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Gmina. Fakty, wydarzenia

XV Dożynki Gminne.
26 września odbyły się 15 Dożynki Gminne. Tym razem
uroczystości święta plonów były w Nowakowie na terenie Zespołu Szkół
w Nowakowie. Dożynki zostały poprzedzone uroczystą sesją Rady Gminy
Elbląg, na której uchwalono insygnia władzy oraz przyznano tytuł
"Przyjaciela Gminy Elbląg" Ryszardowi Zagalskiem. Uroczysta msza św.
dożynkowa została odprawiona w Cieplicach przez ks. Stanisława
Białego.

Po mszy uroczystości dożynkowe przeniosły
się na teren Zespołu Szkół w Nowakowie.
Oryginalny obrzęd dożynkowy został
przygotowany przez społeczność lokalną
i poprowadzony przez Annę Filipowicz
i Aleksandrę Turoń.
W tym roku Starostami Dożynek zostali
Państwo Ewa i Bartłomiej Turoń prowadzący
od 17 lat 25 ha gospodarstwo rolne w
miejscowości Nowe Batorowo i specjalizujące
sie w uprawie zboża, buraków cukrowych i ziemniaków. Prowadzą hodowlę trzody chlewnej w ilości 70 sztuk.
Gospodarstwo Państwa Turoniów prężnie się rozwija i stanowi dobrą wizytówkę naszego rolnictwa.
Podczas dożynek dzieci mogły bezpłatnie korzystać z dmuchanego zamku oraz basenu z piłkami. Nie zabrakło
także konkurencji sportowych przygotowanych przez organizatorów z Nowakowa. 1 miejsce w konkursie wieńców zajął
wieniec z Nowakowa wykonany przez Panią Annę Filipowicz. W części artystycznej występowali: Zespół Nadwiślanie,
K.Markiewicz i E.Kozłowska, S.Żuchowska, P.Gawin, Zespół "Veki" z Elbląga.

Wizyta przyjaciół z Barssel

Jacek Boruszka

W dniach 30.07.2010 r. - 2.08.2010 r. na terenie Gminy Elbląg przebywała delegacja z partnerskiej Gminy Barssel
w Niemczech. Do Gminy Elbląg
przyjechali:
Bernd Schulte, Burmistrz
Rolf Sauerwein, Przewodniczący Rady
Josef Wagner, Zastępca Burmistrza
Joachim Dahlke, Członek Rady
Johannes Budde, były Burmistrz
Ludger Elsen, mieszkaniec
Arno Baumann, Pierwszy Radny.
Przedstawiciele Gminy Barssel
wzięli m.in. udział w uroczystym
poświęceniu
oraz
otwarciu
rozbudowanej strażnicy OSP
w Weklicach. W sobotę 31 lipca
odbyło się robocze spotkanie
w Urzędzie Gminy Elbląg, na którym
poruszane były sprawy bieżącej
współpracy pomiędzy gminami
Barssel i Elbląg.
Jacek Boruszka

Promocja na Jarmarku

13 sierpnia podczas Jarmarku
Św. Dominika w Gdańsku Gmina
Elbląg przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komorowie Żuławskim zorganizowała stoisko promujące
walory turystyczne oraz możliwości inwestycyjne Gminy Elbląg. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Jacek Boruszka
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Z działalności Rady Gminy

