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Gmina Fakty Wydarzenia
Realizacja bud¿etu za 2015 r.
Dochody wykonano w kwocie 27.350.248 z³, co
stanowi 99% planu. W kwocie dochodów w³asnych
najwiêkszy udzia³ mia³y podatki lokalne oraz udzia³y
w podatkach dochodowych od osób prawnych
i fizycznych , ³¹cznie na kwotê 12.344.101 z³.
Z funduszy unijnych uzyskaliœmy: zwrot
poniesionych wydatków w latach 2014-2015 na
oczyszczalnie œcieków w m. Lisów 425.420 z³,

zwrot wydatków poniesionych w 2014 r. na parking
przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym 40.297 z³,
zwrot wydatków poniesionych w 2014 r. na
zagospodarowanie terenu wokó³ filii biblioteki
w Nowakowie 203 934 z³. W ramach dotacji
krajowych uzyskaliœmy: z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
modernizacjê drogi nr 1010N ul. Agatowa
w m.. Gronowo Górne 790.549 z³.,

Dotacje udzielone z bud¿etu gminy w 2015 r. objê³y
kwotê 1.892.892 z³, m.in.: dla biblioteki gminnej na
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ 199.280 z³, dla osób fizycznych
na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków
32.098 z³, dla samorz¹du Miasta Elbl¹g tytu³em
pokrycia kosztów uczêszczania dzieci z terenu
gminy Elbl¹g do przedszkoli 324.728 z³, dla TPD na
prowadzenie punktów przedszkolnych przy
gminnych szko³ach podstawowych 225.399 z³,
dop³aty do komunikacji miejskiej 296.187 z³, dop³aty
do ceny wody 292.301 z³, dop³aty do ceny œcieków
93.308 z³, dop³aty do odpadów sta³ych 429.591 z³
(o tak¹ kwotê nie zamkn¹³ siê system gospodarki
odpadami). Najwiêkszy udzia³ procentowy
w wykonanych wydatkach ogó³em mia³y: oœwiata
i wychowanie 32,90 %, pomoc spo³eczna 20,51 %,
transport i ³¹cznoœæ
16,41%,
administracja
publiczna 12,52% . W 2015 roku zanotowano wzrost
œrodków finansowych przeznaczonych z bud¿etu
Gminy na dotacje dla organizacji pozarz¹dowych
o 37% wzglêdem roku 2014. Na realizacjê zadañ
publicznych ogó³em w 2015 r. udzielono dotacji na
kwotê 70.350 z³. W trybie pozakonkursowym
w r a m a c h t z w. m a ³ y c h g r a n t ó w n a s z e
stowarzyszenia zrealizowa³y 23 zadania dla
mieszkañców w formie imprez kulturalno-sportowoedukacyjnych. Jedn¹ z najwiêkszych imprez
kulturalnych w gminie zrealizowan¹ w ramach
og³oszonego konkursu w 2015 roku by³y
jubileuszowe XX Do¿ynki Gminne , które odby³y siê
w Wêzinie. Honory Starostów Do¿ynkowych pe³nili
Pañstwo Danuta i Adam Matusiak.

Z Urzêdu Marsza³kowskiego na budowê wiaty
drewnianej z grillem w Wêzinie 7.700 z³. Wydatki
bud¿etu Gminy wykonano w kwocie 28.346.840 z³,
co stanowi 98% planu.
Wydatki inwestycyjne
w 2015 r. wynios³y 4.916.871 z³ , które w wiêkszoœci
dotyczy³y remontów, przebudowy i poprawy stanu
technicznego dróg, ochrony œrodowiska,
opracowania dokumentacji technicznych zadañ
planowanych do realizacji.
Remont drogi ul.Opalowa
w Gronowie Górnym, realizacja
wspólnie z Powiatem Elbl¹skim

Remont drogi ul. Rubinowa
w Gronowie Górnym

D.Bia³obrzeska
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Gmina Fakty Wydarzenia
Najwa¿niejsze za³o¿enia bud¿etu 2016 r.
Planowane dochody w 2015 roku to 26.110.187 z³,
zaœ planowane wydatki to 28.851.685 z³. Na zadania
inwestycyjne kontynuowane z 2015 roku oraz nowe
do realizacji w 2016 r. planuje siê kwotê
ok. 5.600.000 z³. Dotacje z bud¿etu gminy w kwocie

1.969.375 z³ dotycz¹ tych samych przedsiêwziêæ
co w roku 2015.
Konstruuj¹c bud¿et na 2016 rok przyjêto stawki
podatków lokalnych na poziomie 2015 roku.

