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Z okazji Œwiat Wielkanocnych Mieszkañcom Gminy Elbl¹g oraz Goœciom
sk³adamy serdeczne ¿yczenia zdrowia, radoœci, serdecznych spotkañ
w gronie rodziny i przyjació³, wiosennego optymizmu oraz wszelkiego dobra
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Elbl¹g
Barbara Bruzdewicz

Wójt
Gminy Elbl¹g
Genowefa Kwoczek

Gmina Fakty Wydarzenia
V Sesja Rady Gminy Elbl¹g - sesja podziêkowañ
i gratulacji.

W dniu 26.02.2015 r. odby³a siê V Sesja Rady Gminy
Elbl¹g. Na czêœæ uroczyst¹ obrad zosta³ zaproszony
Honorowy Obywatel Gminy Elbl¹g Pan S³awomir
Jezierski. W zwi¹zku z zakoñczeniem pracy
zawodowej przez Pana S³awomira Jezierskiego jako
Starosty Powiatu Elbl¹skiego Wójt Gminy Elbl¹g
Genowefa Kwoczek z³o¿y³a na jego rêce
podziêkowanie za wieloletni¹ wspó³pracê z Gmin¹
Elbl¹g. Pani Wójt wraz z Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Barbar¹ Bruzdewicz skierowa³y s³owa
uznania za pracê wykonywan¹ z pasj¹
i zaanga¿owaniem, za umiejêtnoœæ dzielenia siê
przez lata wiedz¹ i doœwiadczeniem. Dostojny goœæ
serdecznie podziêkowa³, nie spodziewaj¹c siê tak
ogromnego zaszczytu i wyró¿nienia. W swym
wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e pracê sw¹ traktowa³ ca³e
¿ycie jako s³u¿bê dla mieszkañców czy to dla
mieszkañców gminy czy ca³ego powiatu, ale Gmina
Elbl¹g zawsze by³a mu szczególnie bliska. So³tysi
i przewodnicz¹cy zarz¹du osiedli równie¿ skierowali
do pana S³awomira Jezierskiego s³owa
podziêkowania. Pani Wójt Genowefa Kwoczek
¿yczy³a goœciowi wielu sukcesów na kanwie pracy
samorz¹dowca jako radnego sejmiku
samorz¹dowego województwa warmiñskomazurskiego.

Dodatkowym uroczystym akcentem podczas obrad
V sesji Rady Gminy Elbl¹g by³o podsumowanie
pracy so³tysów i przewodnicz¹cych zarz¹du osiedli
w koñcz¹cej siê ich kadencji 2011-2015. Wójt Gminy
Elbl¹g Genowefa Kwoczek z³o¿y³a serdeczne
podziêkowanie za wspó³pracê, wyra¿aj¹c uznanie
za dbanie o dobro lokalnej spo³ecznoœci i wszelkie
inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju so³ectw
i osiedli Gminy Elbl¹g. ¯ycz¹c dalszych sukcesów
Wójt Genowefa Kwoczek i Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Barbara Bruzdewicz wrêczy³y listy
gratulacyjne z upominkami.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Janusz Graczyk
w imieniu przewodnicz¹cych jednostek
pomocniczych Gminy Elbl¹g podziêkowa³ za s³owa
uznania dotycz¹ce trudnej pracy so³tysów
i przewodnicz¹cych zarz¹du osiedli w terenie.
D.Bia³obrzeska
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Spotkanie Sekretarzy Gmin Powiatu Elbl¹skiego
W dniu 16 stycznia 2015 r. w Urzêdzie Gminy Elbl¹g
odby³o siê pierwsze w powiecie elbl¹skim spotkanie
Sekretarzy Gmin Powiatu Elbl¹skiego, Starostwa
Powiatowego i nale¿¹cego do powiatu
braniewskiego Urzêdu Miasta i Gminy Frombork.
Impulsem do zorganizowania spotkania by³o
rozpoczêcie nowej kadencji Rad Gmin (2014 –
2018), ukonstytuowanie jej organów, potrzeba
wymiany doœwiadczeñ w dziedzinie samorz¹dnoœci
lokalnej a przede wszystkim podzielenie siê dobrymi
praktykami mog¹cymi usprawniæ pracê Urzêdu dla
dobra jego klienta. Podczas spotkania Krystyna
Murawska Sekretarz Gminy Elbl¹g bêd¹ca,
z upowa¿nienia Pani Wójt, gospodarzem spotkania,
omówi³a „Postêpowanie skargowe na przyk³adzie
doœwiadczeñ roku 2014”. Z wypowiedzi osób

