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SŁOWO WSTĘPU 

 

Szanowni Państwo! 

Po raz pierwszy 

przedstawiamy Raport o stanie 

Gminy Ełk. Jednak już wcześniej 

– dzięki transparentnej 

działalności – informowaliśmy o 

codziennych sprawach, którymi 

żyła Gmina Ełk, zwłaszcza przez 

gminną stronę internetową, 

gazetę „Życie Gminy Ełk”, relacje, 

artykuły i audycje w mediach 

lokalnych i regionalnych czy 

wreszcie z racji bezpośrednich spotkań w Urzędzie Gminy, poszczególnych 

miejscowościach i zebraniom sołeckim.  

Tak jak cała poprzednia kadencja samorządu lokalnego (2014-2018), tak 

i sam 2018 rok był okresem wytężonej pracy dla wszystkich  - zarówno dla 

urzędników, radnych, jak i dla mnie. Wiele udało nam się przez ten czas zrobić 

i osiągnąć. Przede wszystkim winien jestem podziękowania ludziom, dzięki którym 

udało mi się spełnić wszystkie obietnice, z którymi szedłem do wyborów w 2014 roku. 

Był to jasno określony plan dla gminy i dumny jestem z tego, że wszystkie postulaty 

zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.  

Zacząłem od zmiany organizacji pracy całego urzędu. Kolejnym wyzwaniem 

była przeprowadzka do nowego budynku. Zdecydowałem, że będzie w nim nie tylko 

urząd gminy, lecz także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Obsługi Szkół. 

Dzięki tej decyzji budynek został wykorzystany optymalnie i oszczędziliśmy sporo 

pieniędzy. We wtorki urząd zaczął dłużej pracować – do godziny 18 – tak, by 

pracujący mieszkańcy gminy również mogli załatwić swoje sprawy bez konieczności 

brania urlopu.  
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Ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba przewozów przez MZK na terenie 

gminy. Godziny kursowania autobusów były uzgadniane z mieszkańcami na 

spotkaniach sołeckich. Teraz wydajemy przewóz ok. 2 mln zł, a wcześniej było to 

dwa razy mniej.  

Kiedyś bolączką dla wielu ludzi, chcących budować się na terenie gminy, było 

długie oczekiwanie na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Oczekiwanie trwało 

nawet rok: i za to wojewoda często naliczał kary – po 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

Obecnie ta procedura nie przekracza 3 miesięcy! Za mojej kadencji kar nie ma 

w ogóle.  

Kolejnym krokiem milowym było powołanie Zakładu Usług Gminnych – dziś 

wszystkim znanemu jako ZUG. Dzięki ludziom tam pracującym powoli gminie 

przywracany jest blask, ład i porządek. Na początku pracowali tam tylko kosiarze, 

a obecnie oprócz nich jest brygada wodno-kanalizacyjna, brygada ogólnobudowlana, 

a w przyszłości będą też brygady: utrzymania i projektowania zieleni oraz brukarska.  

Zmieniłem również politykę podatkową. Dziś wartość nakazów płatniczych 

podatku rolnego spadła do poziomu sprzed 14 lat. Obiecałem mieszkańcom 

przychodnię lekarzy specjalistów i taką właśnie stworzyłem. Zamierzam dalej 

rozwijać ochronę zdrowia na terenie gminy.  

Wiele jest jeszcze innych załatwionych spraw i osiągnięć, których ta 

rekordowa kadencja radnych i wójta dokonała. Myślę, że zmiany na lepsze widać 

gołym okiem. Dziś każdemu mieszkańcowi spokojnie patrzę w oczy i często spotyka 

się z prawdziwą sympatią z Państwa strony, za co serdecznie dziękuję. Codzienna, 

ciężka praca ma sens.  

Raport o stanie Gminy Ełk został opracowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 

roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Wójt co roku do 31 maja 

przedstawia raport o stanie gminy. Dokument ten jest podsumowaniem działalności 

wójta w roku poprzednim i obejmuje realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu obywatelskiego. Zebrane informacje od pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, poszczególnych 

instytucji, są źródłem wiedzy o stanie naszej gminy. Opisują jej sytuację pod 

względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa oraz 

zarządzania gminą.  
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W raporcie zostały przedstawione szczegółowe dane o budżecie gminy, 

dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu Urzędu Gminy Ełk, jak również rozwoju 

naszej gminy. Rozwój naszej gminy jest możliwy także dzięki środkom pozyskanym 

z zewnątrz, z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, dotacji i grantów ministerialnych 

i innych. Realizacja wielu inwestycji na terenie gminy Ełk, a zwłaszcza rozwój 

infrastruktury możliwy był właśnie dzięki tym środkom. 

Z przyjemnością przekazuję Państwu Raport o stanie gminy Ełk, który jest 

kompleksowym i miarodajnym źródłem wiedzy o naszej gminie. Zapraszam do 

lektury! 

 

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

Gmina Ełk pod względem administracyjnym jest gminą wiejską, położoną na 

Pojezierzu Ełckim, w centralnej części powiatu ełckiego, w południowo wschodniej 

części województwa warmińsko-mazurskiego. Jest największą gminą w powiecie 

ełckim. Jej powierzchnia wynosi 379,18 km2. Gmina sąsiaduje z siedmioma gminami: 

Biała Piska, Kalinowo, Olecko, Orzysz, Prostki, Stare Juchy, Świętajno, z czego trzy: 

Prostki, Stare Juchy i Kalinowo leżą w tym samym powiecie – powiecie ełckim. 

Gmina Ełk przypomina obwarzanek. Otacza ona miasto Ełk, którego „grubość” 

wynosi ok. 10-15 km. Odległość między miejscowościami położonymi na skraju sięga 

30 km (miasto ma średnicę ok. 5 km). 

Rolniczy charakter gminy wynika nie tylko z jej położenia geograficznego, ale 

także rzeźby terenu, warunków wodnych i dobrej jakości gleb. Użytki rolne zajmują 

ponad 53% powierzchni całej gminy. W ich strukturze przeważają grunty orne 

zajmując powierzchnię 14075 ha, łąki i pastwiska 6223 ha.  
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Obok rolnictwa największymi atutami Gminy Ełk są położenie przy istotnych 

szlakach komunikacyjno-transportowych oraz atrakcyjne zasoby przyrodnicze 

i rolnicze na pagórkowato – wyżynnym obszarze. Dobre skomunikowanie ze stolicą 

województwa oraz  zachowana tradycja kulturowa mieszkańców gminy, również 

stanowią o jej możliwościach rozwojowych. Poprzez swoje walory środowiskowe 

i komunikacyjne, obszar gminy może stanowić atrakcyjne miejsce dla nowego 

osadnictwa oraz potencjalny teren turystyczno-rekreacyjny. 

