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Gmina Fakty Wydarzenia

Absolutorium dla Wójta Gminy Elbl¹g
Rada Gminy Elbl¹g podczas VIII Sesji Rady
Gminy Elbl¹g w dniu 30 czerwca 2011 r.
jednog³oœnie, udzieli³a absolutorium Wójtowi
Gminy Elbl¹g Genowefie Kwoczek, co oznacza
pozytywn¹ ocenê pracy i przyjêcie sprawozdania
z wykonania bud¿etu za 2010 rok. Przed
przyst¹pieniem do g³osowania radni zapoznali siê
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która
wnioskowa³a o udzielenie Pani Wójt absolutorium
oraz z uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która pozytywnie oceni³a wykonanie bud¿etu za
2010 r. Pani Wójt podziêkowa³a radnym,
so³tysom, przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedla,
kierownikom jednostek organizacyjnych oraz
pracownikom Urzêdu Gminy za wsparcie
i zaanga¿owanie w realizacjê statutowych zadañ
Gminy. Zapewniaj¹c o kontynuacji przyjêtych

celów, rozwa¿nym wydatkowaniu publicznych
pieniêdzy Pani Wójt stwierdzi³a, i¿ jest dumna
z faktu, ¿e jest Wójtem Gminy Elbl¹g
D.Bia³obrzeska

Odznaczenia dla zas³u¿onych
Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Elbl¹g
w dniu 30 czerwca 2011 r. zosta³y wrêczone
odznaczenia nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa
Komorowskiego za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na
rzecz samorz¹du lokalnego. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
otrzymali Celina Soko³owska
z m.Wêzina, Roman Piotrowski z m. Janowo,
Krzysztof Waœniewski z m. Pilona. Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi Prezydent RP nada³ Panu Ryszardowi
Dziak z m. Kêpiny Wielkie.
D.Bia³obrzeska

Prymus Gminy Elblag
Od 2009 roku honorowy tytu³ ,,Prymusa Gminy"
przyznawany jest przez Wójta Gminy Elbl¹g
najlepszym uczniom szkó³ podstawowych
z klas IV-VI oraz szkó³ gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminê Elbl¹g, jako
wyró¿nienie dla uczniów wybitnie zdolnych. Tytu³
przyznany jest na podstawie kryteriów: wyniki
w nauce, ocena z zachowania, szczególne
udokumentowane osi¹gniêcia.
W 2011 roku tytu³ „Prymusa Gminy” otrzymali:
- Szko³y podstawowe: Tomasz Bagiñski uczeñ
klasy VI Szko³y Podstawowej w Pilonie, œrednia
ocen 5,70, wzorowe zachowanie, finalista
i laureat wielu konkursów ogólnopolskich
- Szko³y gimnazjalne: Iga Korbuszewska
uczennica klasy IIIb Gminnego Gimnazjum
w Gronowie Górnym, œrednia ocen 5,93, wzorowe
zachowanie, stypendystka w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013.

Podczas uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego
utytu³owanym uczniom zosta³y wrêczone
okolicznoœciowe statuetki, natomiast
w dniu 30.06.2011 r. podczas uroczystej sesji Rady
Gminy Wójt Gminy Elbl¹g Genowefa Kwoczek
wrêczy³a listy gratulacyjne rodzicom uczniów
z tytu³em „Prymus Gminy”.
Do tytu³u „Prymusa Gminy” pretendowali ponadto
Marcelina KOSEK uczennica kl. V Szko³y
Podstawowej w Zespole Szkó³ w Nowakowie
Agnieszka DOBOSZ uczennica kl. VI Szko³y
Podstawowej w Wêzinie, Zuzanna Polkowska
uczennica kl. VI Szko³y Podstawowej Nr 1
w Gronowie Górny, Monika Cira uczennica
kl. III Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Nowakowie.
A.Kimbar
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Delegacja Gminy Elbl¹g na Ukrainie
Realizuj¹c program partnerstwa z Gmin¹
Czeczelnik delegacja Gminy Elbl¹g uda³a siê
z oficjaln¹ wizyt¹ na Ukrainê. G³ównym celem
wyjazdu by³o podziêkowanie za dotychczasow¹
wspó³pracê by³emu merowi Gminy Czeczelnik
A l e k s a n d r o w i O w c z a r o w i ,
a tak¿e poznanie nowych w³adz tej gminy.
Aleksander Owczar by³ pionierem
w nawi¹zaniu stosunków partnerskich z Gmin¹
Elbl¹g, co zaowocowa³o podpisaniem
porozumienia o wspó³pracy w 2004 roku. Za
propagowanie idei partnerstwa i przyjaŸni miêdzy
Polsk¹ a Ukrain¹, za popularyzacjê informacji o
Gminie Elbl¹g i miêdzynarodow¹ wspó³pracê
miêdzy naszymi szko³ami, Rada Gminy Elbl¹g
nada³a Aleksandrowi Owczarowi tytu³ Przyjaciela
Gminy Elbl¹g. Okolicznoœciowa statuetka
i uchwa³a Rady Gminy Elbl¹g zosta³y oficjalnie

