki udziału dochodów własnych w dochodach ogółem;

– udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem;

– zadłużenie ogółem;

– poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia.

B. Wykonanie budżetu gminy, w tym:

– wykonanie dochodów (w tym dynamika podatku od osób  fizycznych,  podatku od nieruchomości)

i wydatków;

– wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny;

– dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy);

– dochody z majątku.

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych, w tym:

– wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu;

D. Wieloletnia prognoza finansowa, w tym:

– podstawowe wskaźniki: harmonogram spłat i obsługi zadłużenia;

– prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata (brutto i netto);

– prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata;

– wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy.

E. Realizacja funduszu sołeckiego, w tym:

– udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach gminy,

– liczba projektów;

– stan realizacji projektów ze środków funduszu sołeckiego.

F. Rozwój zasobów ludzkich (stan zatrudnienia, fluktuacja zatrudnienia, szkolenia, studia itp.), w tym:

– informacja o stanie zatrudnienia w Urzędzie Gminy i komórkach organizacyjnych urzędu na koniec

roku;

– informacja o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy i szkołach na koniec roku;

– wysokość środków na wynagrodzenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu,

jednostkach organizacyjnych gminy i szkołach na początku (w styczniu) i na końcu roku (w grudniu).



IV. INFORMACJA O REALIZACJI GŁÓWNYCH ZADAŃ WŁASNYCH

A. Działalność inwestycyjna

– plan zadań inwestycyjnych;

– podstawowe inwestycje i stopień ich zrealizowania.

B. Oświata i wychowanie

– szkoły podstawowe i przedszkola;

– wyniki sprawdzianów ósmoklasistów oraz wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych;

– konkursy organizowane na szczeblu gminnym;

– udział uczniów w konkursach na szczeblu ponadgminnym;

– dowóz uczniów do szkół i przedszkoli;

– podsumowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

C. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna

– świadczenia przyznawane w ramach pomocy społecznej;

– pomoc żywnościowa dla rodzin;

– działalność asystentów rodziny;

– zadania związane z pieczą zastępczą;

– realizacja innych zadań z zakresu polityki prorodzinnej.

D. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– liczba mieszkań komunalnych i socjalnych, ich stan techniczny;

– stan zadłużenia w opłatach za korzystanie z mieszkań;

– główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup, przekształcenia

użytkowania wieczystego itp.)

– rozmieszczenie kotłowni CO, liczba mieszkań do nich podłączonych;

– koszty utrzymania i opału w poszczególnych kotłowniach;

– wpływy z opłat za CO w odniesieniu do poszczególnych kotłowni;

– stawki opłat za dostarczane ciepło oraz zadłużenie odbiorców ciepła wobec dostawcy;

– wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

– omówienie zadań wynikających z planu dla gminy;

– liczba odbiorców podłączonych do wodociągu oraz kanalizacji gminnej;

– liczba  gospodarstw  wyposażonych  w  zbiorniki  bezodpływowe  oraz  przydomowe  oczyszczalnie

ścieków;

– metody rozliczenia zużytej wody (liczby objętych poszczególnymi metodami);

– wpływy z opłat za:  zużytą wodę, odprowadzone ścieki  do kanalizacji zbiorcze,  odebrane ścieki w

oczyszczalniach;

– zaległości w opłatach za poszczególne usługi.

– realizacja projektów ograniczających emisję CO2;

– liczba gospodarstw i podmiotów z podpisanymi umowami na odbiór odpadów komunalnych;

– zaległości we wnoszonych opłatach za odbiór odpadów;



– system utrzymania porządku na terenach i obiektach publicznych, struktura, efekty;

– program ochrony środowiska, omówienie oraz wnioski z realizacji ostatniego raportu.

E. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– dane liczbowe dotyczące rodzajów przestępstw i wykroczeń;

– stan wyposażenia jednostek OSP;

– udział w akcjach ratowniczych;

F. Kultura

– jednostki organizacyjne, struktura, stan zatrudnienia;

– wydarzenia kulturalne oraz rocznicowe;

– realizacja projektów promujących działalność kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece

Gminnej;

– koszty funkcjonowania instytucji kultury;

– pozyskane środki i źródła ich pochodzenia;

– działalność świetlic wiejskich oraz organizacji społecznych w zakresie kultury;

G. Sport i rekreacja

– jednostki organizacyjne, struktura, stan zatrudnienia;

– wydarzenia sportowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym z udziałem zawodników i drużyn z terenu

gminy Grunwald oraz osiągnięte wyniki;

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

A. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy

1. Ostatnia ocena aktualności .

2. Stan prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania.

B. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

1. Ostatnia ocena aktualności;

2. Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp;

3. Program opracowywania mpzp.

C. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Omówienie (diagnoza problemów uzależnień od alkoholu, działania, efekty);

2. gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych;

3. wnioski z raportu o realizacji programu.