Uroczysta Sesja Rady Gminy Elbląg
W dniu 26 września w Zespole
Szkół w Nowakowie odbyła się
uroczysta sesja Rady Gminy Elbląg
poprzedzająca XV Dożynki Gminne.
Podczas sesji Radni Gminy Elbląg
uchwalili jednogłośnie Uchwałę Rady
Gminy Elbląg ustanawiającą insygnia
władzy dla Przewodniczącego Rady
oraz Wójta. Insygnia zostały
wykonane
przez
pracownię
plastyczną
Pana
Zygmunta
Tadrowskiego w Elblągu.
Zaprojektowano i wykonano dwa
łańcuchy, dla Wójta Gminy w kolorze
złotawym a dla Przewodniczącego
Rady Gminy w kolorze srebrnym.
W obydwu przypadkach herb
zawiera, zgodnie z motywem
heraldycznym, wiewiórkę siedzącą
na gałązce leszczyny z trzema liśćmi.
Wiewiórka trzyma w łapkach listek
czterolistnej koniczyny. Wokół herbu
znajdują się labry z motywem
akantowym upiększające jego obrzeże. Na herbarzu jest zamocowana główka z napisami "Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg" oraz "Wójt Gminy Elbląg", a nad nią gniazdo z bursztynem szlifowanym, który przypomina nam, że na tych
terenach są duże pokłady tego surowca, a także o szlaku bursztynowym przebiegającym przez te tereny. Od główki z
prawej i lewej strony znajdują się ogniwa koronkowe, w których wmontowane są elementy z herbarza tj. liście leszczyny
i koniczyna. Insygnia władzy Gminy Elbląg w postaci ozdobnych łańcuchów ceremonialnych, jako symbolu najwyższej
władzy w Gminie, będą wykorzystywane podczas uroczystych sesji Rady Gminy oraz podczas ważnych uroczystości z
okazji świąt państwowych i lokalnych.
Podczas tej samej sesji Radni przyznali tytuł "Przyjaciela Gminy Elbląg" Panu Ryszardowi Zagalskiemu, Przewodniczącemu
Rady Powiatu Elbląskiego. Tytuł ten przyznawany jest osobom, za szlachetną postawą i bezinteresowną działalność
społeczną na rzecz mieszkańców, która oprócz powszechnego szacunku daje także wyraz nierozerwalnych więzi z Gminą
Elbląg.
Jacek Boruszka

Odpustowo i integracyjnie w Przezmarku
W niedzielę, 12 września na terenie rekreacyjnym w Przezmarku odbył się festyn odpustowo-integracyjny. Imprezę
zorganizowali członkowie nowopowstałego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego "ART-KOM" z Komorowa Żuławskiego
oraz mieszkańcy samego Przezmarka. Sympatyczną atmosferę w czasie festynu stworzyły dzieci, młodzież i doroślimieszkańcy Przezmarka i sąsiednich miejscowości, należących do Parafii Podwyższenia Krzyża w Przezmarku. W programie
imprezy nie zabrakło wielu konkursów i konkurencji sportowych. Był konkurs plastyczny" ŻYJĘ ZDROWO -JEM
KOLOROWO i konkurs kulinarny- na najsmaczniejsze ciasto. Ich zwycięzców obdarowano cennymi nagrody.
Sami członkowie stowarzyszenia wystawili stoiska gastronomiczne, które cieszyły się dużym powodzeniem. Można
było spróbować grochówki, kiełbaski i kaszanki z grilla, swojskiego jadła , różnorodnych ciast i napojów.
Wśród przeprowadzonych konkurencji sportowych dużo pozytywnych emocji i zdrowej rywalizacji dostarczyły:
"rzut beretem", "rzut podkową", " bieg w workach", czy też zbiorowa konkurencja w "przeciąganiu linią".
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też loteria dla dzieci oraz stoisko z rękodziełem wykonanym przez członków
Stowarzyszenia "ART.-KOM". Dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych były: zamek dmuchany- zjeżdżalnia oraz "kąpiele"
w suchym basenie z kolorowymi kulkami. Muzycznie czas umilali wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury z Komorowa
Żuławskiego. Na scenie swój talent prezentowała: Klaudia Markiewicz, Ewelina Kozłowska, Sandra Żuchowska oraz
Piotr Gawin- artysta, który swym śpiewem roztańczył całą publiczność.
Warto zaznaczyć, że jednym z inicjatorów festynu parafialnego był mieszkaniec Przezmarka, radny Zenon Marcińczuk,
który wykazał się dużym zaangażowaniem w jego organizacji. Współorganizatorem festynu był Gminny Ośrodek Kultury
w Komorowie Żuławskim. Serdecznie dziękujemy również za pomoc w przygotowaniach i realizacji imprezy: Urzędowi
Gminy w Elblągu, Szkole Podstawowej w Pilonie oraz prywatnym osobom, którzy przyczynili się do organizacji festynu.
Irena Marcińczuk
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Z życia gminnej jednostki organizacyjnej

