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Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Elbląg
W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady
Gminy Elbląg. Ze względu na epidemię koronawirusa sesja
absolutoryjna odbyła się z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarnych.
Podczas sesji po przeprowadzonej debacie nad Raportem
o stanie Gminy za 2019 rok, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Elbląg wotum zaufania.
W dalszej części obrad Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do
Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium, pozytywnie
oceniając realizację ubiegłorocznego budżetu, co również
potwierdziła swoją uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie. Radni po wcześniejszym zapoznaniu się:
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Elbląg za 2019 rok, ze sprawozdaniem finansowym Gminy
Elbląg za 2019 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, z informacją o stanie mienia Gminy Elbląg oraz ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęli uchwałę
o udzieleniu Wójtowi Gminy Elbląg Zygmuntowi Tucholskiemu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2019
rok.
Udzielenie przez Radę Gminy Elbląg absolutorium oznacza
akceptację działalności finansowej Wójta oraz uznanie jej
za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski serdecznie podziękował radnym za wynik
głosowania. W swym wystąpieniu podziękował także sołtysom,
przewodniczącym zarządów osiedli, kierownikom jednostek
organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie
i zaangażowanie w realizację statutowych zadań Gminy.

Super Sołtys 2020
Miło nam poinformować, że sołtys sołectwa
Sierpin Pan Jerzy Stanecki zdobył tytuł Super
Sołtysa 2020 Powiatu Elbląskiego zajmując
I. miejsce w corocznym plebiscycie „Gazety
Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”.
„Dobry sołtys, to osoba, która potrafi zintegrować
ludzi, tchnąć jakąś ideę, konsolidować a nie dzielić
i wspólnie z mieszkańcami coś robić. Wspólnie,
nie sam jako sołtys, tylko z całą społecznością.
Dobry sołtys zaraża pozytywną energią, czymś
miłym, nadzieją na lepszy dzień. Sołtys powinien
mieć umiejętność wyciągnięcia ludzi z domu.”
Tak o swojej misji sołtysa mówił Pan Jerzy
Stanecki w wywiadzie dla „Dziennika Elbląskiego”. Mieszkańcy docenili
dotychczasową działalność sołtysa i wysyłali głosy w plebiscycie.
Serdecznie gratulujemy Panu Jerzemy Staneckiemu i pozostałym laureatom,
życząc dalszej owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Szkolenie dla sołtysów Gminy Elbląg
W dniu 23 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla sołtysów
gminy Elbląg pt. „Fundusz Sołecki – szansą rozwoju
lokalnego”.
Szkolenie prowadziła Pani Grażyna Jałgos-Dębska
specjalizująca się w afirmacji dobrych praktyk dotyczących
funkcjonowania i wykorzystania funduszu sołeckiego
w gminach, członkini Zarządu Głównego Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów, współpracująca z Gazetą Sołecką.
Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji
i podniesienie kwalifikacji sołtysów. Uczestnicy szkolenia
poznali podstawy prawne funkcjonowania funduszu
sołeckiego, harmonogram i procedurę realizacji funduszu
sołeckiego, dobre praktyki wykorzystania funduszu
sołeckiego w Polsce oraz skuteczne i prawomocne
prowadzenie Zebrania Wiejskiego. Szkolenie spotkało się
z dużym zainteresowaniem, a w toku dyskusji wymieniono
wiele poglądów i konstruktywnych opinii.
Na zakończenie sołtysi otrzymali materiały szkoleniowe
i certyfikaty.

Zasłużony dla Kultury Polskiej
i Dziedzictwa Narodowego ww. odznaczenie nadał
między innymi Pani Joannie Włodarskiej z gminy Elbląg.
Pani Joanna Włodarska jest założycielką i Prezeską
Stowarzyszenia „Dwie Wsie”, działającego w Gminie
Elbląg od 2011 roku. Stowarzyszenie zrzesza członków
z miejscowości Dłużyna, Węzina, Nowy Dwór i Drużno.
Swoją działalnością popularyzuje kulturę wiejską,
odtwarza zapomniane obyczaje wiejskie i kulinaria
na Żuławach. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
wręczając odznaczenia podziękował wszystkim
odznaczonym za podjęte działania, indywidualne oraz
Dnia 28 lipca 2020 r. podczas uroczystego posiedzenia zespołowe, związane z podtrzymywaniem lokalnych
Zarządu Powiatu w Elblągu, w którym uczestniczył tradycji i obyczajów. Jednocześnie życzył wielu
Pan Aleksander Socha – Wicewojewoda Warmińsko- sukcesów, energii i zapału oraz zadowolenia z pracy na
Mazurski, zostały wręczone odznaki honorowe rzecz społeczności lokalnej. Pani Joannie Włodarskiej
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Minister Kultury i wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
www.gminaelblag.pl

