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Drodzy Mieszkańcy Gminy Elbląg
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby przy wigilijnym stole spotkały się miłość,
radość i nadzieja. Niech atmosfera świąt zagości we wszystkich domach naszej Gminy. A ten
piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd, będzie dla Was
czasem wytchnienia i dobrych refleksji.
Tradycyjnie życzymy Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku oraz spełnienia marzeń. Oby 2022 rok spełnił pokładane w nim nadzieje
i przyniósł wszystko, co najlepsze.
Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski

Drodzy Mieszkańcy,
Czas pandemii to dla nas wszystkich
czas próby oraz sprawdzian naszej
skuteczności i solidarności społecznej.
Sytuacja ta stanowi także wyzwanie
dla organizacji i funkcjonowania
pracy Urzędu Gminy. W trosce
o
bezpieczeństwo
mieszkańców
i pracowników urzędu , wprowadzone
zostały rozwiązania mające na celu
ograniczenie bezpośrednich kontaktów
zarówno pomiędzy pracownikami, jak i na linii
interesant- pracownik, w taki sposób, aby nie miało to
wpływu na tempo i sposób załatwienia spraw. Mówimy
tu głównie o możliwości kontaktu i załatwianiu
spraw mieszkańców Gminy poprzez kontakt
telefoniczny i pocztę elektroniczną oraz listownie.
Zagadnienia wymagające osobistej wizyty w Urzędzie
prosimy poprzedzić telefonicznym lub e-mailowym

umówieniem się z pracownikiem merytorycznym.
Jednocześnie, w samym budynku zastosowano zalecane
środki ostrożności.
W tym trudnym czasie liczę na wzajemne zrozumienie,
na wspólne wykazanie się empatią i solidarnością
oraz zdyscyplinowaniem związanym z obostrzeniami
sanitarnymi.
Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski

Polski Ład dla Gminy Elbląg
W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski złożył 27.07.2021 r. w imieniu
Gminy Elbląg trzy wnioski o dofinansowanie: budowa
świetlicy wiejskiej we Władysławowie, budowa dróg
gminnych w Komorowie Żuławskim oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym – ulica
Szafirowa.
W listopadzie 2021 r. Prezes Rady Ministrów
zakwalifikował do wsparcia finansowego w wysokości
1.900.000 zł. inwestycję: budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Gronowo Górne ul. Szafirowa.
Inwestycja ta będzie realizowana w 2022 roku.

Nagroda indywidualna Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W dniu 18 listopada 2021 r. w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin wręczył nagrody i wyróżnienia
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy
i integracji społecznej. Za profesjonalizm
i wieloletnią pracę nagrodę indywidualną
z rąk Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego otrzymał Pan Zbigniew Pawłowski
długoletni Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Elblągu. Składamy
serdeczne gratulacje za otrzymanie tak
prestiżowej nagrody.

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego – Złote Gody
Wójt Gminy Elbląg w dowód społecznego uznania dla
trwałości małżeństwa i rodziny, wystąpił do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie małżonków,
którzy wspólnie przeżyli 50 lat, poprzez odznaczenie,
medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W naszej Gminie odznaczonych zostało 12 par
obchodzących jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego.
60 lat wspólnego bycia razem w roku 2021 obchodzili
Państwo Mirosława i Emilian Ficak. W dniu
15 grudnia 2021 r. w filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowakowie oraz 18 grudnia 2021 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim Wójt
Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski oraz Przewodnicząca
Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz wręczyli
medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatom
naszej Gminy, Państwu: Hannie i Józefowi Burdziuk,
Teresie i Julianowi Wollowskim, Teresie i Edwardowi
Golik, Jadwidze i Stanisławowi Kowalskim, Grażynie
i Józefowi Głodowskim, Annie i Ryszardowi
Kotlewskim, Mariannie i Adamowi Borzym, Celinie