uczestnicz¹cych wynika³o, ¿e w okresie
poprzedzaj¹cym wybory samorz¹dowe liczba skarg
i wniosków o udzielenie informacji publicznej
znacznie siê zwiêkszy³a i dotyczy³a podobnych
zagadnieñ. W Urzêdach Gmin stosowany jest tryb
postêpowania wynikaj¹cy z przepisów prawa, w tym
ustawy kodeks postêpowania administracyjnego.
Zainteresowanie uczestników wzbudzi³ stosowany
w Urzêdzie Gminy Elbl¹g tryb postêpowania
okreœlony w „Procedurze rozpatrywania skarg
i wniosków” w ramach
Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ PN-EN ISO 9001:2009. Kolejne spotkanie
zaplanowano na miesi¹c maj. Gospodarzem
spotkania bêdzie Sekretarz Powiatu Elbl¹skiego.

Spotkanie w Bibliotece w Nowakowie
Dnia 6 marca 2015 roku biblioteka w Nowakowie
goœci³a w swoich progach delegacjê z Instytutu
Ksi¹¿ki oraz przedstawicieli Stowarzyszenia
Mi³oœników Wsi Nowakowo „Terranowa”. Przyby³ych
goœci powita³a Pani Genowefa Kwoczek - Wójt
Gminy Elbl¹g, która od lat wspiera wszelkie
przedsiêwziêcia spo³eczno-kulturalne na terenie
gminy. W spotkaniu uczestniczy³y równie¿ Panie
Krystyna Murawska, Sekretarz Gminy Elbl¹g, oraz
Walentyna Œwiniarska, przewodnicz¹ca Komisji ds.
Spo³eczno-Oœwiatowych Rady Gminy Elbl¹g.

przestrzeni bibliotecznej mieszkañcy Nowakowa
i okolicznych wsi maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania
z nowoczesnej oferty bibliotecznej, w tym sprzêtu
komputerowego i multimediów. Œwietlica w budynku
biblioteki pe³ni rolê oœrodka kultury, który jest
miejscem integracji mieszkañców Nowakowa
i okolicznych wsi.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o nowych
mo¿liwoœciach pozyskiwania dodatkowych œrodków
na rzecz rozwoju kultury w Gminie Elbl¹g. Uczestnicy
spotkania zwiedzili równie¿ wystawê obrazów pt.
„Malarstwo, rysunki - Benedykt Kroplewski”. Prace
artysty zosta³y wyeksponowane w sali wystawowej
im. Ludwiki Cieciory. Przypomnijmy, ¿e biblioteka
w Nowakowie powsta³a dziêki funduszom
pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Programu Wieloletniego Kultura+,
priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Filia
w Nowakowie zosta³a wyposa¿ona w nowoczesne,
ergonomiczne meble, profesjonalny sprzêt
komputerowy i urz¹dzenia wielofunkcyjne. W nowej