wrêczone na Ukrainie podczas sesji Rady Gminy
Czeczelnik.
W trakcie kilkudniowej wizyty odby³o siê szereg
spotkañ z nowymi w³adzami gminy Czeczelnik,
podczas których podzielono siê
doœwiadczeniami z zakresu zarz¹dzania
samorz¹dem lokalnym, a tak¿e spotkania
z dyrekcj¹ i m³odzie¿¹ tamtejszych szkó³. Pobyt
na Ukrainie utwierdzi³ w przekonaniu, jak wa¿ne
jest wzajemne poznanie na gruncie samorz¹dów
lokalnych, a daj¹c wzór m³odzie¿y móc
pielêgnowaæ wiêŸ miêdzy naszymi narodami.
Koñcz¹c wizytê w Czeczelniku nowy mer Walerij
Sawiniecki zapewni³, i¿ nadal bêdzie realizowane
porozumienie o partnerstwie i wspó³pracy
pomiêdzy Gmin¹ Elbl¹g i Gmin¹ Czeczelnik.
D.Bia³obrzeska

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Nowakowie
W dniu 18 czerwca br. dokonano oficjalnego
W i t o l d Wr ó b l e w s k i - c z ³ o n e k Z a r z ¹ d u
otwarcia nowego kompleksu sportowego
Wo j e w ó d z t w a Wa r m i ñ s k o - M a z u r s k i e g o ,
zbudowanego w ramach rz¹dowego programu
Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbl¹g
„Moje Boisko Orlik 2012”, zlokalizowanego przy
i S³awomir Jezierski - Starosta Elbl¹ski.
Zespole Szkó³ w Nowakowie. Otwarcia dokonali:
P. Tulski
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Kampania “Zachowaj TrzeŸwy Umys³”
Gmina Elbl¹g po raz kolejny przyst¹pi³a
do kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.
Jest to ogólnopolska akcja podejmuj¹ca
problem profilaktyki uzale¿nieñ. Jednym z jej
najwa¿niejszych celów jest promowanie
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu ¿ycia oraz
atrakcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y zachowañ
prospo³ecznych jako alternatywy wobec wielu
patologii.
Jednoczeœnie nasza Gmina
w³¹czy³a siê w kampaniê
Krakowskiej Akademii
Profilaktycznej „Postaw na rodzinê”, która s³u¿y
pomoc¹ w przekazywaniu wa¿nych informacji o roli

rodziny w profilaktyce i w promowaniu
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Celem
przyst¹pienia do tych kampanii jest integracja
miedzypokoleniowa, idea wskazania mieszkañcom
alternatywnych form spêdzania wolnego czasu bez
u¿ywek, pokazanie wiod¹cej roli rodziny,
kszta³towanie nawyku spêdzenia wolnego czasu
ca³¹ rodzin¹. Wójt Gminy Elbl¹g Genowefa
Kwoczek zapowiedzia³a, ¿e w³¹czaj¹c siê w te
kampanie chcemy rozpropagowaæ w gminie
prorodzinne przes³anie. Bêd¹ ³¹czone dzia³ania
i prowadzona wspó³praca szkó³, Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, œwietlic
œrodowiskowych, Gminnego Oœrodka Kultury i
bibliotek.
K.Jasiñska

