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Załącznik Nr 10 
do Zarządzenia Nr 34/2021 

Wójta Gminy Grunwald 
z dnia 30 marca 2021 r.  

 
 
 

 
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH 
(rozpoczętych w roku 2020 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata 

przyszłe)  
 
 
 

1.  Program (zadanie) wieloletnie – Oparcie w rodzinie 
             Obowiązujący w latach: 2019-2020 

      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostródzie (GOPS Grunwald – partner projektu) 
Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące, 852 85214 § 3119. 
Planowana całkowita wartość projektu – 189 600,00 zł, w tym dotacja w wysokości 
175 200,00 zł, natomiast wkład własny – 14 400,00 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2019: 85 999,98 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 91 511,25 zł. 

             Realizacja rozpoczęła się 01.01.2019 r. a zakończyła -  31.12.2020 r.  
Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym dla 10 rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu 
Gminy Grunwald. 

2. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Stębarku 
Obowiązujący w latach: 2019-2020 
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald 
Klasyfikacja budżetowa: 926 92601 § 6057,6059. 
Całkowita wartość projektu – 958 612,85 zł, w tym dotacja w wysokości 736 404,74 zł, 
natomiast wkład własny – 222 208,11 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 930 422,38 zł. 
Realizacja rozpoczęła się 04.11.2019 r. a zakończyła -  31.08.2020 r.  
Cel: Zwiększenie dostępności atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci w Stębarku  
oraz integracja i aktywizacja rodziców i mieszkańców Stębarka i okolic. 

3.  Program (zadanie) wieloletnie – Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald 
             Obowiązujący w latach: 2019-2021 

      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald 
Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące. 
Całkowita wartość projektu – 954 930,40 zł, w tym dotacja w wysokości 871 766,09 zł, 
natomiast wkład własny – 83 164,31 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2019: 241 702,96 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 339 067,70 zł. 

             Realizacja rozpoczęła się 01.02.2019 r. a zakończy się -  30.06.2021 r.  
Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla 154 osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym na terenie gm. Grunwald poprzez utworzenie i funkcjonowanie 
Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny. 

4. Program (zadanie) wieloletnie – Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców 
gminy Grunwald 

             Obowiązujący w latach: 2019-2020 
      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: umowa partnerska z Fundacją 

Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 
Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 § 2057, 4177. 
Całkowita wartość projektu – 84 000,00 zł, w całości finansowany z dotacji. 
Dokonane wydatki w roku 2019: 78 506,00 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 5 494,00 zł. 
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Realizacja rozpoczęła się 01.08.2019 r. a zakończyła -  31.07.2020 r.  
Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych dla 150 mieszkańców gminy uczestniczących  
w szkoleniach, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. 

5.  Program (zadanie) wieloletnie – Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy 
Grunwald 

             Obowiązujący w latach: 2019-2021 
      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald 

Klasyfikacja budżetowa: 750 75023 § 6057, 6059. 
Całkowita wartość projektu – 1 730 769,90 zł, w tym dotacja w wysokości 1 454 154,41 zł, 
natomiast wkład własny – 276 615,49 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 29 520,00 zł. 

             Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się -  31.12.2021 r.  
Cel: Poprawa jakości oraz efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa 
procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez 
wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystujących zaawansowane technologie 
informacyjno-komunikacyjne. 

6. Program (zadanie) wieloletnie – Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci 
wodociągowej w Gminie Grunwald 

             Obowiązujący w latach: 2019-2021 
      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald 

Klasyfikacja budżetowa: 010 01010 § 6057, 6059. 
Całkowita wartość projektu – 2 019 106,50 zł, w tym dotacja w wysokości 1 637 911,66 zł, 
natomiast wkład własny – 381 194,84 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 9 840,00 zł. 
Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się -  30.09.2021 r.  
Cel: rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów 
działalności po roku 2020. 

7. Program (zadanie) wieloletnie – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Stębrak – etap I 

             Obowiązujący w latach: 2020-2022 
      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald 

Klasyfikacja budżetowa: 900 90001 § 6057, 6059. 
Całkowita wartość projektu – 2 069 258,52 zł, w tym dotacja w wysokości 1 302 805,00 zł, 
natomiast wkład własny – 766 454,00 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 500,00 zł. 
Cel: poprawa warunków życia wsi Stębark poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o 
długości ok. 1,619 km. 

8. Program (zadanie) wieloletnie – Termomodernizacja budynku administracyjnego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie 

             Obowiązujący w latach: 2020-2021 
      Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Gminy Ośrodek Kultury w 

Gierzwałdzie 
Klasyfikacja budżetowa: 921 92109 § 6229. 
Całkowita wartość projektu – 1 185 021,57 zł, w tym dotacja w wysokości 608 307,55 zł, 
natomiast wkład własny – 576 714,02 zł. 
Dokonane wydatki w roku 2020: 61 419,25 zł. 
Realizacja rozpoczęła się 01.07.2020 r. a zakończy się -  31.07.2021 r.  
Cel: zwiększenie efektywności energetycznej i głęboka kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku GOK w Gierzwałdzie 

 
 