D. Program przeciwdziałania narkomanii.

1. Omówienie (diagnoza problemów uzależnień od narkotyków, działania, efekty);

2. wnioski z raportu o realizacji programu.

E. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1.  Omówienie (dziedziny priorytetowe, plan i  wykonanie budżetu w tym zakresie;  liczba organizacji

korzystających z dotacji).

2. Rekomendacje.



VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY GRUNWALD

A. Omówienie ogólne.

B. Zestawienie szczegółowe.

C.  Szczegółowe  przedstawienie  wykonania  uchwał  Rady  Gminy  Grunwald  określających  kierunki

działania Wójta z podaniem postępu realizacji, wniesionych inicjatywach uchwałodawczych zgodnych

z określonymi kierunkami działania, ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach związanych z realizacją

kierunków działania, zawartych porozumień, umów oraz etapu ich realizacji związanych z wykonaniem

wytyczonych  kierunków  działania,  inwestycji  wprowadzonych  do  wieloletniej  prognozy  finansowej

zgodnych z ustalonymi kierunkami działania.

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

– związki międzygminne, zakres współpracy, efekty;

– Lokalna Grupa Działania, zakres współpracy, efekty.

VIII. INNE ISTOTNE ASPEKT W ZAKRESIE DZIAŁANIA WÓJTA I ZARZĄDZANIA GMINĄ

A.  Sprawy sądowe i administracyjne ( liczba i  % decyzji zaskarżonych do SKO, liczba i % decyzji

uchylonych, informacje o skargach na akty wydane przez organy gminy i o wyrokach uwzględniających

skargi,  informacja  o  skargach  na  działania  organów  gminy,  przedmiot  skarg,  koszty  procesowe

poniesione przez gminę w związku z postępowaniami w roku objętym raportem, informacja o sprawach

cywilnych  i  karnych,  w których stroną  jest  gmina,  informacja  o  wyrokach w sprawach cywilnych

i  karnych,  kosztach  procesowych  oraz  kosztach  zaspokojenia  roszczeń  powodów,  informacja

o przedmiocie spraw).

B. efekty działań wszystkich ciał konsultacyjnych, działających w gminie;

C. udział wójta w różnych ciałach lokalnych (powiatowych) i regionalnych;

IX. PODSUMOWANIE

X. ZAŁĄCZNIKI



I. WSTĘP

Znowelizowane w 2018 r. przepisy wprowadziły m.in. nowy obowiązek dla gmin, powiatów i sejmików.

Co  roku  do  31  maja  organ  władzy  wykonawczej  tj.  wójt,  burmistrz,  starosta  lub  marszałek  musi

przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku.  W dokumencie

tym ma omówić realizację polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Przygotowanie Raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia tego dokumentu

przez  radę  gminy.  Na  pozostałe  etapy  tej  procedury  składają  się:  debata  nad  raportem  oraz

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Radni będą rozpatrywać raport podczas sesji absolutoryjnej. Podczas debaty - zgodnie z przepisami -

członkowie rady będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Głos w debacie mogą zabierać

również mieszkańcy gminy, jednak luz w ograniczonym czasie.  Mieszkaniec gminy Grunwald,  który

chciałby  zabrać głos  w debacie  nad Raportem zobowiązany jest  do złożenia Przewodniczącej  Rady

pisemnego  zgłoszenia,  popartego  podpisami  co  najmniej  20  osób.   Zgłoszenie  takie  należy  złożyć

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, na której ma być omawiany raport.

Mieszkańcy  są dopuszczani  do głosu  zgodnie  z  kolejnością składanych zgłoszeń,  przy czym,  liczba

mieszkańców  mogąca  zabrać  głos  w  debacie  to  maksymalnie  15  osób,  chyba  że  rada  postanowi

o zwiększeniu tej liczby. 

Ostatnim etapem procesu rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy, po zakończeniu nad nim

debaty,  jest  przeprowadzenie  głosowania  nad  udzieleniem  wójtowi  wotum  zaufania.  Uchwałę

o  udzieleniu  wójtowi  wotum  zaufania  rada  gminy  podejmuje  bezwzględną  większością  głosów

ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne

z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

II. INFORMACJE OGÓLNE

A. Ogólna charakterystyka gminy (w tym demografia).

Na  dzień  31  grudnia  2020 r.  w  ewidencji  Urzędu  Gminy  znajdowało  się  5  405 zameldowanych

mieszkańców  w tym 2 642 kobiety i  2763 mężczyzn.  Ogólna  liczba zameldowanych mieszkańców,

w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się o 132 osoby.

