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Z dzia³alnoœci Wójta i Rady Gminy Elbl¹g
W I kwartale 2017 roku Rada Gminy Elbl¹g
obradowa³a na 4 sesjach. Podczas obrad podjêto
18 uchwa³. Wójt Gminy Elbl¹g w tym okresie wyda³a
15 zarz¹dzeñ. Realizuj¹c za³o¿enia bud¿etu na 2017
rok Wójt Gminy Elbl¹g Genowefa Kwoczek
podpisa³a szereg umów m.in. dot. przygotowania
dokumentacji technicznej i projektowej niezbêdnej
do realizacji planowanych zadañ i inwestycji.
Opracowano 7 kompletów projektów budowlanowykonawczych na przebudowy odcinków dróg
gminnych w miejscowoœciach: Gronowo Górne,
Janów, Pilona, Bogaczewo, Bielnik Drugi
i Czechowo, gdzie zaprojektowano poprawê uk³adu
komunikacyjnego, nawierzchni jezdni przez u³o¿enie
nawierzchni bitumicznych oraz rozwi¹zañ
odwodnieniowych pasa drogowego z monta¿em
barier ochronnych i oznakowania drogowego.
Wykonano remont cz¹stkowy nawierzchni drogi
gminnej w m. Janowo od skrzy¿owania przy drodze
krajowej nr 7, wzd³u¿ wa³u rzeki „Nogat” do
zabudowania gospodarczego przy posesji nr 8,
poprzez uzupe³nienie zniszczonej nawierzchni
gruzem betonowym kruszonym. Przygotowano teren

pod budowê pêtli autobusowej oraz placu zabaw
w m. Czechowo. Prace polega³y na wycince
i utylizacji krzewów oraz drobnych drzew z terenu
dzia³ki pod budowê w/w zadania. Wykonano
zasilenie energetyczne wraz z ustawieniem skrzynki
uk³adu pomiarowego do istniej¹cej wiaty
gospodarczej na terenie boiska sportowego
w m. Bielnik Drugi. Otrzymano dotacjê z bud¿etu
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego stosownie
do z³o¿onego wniosku, na realizacjê zadania
inwestycyjnego z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w kwocie 90.000 z³otych
pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101049N
w m. Nowe Pole o d³. 1,10km”. Planowany termin
zakoñczenia inwestycji 30.09.2017r. W dniach od
13.03.2017 r. – 05.04.2017 r. odbywa³y siê na terenie
Gminy Elbl¹g zebrania wiejskie, na których
przedstawiano sprawozdanie z realizacji zadañ
w 2016 r. i planach inwestycyjnych na rok 2017.
W zebraniach wziê³o udzia³ ok. 5% ogó³u
mieszkañców naszej gminy, którzy w sprawach
bie¿¹cych z³o¿yli ok..160 wniosków, g³ównie
z zakresu remontów dróg.

Sukces Gminy Elbl¹g
Gmina Elbl¹g zosta³a liderem rankingu „XIII Konkurs
Jednostek Samorz¹du Terytorialnego - dynamika
wzrostu osób pracuj¹cych Warmia - Mazury”. Tak¹
informacjê og³oszono podczas konferencji
zorganizowanej 27 lutego 2017r. w Olsztynie , której
gospodarzem by³ Marsza³ek Województwa
Warmiñsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Nie by³o to jedyne wyró¿nienie dla naszej gminy.
Zajêliœmy te¿ wysokie drugie miejsce w rankingu
„ J e d n o s t e k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o
Zrównowa¿onego Rozwoju Warmia - Mazury”.
Podczas konferencji uhonorowano gminy, które w
ostatnich latach wykaza³y najwiêksze osi¹gniêcia w
szeroko rozumianym aspekcie zrównowa¿onego
rozwoju i odnotowa³y najwiêksz¹ dynamikê wzrostu.
Wyniki opracowano w oparciu o badania prof. dr.

hab. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki
Warszawskiej, który od 13 lat prowadzi badania nad
zrównowa¿onym rozwojem gmin, miast i regionów.
Otrzymane wyró¿nienia wskazuj¹, ¿e Gmina Elbl¹g,
dziêki zaanga¿owaniu jej w³adz, przy wspó³udziale
lokalnej spo³ecznoœci i wspó³pracy z miejscowymi
przedsiêbiorcami, znalaz³a siê w ostatnich latach na
czele naszego regionu oraz na bardzo dobrym
miejscu w skali kraju (64 miejsce na 1563 gmin
wiejskich w Polsce) pod wzglêdem dynamiki
rozwoju. Wytê¿ona praca i wysi³ek
zosta³y
dostrze¿one i uhonorowane przez organizatora
konferencji - Samorz¹d Województwa i pracowników
naukowych
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.