Gmina Ełk ze względu na swoje położenie należy do gmin bardzo cenionych 

przez turystów. Mazury to jedno z najpiękniejszych regionów Polski. Czyste 

powietrze, liczne jeziora, „dziewicze” lasy – to tylko niektóre atuty Gminy Ełk. Na jej 

terenie znajduje się ponad 50 jezior.  
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Większość gminy należy do obszarów chronionych Krajobrazu Pojezierza 

Ełckiego. Południowo-zachodnia część gminy to obszar chroniony Krajobrazu Jezior 

Orzyskich. 

 

Na terenie gminy znajduje się jedyny na terenie Powiatu Ełckiego faunistyczny 

Rezerwat Przyrody „Ostoja Bobrów Bartosze”. Ma on powierzchnię 190 ha. Rezerwat 

znajduje się przy trasie Ełk – Olsztyn i rozciąga się aż do jeziora Szarek. Utworzony 

został w 1964 roku. Głównym jego celem jest ochrona miejsca występowania bobra 

europejskiego (Castor fiber), które przywędrował tu prawdopodobnie z okolic Osowca 

w latach sześćdziesiątych XX wieku. Rezerwat otoczony jest z trzech stron jeziorami. 

Występuje w nim ponad 270 gatunków roślin, a także interesujące okazy miejscowej 

fauny. 

W gminie nie ma rozwiniętego przemysłu, dość dobrze rozwinięta jest sieć 

usług o zróżnicowanej strukturze i handel. 
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Na koniec 2018 roku w gminie Ełk liczba aktywnych podmiotów wpisanych do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynosiła 759 i 

jest większa od roku poprzedniego o 61 podmiotów.  

 

Rok 

 

Aktywne podmioty wpisane 

do CEIDG 

 

2016 581 

2017 698 

2018 759 

  

 

1.2.  MIESZKAŃCY GMINY EŁK 

 

W okresie od 1 stycznia do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 

zwiększyła się o 50 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 11164 osób, 

w tym 5515 kobiet i 5649 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 945 

osób, a liczba mieszkańców – 932,  

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3428 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4166,  

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1073, a liczba 

mieszkańców: 500.  
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Liczba osób czasowo przebywających za granicą: 24, w tym 6 kobiet i 18 mężczyzn. 

 

W 2018 r. urodziło się w gminie 107 osób, w tym 54 dziewczynek i 53 chłopców, a 

zmarło 116 osób, w tym 59 kobiet i 57 mężczyzn.  

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł -9.  

 

Przyrost naturalny 

 2016 2017 2018 

urodzenia 124 139 107 

zgony 119 129 116 
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1.3. WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

Rada Gminy Ełk liczy 15 radnych. W listopadzie 2018 r. odbyły się wybory 

samorządowe. Wybrano Wójta – Tomasza Osewskiego i radnych na kolejną 

kadencję. Przy Radzie w kadencji 2018-2023 działają następujące stałe komisje: 

 Komisja ds. Budżetu i Finansów, 

 Komisja ds. Oświaty, Sportu i Kultury, 

 Komisja ds. Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, 

 Komisja ds. Rolnictwa, Infrastruktury wiejskiej, Mienia Komunalnego, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, 

 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ełk, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
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W Gminie Ełk w 2018 r. funkcjonowało dziewięć gminnych jednostek 

organizacyjnych: 

1. Centrum Usług Wspólnych Gminny Ełk, 

2. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach, 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, 

4. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, 

5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach, 

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Woszczelach, 

7. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, 

8. Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 

9. Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej. 

 

1.4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU I DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ełk w 2018 roku przedstawiała się 

następująco: 
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W 2018 roku Urząd Gminy Ełk wydał łącznie ponad 13 tysięcy decyzji 

administracyjnych: 

Lp. Decyzje ilość 

1. decyzje podatkowe - osoby fizyczne 8 153 

2. decyzje w dziale świadczeń rodzinnych 2 503 

3. decyzje w pomocy społecznej 1 117 

4. decyzje o warunkach zabudowy 391 

5. decyzje stypendialne 272 

6. decyzje lokalizacyjne 177 

7. 
decyzje  o nadanie numerów porządkowych 

nieruchomości 
106 

8. decyzje zatwierdzające podział nieruchomości 105 

9. 
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 
48 

10. 
decyzje o wpisaniu lub wykreśleniu wyborcy 

do/z rejestru wyborców 
46 

11. 
decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie 

drogowym 
34 

12. 
decyzje na zajęcie pasa drogowego na 

prowadzenie robót 
33 

13. 
decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na 

raty 
31 

14. decyzje na wycinkę drzew 28 

15. decyzje o wymeldowaniu: 15 

16. 
decyzje określające opłatę za gosp. odpadami 

komunalnymi 
13 
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17. 

decyzje o umorzeniu postępowania  w 

zakresie opłaty za gosp. odpadami 

komunalnymi 

13 

18. decyzje podatkowych dot. osób prawnych 11 

19. decyzje dot. środków transportowych 6 

20. 
decyzje o odmowie wydania dowodu 

osobistego: 
6 

21. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6 

22. 

zezwolenie na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym 

6 

23. 
decyzje w sprawie przyznania ulgi 

inwestycyjnej 
4 

24. 
decyzje w sprawie przyznania zwolnienia i ulgi 

w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 
3 

25. zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej 2 

26. decyzje o naruszenie stosunków wodnych 2 

27. 

decyzje o odmowie udostępnienia danych z 

Rejestru Mieszkańców lub Rejestru Dowodów 

Osobistych 

1 

28. decyzja w sprawie określenia nadpłaty 1 

29. 
decyzja w sprawie umorzenia zaległości w 

opłacie za gosp. odpadami komunalnymi 
1 

30. 