„Tworzenie map zagro¿enia na terenie Gminy
Elbl¹g”
Dnia 22 lutego 2016 r. w urzêdzie gminy w Elbl¹gu
odby³a siê debata nt. „Tworzenia map zagro¿enia na
terenie Gminy Elbl¹g”. Inicjatorem debaty by³a
Komenda Miejska Policji w Elbl¹gu.

W trakcie dyskusji uczestnicy debaty zg³aszali
spostrze¿enia wystêpowania zagro¿eñ
i oczekiwania w zakresie bezpieczeñstwa
mieszkañców oraz posiadanych zasobów.
W debacie gminnej uczestniczy³o kierownictwo
Urzêdu Gminy i Komendy Miejskiej Policji , radni,
so³tysi, przewodnicz¹cy zarz¹du osiedli
i mieszkañcy.

Funkcjonariusze policji zaprezentowali problem
zagro¿eñ, nastêpnie w wersji multimedialnej
przedstawiono formy profilaktyki spo³ecznej
realizowanej w ramach programów prewencyjnych.

D.Bia³obrzeska
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Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej
W dniu 17.03.2016 r. w Urzêdzie Gminy w Elbl¹gu
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 z terenu 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. Dla pierwszych
trzech zwyciêskich 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. Zwyciêzcy poszczególnych grup
reprezentowaæ bêd¹ Gminê Elbl¹g podczas
eliminacji powiatowych w dniu 19.03.2016 r. Pe³na
lista laureatów znajduje siê na stronie internetowej
gminy Elbl¹g.

Gminny Konkurs Wielkanocny
Pod patronatem Wójta Gminy Elbl¹g zosta³
zorganizowany konkurs wielkanocny na pisankê
tradycyjn¹, stroik oraz palmê wielkanocn¹. £¹cznie
wp³ynê³o 116 prac. Komisja dokona³a oceny prac
wykonanych z wielk¹ starannoœci¹ ró¿norodnymi
technikami plastycznymi. W konkursie brali udzia³
mieszkañcy gminy Elbl¹g w piêciu kategoriach:
przedszkola, klasy I – III, klasy IV – VI szko³y
podstawowej, szko³y gimnazjalne oraz osoby
doros³e. Zapraszamy do zapoznania siê z pe³n¹ list¹
osób nagrodzonych na stronie www.gminaelblag.pl
i www.bpkomorowo.blogspot.com. Zwyciêzcom
g r a t u l u j e m y. Z a c h ê c a m y d o o b e j r z e n i a

pokonkursowej wystawy prac w bibliotekach
w Komorowie ¯u³awskim i w Nowakowie.

T.Malesiñski

B.Krajewska-W¹sik
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Gmina Fakty Wydarzenia
Spotkanie noworoczne ze Stowarzyszeniami
W dniu 16 stycznia 2016 r. odby³o siê spotkanie
noworoczne Wójta Gminy Elbl¹g Genowefy
Kwoczek ze Stowarzyszeniami z terenu Gminy
Elbl¹g. Oprócz rozmów, wymiany doœwiadczeñ by³o
tak¿e podsumowanie dzia³alnoœci. Nasze

organizacje pochwali³y siê swoim osi¹gniêciami
w formie prezentacji multimedialnej, kronik i zdjêæ.
Pani Wójt wrêczy³a podziêkowania za
zaanga¿owanie i pobudzanie aktywnoœci wœród
spo³ecznoœci lokalnych.

VIII gminny festiwal piosenki szkolnej "od Pilony
do Opola"
Ju¿ po raz ósmy 03.03.2016r. odby³ siê festiwal
piosenki "Od Pilony do Opola". Uczestnicy gminnych
szkó³ z Gronowa Górnego, Nowakowa, Pilony oraz
Wêziny wyst¹pili w trzech kategoriach wiekowych:
kl. I-II, III-IV, V-VI.