i Janowi Sokołowskim. Uroczysty charakter ceremonii
nadały występy artystyczne: w Nowakowie zespołu
„Przypnij Łatkę” działającego przy Stowarzyszeniu
Zicherka w Kazimierzowie, a w Komorowie Żuławskim
zespółu wokalno – instrumentalnego „Szwagry”
działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej,
Stowarzyszeniu „Tacy Sami” w Elblągu. Na uroczystość
Złotych Godów zaproszono pary małżeńskie, które
uprzednio wyraziły chęć celebrowania tej imponującej
rocznicy. Półwiecze pożycia małżeńskiego przypadło na
szczególny czas pandemii koronawirusa. Okoliczności
te miały bezpośredni wpływ na przełożenie ceremonii
wręczenia medali dla ubiegłorocznych jubilatów. Złota
rocznica zawarcia małżeństwa jest również doskonałą
okazją do podziękowania naszym Jubilatom za ich
trud, ciężką pracę i wkład na rzecz naszego samorządu.
Dziękujemy Wam Dostojni Jubilaci, że razem
z Wami mogliśmy świętować tę wyjątkową rocznicę.
Gratulujemy jubileuszu i składamy najserdeczniejsze
życzenia.
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Podziękowania dla rolników za tegoroczne zbiory
Nawiązując do tradycji dożynkowych na terenie
Gminy Elbląg odbyły się dziękczynne msze święte
w intencji rolników. Z uwagi na pandemię COVID 19
msze św. odbyły się w trzech rejonach Gminy Elbląg,
w kościele Przezmarku i w Cieplicach oraz w świetlicy
w Węzinie. Na tę okoliczność Wójt Gminy Elbląg

ogłosił konkurs dla sołectw na „Sołecki kosz obfitości”.
W sumie przygotowano 14 koszy obfitości. Wszystkie
kosze prezentowały się wyjątkowo pięknie, wzbudzając
podziw i uznanie. Podczas tego symbolicznego święta
plonów była możliwość zaszczepienia się przeciwko
COVID-19.

Gminni Społecznicy i Aktywiści
Podczas XXXIV sesji Rady Gminy Elbląg Wójt Gminy
Elbląg Zygmunt Tucholski wraz z Przewodniczącą
Rady Gminy Elbląg Barbarą Bruzdewicz złożyli
gratulacje mieszkańcom Lisowa, którzy wyróżniają
się działalnością społeczną. Pani Bożena Lemierska,
zwyciężyła w wojewódzkim etapie plebiscytu
Osobowość Roku Warmii i Mazur 2019 w kategorii

Dzień Edukacji Narodowej w naszej Gminie
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnieni
nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych
przez Gminę Elbląg otrzymali Nagrodę Wójta.
Wręczenie nagród odbyło się w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej
w Nowakowie. Nagrodzono 11 nauczycieli, w tym 4
dyrektorów szkół, 1 wicedyrektora oraz 6 nauczycieli za
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz
trud włożony w kreowanie pozytywnych przemian na
rzecz uczniów, szkoły i lokalnego środowiska.

działalność społeczna i charytatywna . Pan Mirosław
Lewczuk i Pan Ireneusz Brzezicki otrzymali nagrody
Starosty Elbląskiego w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu. Pomimo ograniczeń jakie przyniosła pandemia
nasi wyróżnieni goście rozwijają swoją kreatywność,
talent i osiągają sukcesy. Dzięki swojej działalności
promują także Gminę Elbląg. Serdecznie gratulujemy.

Fundusz Sołecki
Po raz pierwszy uchwałą Nr XVIII/138/2020 w dniu
19 marca 2020 roku Rada Gminy Elbląg zdecydowała
o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2021 rok
środków w ramach funduszu sołeckiego. Na 2021 rok
w budżecie gminy Elbląg zarezerwowano na ten cel
kwotę 789.907,16 zł, a mieszkańcy podczas zebrań
wiejskich ustalili zadania do realizacji. Rok 2021 nie
był łatwy dla realizacji zadań z funduszu sołeckiego.
Czas pandemii utrudniał organizację zebrań

Lampy uliczne
Nowotki

Lampy uliczne
Przezmark

wiejskich, a wzrost cen towarów i usług przedłużał
procedury. Jednak udało się i wykazany bilans korzyści
wynikających z dobrodziejstwa ustawy o funduszu
sołeckim jednoznacznie potwierdza, że uchwała Rady
Gminy Elbląg o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Elbląg była oczekiwana i potrzebna.
Ze środków funduszu sołeckiego w Gminie Elbląg
zrealizowano między innymi:

Polbruk Raczki
Elbląskie

Ścianka wspinaczkowa
Przezmark Osiedle

Wyposażenie świetlicy
Raczki Elbląskie

Siłownia plenerowa w Nowakowie

Plac zabaw w Nowakowie

Plac zabaw - Lisów

Siłownia plenerowa - Przezmark Osiedle

Wiata w Kępie Rybackiej

Wiata - Nowy Dwór

Wiata w Przezmarku

Wiata przystankowa w Adamowie

Wiata przystankowa w Nowotkach
www.gminaelblag.pl

Szkolenia dla sołtysów
W dniu 26 października 2021 r. odbyło się spotkanie
z
Sołtysami
gminy
Elbląg
podsumowujące
dotychczasowe działania związane z funkcjonowaniem
funduszu sołeckiego w gminie Elbląg. W toku dyskusji

wymieniono wiele poglądów i konstruktywnych opinii.
Spotkanie było okazją do omówienia z Wójtem Gminy
Elbląg bieżących spraw i zadań realizowanych przez
Gminę Elbląg.