D.Bia³obrzeska

D.Bia³obrzeska
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Marsza³ek Warmii i Mazur uhonorowa³ so³tysów
W pi¹tek 3 marca 2017 r. w hali wystawienniczej
Expo Mazury w Ostródzie Marsza³ek Warmii i Mazur
Gustaw Marek Brzezin spotka³ siê z delegacjami
so³tysów z ca³ego województwa warmiñskomazurskiego. Okazj¹ do tego spotkania by³o Œwiêto
So³tysów przypadaj¹ce na 11 marca.

spo³ecznoœci lokalnych, inicjuj¹cym dzia³ania
wp³ywaj¹ce na zachowanie dziedzictwa
kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu
wiejskiego, wzrost atrakcyjnoœci turystycznej
obszarów wiejskich, realizowane w ramach ró¿nych
konkursów np. „Aktywna Wieœ Warmii, Mazur
i Powiœla”, „Czysta i piêkna zagroda – estetyczna
wieœ”, „Eko-so³ectwo” Marsza³ek Gustaw Marek
Brzezin wrêczy³ wyró¿nienia. Wœród nich jako jedna
z dwóch z Powiatu Elbl¹skiego zaszczytu dost¹pi³a
So³tys So³ectwa Wêzina Pani Celina Soko³owska.
Wyró¿nionym serdecznie gratulujemy. Uroczystoœæ
zgromadzi³a oko³o tysi¹ca goœci, a uœwietni³ j¹
wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „Kortowo”.
D.Bia³obrzeska

Pan Marsza³ek podkreœli³ rolê so³tysa w strukturach
samorz¹dowych, a tak¿e ¿e „ samorz¹dnoœæ
zaczyna siê w so³ectwie, a so³tys jest pierwszym
odbiorc¹ oczekiwañ mieszkañców, a potem
pierwszym wykonawc¹, zachêcaj¹cym do
wspólnego dzia³ania. So³tys dba o porz¹dek na wsi,
bezpieczeñstwo, kulturê, rozrywkê dla
mieszkañców. Czêsto sam dla swojej spo³ecznoœci
robi to, co w mieœcie wykonuj¹ niekiedy ró¿ne
organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali.
Na ka¿dym szczeblu samorz¹du doceniamy
pañstwa pracê i dzisiaj serdecznie za ni¹
dziêkujemy”.
So³tysom anga¿uj¹cym siê w aktywizowanie

Wygrana
w Plebiscycie
Inwestycje,
remonty Dziennika Elbl¹skiego na
Super So³tysa Powiatu Elbl¹skiego 2017
Pani Anna Dani³owska so³tys so³ectwa MyœlêcinPasieki wygra³a plebiscyt Dziennika Elbl¹skiego
i zosta³a Super So³tysem Powiatu Elbl¹skiego 2017.

w dniu 10 marca 2017 r. Natomiast podczas XXV
Sesji Rady Gminy Elbl¹g w dniu 30 marca 2017r.
Wójt Gminy Elbl¹g Pani Genowefa Kwoczek wraz
z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Elbl¹g Pani¹
Barbar¹ Bruzdewicz wrêczy³y Pani So³tys list
gratulacyjny z ¿yczeniami dalszych
sukcesów
w pracy na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.
D.Bia³obrzeska

Puchar dla Super So³tysa ufundowa³ senator Jerzy
Wcis³a i zosta³ wrêczony podczas uroczystej gali
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Gabinet stomatologiczny w Zespole Szkó³
w Gronowie Górnym
20 marca 2017 r. nast¹pi³o otwarcie gabinetu
stomatologicznego w Zespole Szkó³ w Gronowie
Górnym. W szkole zosta³o wyodrêbnione miejsce,
w którym dzieci uzyskaj¹ fachow¹ pomoc
stomatologiczn¹.