ZS Nowakowo, Martyna Mazur ZS Gronowo Górne.
Reprezentantki naszej szko³y: Lena Grzeszczak,
Zuzanna Fidura, Roksana Radoñ, Daria Greloch,
zajê³y w swoich kategoriach wiekowych drugie
miejsca, a Karolina Olewnik trzecie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Gminn¹ Komisjê
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Pierwsze miejsce zajêli: Tymoteusz Budziwojski ZS
Gronowo Górne, Justyna Rychter SP Pilona,
Weronika Koœcianek SP Wêzina, Alicja Kaliciñska
Wieczór poetycki w Wêzinie
W œrodê 9 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej
w Wêzinie odby³ siê Wieczór Poetycki,
zorganizowany przy
wspó³pracy z Gminn¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Komorowie ¯u³awskim.
Spotkanie uœwietni³a swoj¹ obecnoœci¹ lokalna
poetka Pani Zofia Szydzik.
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poezji. Goœæ wieczoru poetka Zofia Szydzik
zapozna³a uczniów ze swoj¹ twórczoœci¹ oraz
rozda³a uczestnikom mnóstwo autografów.
Kameralna atmosfera spotkania przy œwiecach
i du¿e zainteresowanie uczniów sk³aniaj¹
do kontynuacji przedsiêwziêcia.

K.Bohdanowicz

W wieczorze uczestniczy³y dzieci z klas III-VI.
Piêtnaœcioro z nich zaprezentowa³o swoje ulubione
utwory poetyckie, które interpretowali z wielkim
zaanga¿owaniem. Szeroki zakres tematyczny
wprowadzi³ wszystkich obecnych w magiczny œwiat
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Gmina Fakty Wydarzenia
Zimowiska dla dzieci m³odzie¿y
Podczas tegorocznych ferii zimowych
stowarzyszenia Mi³oœników wsi Nowakowo
„Terranova” oraz ART-KOM z Przezmarka
zorganizowa³y pó³zimowiska dla dzieci .

Przezmark

Równie¿ Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
¯u³awskim zorganizowa³a czas naszym milusiñskim
podczas tegorocznych ferii zimowych.
Komorowo ¯u³awskie
Nowakowo

Nowakowo

Wolny czas dzieci spêdza³y na zajêciach
integracyjnych, warsztatach plastycznych, odbywa³y
siê zabawy i konkursy . Stowarzyszenia na
organizacje wypoczynku zimowego dla dzieci
korzysta³y z dotacji z bud¿etu gminy w ramach
tzw. „ma³ych grantów” .
Œwiêto Kobiet
Sta³o siê tradycj¹, i¿ ka¿dego roku niektóre
organizacje spo³eczne w naszej gminie organizuj¹
dla naszych mieszkanek obchody Œwiêta Kobiet.
Dnia 12.03.2016 r. Stowarzyszenie „Dwie wsie” oraz
Stowarzyszenie „Wierzba” w lokalnych œwietlicach
w Wêzinie i Kazimierzowie œwiêtowa³y Dzieñ Kobiet.
Frekwencja dopisa³a. W uroczystoœciach wziê³y
udzia³ Pani Wójt Genowefa Kwoczek
i Przewodnicz¹ca Rady Gminy Elbl¹g Pani Barbara
Bruzdewicz.

Wêzina

D.Bia³obrzeska

Przy s³odkim poczêstunku Panie ze Stowarzyszenia
Wierzba w ramach atrakcji wieczoru pod fachowym
okiem przedstawicielki firmy AVON zg³êbia³y tajniki
kobiecej urody. Stowarzyszenia na organizacjê
obchodów dnia kobiet uzyska³y wsparcie finansowe
w formie dotacji z bud¿etu gminy w ramach tzw.
„ma³ych grantów”.

Kazimierzowo

D.Bia³obrzeska
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Czy wiesz, ¿e ....
Harmonogram zebrañ wiejskich 2016r. na terenie Gminy Elbl¹g
Od 30 marca 2016 r. rozpoczynaj¹ siê zebrania wiejskie na terenie Gminy Elbl¹g. S¹ to zebrania sprawozdawcze
dot. realizacji zadañ w 2015 r. i planach inwestycyjnych na 2016 rok.
Lp.
Miejscowoœæ
Miejsce zebrania
Data
Godzina
1
2

Tropy Elbl¹skie
Nowina, Czechowo

30.03.2016
04.04.2016

16.30
16.30

Œwietlica Tropy Elbl¹skie
Œwietlica Przezmark

3
4

Janów
Komorowo ¯u³awskie

05.04.2016
06.04.2016

16.30
16.30

Œwietlica Janów
Biblioteka Komorowo ¯u³.