decyzja w sprawie rozłożenia na raty 

zaległości w opłacie za gosp. odpadami 

komunalnymi 

1 

łącznie 13 129 
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1.5 SOŁECTWA 

 

W skład Gminy Ełk wchodzi 58 sołectw: 

1. Bajtkowo 

2. Barany 

3. Bartosze  

4. Białojany 

5. Bienie 

6. Bobry 

7. Borki 

8. Buczki 

9. Chełchy 

10. Chojniak 

11. Chruściele 

12. Chrzanowo 

13. Ciernie 

14. Giże 

15. Guzki 

16. Janisze 

17. Kałęczyny 

18. Karbowskie 

19. Konieczki 

20. Krokocie 

21. Lega 

22. Lepaki 

23. Malczewo 

24. Malinówka 

25. Małkinie 

26. Mącze 

27. Mąki 

28. Miluki 

29. Mołdzie 

30. Mostołty 
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31. Mrozy Wielkie 

32. Nowa Wieś Ełcka 

33. Oracze 

34. Piaski 

35. Pistki 

36. Płociczno 

37. Przykopka 

38. Przytuły 

39. Regiel 

40. Regielnica 

41. Rękusy 

42. Rostki Bajkowskie 

43. Rożyńsk 

44. Ruska Wieś 

45. Rymki 

46. Sajzy 

47. Sędki 

48. Siedliska 

49. Sordachy 

50. Straduny 

51. Suczki 

52. Szarejki 

53. Szarek 

54. Śniepie 

55. Talusy 

56. Woszczele 

57. Ełk Osada 

58. Szosa Bajtkowska 
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2. FINANSE GMINY 

 

2.1 BUDŻET GMINY 

 

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec 2018 roku, 

wynosił: 

 Dochody budżetu Gminy Ełk - 80.250.000,00 zł, w tym: 
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 ► dochody bieżące   57.236.662,86 zł, 

 ► dochody majątkowe  23.013.337,14 zł. 

 Wydatki budżetu Gminy  78.210.000,00 zł, w tym: 

 ► wydatki bieżące    57.184.056,87 zł, 

 ► wydatki majątkowe  21.025.943,13 zł. 

 

 Nadwyżka  budżetu  2.040.000,00 zł 

 Przychody   5.137.647,05 zł 

          w tym: 

          ►  wolne środki    1.637.647,05 zł, 

- przelew z rachunku lokat  3.500.000,00 zł. 

 Rozchody 7.177.647,05 zł 

 w tym: 

►  wykup obligacji komunalnych 1.520.000,00 zł, 

►  spłata pożyczki EFRWP  117.647,05 zł, 

 ►  przelew na rachunek lokat  5.540.000,00 zł. 

 

Ostatecznie w 2018 roku budżet zrealizowano: 

 dochody w kwocie 72.983.324,36 zł, co stanowi 90,94% planu ogółem, 

z tego: 

►  dochody bieżące –  52.471.314,68 zł, co stanowi 91,67 % planu, 

►  dochody majątkowe – 20.512.009,68 zł, co stanowi 89,13 % planu. 

 wydatki  w kwocie 73.721.592,31 zł, co stanowi 94,26 %, planu ogółem, 

z tego: 

►  wydatki bieżące –  54.714.681,21 zł, co stanowi 95,68 % planu, 

►  wydatki majątkowe – 19.006.911,10 zł, co stanowi 90,40 % planu. 

 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 414,99 zł, natomiast wydatki 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 479,88 zł.  
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2.2 FUNDUSZ SOŁECKI 

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano 

wydatki na łączną kwotę 906 326,39 zł. Szczegółową realizację poszczególnych 

przedsięwzięć przedstawia tabela. 

Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania Kwota w zł Wykonanie 

Suma z 

zadań 

sołectwa 

Pozostała 

kwota 

Bajtkowo 

Zakup i montaż progów 

zwalniających na drodze 

gminnej od trasy 667  

do miejscowości Śniepie. 

6 000,00 6 000,00 

13 616,68 

0,00 

Budowa chodnika od drogi 667  

do budynku gminnego nr 10. 
7 616,68 7 616,68 0,00 

Barany 

Wykonanie chodnika dla 

pieszych  

w miejscowości Barany. 

12 278,91 12 278,91 

16 278,91 

0,00 

Zakup drzewek iglastych. 2 000,00 2 000,00 0,00 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Bartosze 

Zakup znaków informacyjnych  

w numerami domów i ulic. 
4 000,00 2 924,61 

24 876,62 

1075,39 

Dokończenie drogi 

gminnej(skrzyżowanie z 

powiatową Bartosze 10a-35. 

Ułożenie polbruku 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Zakup krzeseł ogrodowych do 

świetlicy 
1 000,00 999,99 0,01 

Przygotowanie terenu pod plac 

zabaw na działce gminnej w 

Buniakach 

2 000,00 2 000,00 0,00 
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Ogrodzenie świetlicy w miejsc. 

Bartosze (brama +bramka)17 

mb panela ogrodzeniowego 

(komplet, siatka ogrodzeniowa 

ok.. 80 mb 1,5 h + drut bez 

słupków),  

5 500,00 5 500,00 0,00 

Zakup kruszywa-tłucznia 

(tłuczony kamień bez 

dodatków). 

5 500,00 5 439,80 60,20 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
4 676,62 4 676,62 0,00 

Zakup kosza na śmieci do 

świetlicy wiejskiej w 

Bartoszach. 

200,00 166,00 34,00 

Białojany 

Tablica informacyjna we wsi 

Białojany. 
1 800,00 1 230,00 

11 478,16 

570,00 

Tablica informacyjna we wsi 

Zdedy. 
1 800,00 1 230,00 570,00 

Wykonanie przepustu i napraw 

melioracyjnych na drodze nr 59 

we wsi Białojany. 

3 000,00 3 000,00 0,00 

Urządzeniu wspólnych terenów 

zielonych (zlecenie postawienia 

donicy i nasadzenia krzewów) 

4 878,16 4 828,16 50,00 

Bienie 
Utrzymanie terenów zieleni i 

poboczy na terenie sołectwa. 
9 688,79 9 688,79 9 688,79 0,00 

Bobry 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych  

w ramach upowszechniania idei 

samorządowej. 