Inwestycje drogowe
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Adamowo
Wykonano remont odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 101004N w miejscowości Adamowo. W ramach
zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku blisko 700m. Wyremontowano zjazdy, naprawiono
przepusty i oczyszczono rowy. Koszt zadania: 589.895zł. Prace wykonała firma COLAS Polska z Palędzia

Przebudowa drogi gminnej nr 101013N w Myślęcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku ponad 500m. Przebudowane zostały
zjazdy. Wybudowana została kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi. Koszt zadania to 1.379.885zł.
Prace wykonała firma COLAS Polska z Polędzia.

Droga w Węzinie
Zakończono remont dwóch dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie- Dłużyna i 1151N
na odcinku Dłużyna - Krosno. Zakres wykonywanych prac objął wyrównanie nawierzchni istniejącej drogi oraz
ułożenie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni. Wartość inwestycji wyniosła 2.900.120,81 zł (brutto).
Udział finansowy w tym przedsięwzięciu miał: Powiat Elbląski – 725.030,21 zł, Gmina Elbląg – 725.030,20 zł
i Wojewoda Warmińsko-Mazurski - 1.450.060,40 zł. Prace remontowe na drogach powiatu elbląskiego wykonało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego.

Absolwent Roku 2020
Na podstawie uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy
Elbląg z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia i określenia
warunków „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach
prowadzonych przez Gminę Elbląg”, w tym roku po raz
pierwszy w Gminie Elbląg przyznano tytuł „Absolwenta
Roku”. Najlepszym absolwentem została uczennica klasy
VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej
Straży Pożarnej w Nowakowie – Joanna Górzyńska.
W dniu 25 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Elbląg Zygmunt
Tucholski za pośrednictwem Pani Grażyny Gałązki
– Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie - przekazał
statuetkę, list gratulacyjny i nagrodę rzeczową dla
wyróżnionej uczennicy oraz list gratulacyjny dla
rodziców „Absolwenta Roku”.

Stypendia Wójta Gminy Elbląg
W tym roku po raz pierwszy
w Gminie Elbląg przyznano
„Stypendium
Wójta
Gminy
Elbląg”. Warunkiem otrzymania
stypendium było uzyskanie średniej
5,5 w klasach IV-VI lub średniej
5,2 w klasach VII-VIII oraz
przedłożenie przez dyrektora szkoły
wykazu uczniów spełniających

w/w kryteria. Stypendium Wójta
Gminy Elbląg za osiągnięte wyniki
w nauce w roku szkolnym 2019/2020
roku otrzymało łącznie 45 uczniów,
w tym: 10 uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Państwowej Straży
Pożarnej w Nowakowie, 4 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Pilonie, 8 uczniów Publicznej

szkoły Podstawowej w Węzinie,
23 uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Gronowie Górnym.
Wszyscy uczniowie otrzymali
jednorazową nagrodę pieniężną
w
maksymalnej
wysokości
określonej w uchwale Rady Gminy
Elbląg, tj. 500 zł.

Debata oświatowa w Gminie Elbląg w ramach projektu „VULCAN kompetencji
w warmińsko-mazurskich samorządach”.

Gmina Elbląg we współpracy z firmą VULCAN
przystąpiła do projektu „VULCAN kompetencji
w
warmińsko-mazurskich
samorządach”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Projekt ma charakter szkoleniowo
- doradczy i jest w pełni dofinansowany z funduszy
unijnych. Celem projektu jest opracowanie planu
podniesienia jakości usług edukacyjnych, wsparcie,

doradztwo oraz podniesienie kompetencji w zakresie
zarządzania oświatą.
W ramach realizacji projektu, dnia 25 sierpnia 2020
r. odbyła się on-line debata oświatowa, w której
uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice,
uczniowie oraz przedstawiciele samorządu. Debacie
przewodniczył Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski
i Przewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Oświatowych
radna Walentyna Świniarska.
Miło nam poinformować, że Gminie Elbląg, jako
pierwszej gminie w Polsce, udało się w dobie panującej
pandemii zorganizować w formie zdalnej spotkanie
dialogowe w/w grup ze społeczności szkolnej.
Zaangażowanie mieszkańców w projekt poprzez
udział w debacie oraz określenie potrzeb społeczności
szkolnej, będzie punktem wyjścia do dalszych prac
nad podniesieniem efektywności szkół gminnych
z korzyścią dla naszych uczniów.
www.gminaelblag.pl