K.Murawska

Zadanie to uda³o siê zrealizowaæ dziêki wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Samorz¹du Gminy Elbl¹g.
B.Krajewska-W¹sik
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Turniej wiedzy po¿arniczej
W dniu 11.03.2015 r. w Urzêdzie Gminy Elbl¹g odby³
siê fina³ gminnego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. W turnieju
wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ ze szkó³
podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Gminy
Elbl¹g. Szko³y podstawowe mog³y wystawiæ po
trzech reprezentantów, gimnazja po piêciu
przedstawicieli, zg³oszono dwóch licealistów
mieszkaj¹cych na terenie Gminy Elbl¹g. W sumie
w eliminacjach na szczeblu gminnym udzia³ wziê³o
21 uczniów. Zakres tematyczny pytañ testowych
obejmowa³ zagadnienia prewencji
przeciwpo¿arowej, historii stra¿y po¿arnej,
organizacji Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych oraz
znajomoœci sprzêtu po¿arniczego. Zwyciêzcami
w poszczególnych grupach zostali:
- szko³y podstawowe: 1 miejsce Mateusz Mrozek SP
Wêzina, 2 miejsce Igor Mañkowski SP Wêzina,
3 miejsce Oliwia Denka SP Wêzina.
- gimnazja: 1 miejsce Joanna Kopciñska Gminne
Gimnazjum w Nowakowie, 2 miejsce Wiktoria
Œwiêcka Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym,3
miejsce Karolina Piskorowska Gminne Gimnazjum
w Nowakowie.

- szko³y ponadgimnazjalne: 1 miejsce Agnieszka
Dobosz ZSEiO,2 miejsce Jakub Ignaciuk ZST.
Dla pierwszych trzech zawodników
w poszczególnych grupach wiekowych przewidziano
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy
Elbl¹g. Dla zmagaj¹cych siê w rozgrywkach
przygotowano równie¿ s³odki poczêstunek. Po
zakoñczonej rywalizacji m³odzie¿ uczestniczy³a
w wycieczce do Jednostki Ratowniczo – Gaœniczej
Nr 2 w Elbl¹gu, gdzie mia³a okazjê zapoznaæ siê ze
sprzêtem i pojazdami bêd¹cymi w u¿ytkowaniu
elbl¹skich stra¿aków.

Harmonogram zebrañ wiejskich
Od 16 marca w Gminie Elbl¹g trwaj¹ zebrania
wiejskie, podczas których odbywaj¹ siê wybory do
organów jednostek pomocniczych Gminy Elbl¹g,
sk³adana jest informacja o realizacji zadañ objêtych
bud¿etem gminy na rok 2014 oraz o planach

bud¿etowych na 2015 rok. Zebrania wiejskie to tak¿e
okazja do rozmowy o sprawach bie¿¹cych,
problemach i sukcesach so³ectw i osiedli. Poni¿ej
harmonogram zebrañ wiejskich od okresu
poœwi¹tecznego:

Zwyciêzcy poszczególnych grup reprezentowaæ
bêd¹ Gminê Elbl¹g podczas eliminacji powiatowych.
T.Malesiñski

Lp.

Data

Godzina

Miejscowoœæ

Miejsce zebrania

1
2

08.04.2015

16.00
17.30

Czechowo
Nowina

Œwietlica Przezmark
Œwietlica u p..Kosiñskiego

3
4

09.04.2015

16.00
17.30

Przezmark Osiedle
Przezmark

Œwietlica Przezmark

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14.04.2015

16.00
17.30
16.00
17.30
15.30
17.00
14.00
15.30
16.00
17.30

Bogaczewo Osiedle
Weklice
Bielnik Pierwszy
Bielnik Drugi
Nowa Pilona
Myœlêcin
Tropy Elbl¹skie
Raczki Elbl¹skie
Nowy Dwór
Lisów

Zajazd REMI
Œwietlica OSP Weklice
Sala narad Urzêdu Gminy
Biurowiec

Œwietlica Tropy Elbl¹skie
Œwietlica Raczki Elbl¹skie
U Przewodnicz¹cej zarz¹du osiedla
Œwietlica Lisów

15
16
17
18
19

22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015

18.00
18.00
12.00
16.00
17.00

Gronowo Górne - osiedle
Helenowo
Sierpin
Adamowo wieœ
Nowakowo

Zespó³ Szkó³ Gronowo Górne
DPS W³adys³awowo
U So³tysa
DPS W³adys³awowo
Œwietlica w Nowakowie