Gęstość zaludnienia w 2020 r. wynosiła 30 osób na /km2 (w 2019 r było to 31 osób).

Wybrane, najważniejsze dane statystyczne z 2020 r. dotyczące mieszkańców Gminy Grunwald:

➢ urodzenia – 54 osoby,

➢ zgony – 73 osoby.

➢ ogólna liczba zawartych małżeństw – 37,

➢ rozwody małżeństw zarejestrowanych przez USC Grunwald – 10,

➢ rozwody zarejestrowane u mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy – 16,

➢ wydane dowody osobiste – 220 szt,



➢ wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 600 szt,

➢ przypiski informacyjne dodane do aktów stanu cywilnego – 213 szt,

➢ wzmianki dodane do aktów stanu cywilnego – 78 szt,

➢ zameldowania – 48 osób

➢ wymeldowania – 239 osób.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I STAN LUDNOŚCI W GMINIE GRUNWALD (stan na 31.12.2020)

L.p. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 2019 r. Liczba mieszkańców 2020 r. Zmiana

1. Dąbrowo 17 16 - 1

2. Domkowo 206 204 - 2

3. Dylewko 53 52 - 1

4. Dylewo 384 382 - 2

5. Frygnowo 290 291 + 1

6. Gierzwałd 733 724 - 9

7. Glądy 84 76 - 8

8. Góry Lubiańskie 50 52 + 2

9. Grabiczki 12 13 + 1

10. Grunwald 387 375 - 12

11. Jędrychowo 9 9 bz

12. Kalwa 19 19 bz

13. Kiersztanówko 73 67 - 6

14. Kiersztanowo 188 187 - 1

15. Kitnowo 208 200 - 8

16. Korsztyn 96 99 + 3

17. Lipowa Góra 10 10 bz

18. Lubian 3 5 + 2

19. Lubianek 64 63 - 1

20. Łącko 27 27 bz

21. Łodwigowo 225 220 - 5

22. Marcinkowo 88 83 - 5

23. Mielno 358 355 - 3

24. Omin 63 59 - 4

25. Pacółtówko 59 53 - 6

26. Pacółtowo 226 209 - 17

27. Rychnowo 270 266 - 4

28. Rychnowska Wola 80 80 bz

29. Rzepki 2 2 bz

30. Stębark 409 395 - 14

31. Szczepankowo 217 207 - 10



32. Tymawa 55 54 - 1

33. Ulnowo 55 50 - 5

34. Wróble 33 33 bz

35. Zapieka 50 53 + 3

35. Zybułtowo 434 415 - 19

RAZEM 5 537 5 405 - 132

Struktura  wiekowa  mieszkańców  Gminy  Grunwald  została  przedstawiona  na  poniższym  wykresie.

Średni wiek mieszkańca Gminy Grunwald w 2020 r wynosił 38 lat.

III. INFORMACJE FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

A. Stan finansów gminy

Stan  finansów gminy  –  został  opisany  w Zarządzeniu  Nr  34/2021  Wójta  Gminy  Grunwald  z  dnia

30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie gminy.

B. Wykonanie budżetu gminy

Wykonanie budżetu gminy – zostało opisane w Zarządzeniu Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia

30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie gminy.

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych - zostało opisane w Załączniku Nr  3 oraz 3a do

Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik Nr 1

do Raportu o stanie gminy.

D. Wieloletnia prognoza finansowa

- harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek stanowi Załącznik Nr 2 do Raportu o stanie gminy.



-  wysokość  środków przeznaczanych na  obsługę  zadłużenia  w poszczególnych latach wykazana jest

w kolumnie 2.1.3. wydatki na obsługę długu w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/250/2020 Rady

Gminy Grunwald z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Grunwald na lata 2020 – 2032, która stanowi Załącznik Nr 3 do Raportu o stanie gminy.

- Prognoza nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto na najbliższe lata
Rok Nadwyżka brutto Nadwyżka netto
2021 3 029 121,77 1 700 363,33
2022 3 043 088,47 1 727 130,03
2023 2 092 532,68 702 249,24
2024 3 649 630,37 2 322 366,54
2025 2 223 465,00 710 000,00
2026 1 922 535,00 800 000,00

-  Dopuszczalny limit  spłaty zobowiązań określony  został  w kolumnie  8.3.1.  w Załączniku  Nr  1 do

Uchwały Nr  XXXI/250/2020 Rady  Gminy Grunwald  z  dnia  29 grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2020 – 2032, która stanowi Załącznik Nr 3

do Raportu o stanie gminy.