gabinetu jest profilaktyka stomatologiczna dla
dzieci i m³odzie¿y naszej szko³y.
Otwarciu gabinetu towarzyszy³ wystêp uczniów
klas III szko³y podstawowej, którzy zaprezentowali
krótki monta¿ s³owno-muzyczny na temat dbania o
zêby. W uroczystoœci otwarcia gabinetu
uczestniczy³o wielu goœci miêdzy innymi:
przedstawiciele Gminy Elbl¹g, Kuratorium Oœwiaty,
NZOZ „Twoje Zdrowie EL”, Nadleœnictwa Elbl¹g,
dyrektorzy szkó³: Gminy Elbl¹g, Liceum
Plastycznego, lokalna prasa, telewizja.
J.Kurowska

Gabinet zosta³ uruchomiony dziêki wspó³pracy
nawi¹zanej przez zastêpcê dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Gronowie Górnym pani¹ Ma³gorzatê
Bielawsk¹ z NZOZ „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o. o..
G a b i n e t w y p o s a ¿ o n o w n o w o c z e s n y,
specjalistyczny sprzêt. G³ównym celem dzia³ania
Turniej Nowakowo CUP w Nowakowie
W dniu 25.02.2017 odby³y siê coroczne rozgrywki
fina³owe Turnieju Nowakowo CUP 2017.
Po zakoñczeniu wszystkich meczy zespo³y zajê³y
nastêpuj¹ce miejsca:
1. Pretendenci, 2. Major i Przyjaciele, 3. Zakrêceni w
siatce, 4. Rubianka Rubno, 5. MBK Nowakowi, 6.
Merkury, 7. Pawulon Jeg³ownik, 8. FUKS,
9.Salvator1.
Wójt Gminy Elbl¹g ufundowa³ nagród dla wszystkich
zespo³ów oraz puchary i medale dla trzech
pierwszych dru¿yn turnieju. Serdecznie gratulujemy
i zapraszamy na przysz³oroczny Turniej Nowakowo
CUP 2018.
J.Jarzy³o

“Cyber - Bibliotek@” w Gminie Elbl¹g
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
¯u³awskim z fili¹ w Nowakowie uprzejmie informuje,
¿e zakoñczy³a proces komputeryzacji zbiorów
bibliotecznych. Od stycznia 2017 r. czytelnicy
naszych bibliotek maj¹ mo¿liwoœæ pe³nego
przegl¹dania ksiêgozbioru bibliotecznego oraz
zamawiania online wybranych ksi¹¿ek poprzez
stronê internetow¹ Biblioteki Elbl¹skiej (www.elblagmbp.sowwwa.pl). Szczegó³owe informacje
o warunkach korzystania z katalogu elektronicznego
mo¿na uzyskaæ na miejscu w naszych placówkach.
Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek.
B.Krajewska-W¹sik
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Z ¿ycia jednostek organizacyjnych
Ferie zimowe w bibliotece 2017
Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ Gminna Biblioteka
Publiczna w Komorowie ¯u³awskim wraz z Fili¹ w
Nowakowie w dniach 24.01-03.02.2017 r.
zorganizowa³a zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y pod
has³em ”Ferie z Bibliotek¹". Program ferii by³ bardzo
urozmaicony. By³y spotkania z teatrem, zajêcia
plastyczne, warsztaty rêkodzielnicze, kuglarskie,
zajêcia sk³adania papieru czyli nauka origami oraz
warsztaty teatralno-literackie.

warsztatami dzieci bra³y udzia³ w wielu grach
integracyjnych i zrêcznoœciowych. Niema³¹ atrakcj¹
w planie tegorocznych ferii by³y spektakle teatralne
„Stoliczku nakryj siê” i „Wilk i Zaj¹c” w wykonaniu
aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART z
Krakowa. Spotkania w bibliotece pozwoli³y na
ciekawe spêdzenie wolnego czasu dzieciom
pozostaj¹cym w miejscu zamieszkania w okresie
wolnym od nauki szkolnej. Na zakoñczenie
wszystkim wytrwa³ym uczestnikom ferii wrêczono
pami¹tkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dwa
tygodnie ferii minê³y nie tylko przyjemnie, ale twórczo
i aktywnie. I chocia¿ ferie siê skoñczy³y biblioteki
dzia³aj¹, oferuj¹ dobre ksi¹¿ki i serdecznie
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do odwiedzin i
wspó³pracy.
B.Krajewska-W¹sik