„Zdalna Szkoła+” czyli projekt grantowy w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

„Zdalna Szkoła” w Gminie Elbląg

Dnia 13.05.2020 r. Gmina Elbląg otrzymała sprzęt
komputerowy zakupiony w ramach projektu
grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 59 822,28
zł i sfinansowana została w 100% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”. Projekt realizowany jest na
podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2442/2020
z dnia 28 kwietnia 2020 r., zawartej pomiędzy Gminą
Elbląg a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą
w Warszawie. Dnia 15.05.2020 r. sprzęt komputerowy
(28 laptopów, 2 tablety, 28 myszek komputerowych)
został przekazany 3 szkołom podstawowym z terenu
Gminy Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole
Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej
w Węzinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie
Górnym. Przekazany sprzęt zostanie użyczony uczniom
i nauczycielom w celu realizowania kształcenia na
odległość.

Po raz kolejny dnia 14.08.2020 r. Gmina Elbląg otrzymała
sprzęt komputerowy i oprogramowanie zakupione tym
razem w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła
+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wartość
zakupionego sprzętu i oprogramowania wyniosła
75 000 zł i sfinansowana została w 100% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”. Projekt realizowany jest na
podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5783105254,
zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum Projektów
Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. Dnia 17.08.2020
r. sprzęt komputerowy i oprogramowanie (30 laptopów
i 30 licencji oprogramowania komputerowego) zostały
przekazane 2 szkołom podstawowym z terenu Gminy
Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole
Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej
im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku
konieczności realizowania kształcenia na odległość
uczniom z rodzin wielodzietnych(3+).

Stawiamy na przedszkolaki – podsumowanie projektu

Dnia 12.03.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło
się spotkanie Wójta Gminy Elbląg z dyrektorami szkół
gminnych i przedstawicielem Wielkopolskiej Akademii
Nauki i Rozwoju w Poznaniu - Panią Alicją Rybarczyk.
Celem spotkania było podsumowanie projektu
pn. „Stawiamy na przedszkolaki – nowe miejsca
przedszkolne i dodatkowe zajęcia dla najmłodszych
mieszkańców Gminy Elbląg”. Projekt wdrażany był
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie
2.1.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej”.

(OP) przy SP w Pilonie, 1 OP przy SP w Węzinie, 1 OP
przy SP w Nowakowie oraz 1 OP przy SP w Gronowie
Górnym;
b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo
utworzonych miejsc przez okres
12 miesięcy;
c) realizację dodatkowych zajęć zwiększających szanse
edukacyjne 141 dzieci;
d) wydłużenie godzin pracy OWP Pilonie, Węzinie
i Gronowie Górnym;

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności
i jakości edukacji przedszkolnej w okresie 01.08.2018- e) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych
29.02.2020 r. w Gminie Elbląg poprzez:
12 nauczycieli, pracujących w OP objętych wsparciem.
a) utworzenie dla 53 dzieci 3 i 4-letnich 4 nowych grup
przedszkolnych tj. 1 nowego Oddziału Przedszkolnego

Pozyskane dofinansowanie wyniosło: 1 228 773,26 zł.
Wartość projektu: 1 445 615,66 zł.
www.gminaelblag.pl

Letni wypoczynek na Orliku
Pomimo panującej w całym kraju pandemii związanej
z COVID-19 na naszym obiekcie Orlik w Gronowie
Górnym w okresie wakacji odbyły się półkolonie dla
85 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia prowadzone
były z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Trenerzy zapewnili dzieciom różnego rodzaju gry
i zabawy sportowe na gminnym obiekcie. Prowadzone

były treningi piłkarskie oraz wyjście do kina.
Codziennie odbywały się zajęcia na Basenie Dolinka
w Elblągu. Letni wypoczynek został zorganizowany
przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Elbląg.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy
za rok!