Bezpiecznie na drodze
W dniu 8 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej
w Pilonie odby³ siê XIV Gminny Turniej Wiedzy
o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.
W turnieju bra³y udzia³ reprezentacje czterech
gminnych
szkó³ podstawowych oraz
reprezentacje dwóch gimnazjów, ogó³em 24
osoby. Turniej sk³ada³ siê z testu pisemnego
licz¹cego 15 pytañ oraz testu sprawnoœciowego
tzw. toru przeszkód.
Wyniki XIV
Gminnego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.
Nagrody indywidualne - w kategorii klas V-VI szkó³
podstawowych
I miejsce - Joanna Kopciñska ze Szko³y
Podstawowej w Nowakowie;
II miejsce - Jakub Mateusz Szarejko ze Szko³y
Podstawowej w Gronowie Górnym;

III miejsce - Kacper Olejniczak ze Szko³y
Podstawowej w Wêzinie.
W kategorii klas I i II gimnazjum
I miejsce - Maciej Nasiadek z Gimnazjum
w Gronowie Górnym;
II miejsce - Bartosz Wojciechowski Gimnazjum
w Gronowie Górnym;
III miejsce - Oktawia Dêbek z
w Nowakowie.

Gimnazjum

Puchar Wójta Gminy Elbl¹g w kategorii
dru¿ynowej otrzyma³y szko³y: Szko³a
Podstawowa w Gronowie Górnym oraz
Gimnazjum w Gronowie Górnym. Laureaci turnieju
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu
elektronicznego i sportowego.
M.Wojarz

Z ¿ycia Gminnej Jednostki Organizacyjnej

Nadwiœlanie w Norwegii
Zespó³ Ludowy „Nadwiœlanie” dzia³aj¹cy przy
Gminnym Oœrodku Kultury w Komorowie
¯u³awskim po raz pierwszy goœci³ w Norwegii. Na
zaproszenie Towarzystwa Polsko-Norweskiego

grupa œpiewaczy przebywa³a w miejscowoœci
Stavanger w dniach od 10 do 20 maja br. Swój
repertuar „Nadwiœlanie” zaprezentowali podczas
wystêpów i koncertów dla norweskiej publicznoœci.
Nagroda Starosty Elbl¹skiego
Z okazji Dnia Dzia³acza Kultury Zespó³ Ludowy
„Nadwiœlanie” dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku
Kultury w Komorowie ¯u³awskim otrzyma³ nagrodê
Starosty Elbl¹skiego, Pana S³awomira
Jezierskiego. Nagroda - za wysi³ek
i zaanga¿owanie w upowszechnianiu kultury
w swojej gminie oraz œrodowisku powiatu
elbl¹skiego sprawi³a ogromn¹ radoœæ wszystkim
uczestnikom zespo³u.
I.Marciñczuk
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Festyny Rodzinne
W dniu 28 maja 2011 w Gminnym Gimnazjum
w Gronowie Górnym odby³ siê festyn rodzinny.
W jego przygotowanie w³¹czyli siê rodzice,
nauczyciele i uczniowie.
By³ poczêstunek, konkurencje sportoworekreacyjne. Uczniowie z poszczególnych klas

Rysowali plakaty „Postaw na rodzinê”. Najwiêksz¹
atrakcj¹ festynu byli stra¿acy, którzy prezentowali
swój sprzêt gaœniczy oraz elbl¹scy entuzjaœci
amerykañskich motocykli. Wielu mi³oœników
muzyki mog³o ujawniæ swój talent podczas
konkursu karaoke.
E.Grzywacz

II Gminny Konkurs Jêzyka Angielskiego
W dniu 12 kwietnia 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Pilonie odby³ siê II GMINNY
KONKURS J.ANGIELSKIEGO pt. "FLYING
COLOURS". Uczestnicy reprezentowali szko³y
podstawowe z Gronowa Górnego, Nowakowa,
Pilony oraz Wêziny. Konkurs zosta³ podzielony na
3 czêœci; 1-wsza, multimedialna obejmowa³a
wiedzê z zakresu historii, kultury, literatury oraz
polityki krajów anglosaskich; 2-ga czêœæ
sprawdza³a umiejêtnoœci jêzykowe uczestników
w formie pisanego testu; ostania czêœæ polega³a na
sprawdzeniu umiejêtnoœci s³uchania dzieci
poprzez czytanie bajki pt. „Czerwony Kapturek”
(„A Little Red Riding Hood”). Uczniowie szko³y
podstawowej w Pilonie zajê³y I miejsce.
B.Narloch