W czasie zajêæ uczestnicy spotkañ rozwijali swoj¹
kreatywnoœæ, wykonywali szereg ³adnych i
ciekawych prac techniczno-plastycznych, uczyli siê
wspó³pracy w grupach rówieœników oraz
nawi¹zywali nowe znajomoœci z dzieæmi, które
przyjecha³y na ferie.
Poza zorganizowanymi
Turniej Wiedzy Po¿arniczej
W dniu 28.02.2017 r. w Urzêdzie Gminy Elbl¹g odby³
siê fina³ gminnych eliminacji Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”. W turnieju wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Elbl¹g. W eliminacjach na szczeblu gminnym do
fina³u przyst¹pi³y 22 osoby.

III Wiktoria Turoñ SP Nowakowo.
- gimnazja
Julia Perkowska ZS Gronowo Górne,
II Patrycja Wo³ko³owska ZS Nowakowo,
III Daria Lewowicka ZS w Nowakowie.
Dla pierwszych trzech zawodników
w poszczególnych grupach wiekowych przewidziano
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy
Elbl¹g. 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 oraz zapoznaæ siê
z nowo otwartymi pomieszczeniami œcie¿ki
dydaktycznej "Ognik". Zwyciêzcom serdecznie
gratulujemy.
T.Malesiñski

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.
Z
w
y
c
i
ê
z
c
a
m
i
w poszczególnych grupach zostali:
- szko³y podstawowe
I Wiktoria Wo³ko³owska SP Nowakowo,
II Agnieszka Szaro SP Nowakowo,
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Z ¿ycia jednostek organizacyjnych
Gminny Konkurs Wielkanocny
Pod patronatem Wójta Gminy Elbl¹g zosta³
zorganizowany konkurs wielkanocny na pisankê
tradycyjn¹ oraz palmê wielkanocn¹. Celem konkursu
by³o kultywowanie tradycji ludowych i zwi¹zanych z
nimi obyczajów oraz poznanie Ÿród³a ludowej tradycji
jak¹ jest zdobienie jaj i wykonanie palm
wielkanocnych. Na konkurs wp³ynê³o ogó³em
71 prac, w tym: 22 palmy i 49 pisanek wykonanych
przez 69 uczestników z placówek oœwiatowych
gminy Elbl¹g, jak równie¿ prace doros³ych twórców
ludowych z Gronowa Górnego, Nowakowa,
Nowego Batorowa oraz z Nowiny. Nades³ane prace
konkursowe zosta³y podzielone na piêæ kategorii
wiekowych. W tych kategoriach osobno oceniano
pisanki i palmy wielkanocne. Komisyjna ocena prac
konkursowych nast¹pi³a w dniu 30 marca. Jury
pracowa³o w sk³adzie: artysta plastyk, nauczyciel
rysunku, malarstwa i rzeŸby w Liceum Plastycznym
w Gronowie Górnym, kierownik Dzia³u Literatury
M³odzie¿owej Biblioteki Elbl¹skiej oraz kierownik
Dzia³u Literatury dla Doros³ych Biblioteki Elbl¹skiej.
Komisja ocenia³a g³ównie: walory estetyczne,
oryginalnoœæ, pomys³owoœæ, w³asn¹ koncepcjê oraz

zgodnoœæ z tradycj¹ ludow¹. Zapraszamy do
zapoznania siê z pe³n¹ list¹ osób nagrodzonych na
s t r o n i e w w w. g m i n a e l b l a g . p l
i www.bpkomorowo.blogspot.com. Laureatom
gratulujemy i zapraszamy do konkursu za rok!
B.Krajewska-W¹sik

Inicjatywy mieszkañców
Stowarzyszenie „Dwie wsie” na targach
rolniczych w Ostródzie
Na zaproszenie Urzêdu Marsza³kowskiego
w Olsztynie 11 lutego 2017 r. Stowarzyszenie
"Dwie Wsie" zaprezentowa³o siê na dorocznych
targach rolniczych w Ostródzie.