Półkolonie letnie w Szkole w Pilonie 28.06 - 2.07.2010 r.
Pierwszy tydzień wakacji 40 uczniów z naszej szkoły
spędziło go na zorganizowanej dla nich 5-dniowej
Półkolonii Letniej. Podczas półkolonii codziennie
wyjeżdżaliśmy na wycieczki, dzięki którym poznaliśmy
najbliższą okolicę, środowisko przyrodnicze, tradycje,
zabytki kultury i krótką historię naszego kraju.
Poniedziałek spędziliśmy we Fromborku - mieście
Mikołaja Kopernika. We fromborskim planetarium
poznaliśmy bliżej naszego wybitnego, polskiego
Astronoma - Jego życie i wspaniałe odkrycia. Z wieży
wodnej podziwialiśmy wspaniałą panoramę Fromborka,
a następnie płynęliśmy statkiem po Zalewie Wiślanym.
Wtorek upłynął nam na "błogim, wakacyjnym lenistwie"
na plaży w Stegnie. Słońce, piasek, szum fal, ...to było
to!!! W środę zwiedzaliśmy ZOO w Gdańsku - Oliwie.
Różnorodność egzotycznych zwierząt, gadów i ptaków
przykuwała naszą ciekawość. Jak zwykle najdłużej
zatrzymaliśmy się przy klatce z małpami i patrzyliśmy na ich "popisy" zręcznościowe na linach. Niektórzy z nas mieli
okazję być po raz pierwszy w gdańskim ZOO. Zrobione przez nas zdjęcia tych ciekawych zwierząt będą wspaniałą
pamiątką z pobytu w ogrodzie zoologicznym. Czwarty dzień naszego kolonijnego pobytu spędziliśmy m.in. w Multikinie
w Elblągu, oglądając film w wersji 3D pt: "Toy Story 3". Po kinie spacerowaliśmy po "elbląskiej starówce", jedząc pyszne
lody. W ostatnim dniu, w piątek byliśmy w "Nowej Holandii" k/Elbląga. Przejażdżka bryczką konną i płynięcie statkiem
to jedne z atrakcji tego przedpołudnia, a na koniec mogliśmy "wyładować swoją energię" na placu rekreacyjno - sportowym,
wśród kolorowych piłeczek, na przeplotniach, trampolinie itd. Dla pokrzepienia żołądka, na półkolonii nie zabrakło
także pysznych posiłków (mieliśmy śniadanie, obiad i podwieczorek), przygotowanych przez nasze kucharki.... Pod
nadzorem naszych kolonijnych wychowawczyń - pani Aleksandry Bałdygi (grupy I) i pani Mirosławy Bachanek (grupy
II) oraz kierownika półkolonii pani Beaty Narloch miło spędziliśmy wakacyjny czas, odpoczywając
po całorocznej, szkolnej nauce. Półkolonia dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń, poszerzyła naszą wiedzę
z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego. Na pewno będziemy JĄ miło wspominać!!!!!
Edyta Rokita