07.04.2016

16.30

Szko³a Podstawowa Pilona

08.04.2016

10.00

Szko³a Podstawowa Wêzina

11.04.2016
12.04.2016

16.30
15.30

OSP Weklice
Biurowiec Bielnik Drugi

13.04.2016

16.30

Œwietlica w Przezmarku

14.04.2016

16.30

Zespó³ Szkó³ w Nowakowie

18.04.2016

16.30

Œwietlica Lisów

19.04.2016

16.30

Œwietlica OSP Myœlêcin

20.04.2016

18.00

DPS Krokus we W³adys³awowie

21.04.2016

16.30

Œwietlica Kazimierzowo

25.04.2016

17.00

ZS Gronowo Górne

5

Pilona
D³u¿yna-Klepa-Wêzina-Dru¿no
6
Karczowizna
7 Weklice
8 Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi
Przezmark Wieœ
9
Przezmark Osiedle, Sierpin
Nowakowo,
Czy wiesz, ¿e ...
Nowakowo Trzecie
10 Kêpa Rybacka, Kêpiny Wlk.

11
12
13

14
15
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Nowe Batorowo, Batorowo os.
Nowotki, Cieplice
Lisów - Nowy Dwór
Myœlêcin Pasieki
Nowa Pilona
W³adys³awowo
Adamowo Osiedle
Helenowo
Adamowo - wieœ, Kazimierzowo
Janowo
Gronowo Górne wieœ
Nowe Pole
Gronowo Górne osiedle

Spalanie odpadów
Maj¹c na uwadze zdrowie mieszkañców oraz
ochronê œrodowiska w naszej gminie od 1 lutego br.
przeprowadzane s¹ kontrole palenisk domowych,
szczególnie w budynkach, z których wydobywaj¹cy
siê dym z kominów mo¿e wskazywaæ na spalanie
szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz
pracownik Urzêdu Gminy mog¹ wejœæ do budynku
w celu weryfikacji spalanych w piecu materia³ów.
Osoby, które spalaj¹ odpady musz¹ siê liczyæ
z surowymi karami. Kontrole bêd¹ odbywaæ siê
sukcesywnie w ka¿dej miejscowoœci gminy.
O rozpoczêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do
wyeliminowania palenia odpadów informowaliœmy
za poœrednictwem strony internetowej Urzêdu
Gminy, jak równie¿ rozsy³aj¹c plakaty informacyjne
do ka¿dego So³tysa i Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla.
Podstawy prawne podjêtych dzia³añ:
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21) art. 191 – kto termicznie
przekszta³ca odpady poza spalarni¹ odpadów lub
wspó³spalarni¹ odpadów podlega karze aresztu

(do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. z³); Kodeks Karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) art. 225 § 1 –
kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli
w zakresie ochrony œrodowiska
lub osobie
przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia
wykonanie czynnoœci s³u¿bowej, podlega karze
pozbawienia wolnoœci do lat 3; ustawa z dnia 13
wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze
zm.) i art. 5 ust. 1 pkt 1 - w³aœciciele nieruchomoœci
zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku przez
wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie
tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym; art. 5 ust. 1 pkt.3b pozbywanie siê zebranych na terenie nieruchomoœci
odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych w
sposób zgodny z przepisami odrêbnymi; art. 10 ust. 2
– kto nie wykonuje obowi¹zków wymienionych w art.
5 ust. 1 podlega karze grzywny.
E.Ko³tek