Impreza ta ³¹czy³a dwie wystawy - Mazurskie Agro
Show oraz Targi Hodowlane Zagroda, a tak¿e swoje
stoiska mieli przedsiêbiorcy szczyc¹cy siê znakiem
Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur i Powiœla.
I w³aœnie w takim otoczeniu "Dwie Wsie" mia³y swoje
stoisko, gdzie Pani Prezes Joanna W³odarska
i radna Jadwiga Ciszewska prezentowa³y nasze
tradycyjne chleby na zakwasie, sery ¿u³awskie
a tak¿e atrakcje Gminy Elbl¹g. Stoisko cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem. Specja³ów skosztowa³
Marsza³ek Województwa Warmiñsko Mazurskiego
Pan Gustaw Marek Brzezin, Prezes Zarz¹du
Warmiñsko- Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel
i dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie pan Jaros³aw
Sarnowski. Udzia³ w targach zosta³ dofinansowany
z bud¿etu gminy Elbl¹g.
J.W³odarska

Obchody Dnia Kobiet
Jak co roku, w œwietlicy wiejskiej w Wêzinie
Stowarzyszenie "Dwie Wsie" zorganizowa³o
obchody Dnia Kobiet. By³y makija¿e wykonywane
przez konsultantki Avonu, by³y konkursy
z nagrodami, tañce, mnóstwo œmiechu i rozmów.
Równie¿ Stowarzyszenie Wierzba zorganizowa³o
Paniom poczêstunek i dobr¹ zabawê w œwietlicy
w Kazimierzowie. Obchody te nasze Stowarzyszenia
zorganizowa³y przy wsparciu finansowym z bud¿etu
Gminy Elbl¹g.
J.W³odarska
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Czy wiesz, ¿e .....
Indywidualne numery rachunków bankowych
Wójt Gminy Elbl¹g zawiadamia, i¿ w celu
usprawnienia ewidencji dokonywanych wp³at zosta³y
utworzone indywidualne numery rachunków
bankowych s³u¿¹cych do dokonywania wp³at z
tytu³u: podatków od osób fizycznych, podatków od
osób prawnych, podatków od œrodków
transportowych, op³aty za gospodarowanie
odpadami, dzier¿awy indywidualnej gruntów,
u¿ytkowania wieczystego gruntów. Ka¿dy
zobowi¹zany otrzyma informacjê o nadanym
Reforma oœwiaty - zadania po stronie organu
prowadz¹cego
Dnia 14 grudnia ub.r. Sejm uchwali³ ustawy – Prawo
oœwiatowe oraz Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Prawo oœwiatowe, które zmieniaj¹ funkcjonowanie
dotychczasowego sytemu oœwiaty.Pierwsze
regulacje przejœciowe wesz³y ju¿ w ¿ycie, a nowy
system bêdzie wdra¿any od 1 wrzeœnia 2017r.
Zmiany rozpoczn¹ siê od roku szkolnego 2017/2018,
wówczas uczniowie koñcz¹cy klasê VI szko³y
podstawowej bêd¹ podlegaæ promocji do klasy
VII szko³y podstawowej. Rozpocznie siê tym samym
wygaszanie gimnazjów – nie bêdzie do nich
prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019
ostatni rocznik dzieci klas III ukoñczy gimnazjum,
a z dniem 1 wrzeœnia 2019 r. w ustroju szkolnym nie
bêd¹ funkcjonowaæ gimnazja.
Z dniem 1 wrzeœnia 2017 r. dotychczasowa
szeœcioletnia szko³a podstawowa staje siê
oœmioletni¹ szko³¹ podstawow¹, a organ stanowi¹cy
jednostki samorz¹du terytorialnego zobowi¹zany
bêdzie w terminie do 30 listopada 2017 roku
stwierdziæ to przekszta³cenie w drodze uchwa³y.
Lp.