Kulturalna Edukacja
W Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim
trwa realizacja projektu "Kulturalna edukacja". Dzieci z Gminy
Wiejskiej Elbląg-zainteresowane rozwojem swoich
zainteresowań i umiejętności w zakresie plastyki, teatru i tańcabiorą udział w zorganizowanych warsztatach artystycznych.
Projekt polega na organizacji warsztatów edukacyjnych dla
30 dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Elbląg.
Są to warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne oraz warsztaty
taneczne, z których każde cyklicznie odbywają się dwa razy w
miesiącu w Świetlicy w Przezmarku oraz w siedzibie GOK w
Komorowie Żuławskim. Oprócz tego młodzi ludzie wyjeżdżają
na spektakle teatralne do różnych teatrów w Polsce.
Niezwykłych wrażeń dostarczyła zorganizowana
w sobotę, tj. 28 sierpnia br. wycieczka do teatru muzycznego
do Warszawy na musical "METRO" w Studio Buffo. Dodatkowo
dzieci zwiedziły również Łazienki Królewskie. We wrześniu i
październiku zaplanowano wyjazd do Muzeum Narodowego
do
Gdańska,
wystawę
prac
malarskich
oraz organizację przedstawienia teatralnego dla mieszkańców
naszej gminy.
Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród 30-osobowej grupy dzieci i młodzieżymieszkańców Gminy Elbląg w dziedzinie edukacji kulturalnej poprzez wsparcie inicjatyw ukierunkowanych
na rozwój zdolności w tym zakresie.
Realizacja projektu potrwa do końca 2010 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, przy udziale
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na jego
realizację Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim pozyskał kwotę 50 000 zł.
Irena Marcińczuk
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Młodzież i jej sukcesy

Sezon piłkarski sierpień - wrzesień 2010.
Od sierpnia 2010r. do rozgrywek ligi B-klasy w piłce nożnej seniorów przystąpiły trzy drużyny z terenu gminy
Elbląg tj: Zagłada Lisów, Zalew Gmina Elbląg, Orzeł Przezmark. Drużyną, która debiutuje w rozgrywkach jest drużyna
z Przezmarka. To, czy zespół przystąpi do rozgrywek nie było wiadomo do ostatniego dnia zgłoszeń. Jednak drużyna
zgłosiła się i została zakwalifikowana przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Z uwagi na nie wymiarowe boisko
w Przezmarku zespół z tej miejscowości rozgrywa swoje mecze na gminnym boisku w Lisowie. Boisko w Przezmarku
wymaga remontu, co w przyszłości pozwoli na rozgrywanie meczy na własnym terenie i przy własnej publiczności.
W 2010 roku przy boisku do piłki nożnej w Lisowie został zakupiony przez Urząd Gminy i postawiony mały
budynek z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników. Prace remontowe budynku przeprowadzają zawodnicy Zagłady
Lisów. Mieszkaniec Lisowa Pan Jerzy Biszko nieodpłatnie przekazał na teren boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej
siedziska z autobusów. Przy wsparciu Urzędu Gminy w Elblągu Pan Biszko zamontował siedzenia również nieodpłatnie.
W bieżącym roku drużyna Zalew Gmina Elbląg pozyskała sponsora: Firmę MAG-RON z Batorowa. Dzięki sponsorowi
drużyna uzyskała nowy sprzęt sportowy i wsparcie w utrzymaniu nawierzchni trawiastej boiska i drogi dojazdowej.
W miesiącu lipcu 2010 r. po Walnym Zebraniu nowym Prezesem Klubu Zalew Gmina Elbląg została Pani Magdalena
Van Mujien.
Po ubiegłorocznym sponsorowaniu 20 drewnianych ławeczek zamontowanoch na boisku piłkarskim w Batorowie
przez Firmę Tartak Jagodno - Artura i Ryszarda Zagalskich w bieżącym roku Panowie zdecydowali się z powierzonych
materiałów wybudować budynek socjalny, gdzie zmieszczą się 2 szatnie dla drużyn i szatnia dla sędziego. W składaniu
drewnianych elementów oprócz pracowników Tartaku- Jagodno uczestniczyli sami zawodnicy drużyny Zalew Gmina
Elbląg.
Jerzy Jarzyło

Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
W dniu 16 września 2010r. na boisku piłkarskim "Orlik 2012"
w Gronowie Górnym został rozegrany Turniej Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. W turnieju uczestniczyło ok. 100 dzieci
z terenu gminy Elbląg i Tolkmicko. Rozgrywki były rozgrywane
w różnych kategoriach wiekowych. Wyniki turnieju przedstawiały
się następująco:
Chłopcy kategoria wiekowa 9-10 lat : Końcowa klasyfikacja : 1.
Tolkmicko, 2. Gronowo Górne, 3. Węzina
Chłopcy kategoria wiekowa 11-12 lat : Końcowa klasyfikacja : 1.
Gronowo Górne , 2. Nowakowo, 3. Tolkmicko, 4. Węzina
Dziewczęta kategoria wiekowa 11-12 lat : Końcowa klasyfikacja : 1.
Nowakowo, 2. Gronowo Górne, 3. Tolkmicko, 4. Węzina
Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
koszulki.
Jerzy Jarzyło

Plac zabaw w Gronowie Górnym oraz Bielniku Drugim.
W Gronowie Górnym w lipcu br. powstał nowy plac zabaw. Znajduje się na nim 9 nowych certyfikowanych
urządzeń zabawowych takich jak: wieża ze zjeżdżalnią, huśtawki, piaskownica, zabawki na sprężynie, mały sklepik,
domek, podest stały z rampami wejściowymi, a także 4 drewniane ławki i jeden stół z ławami. Nowe urządzenia zabawowe
wykonane są z kolorowych, drewnianych elementów, przez co zarówno swoim wyglądem jak i funkcjonalnością zachęcają
najmłodszych do radosnej zabawy.
Nowy plac zabaw powstał również w miejscowości Bielnik Drugi, we wrześniu zakupiono 3 nowe certyfikowane
urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka ważka, huśtawka podwójna, bujak na sprężynie.
Aleksandra Kula
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Najczęściej zadawane pytania

Wybory Samorządowe 2010
Rok 2010 to rok wyborów samorządowych. Wójt i radni 12 listopada zakończą swoją kadencję. Termin kolejnych
wyborów samorządowych to 21 listopada 2010 r.
Głosowanie odbywać się będzie w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w godz. 8:00-22:00
Wiesława Bęben

Wykaz okręgów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300
Elbląg, pokój nr 1, tel. 55 234-18-84

Nowoczesna tablica interaktywna
Dzięki szczodrości Banku Pocztowego, Zespół Szkół w Nowakowie otrzymał tablicę interaktywną. Uroczyste
przekazanie tablicy interaktywnej z udziałem przedstawicieli Banku Pocztowego, Dyrektora Oddziału w Elblągu Pana
Rafała Binko i Pani Wójt Genowefy Kwoczek nastąpiło dniu 01.09.2010 r. Pomimo tego, że tablica znajduje się w sali
językowej, korzystają z niej wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Nasi podopieczni - 217 uczniów ze Szkoły Podstawowej
i Gminnego Gimnazjum, mogą teraz w sposób niezwykle interesujący, inspirujący, a przede wszystkim efektywny zdobywać
wiedzę podczas lekcji. My, Pedagodzy już zauważyliśmy wzrost aktywności uczniów, którzy bardzo chętnie korzystają
z nowości technicznych, lepsze rezultaty na sprawdzianach oraz zdecydowanie większą motywację uczniów do nauki,
która, dzięki tablicy, stała się pasjonującą przygodą.
Bogusław Milusz
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Czy wiesz, że ?