500,00   

13 878,54 

500,00 

Utrzymanie obszarów zielonych  

na terenie sołectwa. 
3 378,54 3 378,54 0,00 
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Urządzenie drogi gminnej w 

kierunku p. Hoffmana. 
10 000,00 9 977,76 22,24 

Borki 

Budowa chodnika wzdłuż drogi 

gminnej. 
8 545,52 8 545,52 

12 045,52 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00   500,00 

Utrzymanie obszarów zielonych  

na terenie sołectwa. 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Buczki 

Zakup donic ozdobnych. 5 500,00 3 741,54 

13 180,25 

1758,46 

Zakup ławek. 4 000,00 3 950,00 50,00 

Zorganizowanie festynu w 

ramach rozpowszechniania idei 

samorządowej. 

1 180,25 1 179,11 1,14 

Organizacja dożynek przez 

mieszkańców w ramach 

upowszechniania idei 

samorządowej. 

500,00 498,79 1,21 

Utrzymanie obszarów zielonych  

na terenie sołectwa. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Chełchy 

Konserwacja i przeglądy placu 

zabaw. 
1 200,00 1 200,00 

27 931,65 

0,00 

Utrzymanie terenów zielonych  

w sołectwie. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00  0 500,00 

Utwardzenie zjazdu do OSP. 7 500,00 7 450,00 50,00 

Zakup wraz z montażem 

bramek przenośnych do piłki 

nożnej 

5 000,00 4 278,02 721,98 

Przebudowa drogi gminnej nr 

17734 N              w miejsc. 

Chełchy 

11 731,65 11 731,65 0,00 
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Chojniak 

Utrzymanie terenów zielonych  

w sołectwie. 
3 000,00 3 000,00 

20 817,81 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych oraz plecenia 

równianek. 

500,00 398,29 101,71 

Remont budynku gminnego z 

przeznaczeniem na świetlicę 

wiejską. 

17 317,81 17 317,81 0,00 

Chruściele 

Zakup i montaż monitoringu 

wraz z oświetleniem na terenie 

sołectwa 

25 487,63 25 487,63 25 487,63 0,00 

Chrzanowo 

Utwardzenie nawierzchni części 

drogi gminnej działka nr 84, 

poprzez powierzchniowe 

utwardzenie masą asfaltową 

13 080,62 9 862,90 

15 580,62 

3217,72 

Utrzymanie terenów zielonych  

na terenie sołectwa. 
2 500,00 2 500,00 0,00 

Ciernie 

Wprowadzenie nowej 

organizacji ruchu na drodze 

Ciernie-Niekrasy 

(oznakowanie+ projekt 

organizacji ruchu). 

4 000,00 415,09 

10 692,58 

3584,91 

Przeglądy placu zabaw. 1 200,00 1 200,00 0,00 

Zakup wraz z montażem dwóch 

tablic z planem miejscowości. 
5 492,58 5 400,00 92,58 

Giże 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00  0,00 

10 168,87 

500,00 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Zakup i montaż 2 szt. tablic 

ogłoszeń. 
3 000,00 2 460,00 540,00 

Urządzenie terenów wspólnych 4 668,87 4 425,83 243,04 
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sołectwa. 

Guzki 

Doposażenie placu zabaw. 3 232,43 2 439,00 

9 732,43 

793,43 

Przeglądy oraz konserwacja 

placu zabaw. 
1 500,00 1 500,00 0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00 482,28 17,72 

Utrzymanie obszarów zielonych 

na terenie sołectwa. 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Ustanowienie przystanku w 

Guzkach. 
1 500,00   1500,00 

Janisze 
Montaż barier na drodze 

gminnej 
9 950,65 7 195,50 9 950,65 2755,15 

Kałęczyny 

Utrzymanie zieleni 2 800,00 2 800,00 

15 100,55 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00 490,8 9,20 

Remont drogi gminnej przy nr 

31 
5 000,00 

9 870,75 129,25 
Remont drogi  gminnej przy nr 

24 
5 000,00 

Przeglądy placu zabaw. 1 000,55 1 000,55 0,00 

Uzupełnienie wyposażenia 

świetlicy 
800,00 799,24 0,76 

Karbowskie 

Przeznaczenie części środków 

z funduszu sołeckiego na 

zakład usług gminnych. 

2 000,00 2 000,00 

11 783,66 

0,00 

Przeznaczenie części środków 

z funduszu sołeckiego na 

dożynki gminne. 

700,00 689,97 10,03 

Wymiana hydrantów gminnej 

sieci wodociągowej w 

miejscowości Karbowskie, 

Karbowskie Kolonia. 

9 083,66 8 239,10 844,56 
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Konieczki 

Remont dróg gminnych 

sołectwa Konieczki. 
10 000,00 9 964,48 

13 485,75 

35,52 

Utrzymanie terenów zielonych 

na terenie sołectwa. 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Integracja sołectwa poprzez 

krzewienie kultury i tradycji 

wśród mieszkańców. 

485,75   485,75 

Krokocie 

Utrzymanie terenów zielonych. 2 000,00 2 000,00 

12 874,74 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00 500,00 0,00 

Budowa miejsca spotkań. 10 374,74 6 339,58 4035,16 

Lega 

Środki przeznaczone na 

konserwację placu zabaw. 
1 200,00 1 200,00 

22 258,03 

0,00 

Zakup paliwa do kosiarek. 1 100,00 1 076,73 23,27 

Zakup środków czystości do 

świetlicy. 
600,00 599,00 1,00 

Środki na konserwację kosiarki. 600,00 266,02 333,98 

Zakup dwóch bramek 

piłkarskich wraz siatkami 

5m/2m. 

5 000,00 4 272,72 727,28 

Poprawa złego stanu 

ogrodzenia na placu zabaw 

(powiększenie i wyrównanie 

podłoża). 

3 300,00 3 300,00 0,00 

Doposażenie placu zabaw. 5 000,00 5 000,00 0,00 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
3 500,00 3 500,00 0,00 

Środki na małe remonty 

świetlicy, zakup kijów do 

bilarda. 

1 500,00 1 500,00 0,00 

Środki na integrację 

mieszkańców sołectwa. 
458,03 458,03 0,00 
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Lepaki 

Utrzymanie obszarów zieleni. 1 000,00 1 000,00 

10 998,09 

0,00 

Ogrodzenie plaży wiejskiej we 

wsi Lepaki Wielkie. 
8 998,09 8 900,00 98,09 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00 0  500,00 

Organizacja warsztatów 

wykonywania wieńców 

dożynkowych. 