-  Planowane  inwestycje  na  najbliższe  lata  (2021  –  2022)  wpłyną  na  rozwój  Gminy  Grunwald.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Grunwald do roku 2032 została przedstawiona w Uchwale

Nr XXXI/250/2020 Rady Gminy Grunwald z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2020 – 2032, która stanowi Załącznik Nr 3 do Raportu

o stanie gminy.

E. Realizacja funduszu sołeckiego

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załączniku nr 4 do Raportu o stanie gminy.

F. Rozwój zasobów ludzkich

Wynagrodzenia wypłacone w:

1. Urzędzie  Gminy  Grunwald  (Referat  Organizacyjny,  Referat  Finansowy  oraz  Referat  Gospodarki

Gruntami,  Mieszkaniowej,  Inwestycji  i  Środowiska)  w miesiącu styczniu wynosiły – 156 715,19 zł,

natomiast w miesiącu grudniu wyniosły – 143 538,20 zł.

2. Referacie  Gospodarki  Komunalnej  w  miesiącu  styczniu wynosiły – 105  461,21  zł,  natomiast

w miesiącu grudniu wyniosły – 171 999,81 zł.

3. Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu styczniu wynosiły – 5 716,84 zł, natomiast w miesiącu grudniu

wyniosły – 9 845,82 zł.

4. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w miesiącu styczniu wynosiły – 107 741,69 zł,  natomiast

w miesiącu grudniu wyniosły – 114 526,43 zł.

5. Grunwaldzkim  Centrum  Sportu  Rekreacji  i  Turystyki  w  miesiącu  styczniu wynosiły – 0,00  zł,

natomiast w miesiącu grudniu wyniosły – 7 973,37 zł.

6. Szkole  Podstawowej  we  Frygnowie  w  miesiącu  styczniu wynosiły – 70  211,21  zł,  natomiast

w miesiącu grudniu wyniosły – 62 262,44 zł.



7. Szkole  Podstawowej  w  Gierzwałdzie  w  miesiącu  styczniu wynosiły – 104  643,96  zł,  natomiast

w miesiącu grudniu wyniosły – 112 103,32 zł.

8. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie w miesiącu styczniu wynosiły – 64 853,85 zł, natomiast

w miesiącu grudniu wyniosły – 63 582,78 zł.

9. Szkole Podstawowej w Stębarku w miesiącu styczniu wynosiły – 90 752,03 zł, natomiast w miesiącu

grudniu wyniosły – 96 348,84 zł.

10.  Szkole Podstawowej  w Szczepankowie w miesiącu styczniu wynosiły –  89 529,81 zł,  natomiast

w miesiącu grudniu wyniosły – 72 294,83 zł.

Pozostałe informacje w tym zakresie przedstawione zostały w  Załączniku nr 5 do Raportu o stanie

gminy.

IV. INFORMACJA O REALIZACJI GŁÓWNYCH ZADAŃ WŁASNYCH

A. Działalność inwestycyjna

Plan zadań inwestycyjnych został opisany w Załączniku Nr 3 oraz 3a do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta

Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie gminy.

Pozostałe  informacje  w  tym  zakresie  przedstawione  zostały  w Załączniku  Nr  10  do  Zarządzenia

Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik Nr 1 do Raportu o

stanie gminy oraz w Załączniku nr 6 do Raportu o stanie gminy.

B. Oświata i wychowanie

 Podsumowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem

Placówka plan wydatków
wg stanu na
31.12.2020r.

wykonanie
budżetu na
31.12.2020

wskaźnik
wykonania

planu
31.12.2020

subwencja
oświatowa

różnica
/SO-budżet/

wykonanie na
31.12.2020

wskaźnik
wykorzysta

nej
subwencji

SP SZCZEPANKOWO 2 036 449,99 1 818 543,47 89% 1 297 798,50 -520 744,97 140%

SP FRYGNOWO 1 509 113,37 1 391 966,04 92% 839 033,21 -552 932,83 166%

SP GIERZWAŁD 2 567 667,96 2 330 225,33 91% 1 728 777,03 -601 448,30 135%

ZSP MIELNO 1 611 185,52 1 494 284,14 93% 776 005,52 -718 278,62 193%

SP STĘBARK 2 446 265,92 2 182 767,59 89% 1 038 989,80 -1 143 777,79 210%
Dotacja  dla
niepublicznych
placówek  na  terenie
gminy 659 673,56 658 456,09 100% 478 560,94 -179 895,15 138%

Dowożenie uczniów do
szkół 425 410,00 355 349,94 84% 0,00 -355 349,94 0%

Płatności  za  dzieci  z
terenu gminy uczące się
w szkołach poza gminą 51 000,00 46 717,48 92% 0,00 -46 717,48 0%

RAZEM 11 306 766,32 10 278 310,08 91% 6 159 165,00 -4 119 145,08 167%



Wydatki  oświaty  zostały  opisane  w  załączniku  Nr  16  do  Zarządzenia  Nr  34/2021  Wójta  Gminy

Grunwald z dnia 30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie gminy.