Program „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”
W grudniu 2008 roku Gminne Gimnazjum
w Gronowie Górnym wziê³o udzia³ w seminarium
przygotowanym przez Starostê Elbl¹skiego
w ramach projektu miêdzynarodowego Comenius.
Celem tego seminarium by³o pozyskanie partnerów
dla poszczególnych szkó³. W wyniku spotkañ, wizyt
studyjnych Gimnazjum przygotowa³o wspólnie ze
szko³ami z Danii i Austrii projekt pod tytu³em
„Making a difference” czyli „D¹¿¹c do zmian”.
W ramach projektu Gimnazjum goœci³o w terminie
od 8 do 12 lutego 2010r. 17 osób z Austrii i 12
z Danii. Nasza m³odzie¿ by³a w kwietniu 2010r
z wizyt¹ w Austrii, w wrzeœniu 2010r. w Danii i
czerwcu 2011r. w Austrii.
Osobami realizuj¹cymi projekt by³y: Pani Edyta
Niemira Dudek i Magdalena Lewko.

Dziêki realizacji programu uczniowie nie tylko
poznali poszczególne pañstwa, ich dorobek, ale
równie¿ kszta³cili umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê
jêzykiem angielskim.
K. Pierzyñska-Czujwid
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Piosenka Przedszkolna
Dnia 12.05.2011 r. w Szkole Podstawowej
w Wêzinie odby³ siê VIII Gminny Festiwal Piosenki
Przedszkolnej p..n. „Têczowy zawrót g³owy”.
W festiwalu udzia³ wziê³y dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych z Gronowa Górnego, Pilony,
Nowakowa, Wêziny. W czêœci konkursowej
wyst¹pi³o 21 uczestników. Lista zwyciêzców:
I miejsce - Wiktoria Turoñ i Alicja Psiuk;
II miejsce - Aleksandra Szewczak i Hanna
Zdanowska;
III miejsce - Oliwia Denka, Roksana Radoñ,
Weronika Lewowicka, Agata Rubel.
Pozosta³e osoby zajê³y IV miejsce. Wszystkie
dzieci otrzyma³y nagrody maskotki.
A.Bi³as

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
pn: „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”
Dnia 25.03.2011r. odby³y siê w Urzêdzie Gminy
Elbl¹g eliminacje do etapu powiatowego turnieju
wiedzy po¿arniczej. W eliminacjach tych wziê³o
udzia³ troje uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Wêzinie. W grupie pierwszej uczennica klasy VI,
Agnieszka Dobosz zajê³a I miejsce i przesz³a do
dalszego etapu turnieju. Etap powiatowy odby³ siê
w Elbl¹gu dnia 26.03.2011r. Po eliminacjach
ustnych i pisemnych Agnieszka by³a
bezkonkurencyjna i znowu zajê³a I miejsce w swojej
grupie. Na eliminacjach wojewódzkich w dniu
15.04.2011 r. zajê³a bardzo wysokie IV miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!! Agnieszka zajê³a
równie¿ IV miejsce w powiecie elbl¹skim
w konkursie plastycznym pt: „ Ogieñ , woda, dniem
czy noc¹ stra¿ przychodzi Ci z pomoc¹”
M.Ignaciuk