500,00  0 500,00 

Maleczewo 

Montaż hydrantu. 2 000,00 1 917,78 

12 438,31 

82,22 

Utrzymanie zieleni w sołectwie. 1 000,00 1 000,00 0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
438,31 436,81 1,50 

Ogrodzenie terenu wokół 

stawu. 
9 000,00 9 000,00 0,00 

Malinówka 

Opracowanie oraz montaż 

tablicy 

 z planem miejscowości. 

3 000,00 2 900,00 

11 696,38 

100,00 

Zakup wraz z montażem tablicy 

ogłoszeń. 
1 500,00 1 230,00 270,00 

Utrzymanie terenów zielonych  

w sołectwie. 
7 196,38 7 196,38 0,00 

Małkinie 

Konserwacja elementów 

drewnianych na placu rekreacji 

wiejskiej poprzez pomalowanie 

drewnochronem. 

601,50 600,00 

9 601,50 

1,50 

Naprawa i utrzymanie drogi  

przez las (nawiezienie tłucznia-

grubego żwiru + uwałowanie). 

9 000,00 8 971,62 28,38 

Mącze 

Zakup i montaż tablicy z 

planem miejscowości. 
3 000,00 2 900,00 

10 736,23 

100,00 

Zakup dwóch tabliczek 

informacyjnych z numerami 
700,00 455,5 244,50 
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posesji wraz z montażem. 

Zakup kruszywa na drogę  

w miejscowości Mącze. 
4 036,23 3 962,32 73,91 

Utrzymanie terenów zielonych 

na obrzeżach sołectwa i w 

sołectwie. 

3 000,00 3 000,00 0,00 

Mąki 

Zorganizowanie festynu 

rodzinnego  

w celu upowszechniania idei 

samorządowej- wynajęcie 

zespołu muzycznego. 

2 800,00 2 800,00 

10 299,80 

0,00 

Utrzymanie (właściwe) terenów 

zielonych w obszarze sołectwa. 
7 499,80 7 499,80 0,00 

Miluki 

Ustawienie dwóch tabliczek  

z nr domów 
1 000,00 600,07 

11 129,02 

399,93 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
1 500,00 1 500,00 0,00 

Budowa wiaty drewnianej w m. 

Miluki (projekt) 
3 463,02 3 463,02 0,00 

Wykonanie zatoki autobusowej. 5 166,00 5 166,00 0,00 

Mołdzie 

Wykonanie boiska do piłki 

koszykowej. 
5 000,00 5 000,00 

11 740,02 

0,00 

Zakup materiałów na 

ogrodzenie boiska w 

miejscowości Mołdzie. 

6 000,00 5 597,47 402,53 

Zakup sprzętu sportowego. 740,02 734 6,02 

Mostołty 

Utrzymanie terenów zielonych  

w sołectwie. 
2 000,00 2 000,00 

15 013,26 

0,00 

Podtrzymywanie tradycji oraz 

szerzenie kultury fizycznej 

wśród mieszkańców. 

600,00 586,06 13,94 

Konserwacja placu zabaw. 1 200,00 1 200,00 0,00 
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Naprawa stołu do tenisa. 300,00 300,00 0,00 

Zakup stołów i krzeseł na 

świetlicę wiejską. 
4 600,00 4 600,00 0,00 

Zakup środków czystości na 

świetlicę wiejską. 
100,00 99,21 0,79 

Zakup wraz z montażem lustra 

drogowego. 
1 500,00 494,02 1005,98 

Zakup węży strażackich (75) 

wraz z prądownicą. 
1 200,00 1 120,53 79,47 

Zakup płyty na przykrycie 

studni. 
1 500,00 555,15 944,85 

Remont drogi gminnej. 2 013,26 1 954,72 58,54 

Mrozy 

Wielkie 

Organizacja festynu. 2 000,00 1 800,00 

25 487,63 

200,00 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00 293,78 206,22 

Warsztaty plecenia wieńców. 500,00 423,45 76,55 

Budowa drogi asfaltowej od 

posesji Mrozy nr 33 do posesji 

ul. Sosnowa  

nr 4 

19 487,63 19 487,63 0,00 

Nowa Wieś 

Ełcka 

Wykonanie chodników na 

terenie Nowej Wsi Ełckiej 
23 643,20 23 643,20 

43 643,20 

0,00 

Zakup nowych urządzeń na 

plac zabaw przy ul. Kościuszki 

w Nowej Wsi Ełckiej. 

6 000,00 5 988,84 11,16 

Ogrodzenie placu zabaw na ul. 

Nowowiejskiej w Nowej Wsi 

Ełckiej. 

5 000,00 5 000,00 0,00 

Urządzenie i utrzymanie 

gminnych terenów zielonych. 
8 000,00 8 000,00 0,00 
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Promocja wsi Nowa Wieś Ełcka 1 000,00 1 000,00 0,00 

Oracze 

Odnowienie schodów 

drewnianych obok wiaty 
5 308,01 5 300,00 

29 240,94 

8,01 

Modernizacja pomostu na plaży  

w Oracze-Wityny. 
7 000,00 7 000,00 0,00 

Zakup tabliczek informacyjnych 

(nazwy ulic i numery domów). 
2 000,00 1 999,91 0,09 

Utrzymanie czystości-koszenie 

trawy na boisku. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Ogrodzenie boiska do 

koszykówki (ogrodzenie 

panelowe bez podmurówki, 

słupki wmurowane) 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
932,93 932,93 0,00 

Piaski 

Utrzymanie terenów zielonych. 2 000,00 2 000,00 

13 703,96 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
500,00   500,00 

Remont dróg w sołectwie. 11 203,96 11 157,33 46,63 

Pistki 

Utrzymanie gminnych obszarów 

zielonych na terenie sołectwa. 
3 000,00 3 000,00 

12 089,17 

0,00 

Dokończyć ogrodzenie na placu 

sportowo-rekreacyjnym oraz 

zakupić i ustawić tam elementy 

wyposażenia. 

9 089,17 8 453,48 635,69 

Płociczno 

Utworzenie stoiska sołectwa 

Płociczno podczas dożynek 

gminnych 2018 (zakup 

produktów). 