Wyniki rekrutacji uczniów z terenu Gminy Grunwald do szkół ponadpodstawowych

Liczba uczniów kończących
szkołę podstawową w roku

szkolnym 2019/2020

Rodzaj szkoły, w której uczeń
kontynuuje naukę     

Liczba uczniów przyjętych do
danego rodzaju  szkoły

74

liceum ogólnokształcące/  
profilowane

13

technikum 46

szkoła branżowa 15

DZIAŁANIA W OŚWIACIE

1)  otrzymanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2020 r. na

zakup książek do bibliotek szkolnych. Zakupu dokonała  Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły

w Stębarku  i  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Mielnie –  łączna kwota wydana na książki

wyniosła 6 931,10 zł.

2) otrzymanie  dofinansowania   w  ramach  programu ,,Aktywna  Tablica’’ dla   Szkoły  Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Gierzwałdzie – dotacja została przyznana w kwocie 14 000,00 zł – zakupiono

laptopy za kwotę 17 450,00 zł.

Pozostałe informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załącznikach nr 7, nr 8 i nr 9 do Raportu

o stanie gminy.

C. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w  Załącznikach nr 10 i nr 11 do Raportu o stanie

gminy.

D. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dzień 31.12.2020 r. do zasobów mienia komunalnego należały 41 lokali komunalnych i 10 lokali

socjalnych.  Wieloletnie  zaniedbania,  brak  bieżących  napraw  doprowadził  do  momentu,  w  którym

większość  lokali  wymaga  remontu.  Obecnie,  w  miarę  możliwości  finansowych,  prowadzone  są

najpilniejsze prace remontowe np. naprawa pokryć dachowych.

Stan zadłużenia w opłatach za korzystanie z mieszkań – 21     066,39 zł.  

Na dzień 31.12.2020 r. do sieci wodnej podłączonych było1895 odbiorców. 345 z nich rozliczanych było

na zasadach ryczałtowych, natomiast pozostali dokonywali rozliczeń na podstawie danych sczytywanych

przez Inkasenta z zainstalowanych urządzeń pomiarowych.



W  pływy z opłat   w 2020 roku   za:   

zużytą wodę – 428 180,91 zł, 

odprowadzone ścieki do kanalizacji zbiorczej – 400 597,88 zł, 

odebrane ścieki w oczyszczalniach – 5 396,36 zł.

Zaległości w opłatach za poszczególne usługi: 

woda – 67 839,33 zł, 

ogrzewanie – 187 462,54 zł, 

ścieki – 119 133,46 zł.

W Gminie  Grunwald  obowiązuje  Wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2024. Został on przyjęty uchwałą Nr XIX/147/2019 Rady

Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2019 r.

W planie przewidziana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja hydroforni w Kiersztanowie,

- Modernizacja hydroforni w Łodwigowie,

- Modernizacja hydroforni w Gierzwałdzie,

- Modernizacja hydroforni w Grunwaldzie,

- Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli,

- Budowa stacji uzdatniania wody w Gierzwałdzie,

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie,

- Budowa oczyszczalni przydomowych.

W ramach  tego  planu  w 2020 r.  wykonano  modernizację  Stacji  Uzdatniania  Wody  w Grunwaldzie

polegającą na wymianie części wyposażenia technologicznego (odżelaziacz, odmanganiacz, zbiornik na

powietrze, rury przesyłowe, zawory i przepustnice) wraz z remontem generalnym budynku.

Zadania te zrealizowano ze środków budżetu gminy (w tym funduszy sołeckich).

Koszt : 52 937,51 zł (w tym 41 945,00 zł z funduszy sołeckich)

Do wszystkich prac przy  naprawach sieci wodociągowej oraz do napraw dróg wykorzystywano

wynajęte maszyny.  Brak własnego sprzętu, w przypadku usuwania awarii,  sprawiał że czas jej

trwania wydłużał się do momentu dojazdu operatora od wykonawcy.