Nazwa szko³y

numerze rachunku. W przypadku podatku od osób
fizycznych indywidualny numer rachunku znajduje
siê w decyzji wymiarowej. Ponadto informujemy
Pañstwa, i¿ w/w wp³at mo¿na dokonywaæ w kasie
Urzêdu Gminy Elbl¹g. Na dotychczasowo
o b o w i ¹ z u j ¹ c y n u m e r k o n t a :
95-1440-1101- 0000-0000-1393-4697 wp³at mo¿na
dokonywaæ tylko do 31.12.2017 r.
W.Kotkowska

Oznacza to, ¿e z dniem 1 wrzeœnia 2017 roku
uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej
szeœcioletniej szko³y podstawowej staj¹ siê
uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami
oœmioletniej szko³y podstawowej. W dniu 1 wrzeœnia
2017 r. w oœmioletniej szkole podstawowej
rozpoczn¹ naukê pierwsi uczniowie klasy VII
(absolwenci klasy VI dotychczasowej szeœcioletniej
szko³y podstawowej), którzy 1 wrzeœnia 2018 r. bêd¹
pierwszymi uczniami klasy VIII tej szko³y. Zgodnie
z art. 210 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê - Prawo oœwiatowe, Rada Gminy Elbl¹g po
u z y s k a n i u p o z y t y w n e j o p i n i i Wa r m i ñ s k o
Mazurskiego Kuratora Oœwiaty w dniu 30 marca
2017 r. podjê³a uchwa³ê Nr XXV/182/2017 w sprawie
dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego. Przyjête w uchwale
rozwi¹zania nie wnosz¹ zmian do dotychczasowych
granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych
prowadzonych przez Gminê Elbl¹g i przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:

Granice obwodu szko³y
Nowakowo, Nowakowo Trzecie, Nowotki, Cieplice,
Kêpiny Wielkie, Kepa Rybacka, Batorowo, Nowe
Batorowo, Bielnik Drugi, Jagodno

1

Publiczna Szko³a Podstawowa w Nowakowie

2

Publiczna Szko³a Podstawowa w Pilonie

Pilona, Myœlêcin, Pasieki, Nowa Pilona, Bogaczewo,
Weklice, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin

3

Publiczna Szko³a Podstawowa w Wêzinie

D³u¿yna, Karczowizna, Dru¿no, Klepa, Janów,
Komorowo ¯u³¹wskie, Lisów, Nowy Dwór, Wêzina

4
Publiczna Szko³a Podstawowa w Gronowie
Górnym

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Prawo
oœwiatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60), z dniem
1 wrzeœnia 2017 roku dotychczasowe szeœcioletnie
szko³y podstawowe stan¹ siê oœmioletnimi szko³ami
podstawowymi. W przypadku zespo³ów szkó³,
w sk³ad których wchodz¹ dotychczasowe
szeœcioletnie szko³y podstawowe i dotychczasowe

Adamowo, Adamowo Osiedle, Bielnik Pierwszy,
Czechowo, Helenowo, Gronowo Górne, Kazimierzowo,
Janowo, Nowina, Nowe Pole, Raczki Elbl¹skie, Tropy
Elbl¹skie, W³¹dys³awowo
gimnazja, z dniem 1 wrzeœnia 2017 r., zespo³y te,
zgodnie z art. 191 ust. 1 w/w ustawy, stan¹ siê
oœmioletnimi szko³ami podstawowymi, gdzie przez
nastêpne dwa lata bêdzie trwa³ proces wygaszania
gimnazjów.
A.Wójtowicz
7

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
z-ca Dyrektora: Ma³gorzata Bielawska
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
z-ca Dyrektora: Bartosz Pfeiffer
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 2017 rok bez zmian w stosunku do 2016 roku.
A. Stawki podatku od nieruchomoœci na
2
2017 r. [w z³ za m ]bez zmian w stosunku do
roku 2016
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 4,54
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- 2,98 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 10,59
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielenia œwiadczeñ
zdrowotnych 4,61
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego pozosta³ych 4,25
3) od budowli -2% ich wartoœci

B. Stawka podatku rolnego na 2017 rok
wynosi 49,00 za 1 dt
C. Stawka podatku leœnego na 2017 rok
wynosi 42,0222 za 1 ha
Stawki za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków
od 01.01.2017 r. [w z³/m3 brutto]
1) Ceny us³ug dla odbiorców
indywidualnych i jednostek sektora
publicznego:
- woda 4,97
- œcieki 5,67
2) Ceny us³ug dla przedsiêbiorców:
- woda 6,26
- œcieki 7,40
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 2017 , na podatek rolny i leœny do 15 stycznia 2017. Terminy wp³at rat podatków: Osoby prawne podatek
od nieruchomoœci do 31 stycznia 2017 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