Klub Sportowy Zagłada Lisów
Dnia 01.08.2020 r. odbyła się
inauguracyjna kolejka A klasy
po
historycznym
awansie
KS Zagłady Lisów z B Klasy.
Zastępca Wójta Gminy Elbląg
Roman Pawłowski przed meczem

wręczył zawodnikom pamiątkowe
koszulki z gratulacjami za awans
w sezonie 2019/2020 do A Klasy.
Podziękował
za
promowanie
Gminy Elbląg i działalność
społeczno-integracyjną. Piłkarze

w podziękowaniu za wsparcie
finansowe
klubu
przekazali
Wójtowi Gminy Elbląg koszulkę
klubową. Gratulujemy KS Zagłada
Lisów awansu i życzymy kolejnych
sukcesów na piłkarskiej murawie.

Wojska Obrony Terytorialnej dla GOPS
W miesiącu marcu i kwietniu bieżącego roku z uwagi na
obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym
COVID-19 zdecydowano, że pomoc żywnościowa przyznana
dla 750 mieszkańców Gminy Elbląg nie będzie wydawana w
siedzibie GOPS. W tej trudnej sytuacji z pomocą pospieszyła
Gminie Elbląg 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk
Obrony Terytorialnej w Braniewie. Jednostka nieodpłatnie
zapewniła samochód ciężarowy i pokryła wszystkie koszty
transportu. Żołnierze WOT pomogli w pakowaniu paczek
dla każdej rodziny, ładowaniu na samochód i ich wydawaniu
. Dzięki tej pomocy kilkanaście ton żywności zostało
dostarczone szybko i sprawnie. Podopieczni GOPS bez obaw o
swoje bezpieczeństwo mogli odebrać produkty żywnościowe.
Kierujemy serdeczne podziękowania za powyższe działania
do Kadry Dowódczej i Żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Braniewie.

Ćwiczenia na Wyspie Nowakowskiej
Na terenie Wyspy Nowakowskiej w dniach 12-13
września 2020 r. w ramach zarządzania kryzysowego
odbyły się ćwiczenia z zakresu ochrony przed
powodzią we współdziałaniu z organami administracji
wojskowej. W ćwiczeniach udział wzięli członkowie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
któremu przewodniczył Wójt Gminy Elbląg Zygmunt
Tucholski, strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowakowie, strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej w Elblągu oraz 61 żołnierzy z 4 Warmińsko
– Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej
z Braniewa - ogółem 84 osoby. W ramach ćwiczeń
żołnierze podwyższali oraz dobudowywali wał
przeciwpowodziowy w Kępie Rybackiej. Sprawdzali
wraz z strażakami sprzęt pływający, który zostanie
wykorzystany podczas zagrożenia powodziowego.
Sprawdzono procedury alarmowania wojska na
wypadek powodzi, rzeczywisty czas dysponowania sił

i środków wojskowych, przygotowanie poszczególnych
drużyn do długotrwałych działań w terenie. Żołnierze
rozbili obóz na terenach zielonych przy boisku „Orlik”
w Nowakowie, gdzie odbyli między innymi szkolenie
z udzielania pierwszej pomocy.

www.gminaelblag.pl

Zmarł ks. Bogdan Ryszard Rusinowski – Honorowy Obywatel Gminy Elbląg

Ten skromny i oddany kapłan
poświęcił wiele lat życia dla
rozwoju Gminy Elbląg.
Działalność na terenie naszej
gminy ks. Bogdan Ryszard
Rusinowski rozpoczął w 1962
roku w Nowakowie, gdzie był
kapelanem
reaktywowanego
ośrodka duszpasterskiego ( jeszcze
wtedy nie parafii ) w Nowakowie.
Czynnie udzielał się wśród

mieszkańców
całej
Wyspy
Nowakowskiej. Funkcję tę pełnił
do 1967 roku. Przez wiele lat
kierował parafią w Przezmarku.
Poza posługą duszpasterską
służył i niósł pomoc w ratowaniu
życia i mienia. Szczególnie
bliskie były mu wartości ruchu
strażackiego. Znany w całej
archidiecezji jako budowniczy
kościołów i remiz – pozostawił
trwały ślad w postaci remizy
w Myślęcinie, która powstała
z jego inicjatywy i przy jego
znacznym osobistym udziale.
Ksiądz Rusinowski należy do
nielicznych w elbląskiej diecezji
kapłanów, który obchodząc
jubileusz 40-lecia pracy społecznej
na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej otrzymał Złoty Znak
Strażacki,
popularnie
zwany
komandorią. Ksiądz chlubił się
także złotym medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa”. Był kapelanem
ochotniczych straży pożarnych
w Gminie Elbląg, honorowym
prezesem OSP w Weklicach . Dnia
15 października 1999 roku Rada