Koszt wynajęcia koparki w 2020 roku wyniósł  98 331,45 zł. (2019 r. - 66 827,70 zł)

Łączna  wartość wynajmu sprzętu z ostatnich dwóch lat to wydatek 165 159,15 zł.  Suma ta  daje

wartość  około  40% nowej  koparko-ładowarki.  Należałoby  rozważyć  pomysł  zakupu  (leasingu)

własnego sprzętu. Pozwoliłoby to na szybsze usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej, szybsze

i dokładniejsze naprawy dróg, gdyż nie byłoby ograniczenia czasowego wykorzystania maszyny

oraz  dałoby  możliwość  wykorzystania  jej  przy  innych  działaniach  pracowników  Referatu

Gospodarki Komunalnej.



Pozostałe informacje w tym zakresie przedstawione zostały w  Załącznikach nr 12, nr 13 i nr 14 do

Raportu o stanie gminy.

– główne kierunki gospodarowania nieruchomościami

Wykaz działek przekazanych na rzecz gminy.

L.p. Obręb Nr działki Sposób korzystania

1 Kitnowo 133/2 drogi

2 Mielno 173 drogi

3 Grunwald 14 drogi

4 Grunwald 16 drogi

5 Grunwald 45 drogi

6 Grunwald 216/3 drogi

7 Grunwald 238 drogi

8 Góry Lubiańskie 4 drogi

9 Góry Lubiańskie 13/1 drogi

10 Góry Lubiańskie 91 drogi

11 Góry Lubiańskie 19 drogi

12 Góry Lubiańskie 112 drogi

13 Glądy 48 drogi

14 Mielno 33 drogi

15 Mielno 58/1 drogi

16 Mielno 276 drogi

17 Mielno 281 drogi

18 Mielno 283 drogi

19 Mielno 285 drogi

20 Mielno 286 drogi

21 Kiersztanówko 88 drogi

22 Góry Lubiańskie 87 drogi

23 Pacółtowo 24/2 drogi

24 Stębark 391 drogi

25 Rychnowska Wola 164 drogi

26 Rychnowska Wola 166 drogi

27 Łodwigowo 50/1 drogi

28 Łodwigowo 98/1 drogi

29 Domkowo 157 drogi

30 Domkowo 158 drogi

31 Domkowo 159 drogi

32 Stębark 394 drogi

33 Pacółtowo 22 drogi



Sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2020

L.p. Obręb Nr działki Cena nieruchomości (brutto)

1. Gierzwałd 257/15 31.363,23

2. Gierzwałd 257/16 43.282,59

3. Gierzwałd 257/17 30.759,13

4. Mielno 34 11.287,71

5. Mielno 290 37.269,00

6. Gierzwałd 257/26 28.180,25

7. Mielno 79/178 5.515,32

8. Mielno 79/184 10.571,85

9. Gierzwałd 257/4 48.651,21

10. Gierzwałd 257/24 29.416,97

11. Gierzwałd 257/19 26.496,98

RAZEM: 302.794,24

E. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załącznikach nr 15, nr 16 oraz od nr 17 do nr 20

do Raportu o stanie gminy.

F. Kultura

Koszty funkcjonowania instytucji  kultury  oraz  pozyskane  środki  i  źródła  ich  pochodzenia  -  zostały

opisane  w Załącznikach  nr  14,  14a,  14b,  15,  15a  i  15b  do  Zarządzenia  Nr  34/2021  Wójta  Gminy

Grunwald z dnia 30 marca 2021 r., które stanowi Załącznik nr 1 do Raportu o stanie gminy.

Pozostałe informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załącznikach nr 21 i nr 22 do Raportu

o stanie gminy.

G. Sport i rekreacja

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załączniku nr 23 do Raportu o stanie gminy.

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

A. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy

1. Ostatnia ocena aktualności .

2. Stan prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania.

B. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

1. Ostatnia ocena aktualności;

2. Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp;

3. Program opracowywania mpzp.

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załączniku nr 24 do Raportu o stanie gminy.



C. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Omówienie (diagnoza problemów uzależnień od alkoholu, działania, efekty);

2. gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych;

3. wnioski z raportu o realizacji programu.

D. Program przeciwdziałania narkomanii.

1. Omówienie (diagnoza problemów uzależnień od narkotyków, działania, efekty);

2. wnioski z raportu o realizacji programu.

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w  Załącznikach nr 25 i nr 26  do Raportu o stanie

gminy.

E. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1.  Omówienie (dziedziny priorytetowe, plan i  wykonanie budżetu w tym zakresie;  liczba organizacji

korzystających z dotacji).