Zrealizowane inwestycje
Ogrodzenie budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Wykonano ogrodzenie budynku oraz przyległego terenu zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na
działce nr 886/2. Łączny koszt inwestycji uwzględniający koszty dokumentacji projektowej, dostawy i montażu
ogrodzenia, nadzoru inwestorskiego oraz karczowania wyniósł 245 344,72 zł brutto. Środki na sfinansowanie
zadania pochodziły w całości z budżetu Gminy Elbląg. Projekt przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych
budynku i jego otoczenia.

Przebudowa oddziału przedszkolnego w Pilonie
Zakończyły się roboty budowlane polegające na „Przebudowie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Pilonie”. Inwestycja obejmowała przebudowę w celu dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych.
Łączny koszt inwestycji, tj. dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzoru wyniósł 145 216,13 zł brutto.
Środki pochodziły w całości z budżetu Gminy Elbląg.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przezmarku
Zakończyły się roboty budowlane polegające na „Przebudowie indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark, gmina Elbląg”. Inwestycja obejmowała przebudowę
indywidualnej oczyszczalni ścieków wraz z ogrodzeniem terenu przepompowni w celu zapewnienia sprawnej
gospodarki ściekowej z gminnych budynków. Łączny koszt inwestycji, tj. dokumentacji projektowej, robót
budowlanych i nadzoru wyniósł 260 892,50 zł brutto. Środki pochodziły w całości z budżetu Gminy Elbląg.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”

Informujemy, że Gmina Elbląg
otrzymała
dofinansowanie
w ramach ustanowionego przez
Ministra
Edukacji
i
Nauki
przedsięwzięcia
pod
nazwą
„Poznaj Polskę”, mającego na
celu
uatrakcyjnienie
procesu
edukacyjnego
dzieci
poprzez
umożliwienie im poznawania Polski,
jej środowiska przyrodniczego,
tradycji, zabytków kultury i historii
oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe ze środków
Ministra Edukacji i Nauki zostało
przyznane w formie dotacji celowej
na podstawie Porozumienia nr
MEIN/2021/DPI/939
z
dnia
08.10.2021 r. W ramach programu
„Poznaj Polskę” dofinansowaniu
podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe - do

kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do
kwoty 15 tys. zł. Dofinansowanie
do wycieczek wynosi do 80%
całkowitego kosztu wycieczek,
natomiast 20% pochodzić musi
z wkładu własnego, przy czym
do wkładu własnego zalicza się
wkład
finansowy
zapewniony
przez organ prowadzący lub
wpłaty rodziców dzieci, które będą
uczestniczyć w wycieczce oraz
wkład niefinansowy. Ze środków
pochodzących z dotacji mogą być
finansowane: koszty przejazdu,
bilety wstępu, usługa przewodnicka,
zakwaterowanie,
wyżywienie,
ubezpieczenie. Szkoły prowadzone
przez Gminę Elbląg złożyły łącznie
8 wniosków z podziałem dla grup
wiekowych w klasach I-III i IV-VIII.
Planowany koszt wycieczek wyniósł

24 621 zł, z czego wnioskowana
kwota dofinansowania wynosi
19 696 zł. Wkład własny
w wysokości 4925 zł stanowiły
wpłaty rodziców.
Uczniowie
szkół
gminnych
w
ramach
w/w przedsięwzięcia zwiedzili m.in.
Centrum Nauki „Experyment”
w Gdyni,
Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, Gdynia historyczny układ urbanistyczny,
Centrum Popularyzacji Kosmosu
– „Planetarium” Toruń, Centrum
Nowoczesności – Młyn Wiedzy
– Toruń, Dar Pomorza oraz
Westerplatte.