Dożynki Powiatowe w Młynarach
W tym roku gospodarzem powiatowego święta
plonów było miasto i gmina Młynary. Program
imprezy był bardzo urozmaicony, tak że każdy mógł
znaleźć dla siebie coś interesującego. Uroczystości,
tradycyjnie, rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą
celebrowaną przez bpa Jana Styrnę. Wspaniałą
oprawę muzyczną zapewnił elbląski chór Cantata.
Następnie barwny korowód, prowadzony przez
orkiestrę dętą z Zielonki Pasłęckiej, przemaszerował
ulicami Młynar na płytę stadionu sportowego, gdzie
o godzinie 14:00 rozpoczął się festyn dożynkowy.
Niezwykle widowiskowy okazał się turniej gmin, na
który złożyły się tak nietypowe konkurencje, jak
pchanie ciągnika, toczenie opony ciągnikowej,
polowanie na stonkę, rzut dyszlem i żniwny slalom.
Drużyny bardzo dzielnie rywalizowały i ofiarnie walczyły do samego końca. Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło
reprezentacji gminy Elbląg, na dalszych pozycjach uplasowały się reprezentacje gmin Godkowo, Markusy i Pasłęk.
Wieczorną część festynu wypełniły koncerty zespołów reprezentujących różne gatunki muzyki popularnej. Wśród nich
niewątpliwie największą atrakcją był występ zespołu ABBA Cover, który nie zawiódł miłośników szwedzkiej grupy
i porwał do tańca dużą część publiczności. Miłą niespodzianką był występ utalentowanej grupy młodzieży z Aniołowa,
która przedstawiła swój bajeczny "teatr ognia". Najbardziej wytrwali bawili się w Młynarach do późnych godzin nocnych.

Festyn rodzinny w Lisowie

źródło: http://www.powiat.elblag.pl/

W sobotę 17 lipca 2010 roku
odbył się pierwszy Festyn Rodzinny
w Lisowie. Organizatorami tego
wydarzenia był Urząd Gminy w
Elblągu,
Stowarzyszenie
"Lisowianka" oraz mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
Już od godz. 10:00 na boisku w
Lisowie rozgrywany był Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Elbląg. Zgłosiło się do niego sześć
drużyn. Po rozegraniu wielu
emocjonujących meczy końcowa
klasyfikacja wyglądała następująca:
I miejsce -Team Jelonki, II miejsce
Szalone Jogurty Elbląg, III miejsce
United Drinkers Elbląg, IV miesjce Młode Wilki, V miejsce Aniołki
Zagłady, VI miejsce Zagłada Lisów.
Od południa wszyscy mogli wziąć
udział w konkurencjach sportoworekreacyjnych: rzucie podkową,
skokach na piłce z uszami, na
skakance, slalomie piłką. Wśród
najmłodszych uczestników największym zainteresowaniem cieszyło się łowienie plastikowych rybek. A wszystkie
konkurencje oczywiście były nagradzane. Dużą atrakcją okazał się również paintball. Duzi i mali próbowali swoich sił
w strzelaniu do celu. Można było również przejechać się na koniu albo na motorze, przymierzyć strój policyjny i zrobić
zdjęcie. Dla lubiących "ryzyko" była loteria fantowa bez ryzyka, bo każdy los wygrywał. Zaś dla smakoszy przygotowano
coś dla podniebienia: wojskowa grochówka, kiełbaska z grilla, naleśniki, lody i inne pyszności. Wszystko oczywiście
pyszne! A wszystkie te przyjemności przy świetnej muzyce i występach wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury. Festyn
uświetniła Pani Krystyna Murawska - Sekretarz Gminy Elbląg w imieniu Pani Wójt - Genowefy Kwoczek, przywitała gości
i życzyła miłej zabawy. Na koniec został rozegrany mecz piłki nożnej - kawalerzy kontra żonaci. Wygrali kawalerzy, a
żonaci obiecali rewanż w przyszłym roku. Trzeba jednak przyznać, że mecz był widowiskowy.
Jerzy Jarzyło
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Gminne Jednostki
Jednostki Organizacyjne
Organizacyjne
Gminne
Urząd Gminy Elbląg
Wójt: Genowefa Kwoczek
Zastępca: Zygmunt Tucholski
Sekretarz: Krystyna Murawska
Skarbnik: Wioletta Kotkowska
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
tel. (055) 234-18-84, (055) 234-18-86
fax. 055 234-08-71
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa: 8:00-16:00
www.gminaelblag.pl
Zespół Szkół w Nowakowie
Dyrektor: Bogusław Milusz
Nowakowo 47,
82-310 Elbląg 2
tel. (055) 231-27-93
www.zsnowakowo.gminaelblag.pl
zsnowakowo@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Pilonie
Dyrektor: Edyta Rokita
Pilona, 82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 231-29-28
www.sppilona.gminaelblag.pl
sppilona1@interia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Zbigniew Pawłowski
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa: 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
Gimnazjum w Gronowie Górnym
Dyrektor: Kazimiera PierzyńskaCzujwid
ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 236-60-08
www.gimgg.gminaelblag.pl
gimgronowo@vp.pl
Szkoła Podstawowa w Węzinie
Dyrektor: Krystyna Bohdanowicz
Węzina, 82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 231-10-02
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor: Irena Marcińczuk
Komorowo Żuławskie 6,
82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 231-10-55
www.gok.gminaelblag.pl
gok6@op.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
w Gronowie Górnym
Dyrektor: Zenon Chmiel
ul. Szmaragdowa 5,
82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 233-32-26
www.sp1gg.gminaelblag.pl
spnr1gg@gmail.com
Urząd Gminy Elbląg
BOŚ S.A. O/Elbląg
20 1540 1274 2019 5243 2488 0001
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