Dnia 02 lipca 2011 roku w Przezmarku odby³ siê
III Regionalny Festiwal Folkloru. Honorowy patronat
nad organizowanym festiwalem objê³a Wójt Gminy
Elbl¹g Genowefa Kwoczek. Udzia³ wziê³o 12
zespo³ów ludowych z województwa warmiñskomazurskiego. Powo³ane jury oceni³o i nagrodzi³o
nastêpuj¹ce zespo³y:
I miejsce zaj¹³ Zespó³ Pieœni i Tañca „ SZUWARY”
z Markus
II miejsce zaj¹³ Zespó³ „ DYBZAKI ” z Gierzwa³du,
III miejsce zaj¹³ Zespó³ Folklorystyczny
„PAS£ÊCZANIE” z Pas³êka
III miejsce ex equo zaj¹³ zespó³ „ WARMIANKI
SÊPOPOLSKIE” z Sêpopola.
Wyró¿nienie otrzyma³ zespó³ „ EGO” z Tolkmicka.
Nagrody rzeczowe otrzymal: Zespó³ Ludowy
„NADWIŒLANIE ” z Komorowa ¯u³awskiego, Zespó³
„TON-LIRA” z Braniewa
I.Marciñczuk
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W dniu 04 czerwca 2011 r. we wsi Tropy Elbl¹skie
odby³ siê II Festyn Rodzinny zorganizowany
z okazji Dnia Dziecka przez dzia³aj¹ce od 2009 r.
na terenie wsi Raczki Elbl¹skie i Tropy Elbl¹skie
Stowarzyszenie „Nad Tyn¹”. Wspó³gospodarzem
by³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
z Tropów Elbl¹skich . Festyn obfitowa³ w ciekawe
i zabawne konkursy, za udzia³ w których dziêki

sponsorom by³y nagrody. Odby³y siê mecze pi³ki
no¿nej i pi³ki siatkowej pomiêdzy mieszkañcami
wsi Tropy i Raczki. Dziêki Paniom ze
Stowarzyszenia mo¿na by³o skosztowaæ
kilkunastu rodzajów pysznych ciast, nie zbrak³o
równie¿ kie³basek z grila. Dopisa³a pogoda,
dopisa³a frekwencja, co sprzyja³o integracji
mieszkañców.
E.Grzywacz

Czy wiesz,¿e....................

Narodowy Spis Powszechny
Narodowy Spis Powszechny na terenie Gminy
Elbl¹g by³ realizowany przez rachmistrzów
spisowych od 8 kwietnia 2011r. do 30 czerwca
2011r. Osoby poddane spisaniu musia³y podaæ
swoje dane na dzieñ 31.03.2011 r. Na terenie
Gminy Elbl¹g pracowa³o trzech rachmistrzów.
Spis powszechny by³ realizowany przez badanie
pe³ne oraz badanie reprezentacyjne. Na terenie
Gminy Elbl¹g badaniu pe³nemu podlega³o 169
g o s p o d a r s t w, n a t o m i a s t w b a d a n i u
reprezentacyjnym udzia³ wziê³o 511 gospodarstw
domowych.
W. Bêben

Stypendia
Rada Gminy Elbl¹g na sesji w dniu 16.06.2011 r.
upowa¿ni³a kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej do prowadzenia
postêpowania w sprawach pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów, tj.
przyznawania stypendium i zasi³ku szkolnego.
W zwi¹zku z powy¿szym od 01 wrzeœnia 2011 r.
Wszelkie informacje dot. stypendiów dostêpne
bêd¹ w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Elbl¹gu ul. Browarna 85, tel. 55 237 10 66.
A.Kimbar

Zmiany w ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowi¹zuje Centralna
Ewidencja i Informacja Dzia³alnoœci Gospodarczej
(CEIDG), dzia³aj¹ca w systemie
teleinformatycznym. Najwa¿niejsze zmiany dla
klientów to:
- mo¿na zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przez Internet i nie jest wymagana obecnoœæ
w Urzêdzie Gminy pod warunkiem, ¿e z³o¿ony
wniosek zostanie podpisany w formie
elektronicznej przez przedsiêbiorcê;
- z³o¿enie wniosku przez Internet bez podpisu
elektronicznego wymaga zg³oszenia siê do
Urzêdu Gminy w ci¹gu 7 dni;
- wniosek mo¿e byæ równie¿ z³o¿ony postaci
papierowej w Urzêdzie Gminy z w³asnorêcznym
podpisem.
M.Sobczak