15.04.2015
16.04.2015
20.04.2015
21.04.2015

Œwietlica OSP Myœlêcin

D.Bia³obrzeska
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Ferie w œwietlicy w Przezmarku
Dnia 30 stycznia 2015 r. w œwietlicy wiejskiej
w Przezmarku odby³a siê zabawa choinkowa,
powi¹zana ze Œwiêtem Babci i Dziadka, która
zapewni³a integracjê m³odego pokolenia z osobami
starszymi. Odby³y siê wspólne przygotowania,
a dekoracje by³y wykonane w³asnorêcznie przez
m³odzie¿ i dzieci. W czasie uroczystoœci dzieci
wyst¹pi³y ze specjalnie przygotowanym na ten dzieñ
programem artystycznym a na koniec obdarowali
babcie i dziadków kwiatami.

Po czêœci oficjalnej by³ s³odki poczêstunek, zabawa
choinkowa oraz ciekawe konkursy z nagrodami.
Podczas drugiego tygodnia ferii w œwietlicy odbywa³y
siê zajêcia integracyjne, w czasie których
zorganizowano wiele zabaw grupowych oraz zajêcia
plastyczne z konkursami.

Bal karnawa³owy w Janowie
W dniu 31.01.2015 r. w œwietlicy w m. Janów odby³
siê bal karnawa³owy z Miko³ajem.

Liczba uczestników bardzo mile zaskoczy³a
organizatorów. W balu uczestniczy³o ponad 60
dzieci. Imprezie towarzyszy³o wiele zabaw
i konkursów. Przy muzyce na ¿ywo, dziêki
uprzejmoœci Pana Krzysztofa Kramicz i jego syna
Kacpra z miejscowoœci Krosienko, pociechy
z osiedla Janów mog³y tañczyæ i braæ udzia³
w konkursach tanecznych: w parach z balonem, na
krzese³kach i z kotylionami. Kilka dni przed sobotni¹
zabaw¹ choinkow¹ odbywa³y siê zajêcia œwietlicowe
dla dzieci, m.in. turniej tenisa sto³owego, turniej

Ponadto odby³ siê cykl zajêæ kulinarnych, które mia³y
propagowaæ zdrowy tryb od¿ywiania siê. Dodatkowo
dzieci uczêszczaj¹ce do œwietlicy wiejskiej
w Przezmarku wziê³y udzia³ w zabawie
karnawa³owej, zorganizowanej przez Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Przezmarku. Dzieci ze
œwietlicy wiejskiej mia³y okazjê do oswojenia siê
z osobami niepe³nosprawnymi, ucz¹c siê przy tym
tolerancji i otwartoœci.
Pomys³odawc¹ i organizatorem tegorocznych ferii
w Œwietlicy Wiejskiej w Przezmarku by³o
Stowarzyszenie Kulturalno-Spo³eczne „ART-KOM”.
Ferie zosta³y dofinansowane przez Urz¹d Gminy
w Elbl¹gu.
I.Marciñczuk

w warcaby i szachy, konkursy rysunkowe. Bal
karnawa³owy, przy s³odkim poczêstunku, by³
uwieñczeniem spotkañ dzieciêcych w œwietlicy,
wrêczono te¿ nagrody i dyplomy. Ze s³odkoœciami
przyby³ na bal tak¿e Zastêpca Wójta Zygmunt
Tucholski oraz inspektor ds. sportu Jerzy Jarzy³o.
Zabawê uœwietni³ Œwiêty Miko³aj, który obdarowa³
paczkami wszystkie obecne na balu dzieci.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom
imprezy: Przewodnicz¹cej Zarz¹du osiedla Janów
Cecylii Fr¹ckiewicz oraz pracownikom Gminnej
Biblioteki Publicznej za wskazanie innej, jak¿e
przyjemnej formy spêdzenia wolnego czasu na wsi.
Najlepszym jednak podziêkowaniem by³a radoœæ
dzieci.
D.Bia³obrzeska
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Ferie w Nowakowie
Stowarzyszenie Mi³oœników wsi NowakowoTerranova zorganizowa³o ferie zimowe w œwietlicy
wiejskiej w Nowakowie. Atrakcje podczas ferii to:
zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne,
projekcja filmów, noc w bibliotece pod has³em
„Królestwo Narnii”(kolacja i nocleg), gry planszowe
i towarzyskie, nocne czytanie-doroœli dzieciom ,,Lew
Czarownica i stara szafa” C.Luisa, maraton filmowy
,,Opowieœci z Narnii”, wyjazd do Multikina. Ferie
zosta³y dofinansowane z bud¿etu Gminy Elbl¹g.
A.Turoñ