Gminy Elbląg nadała księdzu
Bogdanowi Rusinowskiemu tytuł
Honorowego Obywatela Gminy
Elbląg. Ksiądz Bogdan Ryszard
Rusinowski jako emeryt wciąż był
aktywny w pracy duszpasterskiej
i wspierał organizacje strażackie
z pasją i zaangażowaniem.
W 2015 roku obchodził 60-lecie
posługi kapłańskiej i z rąk biskupa
elbląskiego otrzymał nominację
kanonika zasłużonego Kapituły
Żuławskiej. Dnia 26 sierpnia 2020 r.
odbyły się uroczystości pogrzebowe.
Ks. Bogdan Rusinowski został
pochowany w grobie rodzinnym na
cmentarzu w Wilkowie k. Grójca.
W uroczystościach pogrzebowych
uczestniczyli Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski wraz z asystą
przedstawicieli Ochotniczej Straży
Pożarnej Gminy Elbląg.
Kapłaństwo księdza Rusinowskiego
było i pozostanie wielkim darem.
Dziękując za służbę i gotowość do
niesienia pomocy, zapewniamy
o naszej pamięci.

COVID-19
W związku z COVID Urząd Gminy ograniczył obsługę interesantów
W związku z utrzymującym się w kraju stanem
epidemii wywołanym Covid 19 ogranicza się do
niezbędnego minimum wejścia na teren Urzędu
Gminy i kontakt z interesantami.

do kontaktu z urzędnikami.
Wszyscy interesanci zobowiązani są do posiadania
i noszenia maseczek, a także dezynfekcji rąk środkiem
znajdującym się przy wejściu.

Zaleca się kontakt z wykorzystaniem komunikacji
elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji
tradycyjnej. Korespondencję do Urzędu Gminy
można wrzucać do skrzynki podawczej w przedsionku
budynku Urzędu Gminy, a także skorzystać z telefonu

Numery telefonów do Urzędu Gminy
Centrala: 55 234 18 84, 55 234 18 86,
FAX: 55 234 08 71
Adres e-mail: sekretariat@ gminaelblag.pl

Gminne Biuro Spisowe w Elblągu informuje, iż od
dnia 1 września 2020 roku trwa Powszechny Spis
Rolny 2020. Będzie on prowadzony w całej Polsce
do 30 listopada 2020 roku według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r.
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach
rolnych
osób
fizycznych
(gospodarstwach
indywidualnych), osób prawnych, jednostkach
organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania
dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi w formie samopisu internetowego,
wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie
rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy
będą
mogli
udzielić
informacji
o gospodarstwach rolnych poprzez:
•
Samospis
internetowy
przeprowadzony
za
pośrednictwem
interaktywnej
aplikacji,
która będzie dostępna na stronie internetowej
www.spisrolny.gov.pl
• Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod
nr 22 279 99 99 – następnie wybierając opcję „1” –

zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie
wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się
z rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do
przeprowadzenia spisu przez telefon (koszt połączenia
jest zgodny z cennikiem operatora)
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie
spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie
spisowi:
• Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu
w wywiadzie telefonicznym,
• Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu
w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla
użytkownika gospodarstwa rolnego.
Dla osób które nie posiadają dostępu do internetu
istnieje
możliwość
bezpłatnego
skorzystania
z stanowiska komputerowego zlokalizowanego
w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Elblągu
tj. w budynku Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna
85, 82-300 Elbląg. Mając na uwadze sytuacje
epidemiologiczną w kraju zalecany wszystkim
użytkownikom gospodarstw rolnych, którzy będą
chcieli skorzystać z tej możliwości o wcześniejszy
kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Elblągu pod
nr telefonu 55 234 18 84 w. 24 lub 34.
Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do
budynku Urzędu Gminy w Elblągu obowiązuje
zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Urząd Gminy Elbląg
Wójt: Zygmunt Tucholski
Zastępca: Roman Pawłowski
Sekretaż: 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
REGON: 000531625
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. 55234 18 84 wew. 34
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