„Laboratoria Przyszłości”
Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie w wysokości
160 tys. zł w ramach programu „Laboratoria
Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Celem programu jest wsparcie wszystkich
szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka). Z pozyskanych środków szkoły Gminy

Elbląg zakupią wyposażenie,
które będzie obowiązkowe
w
każdej
szkole
od
1 września 2022 roku, w tym:
drukarkę 3D z akcesoriami,
mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt
do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
(kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze
(do mikrokontrolerów).

Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski laureatem Plebiscytu na Najpopularniejszego
Samorządowca 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim.
W kolejnej edycji plebiscytu na Najpopularniejszego Samorządowca
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku organizowanej
przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski, Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski w kategorii Najpopularniejszy Wójt zdobył
III miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Uzyskanie tak
wysokiej pozycji plebiscytowej jest znaczącym wyróżnieniem. Warto
zaakcentować, że jest to druga z rzędu wygrana w tym konkursie. Wszystkim
głosującym serdecznie dziękujemy. Wyrażona w ten sposób akceptacja
dla dotychczasowych działań naszego samorządu stanowi kolejny
impuls do jeszcze lepszej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Elbląg.
www.gminaelblag.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W odpowiedzi na wniosek złożony do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”
Gmina Elbląg w dniu 29 października br. otrzymała dotację w wysokości
2500 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do 3 oddziałów
przedszkolnych będących w strukturach Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gronowie Górnym. W ramach NPRCZ w oddziałach przedszkolnych
w szkole prowadzone są różne przedsięwzięcia i spotkania promujące
czytelnictwo. Nauczyciele bibliotekarze czytają przedszkolakom bajki, razem
z wychowawcami przygotowali obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
Dzień Postaci z Bajek. Grupa 4-5 latków wzięła udział w spotkaniu z autorką
bajek dla dzieci Wiolettą
Piasecką w Gminnej Bibliotece
w Komorowie Żuławskim.
Również
Gminna
Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z Filią
w Nowakowie otrzymała dofinansowanie w wysokości
5 000,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze
środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Głównym celem priorytetu
jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych
poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Uczniowie PSP w Węzinie pamiętają
Dnia 13 grudnia 2021 r. uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Węzinie uczcili 40-tą rocznicę
wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu
wojennego. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się
z genezą, przebiegiem i skutkami wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. Obejrzeli krótki film historyczny,
wysłuchali wykładu nauczyciela, obejrzeli karty

historyczne przygotowane przez Instytut Pamięci
Narodowej oraz oddali hołd minutą ciszy ofiarom stanu
wojennego. Na zakończenie lekcji uczniowie wysłuchali
piosenki „Mury” w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego
i dokonali analizy tekstu. Zajęcia przygotowali Pani
Iwona Małejko i Pan Tomasz Rozenbajgier.

Spektakl teatralny - „Tajemnica Śpiących Rycerzy”
Dnia 19 października br., Gminna Biblioteka Publiczna gościła aktorów z Małych Form Teatralnych „Widowisko”
z przedstawieniem dla najmłodszych „Tajemnica Śpiących Rycerzy”. W bibliotece odbyły się dwa spektakle dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pilonie i w Węzinie.

Konkurs „Ozdoba świąteczna”
Mijający rok obfitujący w niezwykłe wydarzenia zwieńczył gminny konkurs rodzinny „Ozdoba świąteczna”
ogłoszony przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Na konkurs wpłynęło mnóstwo przepięknych, wykonanych ręcznie
ozdób bożonarodzeniowych. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Teatrzyk podwórkowy
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Bielnik otrzymało
dotację z programu Nowe FIO-Warmia Mazury Lokalnie
5, dzięki której w Bielniku Pierwszym powstał teatrzyk
podwórkowy. Dnia 04 grudnia 2021 r. w świetlicy
w Kazimierzowie młodzi artyści przedstawili scenkę pt.
„Urodziny Kubusia Puchatka”. Wśród licznie przybyłej
publiczności gratulacje i słowa uznania złożył członkom
teatrzyku i organizatorom Wójt Gminy Elbląg Zygmunt
Tucholski.
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Wernisaż „Żuławy okiem wiedźmy”
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie
Żuławskim oraz w filii w Nowakowie odbył się wernisaż
wystawy pt. „Żuławy okiem Wiedźmy”. Tytułową
Wiedźmą, autorką prac wykonanych techniką
malarstwa, fotografii i kolażu jest Pani Alicja Król
wszechstronnie utalentowana artystka pochodząca
z Ostrowca Świętokrzyskiego, obecnie mieszkająca
i tworząca w Elblągu. Wernisaż cieszył się dużym
zainteresowaniem.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”
W Urzędzie Gminy Elbląg uruchomiony został
Punkt konsultacyjno - informacyjny programu
„CZYSTE
POWIETRZE”.
Uruchomienie
Punktu jest rezultatem zawartego porozumienia
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
a Gminą Elbląg.
Program przeznaczony jest dla właścicieli
lub
współwłaścicieli
jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych
w
budynkach
jednorodzinnych
lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dotacje można uzyskać na wymianę starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe
normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych
prac
termomodernizacyjnych
budynku.
Mieszkaniec zainteresowany złożeniem wniosku
w programie „Czyste Powietrze” powinien
skontaktować się z pracownikiem punktu
i umówić na spotkanie celem przygotowania
wniosku. Punkt jest obsługiwany przez
pracowników Referatu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85.
Termin i godzinę spotkania należy uzgodnić
pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 27 lub kom. 727
655 600. Szczegółowe informacje na temat
programu Czyste Powietrze dostępne są na
stronach internetowych: czyste powietrze lub
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Obowiązek składania deklaracji o sposobie ogrzewania budynku