Prawo miejscowe
miejscowe
Prawo
A. Stawki podatku od nieruczęści zajętych na prowadzenie
Stawki za zaopatrzenie w wodę
chomości na 2010 r. [w zł za m2]
działalności gospodarczej - 15,70,
i odprowadzenie ścieków
1.) od gruntów:
c.) zajętych na prowadzenie
obowiązujące od 01.07.2010 r. do
a.) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie
30.06.2011 r.
działalności gospodarczej bez
obrotu kwalifikowanym materiałem
1. Dopłaty Gminy Elbląg dla
względu na sposób zakwalifisiewnym – 9,57,
odbiorców
indywidualnych
kowania w ewidencji gruntów
d.) zajętych na prowadzenie
i jednostek sektora publicznego do
i budynków – 0,73,
działalności gospodarczej w zakresie
taryf określonych przez EPWiK
b.) pod jeziorami, zajętych na
udzielania świadczeń zdrowotnych –
w Elblągu:
zbiorniki wodne retencyjne lub
2,24,
- woda - 1,30zł/ za m3 brutto
elektrowni wodnych – 4,04,
e.) od pozostałych, w tym zajętych na
- ścieki - 1,55 zł/ za m3 brutto
c.) od pozostałych, w tym zajętych
prowadzenie odpłatnej statutowej
2. Ceny usług dla odbiorców
na prowadzenie odpłatnej stadziałalności pożytku publicznego przez
indywidualnych i jednostek
tutowej działalności pożytku
organizacje pożytku publicznego
sektora publicznego:
publicznego przez organizacje
pozostałych – 3,61.
- woda - 4,00 zł/ za m3 brutto
pożytku publicznego – 0,21.
3.) od budowli [% od wartości] - 2%
- ścieki - 4,60 zł/ za m3 brutto
2.) od budynków lub ich części
B. Stawka podatku rolnego na 2010
3. Ceny usług dla
a.) mieszkalnych – 0,45,
rok wynosi – 34,10 zł za 1 dt
przedsiębiorców:
b.) związanych z prowadzeniem
C. Stawka podatku leśnego na 2010
- woda - 5,30 zł/ za m3 brutto
działalności gospodarczej oraz od
rok wynosi – 30,0388 za 1ha
- ścieki - 6,15 zł/za m3 brutto
budynków mieszkalnych lub ich
Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych: 1. Osoby prawne – do 15 każdego miesiąca
2. Osoby fizyczne: I rata do 15 marca II rata do 15 maja III rata do 15 września IV rata do 15 listopada

Kasa Urzędu Gminy

Kasa Urzędu Gminy znajduje się na
piętrze, przyjmuje wpłaty od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 14:00.
Wydawca
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
www.gminaelblag.pl
sekretariat@gminaelblag.pl

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Jezierski

przyjmuje w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Białobrzeska
pod nr tel. 055 234 18 84 wew. 34
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