Powrót do tradycji ...
Stowarzyszenie „Dwie Wsie” Wêzina/D³u¿yna
realizuje projekt „Powrót do tradycji – modernizacja
œwietlicy wiejskiej w Wêzinie i warsztaty serowarskochlebowe”. Projekt otrzyma³ dofinansowanie ze
œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach dzia³ania 414 „Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju”, z zakresu ma³ych projektów.
Ca³kowity koszt projektu 57.695,09 z³, z czego
dofinansowanie wynios³o 46.156,07 z³, wk³ad w³asny
finansowy Stowarzyszenia 1.059,02 z³, a wartoœæ
pracy wolontariuszy 10.480 z³.
W ramach projektu wykonano remont œwietlicy
wiejskiej w Wêzinie celem przystosowania jej do
organizowania tam warsztatów serowarskich
i chlebowych, wymieniono instalacjê elektryczn¹,
a w miesi¹cu lutym zorganizowano warsztaty
Dzieñ Kobiet w Gminie Elbl¹g
Organizacje pozarz¹dowe w naszej gminie jak
corocznie zorganizowa³y obchody Dnia Kobiet.
Takie œwiêto uczci³y: Stowarzyszenie JanówD r u ¿ n o - Tr u s o , S t o w a r z y s z e n i e W i e r z b a ,
Stowarzyszenie Dwie Wsie. Poni¿ej fotorelacja.
D.Bia³obrzeska

Czy wiesz, ¿e ...
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serowarskie i chlebowe.
Stowarzyszenie sk³ada podziêkowanie wszystkim
mieszkañcom D³u¿yny i Wêziny za zaanga¿owanie
przy realizacji projektu.
J.W³odarska

Czy wiesz ¿e ...
Dowody osobiste - Rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. Z dniem
1 marca 2015 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz sposobu i trybu postêpowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, uniewa¿nienia i zwrotu (Dz. U.
z 2015 r. poz. 212). Najwa¿niejsze zmiany:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego bêdzie
mo¿na sk³adaæ w dowolnej gminie, a tak¿e drog¹
elektroniczn¹ poprzez ePUAP. Obowi¹zywaæ bêd¹
nowe formularze wniosków zarówno w formie
papierowej jak i elektronicznej. Z³o¿enie wniosku
w postaci papierowej odbywa siê w drodze z³o¿enia
w siedzibie organu dowolnej gminy wype³nionego i
podpisanego w³asnorêcznie przez wnioskodawcê
formularza albo w drodze podpisania przez
wnioskodawcê w siedzibie organu gminy formularza,
który zosta³ wype³niony przez pracownika tego
organu na podstawie podanych przez
wnioskodawcê danych oraz danych zawartych
w rejestrze PESEL;
- do wniosku trzeba bêdzie do³¹czyæ zdjêcie sprzed
maks. 6 miesiêcy. Fotografia bêdzie musia³a
spe³niaæ takie wymagania, jak w przypadku
paszportów;
- nie ma obowi¹zku do³¹czania do wniosku odpisów
aktu stanu cywilnego;
Osoby, które koñcz¹ 18 lat bêd¹ mog³y wyst¹piæ o
wydanie dowodu osobistego 30 dni przed dat¹
urodzin, a nie jak dotychczas po ukoñczeniu 18 lat;
- dla osoby ma³oletniej, której do ukoñczenia 18 roku
¿ycia zosta³o wiêcej jak 30 dni, wniosek bêdzie
sk³ada³ jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy

sk³adaniu wniosku wymagana bêdzie obecnoœæ
dziecka, które ukoñczy³o 5 lat. Nie bêdzie wymagana
obecnoœæ dzieci poni¿ej tego wieku;
- dowód osobisty wydany osobie, która ukoñczy³a
5 rok ¿ycia bêdzie wa¿ny przez 10 lat od daty jego
wydania, zaœ wydany osobie która nie ukoñczy³a
5 roku ¿ycia dowód osobisty bêdzie wa¿ny przez 5 lat
od daty jego wydania;
- odbiór dowodu osobistego tylko w tym urzêdzie,
w którym z³o¿ono wniosek o jego wydanie;
- w nowym dowodzie osobistym nie bêdzie ju¿
podanego adresu zameldowania, koloru oczu,
wzrostu oraz zeskanowanego podpisu posiadacza
dowodu.
W sprawach zwi¹zanych z meldunkiem
najwa¿niejsze zmiany:
- zameldowanie na pobyt sta³y lub czasowy powy¿ej
3 miesiêcy nadal bêdziemy dokonywaæ osobiœcie lub
przez pe³nomocnika tylko w organie gminy, na
terenie której zamieszkiwaliœmy;
- przy zameldowaniu osób niepe³noletnich nie bêdzie
ju¿ obowi¹zku przedk³adania do wgl¹du odpisów
aktów urodzenia;
- po zameldowaniu wydawane bêdzie
zaœwiadczenie wa¿ne do chwili zmiany miejsca
zameldowania, jeœli na pobyt sta³y- bez op³aty
z urzêdu, przy pobycie czasowym- na wniosek osoby
zainteresowanej za op³at¹ skarbow¹ 17 z³.;
- wymeldowanie bêdzie mo¿na dokonaæ
w dotychczasowym miejscu pobytu sta³ego lub
czasowego, jednak bêdzie te¿ mo¿liwoœæ zg³oszenia
tego faktu drog¹ elektroniczn¹ przez ePUAP.
Format dowodu osobistego i wymiary pozostaj¹ bez
zmian.

Op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Szanowni Pañstwo, przypominamy, ¿e w 2015 r.
op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nale¿y uiszczaæ w nastêpuj¹cych terminach:
za I kwarta³ – do dnia 31 marca,
za II kwarta³ – do dnia 30 czerwca,
za III kwarta³ – do dnia 30 wrzeœnia,
za IV kwarta³ – do dnia 31 grudnia.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ uiszczania ww. op³aty –
co miesi¹c.
Stawki op³at w 2015 roku pozosta³y bez zmian.
Brak wp³aty w terminie p³atnoœci skutkuje

naliczeniem odsetek jak od zaleg³oœci podatkowych
zgodnie z art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749
z póŸn. zm.) oraz pokryciem kosztów upomnienia.
P³atnoœci mo¿na dokonaæ:
1. przelewem na rachunek bankowy Urzêdu Gminy
Elbl¹g nr: 95 1440 1101 0000 0000 1393 4697 (PKO
Bank Polski S.A.),
2. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy Elbl¹g,
Tytu³ przelewu powinien zawieraæ:
- imiê i nazwisko w³aœciciela nieruchomoœci,
- adres nieruchomoœci za jak¹ jest uiszczana op³ata,

Redakcja Radia Olsztyn w Elbl¹gu
Radio Olsztyn otworzy³o w styczniu swoj¹ elbl¹sk¹
redakcjê. Studio Elbl¹g nadaje na razie od
poniedzia³ku do pi¹tku cztery bloki informacyjne
z wiadomoœciami z Elbl¹ga oraz powiatów
elbl¹skiego i braniewskiego. W planach jest
porszerzanie programu. W redakcji pracuje obecnie
troje dziennikarzy:
Aleksandra ¯y³a (aleksandra_zyla@ro.com.pl tel
509 143 073)
Mira Stankiewicz (mira_stankiewicz@ro.com.pl tel