Czy wiesz, ¿e ...
Program RODZINA 500+ w Gminie Elbl¹g
Dnia 01.04.2016 r. wchodzi w ¿ycie ustawa o pomocy
pañstwa w wychowywaniu dzieci. Zadania zwi¹zane
z realizacj¹ tej ustawy na terenie naszej gminy,
wykonywaæ bêdzie Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. Œwiadczenie wychowawcze
w wysokoœci 500 z³ rodzice otrzymaj¹ niezale¿nie od
dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukoñczenia
przez nie 18. roku ¿ycia. W przypadku rodzin
z dochodem poni¿ej 800 z³ netto na osobê wsparcie
otrzyma rodzina tak¿e na pierwsze lub jedyne
dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym
kryterium dochodowe wynosi 1200 z³ netto. Wnioski
mo¿na:
- pobieraæ osobiœcie i sk³adaæ bezpoœrednio w pok.
10 GOPS Elbl¹g (tel. 55/2371065 w. 26 lub 27)
w godzinach urzêdowania tj. od 7.00 do 15.00,
w œrody od 8.00 do 16.00. Wnioski s¹ bezp³atne;
- sk³adaæ przez internet . Do z³o¿enia wniosku on-line
potrzebny bêdzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny
podpis elektroniczny. E-wniosek o œwiadczenie
wychowawcze bêdzie mo¿na z³o¿yæ za pomoc¹
portalu empatia.mrpips.gov.pl , PUE ZUS oraz
bankowoœci elektronicznej.
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od momentu startu
programu, jednak bêd¹ na to trzy miesi¹ce, co
pozwoli unikn¹æ kolejek. Jeœli wniosek zostanie
z³o¿ony w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy trwania
programu, rodzice dostan¹ wyrównanie od
1 kwietnia. Œwiadczenia z trzymiesiêcznym
wyrównaniem bêd¹ wyp³acane tylko wtedy, jeœli
wniosek wp³ynie do 30.06. br. Do programu bêdzie
mo¿na do³¹czyæ w dowolnym momencie, jednak
w kolejnych miesi¹cach œwiadczenie bêdzie
wyp³acane od miesi¹ca, w którym rodzice z³o¿¹
Wniosek.
Œwiadczenie bêdzie przyznawane na rok i co do
zasady okres rozliczeniowy bêdzie trwa³ od 01.10 do
30.09 nastêpnego roku. Wnioski na kolejne okresy
bêd¹ przyjmowane ju¿ od 01.08 danego roku.
D³u¿szy bêdzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie
siê 01.04.2016 r. i trwaæ bêdzie do 30.09. 2017 r.
Dziêki temu rodzice nie bêd¹ musieli sk³adaæ dwóch
wniosków w tym roku, kiedy program wejdzie
w ¿ycie. W przypadku pierwszego okresu

rozliczeniowego trwaj¹cego od 01.04.2016 r. do
30.09.2017 r. podstaw¹ ustalenia prawa do
œwiadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy
2014. Przy nastêpnym okresie trwaj¹cym od
01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. bêd¹ brane pod
uwagê dochody z 2016 roku.
GOPS zobowi¹zuje siê dokonaæ pierwszych wyp³at
jeszcze w kwietniu,
w kolejnoœci sk³adanych
w n i o s k ó w. N a l e ¿ y j e d n a k p a m i ê t a æ , ¿ e
ustawodawca w pierwszym okresie realizacji
programu ( przewiduj¹c znaczne iloœci sk³adanych
wniosków ) wskaza³ , ¿e wyp³ata œwiadczenia
powinna nast¹piæ najpóŸniej 3 miesi¹ce od dnia
z³o¿enia wniosku z prawid³owo wype³nionymi
dokumentami.Œwiadczenie zostanie przekazane
bezpoœrednio na konto wskazane na wniosku przez
rodzica. Wskazanie konta skróci czas oczekiwania
na wyp³atê.
Nale¿y pamiêtaæ 3 wa¿nych zasadach:
1.Zaopatrz siê we wniosek przed dniem 1 kwietnia.
2.Z³ó¿ prawid³owo wype³niony wniosek.
3.Skompletuj niezbêdne za³¹czniki. Jeœli nie wiesz,
co wpisaæ w dan¹ rubrykê, zostaw w niej puste
miejsce i poproœ pracownika o pomoc. Informacje,
których jesteœ pewien (np. dane osobowe) wype³nij
przed przyjœciem do GOPS. Bardzo wa¿ny jest
komplet za³¹czników. Brak choæby jednego
dokumentu skutkowa³ bêdzie koniecznoœci¹ jego
uzupe³nienia, a wiêc przed³u¿y czas oczekiwania na
decyzjê. Œwiadczenie wychowawcze nie bêdzie
wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do
œwiadczeñ z innych systemów wsparcia, dotyczy to
w szczególnoœci œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej,
stypendiów szkolnych, funduszu alimentacyjnego,
œwiadczeñ rodzinnych, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych. Œwiadczenie wychowawcze nie
podlega egzekucji.
Od dnia 1 marca 2016 r. w Warmiñsko-Mazurskim
Urzêdzie Wojewódzkim uruchomiona zosta³a
specjalna infolinia dotycz¹ca Programu "Rodzina
500 Plus". Infolinia czynna jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 8:00 - 15:00. Numer telefonu
infolinii: (55) 237 45 94.