767,53 687,23 

13 267,53 

80,30 

Na utrzymanie ZUG. 2 000,00 2 000,00 0,00 

Zakup i montaż siłowni 

zewnętrznych. 
10 500,00 9 767,10 732,90 
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Przykopka 

Warsztaty kulinarne. 500,00 490,76 

15 929,77 

9,24 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Przegląd placu zabaw. 1 000,00 1 000,00 0,00 

Naprawa dróg gminnych. 3 000,00 2 929,50 70,50 

Konserwacja oraz zakup paliwa  

do kosiarki. 
300,00 292,14 7,86 

Zakup ozdób świątecznych. 1 000,00 999,99 0,01 

Doposażenie placu zabaw i 

siłowni. 
8 129,77 8 118,00 11,77 

Przytuły 

Oznakowanie dróg tabliczkami  

z nr domów. 
2 000,00 1 449,78 

11 783,66 

550,22 

Uporządkowanie drogi 

pomiędzy Przytułami a 

Rydzewem. 

6 283,66 6 283,66 0,00 

Utrzymanie obszarów zielonych  

na terenie sołectwa. 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Szerzenie idei sportu i kultury 

fizycznej (festyn-organizacja). 
500,00  0,00 500,00 

Regiel 

Wykonanie chodnika w Reglu 

od skrzyżowania z drogą na 

Kałęczyny (ułożenie chodnika w 

stronę jeziora). 

22 127,10 22 127,10 22 127,10 0,00 

Regielnica 

Budowa altany wraz z 

wyposażeniem na działce 

gminnej. 

13 000,00 12 922,92 

19 683,08 

77,08 

Zakup stołów i ławek do 

siedzenia  

na plaży. 

3 000,00 2 500,00 500,00 

Utrzymanie obszarów zielonych  

na terenie sołectwa. 
3 683,08 3 683,08 0,00 

Rękusy Wykonanie przepustu (pod 2 000,00 2 000,00 11 478,16 0,00 
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drogą) przy krzyżu 

Zakup paliwa do sprzętu 

koszącego polanę wioskową. 
1 000,00 970,61 29,39 

Zmeliorowanie terenu przy 

oczku wodnym 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Naprawienie drogi w Rękusach- 

wieś (od tablicy w prawo) 
3 500,00 3 444,49 55,51 

Podniesienie mostka oraz 

wykonanie dwóch trapów oraz 

czterech poręczy 

1 500,00 1 500,00 0,00 

zakup roślin ozdobnych i 

wodnych 
478,16 337,05 141,11 

Rostki 

Bajtkowskie 

Utrzymanie obszarów 

zielonych, wykaszanie poboczy. 
2 000,00 2 000,00 

10 430,72 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
430,72 408,44 22,28 

Remont drogi gminnej we wsi 

Rostki Bajtkowskie. 
8 000,00 7 945,80 54,20 

Rożyńsk 

Wieniec dożynkowy. 500 472,03 

26 360,49 

27,97 

Produkty spożywcze. 500 499,84 0,16 

Przeglądy placów zabaw. 2 000,00 2 000,00 0,00 

Festyn "Sobótka". 1 800,00 1 800,00 0,00 

Oznakowanie miejscowości - 

tabliczki informacyjne. 
2 000,00 1 401,68 598,32 

Prace porządkowe i naprawcze. 4 000,00 4 000,00 0,00 

Doposażenie placu zabaw. 12 360,49 11 030,00 1330,49 

Ruska 

Wieś 

Dwa kosze. 484,87 484,87 

18 635,65 

0,00 

Utrzymanie zieleni. 3 000,00 3 000,00 0,00 

Dofinansowanie świetlicy-

ogrzewanie gazem. 
3 000,00 2 462,46 537,54 

Zakup kamer na terenie 

świetlicy 
3 654,43 3 654,43 0,00 
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 i wokół tego obiektu. 

Na poczet realizacji koła 

gospodyń. 
500,00 478,62 21,38 

Zakup regału kuchennego i 

stołu  

do kuchni 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Zagospodarowanie zaplecza w 

szafki 
1 000,00 1 000,00 0,00 

Pulpit pod komputery 4 000,00 3 985,32 14,68 

Zakup tuj do posadzenia przy 

świetlicy wiejskiej 
996,35 996,00 0,35 

Rymki 

Zakup wiaty przystankowej. 4 000,00 4 000,00 

13 965,82 

0,00 

Paliwo, konserwacja, akcesoria  

do wykaszarki. 
1 000,00 987,44 12,56 

Środki do odnowienia altany. 1 000,00 1 000,00 0,00 

Propagowanie idei spotkań i 

kultury fizycznej w Rymkach 
465,82 460,66 5,16 

Utrzymanie terenów 

użyteczności publicznej. 
7 500,00 7 500,00 0,00 

Sajzy 

Zagospodarowanie miejsca 

wypoczynku mieszkańców na 

działce gminnej nad jeziorem nr 

dz. 51/5 

3 000,00 2 720,88 

13 223,89 

279,12 

Budowa pomostu w miejsc. 

Sajzy (wykonanie operatu 

wodno-prawnego) 

3 500,00 2 547,00 953,00 

Remont drogi ul. Mazurska w 

m. Sajzy 
2 723,89 2 706,00 17,89 

Oznakowanie ulic we wsi Sajzy 4 000,00 3 377,23 622,77 

Sędki 

Propagowanie wśród 

mieszkańców tradycji i kultury 

wsi. 

616,68 518,43 13 616,68 98,25 
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Utrzymanie obszarów zielonych  

na terenie sołectwa. 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Remont drogi do nr 1B, 1, 1C. 5 000,00 4 988,88 11,12 

Zabezpieczenie drogi nad rzeką  

dla nr 1B, 1, 1C. 
5 000,00 4 992,00 8,00 

Siedliska 

Wykonanie, urządzenie oraz 

wyposażenie aneksu 

kuchennego  

w świetlicy wiejskiej 

12 957,64 12 957,64 

36 005,64 

0,00 

Konserwacja oraz przeglądy 

placu zabaw. 
1 000,00 1 000,00 0,00 

Zakup wraz z montażem dwóch 

tablic ogłoszeniowych. 
2 460,00 2 460,00 0,00 

Zakup wraz z montażem dwóch 

tablic z planem miejscowości. 
6 000,00 5 400,00 600,00 

Oznakowanie miejscowości 

tabliczkami z numerami domów  

i nazwami ulic. 