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w  Załącznikach nr 27 i nr 28  do Raportu o stanie

gminy.

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY GRUNWALD

A. Omówienie ogólne.

W 2020 roku Rada Gminy Grunwald obradowała na 12 Sesjach, w tym 3 Sesjach nadzwyczajnych, na

których  podjęto  łącznie  101  Uchwał.  Do  13  z  nich  Wojewoda  Warmińsko-Mazurski  wydał

rozstrzygnięcia nadzorcze uchylające Uchwały w całości lub w określonych częściach.

Na obradach XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy doszło do zmiany na stanowisku Przewodniczącej

Rady Gminy Grunwald. Dotychczasowa Przewodnicząca Pani Cecylia Lecewicz-Husar  w głosowaniu

tajnym stosunkiem głosów 9 za i 6 przeciw została odwołana z funkcji Przewodniczącej Rady. Podczas

kolejnego tajnego glosowania stosunkiem głosów 10 za, 5 przeciw i 1 głos nieważny, Radni powołali na

funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Grunwald Panią Ewę Bawolską.

B. Zestawienie szczegółowe.

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załączniku nr 29 do Raportu o stanie gminy.

C.  Szczegółowe  przedstawienie  wykonania  uchwał  Rady  Gminy  Grunwald  określających  kierunki

działania Wójta z podaniem postępu realizacji, wniesionych inicjatywach uchwałodawczych zgodnych

z określonymi kierunkami działania, ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach związanych z realizacją

kierunków działania, zawartych porozumień, umów oraz etapu ich realizacji związanych z wykonaniem

wytyczonych  kierunków  działania,  inwestycji  wprowadzonych  do  wieloletniej  prognozy  finansowej

zgodnych z ustalonymi kierunkami działania.



Informacje  w tym zakresie  przedstawione  zostały w  Załącznikach od  nr 30  do  nr 38  do  Raportu

o stanie gminy.

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

Stowarzyszenie Kraina  Drwęcy i  Pasłęki  zostało zarejestrowane  3 sierpnia 2015 r.  Celem powstania

LGD  jest  szeroko  rozumiany  rozwój  obszarów  wiejskich  na terenie  jej  działania  oraz  budowanie

i rozwijanie  partnerstwa  trójsektorowego  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi,  przedsiębiorcami

i instytucjami  sektora  publicznego  w celu rozwoju  obszaru  objętego  działaniem.  Organizacja swoją

działalnością obejmuje 8 gmin:  tj.  Łukta,  Morąg,  Ostróda,  Jonkowo, Światki,  Miłakowo,  Grunwald,

Dąbrówno.  Stowarzyszenie  działa  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich,  poprzez  wielokierunkową

aktywizację  społeczności  lokalnej,  promocję  obszaru  i  optymalne  wykorzystanie  dziedzictwa

kulturowego i naturalnego.

Lokalna Grupa Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki jest obszarem o wybitnych walorach turystycznych.

Jedną z najbardziej  charakterystycznych cech krajobrazowych jest  duży udział  jezior  i lasów. Jest  to

obszar typowo rolniczy, o znacznej lesistości i dużym bogactwie form fauny i flory. Występują tu ostoje

lęgowe i przelotne ptactwa, znaczną część terenu LGD stanowią rezerwaty przyrody. Silne znaczenie dla

krajobrazu mają rzeki  Drwęca i Pasłęka oraz duża ilość jezior.  Tereny te charakteryzują się czystym

środowiskiem i zaliczane są do Zielonych Płuc Polski.  Najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia

jest  Lokalna  Strategia  Rozwoju  Krainy  Drwęcy  i Pasłęki  na  lata  2014-2020  (LSR)  .  Zawiera  ona

najistotniejsze  wytyczne  działania  LGD,  a  także  cele  ogólne,  szczegółowe  oraz  przedsięwzięcia

wpływające na rozwój obszarów wiejskich.

Cele ogólne to:

1. Wykorzystanie  potencjału  przyrodniczego,  kulturowego  i  historycznego  dla  zachowania

tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego 

2. Wykorzystanie potencjału lokalnego przez sektor  gospodarczy i  rozwój  zasobów rynku pracy

w perspektywie zapotrzebowania na kadrę pracowniczą 

3. Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  zakresie  urządzeń  i  infrastruktury  zaspokajającej

potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania 

4. Podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców 

VIII. INNE ISTOTNE ASPEKT W ZAKRESIE DZIAŁANIA WÓJTA I ZARZĄDZANIA GMINĄ

A.  Sprawy sądowe i administracyjne ( liczba i  % decyzji zaskarżonych do SKO, liczba i % decyzji

uchylonych, informacje o skargach na akty wydane przez organy gminy i o wyrokach uwzględniających

skargi,  informacja  o  skargach  na  działania  organów  gminy,  przedmiot  skarg,  koszty  procesowe

poniesione przez gminę w związku z postępowaniami w roku objętym raportem, informacja o sprawach

cywilnych  i  karnych,  w których stroną  jest  gmina,  informacja  o  wyrokach w sprawach cywilnych



i  karnych,  kosztach  procesowych  oraz  kosztach  zaspokojenia  roszczeń  powodów,  informacja

o przedmiocie spraw).