7-latki w szkole
Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty, od
roku szkolnego 2016/2017 obowi¹zkiem szkolnym
bêd¹ objête dzieci od 7 roku ¿ycia. Dziecko 6-letnie
bêdzie mia³o prawo do rozpoczêcia nauki w
pierwszej klasie szko³y podstawowej o ile korzysta³o
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzaj¹cym rok szkolny, w którym ma
rozpocz¹æ naukê w szkole. Jeœli dziecko 6–letnie nie
uczêszcza³o do przedszkola, rodzice równie¿ bêd¹
mogli zapisaæ je do pierwszej klasy, niezbêdna
jednak bêdzie opinia z poradni psychologiczno –
pedagogicznej o mo¿liwoœci rozpoczêcia nauki w
szkole podstawowej. Wprowadzone w ustawie

przepisy przejœciowe umo¿liwiaj¹ kontynuowanie
przez dzieci, które w wieku 6 lat obowi¹zkowo posz³y
do szko³y, nauki w klasach I i II. Zgodnie z tymi
przepisami, na wniosek rodziców, z³o¿ony do koñca
marca 2016 r., w roku szkolnym 2016/2017 naukê w
klasach odpowiednio I i II mog¹ kontynuowaæ dzieci:
urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym
2015/2016 rozpoczê³y naukê w klasie I oraz
urodzone w I po³owie 2008 r., które w roku szkolnym
2015/2016 uczêszczaj¹ do klasy II.
Ustawa
wprowadza obowi¹zek odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6letnie, a znosi ten obowi¹zek w stosunku do 5-latków.

Z.Paw³owski

W.Zuchniewska
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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: 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. 726 799 888
www.bpkomorowo.blogspot.com
Bibkom@gmail.com

Prawo miejscowe

Stawki podatkowe na 2016 rok bez zmian w stosunku do 2015 roku.
A. Stawki podatku od nieruchomoœci na
2016 r. [w z³ za m2]bez zmian w stosunku do
roku 2015
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
d) niezabudowanych objêtych obszarem
rewitalizacji, którym mowa w ustawie z dnia
9 paŸdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.
Z 2015 r , poz. 1777) i po³o¿onych na
terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowê
mieszkaniow¹ , us³ugow¹ lub zabudowê o
przeznaczeniu mieszanym obejmuj¹cym

wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia
wejœcia w ¿ycie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakoñczono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego- 3,00 z³ od 1 m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci
a) mieszkalnych 0,54
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej 18,45
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym 10,68
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielenia œwiadczeñ
zdrowotnych 4,65
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego pozosta³ych 4,25
B. Stawka podatku rolnego na 2016 rok
wynosi 49,00 za 1 dt

C. Stawka podatku leœnego na 2016 rok
wynosi 41,5470 za 1 ha
Stawki za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków
od 01.01.2016 r.
[w z³/m3 brutto]
1) Ceny us³ug dla odbiorców
indywidualnych i jednostek sektora
publicznego:
- woda 4,25
- œcieki 5,15
2) Ceny us³ug dla przedsiêbiorców:
- woda 5,45
- œcieki 6,75
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 2016 , na podatek rolny i leœny do 15 stycznia 2016. Terminy wp³at rat podatków: Osoby prawne podatek
od nieruchomoœci do 31 stycznia 2016 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
inspektor ds. obs³ugi rady gminy 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