DEKLARACJA
O SPOSOBIE
OGRZEWANIA
BUDYNKU
Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca
budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie
jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Celem złożenia deklaracji jest
pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od
mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania
swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie
tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować

skuteczne działania mające na celu poprawę jakości
powietrza. W przypadku budynków obowiązek
wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu lub
zarządcy. Deklarację można złożyć internetowo lub
osobiście w Urzędzie Gminy pokój Nr 9. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy
Elbląg.

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Urząd Gminy Elbląg
Wójt: Zygmunt Tucholski
Zastępca: Roman Pawłowski
Sekretarz: Elżbieta Niżnik
Skarbnik: Wioletta Kotkowska
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
tel. 55 234 18 84, 55 234 18 86
fax 55 234 08 71
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
środa 8.00 - 16.00
www.gminaelblag.pl
sekretariat@gminaelblag.pl
PKO BP S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
NIP: 578 10 11 218
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Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie
Dyrektor: Grażyna Gałązka
Zastępca Dyrektora: Bartosz Pfeiffer
Nowakowo 47, 82-310 Elbląg 2

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gronowie Górnym
Dyrektor: Małgorzata Bielawska
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Żuk
ul. Szmaragdowa 5
82-310 Elbląg 2
tel. 55 233 32 26
www. zsgg.gminaelblag.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
Dyrektor: Edyta Rokita
Pilona, 82-310 Elbląg 2
tel. 55 231 29 28
www.sppilona.gminaelblag.pl
sppilona1@interia.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie
Dyrektor: Agnieszka Biłas
Węzina, 82-310 Elbląg 2
tel. 55 231 10 02
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.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
tel. 55 237 10 65, 55 237 10 66
fax 55 234 08 71
www.gops.gminaelblag.pl
sekretariat@gops.gminaelblag.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Komorowie Żuławskim
Dyrektor: Beata Krajewska-Wąsik
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg 2
tel. 55 231 10 16
www.bpkomorowo.blogspot.com
bibkom@gmail.com
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowakowie
Nowakowo 20A, 82-310 Elbląg 2
tel. 726 799 888
www.bpkomorowo.blogspot.com
bibkom@gmail.com

Kasa Urzędu Gminy
kasa Urzędu Gminy znajduje się na piętrze. Przyjmuje
wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

Wydawca: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,
www.gminaelblag.pl sekretariat@gminaelblag.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bruzdewicz
przyjmuje w każdą środę w godz. 10.00 - 12.00.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu
Organizacyjnego Dorota Białobrzeska
pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 34
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NOWY DOWÓD OSOBISTY
Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.
Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją
tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

WAŻNE!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz
go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców)
oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości)
wymaga wizyty w urzędzie.
Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód
dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:
10 lat – dla osób od 12. r. życia;
5 lat – dla osób do 12. r. życia;
12 miesięcy – dla osób, od których
chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od:
dzieci poniżej 12. r. życia;
osób, od których pobranie odcisków palców jest ﬁzycznie niemożliwe.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.
Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:
w momencie odebrania dowodu przez obywatela
lub
gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
Podpis jest zamieszczany w warstwie graﬁcznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła
12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie:
www.edowod.gov.pl