Izby Rolnicze
W dniu 3 kwietnia 2011 r. zosta³y przeprowadzone
wybory do Rad Powiatowych WarmiñskoMazurskiej Izby Rolniczej. Cz³onkami
reprezentuj¹cymi Gminê Elblag zostali:Pani Celna
Soko³owska i Pan Micha³ Paliñski.
K.Murawska
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Kierownik: Zbigniew Paw³owski
ul. Browarna 85, 82-300 Elbl¹g
poniedzia³ek-pi¹tek 7:00-15:00
œroda: 8:00-16:00
fax. 055 234-08-71
tel. (055) 237-10-65, (055) 237-10-66
www.gops.gminaelblag.pl
sekretariat@gops.gminaelblag.pl

Urz¹d Gminy Elbl¹g
Wójt: Genowefa Kwoczek
Zastêpca: Zygmunt Tucholski
Sekretarz: Krystyna Murawska
Skarbnik: Wioletta Kotkowska
ul. Browarna 85, 82-300 Elbl¹g
tel. (055) 234-18-84, (055) 234-18-86
fax. 055 234-08-71
poniedzia³ek-pi¹tek 7:00-15:00
œroda: 8:00-16:00
www.gminaelblag.pl
Zespó³ Szkó³ w Nowakowie
Dyrektor: Bogus³aw Milusz
Nowakowo 47,
82-310 Elbl¹g 2
tel. (055) 231-27-93
www.zsnowakowo.gminaelblag.pl
zsnowakowo@wp.pl

Gimnazjum w Gronowie Górnym
Dyrektor: Kazimiera Czujwid-Pierzyñska
ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 236-60-08
www.gimgg.gminaelblag.pl
gimgronowo@vp.pl

Szko³a Podstawowa w Pilonie
Dyrektor: Edyta Rokita
Pilona, 82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-29-28
www.sppilona.gminaelblag.pl
sppilona1@interia.pl

Szko³a Podstawowa w Wêzinie
Dyrektor: Krystyna Bohdanowicz
Wêzina, 82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-10-02
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.pl

Gminny Oœrodek Kultury
Dyrektor: Irena Marciñczuk
Komorowo ¯u³awskie 6,
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-10-55
www.gok.gminaelblag.pl
gok6@op.pl

Szko³a Podstawowa nr 1
w Gronowie Górnym
Dyrektor: Zenon Chmiel
ul. Szmaragdowa 5,
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 233-32-26
www.sp1gg.gminaelblag.pl
spnr1gg@gmail.com
Urz¹d Gminy Elbl¹g
BOŒ S.A. O/Elbl¹g
20 1540 1274 2019 5243 2488 0001
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

Prawo miejscowe
A. Stawki podatku od nieruchomoœci na
2011 r. [w z³ za m2]
1) od gruntów
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania gruntów i budynku 0,76
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,22
2) od budynków lub ich czêœci
a) mieszkalnych 0,47
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
16,25
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym 9,82
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielenia
œwiadczeñ zdrowotnych 4,00
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
pozosta³ych 3,74
B. Stawka podatku rolnego na 2011 rok
wynosi 36,00 z³ za 1 dt
C. Stawka podatku leœnego na 2011 rok
wynosi 34,0230 za 1 ha

Stawki za zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie œcieków od
01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
1) Ceny us³ug dla odbiorców
indywidualnych i jednostek sektora
publicznego:
- woda 4,32 z³/ za m3 brutto
- œcieki 4,93 z³/ za m3 brutto
1) Ceny us³ug dla przedsiêbiorców:
- woda 5,62 z³/ za m3 brutto
- œcieki 6,48 z³/ za m3 brutto

Termin sk³adania deklaracji i informacji podatkowych: 1. osoby prawne do 15 ka¿dego miesi¹ca
2. Osoby fizyczne: I rata do 15 marca II rata do 15 maja III rata do 15 wrzeœnia IV rata do 15 listopada

Kasa Urzêdu Gminy
Kasa Urzêdu Gminy znajduje siê na
piêtrze, przyjmuje wp³aty od
poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8:00 do 14:00.

Wydawca
Urz¹d Gminy Elbl¹g
ul. Browarna 85
82-300 Elbl¹g
www.gminaelblag.pl
sekretariat@gminaelblag.pl

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Wojciech Jezierski
przyjmuje w ka¿d¹ œrodê od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Dodatkowych informacji udziela pani Dorota Bia³obrzeska
pod nr tel. 55 234 18 84 wew.34
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Krystyna Murawska
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