3 000,00 2 239,64 760,36 

Budowa pomostu w miejsc. 

Siedliska (sporządzenie 

operatu wodnoprawnego) 

2 588,00 2 588,00 0,00 

Koszenie boiska oraz plaży 

wiejskiej. 
5 000,00 5 000,00 0,00 

Zakup wraz z montażem bramy  

do ogrodzenia na boisku 

gminnym. 

3 000,00 3 000,00 0,00 

Sordachy 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
1 001,88 1 000,00 

12 001,88 

1,88 

Konserwacja i zakup paliwa  

do kosiarki. 
1 000,00 994,48 5,52 

Dowiezienie piasku na plażę  

w Sordachach. 
1 500,00 1 495,68 4,32 



Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok 

 

36 
 

Zagospodarowanie części 

skrzyżowania w miejscowości 

Sordachy. 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Naprawa drogi Sordachy 

Koziki. 
6 500,00 6 445,20 54,80 

Straduny 

Organizacja rękodzieł i 

produktów regionalnych. 
2 000,00 1 490,65 

43 643,20 

509,35 

Pielęgnacja terenów zieleni  

i zadrzewień użyteczności 

publicznej. 

10 000,00 10 000,00 0,00 

Zakup dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej deski medycznej i 

torby. 

6 000,00 5 983,65 16,35 

Zakup tablicy informacyjnej z 

postawieniem przy ul. 

Słonecznej. 

1 500,00 1 230,00 270,00 

Zakup tablicy planu 

miejscowości Straduny. 
3 000,00 2 900,00 100,00 

Naprawa i utwardzenie ulic 

Słoneczna  

i Świerczewskiego. 

10 000,00 9 950,70 49,30 

Wyrównanie powierzchni placu 

zabaw 

 i zagospodarowanie działki 

rekreacyjnej przy ul. 

Nadrzecznej. 

5 143,20 5 142,90 0,30 

Konserwacja i przeglądy 

placów zabaw. 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Zatrudnienie instruktora fitness  

do domu kultury. 
4 000,00 3 999,84 0,16 

Suczki 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych. 
600,00  0,00 

13 092,96 
600,00 

Utrzymanie obszarów 2 000,00 2 000,00 0,00 
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zielonych. 

Naprawa dróg na terenie 

sołectwa. 
10 492,96 10 098,30 394,66 

Szarejki 

Zakup wraz z montażem tablicy 

ogłoszeniowej oraz tabliczek z 

numerami domów. 

3 500,00 2 099,87 

12 220,10 

1400,13 

Integracja i popularyzacja idei 

sportu wśród dzieci i młodzieży. 
700,00  0,00 700,00 

Zakup wraz z wbudowaniem 

tłucznia na drogi gminne w 

sołectwie. 

4 000,00 3 954,70 45,30 

Utrzymanie terenów zielonych 

na obszarze sołectwa. 
4 020,10 4 020,10 0,00 

Szarek 

Utrzymanie terenów zielonych. 3 000,00 3 000,00 

12 394,67 

0,00 

Zakup materiałów i wykonanie 

wiaty (altany) o wymiarach 4x4 

m drewnianej z ławkami i 

stołami wewnątrz. 

8 400,00 8 400,00 0,00 

Zakup piłek, akcesoriów 

sportowych dla mieszkańców 

sołectwa Szarek. 

994,67 584,2 410,47 

Śniepie 

Naprawa dróg w sołectwie. 6 645,15 6 626,99 

9 645,15 

18,16 

Szerzenie idei sportu i kultury 

fizycznej wśród mieszkańców. 
500,00 0,00  500,00 

Utrzymanie obszarów zielonych 

na terenie sołectwa. 
2 500,00 2 500,00 0,00 

Talusy 

Wiata na plac zabaw. 5 500,41 5 500,41 

15 973,41 

0,00 

Kosze na śmieci 2 szt. 500,00 332,00 168,00 

Sadzonki drzew ozdobnych. 1 000,00 974,69 25,31 

Przeglądy placu zabaw. 973,00 973,00 0,00 

Utrzymanie terenów zielonych 8 000,00 8 000,00 0,00 

Woszczele Organizacja turnieju piłki 2 000,00 2 000,00 27 931,65 0,00 
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siatkowej. 

Wykonanie wieńca 

dożynkowego na obchody 

gminnych dożynek. 

1 000,00 912,43 87,57 

Konserwacja sprzętu 

koszącego oraz zakup paliwa. 
1 000,00 998,17 1,83 

Zaopatrzenie świetlicy wiejskiej  

w niezbędne materiały. 
1 000,00 831,00 169,00 

Zagospodarowanie terenów 

zielonych, upiększenie wsi 

Woszczele. 

22 931,65 22 931,65 0,00 

Ełk Osada 

Remont i wyrównanie dróg na 

terenie sołectwa z 

dowiezieniem  

i wbudowaniem kruszywa 

(mieszanki drogowej). 

14 882,33 14 686,20 14 882,33 196,13 

Szosa 

Bajtkowska 

Utrzymanie obszarów 

zielonych. 
2 000,00 2 000,00 

17 326,35 

0,00 

Organizacja warsztatów 

kulinarnych oraz plecenia 

wieńców dożynkowych. 

500,00  0,00 500,00 

Zagospodarowanie działki 

gminnej z przeznaczeniem na 

boisko (przygotowanie terenu i 

zakup bramek). 

14 826,35 14 823,52 2,83 

  

954 345,84 906 326,39 954 345,84 48019,45 
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3. OCHRONA ZDROWIA 

 

3.1 GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA 

 

W trosce o zdrowie mieszkańców Wójt Tomasz Osewski podpisał umowę 

z Ełckim Centrum Zdrowia Ełkmed, na świadczenie usług pacjentom z naszej gminy. 

W 2018 roku  w placówce medycznej można było skorzystać z bezpłatnych usług 

sześciu poradni: kardiologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, 

pulmonologicznej, endokrynologicznej i reumatologicznej.. Gminna przychodnia 

zdrowia funkcjonuje w byłym budynku Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ełku – ul. 

Mickiewicza 40. 