502 326 897)
Janusz Salmonowicz
(janusz_salmonowicz@ro.com.pl tel 504 100 051)
Studio Elbl¹g mieœci siê przy ul. Kosynierów
Gdyñskich 30 (tel. 55 236 69 75, e-mail:
elblag@ro.com.pl)
Zapraszamy do odwiedzania redakcji, zg³aszania
inicjatyw czy wydarzeñ zwi¹zanych z naszym
regionem. Serwisy s¹ nadawane na czêstotliwoœci
103,4 MHz o godz.: 6.30, 7.30, 8.30, 15.30.

W.Bêben

A.Bo¿ys

M.Stankiewicz
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Gminne Jednostki Organizacyjne
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
sekretariat@gminaelblag.pl

Zespó³ Szkó³ w Gronowie Górnym
Dyrektor: Zenon Chmiel
ul. Szmaragdowa 5,
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 233-32-26
www.zsgg.gminaelblag.pl
Zsgronowog@gmail.com

PKO BP S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

Zespó³ Szkó³ w Nowakowie
Dyrektor: p.o. Gra¿yna Ga³¹zka
Nowakowo 47,
82-310 Elbl¹g 2
tel. (055) 231-27-93
www.zsnowakowo.gminaelblag.pl
zsnowakowo@wp.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 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
Gminna Biblioteka Publiczna
w Komorowie ¯u³awskim
Dyrektor: Beata Krajewska-W¹sik
Komorowo ¯u³awskie 6
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-10-16
www.bpkomorowo.blogspot.com
Bibkom@gmail.com
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowakowie
Nowakowo 20A
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-27-22
www.bpkomorowo.blogspot.com
Bibkom@gmail.com

Prawo miejscowe
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
18,45
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym 10,75
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielenia
œwiadczeñ zdrowotnych 4,68
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
pozosta³ych 4,25
B. Stawka podatku rolnego na 2015 rok
wynosi 49,00 za 1 dt
C. Stawka podatku leœnego na 2015 rok
wynosi 41,5470 za 1 ha

A. Stawki podatku od nieruchomoœci na
2015 r. [w z³ za m2]bez zmian w stosunku do
roku 2014
1) od gruntów
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania gruntów i budynku 0,86
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,25
2) od budynków lub ich czêœci
a) mieszkalnych 0,54
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na

Stawki za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
[w z³/m3 brutto]
1) Ceny us³ug dla odbiorców
indywidualnych i jednostek sektora
publicznego:
- woda 4,25
- œcieki 5,05
2) Ceny us³ug dla przedsiêbiorców:
- woda 5,45
- œcieki 6,65
Stawki op³at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
1) segregowane - 8 z³ od osoby
2) niesegregowane 12 z³ od osoby

Termin sk³adania deklaracji i informacji podatkowych na podatek od nieruchomoœci: Osoby prawne podatek od nieruchomoœci
do 31 stycznia 2015 , na podatek rolny i leœny do 15 stycznia 2015. Terminy wp³at rat podatków: Osoby prawne podatek
od nieruchomoœci do 31 stycznia 2015 za styczeñ, do 15 ka¿dego miesi¹ca za kolejne miesi¹ce. 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

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Barbara Bruzdewicz
przyjmuje w ka¿d¹ œrodê od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Dodatkowych informacji udziela Dorota Bia³obrzeska
pod nr tel. 55 234 18 84 wew.34

Zespó³ redakcyjny
Krystyna Murawska
Dorota Bia³obrzeska
Piotr Tulski

Adres redakcji:
Urz¹d Gminy
ul. Browarna 85
82-300 Elbl¹g
dopisek ”gazetka”
redakcja@gminaelblag.pl

Druk:
Drukarnia Cyfrowa
PUH “Fantazja”
Zbigniew Samsel
ul.Browarna 24-26
82-300 Elbl¹g

Zamieszczone zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów w³asnych Urzêdu Gminy Elbl¹g i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