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w  Załącznikach nr 39 i nr 40  do Raportu o stanie

gminy.

B. Efekty działań wszystkich ciał konsultacyjnych, działających w gminie;

Informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Załączniku nr 41 do Raportu o stanie gminy.

C. Udział wójta w różnych ciałach lokalnych (powiatowych) i regionalnych;

1)  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Ministerstwo Rozwoju;

3) Ministerstwo Edukacji Narodowej;

4) Ministerstwo Sportu i Turystyki

5) Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

8) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

9) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie;

10) Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie;

11) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży w Olsztynie;

12) Starostwo Powiatowe w Ostródzie

13) Wspólnoty samorządowe  Miast i Gmin;

14) Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie;

15) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie

16) Urząd Skarbowy w Olsztynie;

17) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie;

18) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu;

19)  LGD – Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki;

20)  PFRON;

21) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

22) Główny Urząd Statystyczny. 

23) Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

24) Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ''Czyste Środowisko"

IX. PODSUMOWANIE

Rok 2020 upłynął pod znakiem epidemii. Ograniczenia i obostrzenia wprowadzane w celu zapobiegania

rozprzestrzeniania  się  koronawirusa  SARS-Cov-2  spowolniły  rozwój  w  wielu  sektorach  gospodarki



kraju.  Samorządy nie były wyjątkiem w tej sytuacji.  Mniejsze wpływy z podatków były odczuwalne

w budżecie Gminy Grunwald..  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych

zmalały o ponad 7%, natomiast z pozostałych podatków o 25%. Zmniejszyły się również wpływy z usług

za dostarczanie ciepła, dostarczanie wody oraz odbiór ścieków o ponad 3%. Ratunkiem z tego położenia

było  wsparcie programów rządowych tj.  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dzięki tej pomocy

deficyt środków na inwestycje został w części uzupełniony i zostały zrealizowane następujące projekty:

•  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo,

•  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo,

•  Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,

•  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Glądy,

• Zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie.

Rok  szkolny  2020/2021  również  był  wyjątkowy.  Pandemia  wymusiła  zmianę  sposobu  nauczania.

Nauczyciele  prowadzili  zajęcia  w  formie  zdalnej  i  nie  bacząc  na pierwsze  trudności  udało  się

zrealizować założenia programu nauczania. Mimo to, że uczniowie nie korzystali ze szkolnych ław, nie

byli dowożeni do szkół to koszty poniesione na oświatę w 2020 r. były znaczne. Subwencja z budżetu

państwa nie pokrywa w całości kosztów zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stąd wydatki

na utrzymanie wszystkich szkół są znaczną pozycją w planie finansowym Gminy Grunwald. 

W 2020 r. Gmina Grunwald z własnego budżetu wydała na oświatę kwotę

4 119 145,08 zł  (w 2019 r. 3 754 724,44 zł)

Pracownicy  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  mieli  również  pełne  ręce  roboty.  Liczne  awarie

absorbowały czas  i  pieniądze.  Brak własnego sprzętu  umożliwiającego usuwanie  awarii  zmuszał  do

korzystania z wynajętej koparki. Koszt wynajmu koparki w 2020 r to niemal 100 000,00 zł. Biorąc pod

uwagę zeszłoroczne koszty wynajmu sprzętu widać, że niestety z roku na rok koszty te zwiększają się

w znacznym stopniu. Zakup (leasing) własnej koparki pozwoliłby na szybsze reagowanie na zgłaszane

awarie,  ale  przede  wszystkim,  byłaby  to  inwestycja  we  własny  sprzęt,  którym  można  wykonywać

również inne użyteczne prace na terenie gminy np. wykorzystywanie do odśnieżania.  

Mimo  wszystkich  dotychczasowych  przeciwności  i  napotkanych  trudności  nie  tracimy  zapału

i z nadzieją na poprawę sytuacji w 2021 roku realizujemy założone plany. Dalej będziemy pracować dla

dobra mieszkańców i rozwoju Gminy Grunwald.
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