Harmonogram pracy lekarzy specjalistów w danym miesiącu był 

przedstawiany na gminnej stronie internetowej: elk.gmina.pl.  
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3.2 PUNKT STOMATOLOGICZNY 

 

W listopadzie 2018 r. w ramach realizacji  projektu programu profilaktycznej 

opieki stomatologicznej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ełk w 2018 r.” w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Woszczelach został uruchomiony gabinet stomatologiczny. 

W ramach programu gmina otrzymała z Ministerstwa Zdrowia środki 

w wysokości 114.170,00 zł na uruchomienie i wyposażenie gabinetu 

stomatologicznego oraz 5.000,00 zł na realizację projektu edukacyjnego, 

dotyczącego higieny jamy ustnej. Razem otrzymana kwota wyniosła 119.170,00 zł. 

Zawarto umowę z lekarzem stomatologiem, który w uruchomionym gabinecie na 

podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi działalność 

leczniczą.  

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do 

świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie stomatologicznym w szkole 

publicznej, objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką 

stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. 

 Adresatami programu są dzieci z Gminy Ełk w wieku przedszkolnym, 

uczniowie szkół podstawowych ze szkół w Chełchach, Mrozach Wielkich, Rękusach i 

Woszczelach. Razem około 412 uczniów oraz 150 rodziców. 

Po przeprowadzeniu badań lekarz stomatolog wyodrębnia grupę dzieci tzw. 

„podwyższonego ryzyka próchnicy”, wskazuje techniki fluoryzacji, metody 

szczotkowania zębów oraz sposoby oświaty zdrowotnej (higiena, prawidłowe 

odżywianie). Uczniowie ze zdiagnozowanymi problemami stomatologicznymi 

zostaną objęci leczeniem. 

 

3.3 GMINNE PROGRAMY ZDROWOTNE     

 

W 2018 roku realizowany był Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia  

Gminy Ełk na lata 2008 – 2018 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ełk nr XXXIV. 

Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowane były 
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poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 2002 roku szczepionką czterowalentną 

przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16 i 18. 

Finanse na realizację programu pochodziły ze środków budżetu gminy. Koszt 

całkowity realizacji zadania to 14.753,00 zł. 

Ponadto na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

 Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – 108.916,78 

zł (kwota przeznaczona ze środków gminy), z programu skorzystało ok. 

300 osób,  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – 7.000,00 zł (kwota 

przeznaczona ze środków gminy), z programu skorzystało około 50 osób .  

 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 31 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych,  a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 35 podmiotów.  

 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące 

wydatki:  

 Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych:  

►  wynagrodzenie członków Komisji   31.000,00 zł,  

► wynagrodzenie biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) za 

sporządzenie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

8.600,00 zł, 

►  opłata stała sądowa 2.000,00 zł, 

►  zaliczka do sądu, jako pokrycie kosztów przeprowadzenia badań przez 

biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu   2.700,00 zł. 

 Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych oraz Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie – udzielanie porad prawnych, psychologicznych i terapeutycznych 

mieszkańcom Gminy Ełk - wynagrodzenie konsultantów  6.000,00 zł. 

 Pozalekcyjne zajęcia sportowe  dla  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  

z  elementami  profilaktyki  uzależnień  6.000,00 zł.  
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 Wypoczynek zimowy i letni  dzieci i młodzieży szkolnej z zajęciami 

dotyczącymi profilaktyki uzależnień, pochodzącymi z rodzin z  problemem  

alkoholowym  i dotkniętych  przemocą 30.000,00 zł. 

 Spektakle profilaktyczne, warsztaty dla młodzieży szkolnej  4.000,00 zł. 

 Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach społecznych oraz organizowanie  

lokalnych społecznych kampanii edukacyjnych dotyczących profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych 17.000,00 zł. 

 Udział  Koordynatora  Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w  naradach,  szkoleniach, konferencjach 

i warsztatach 5.700,00 zł. 

 

W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 

28 wniosków o przymusowe leczenie od alkoholu, z czego 2 wnioski były 

w rodzinach, które zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty. 

 

 

4. DROGI, DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

4.1.  DROGI GMINNE 

Gmina Ełk zarządza siecią dróg, których łączna długość  wynosi 417,5 km, z 

czego 160,65 km stanowią drogi publiczne, a 256,93 są to drogi wewnętrzne. Drogi 

publiczne  są to drogi utwardzone, o różnej nawierzchni. Szczegółowe zestawienie 

nawierzchni dróg przedstawia wykres poniżej.  
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Przy drogach gminnych posiadamy 19 882 m2 chodników. 

Zestawienie powierzchni dróg gminnych w 2018 r.  

39,596km bitumiczna 1,276km kostka betonowa 55,366km żwirowa

59,900km gruntowa 3,849km brukowcowa 0,608km prefabrykaty betonowe

0,030km kostka kamienna 0,027km drewniana
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4.2 INWESTYCJE NA TERENIE GMINY EŁK 

W 2018 roku zrealizowano 19 inwestycji, w tym 14 dotyczących przebudowy 

dróg gminnych, 2 inwestycje dotyczyły budowy chodnika, 2 inwestycje dotyczyły 

budowy sieci wodociągowej i 1 inwestycja, która polegała na wybudowaniu 

drewnianej sceny w miejscowości Nowa Wieś Ełcka. Szczegółowy wykaz inwestycji 

zrealizowanych w 2018 roku przestawia  tabela. 

 

Lp. Nazwa inwestycji 
Wartość 

inwestycji 

1. 

 

„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 

Ełk” Przebudowa drogi gminnej nr 177035N w 

zakresie budowy zatoki autobusowej w m. Lega, gm. 

Ełk 

 

53 381,50 zł 

2. 

1. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 

Ełk” Przebudowa drogi gminnej nr 177035N w 

zakresie budowy zatoki autobusowej w m. Sędki, gm. 

Ełk  

 

48 313,58 zł 

3. 

„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 

Ełk”  Przebudowa drogi gminnej Barany- Nowa Wieś 

Ełcka 

 

2 115 198,25 zł 

4. 
2. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 

Ełk” Przebudowa drogi Ełk-Szeligi-Buczki. 

 

2 994 263,99 zł 

5. 

„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 

Ełk” Budowa chodnika w miejscowości Barany do 

granicy miasta Etap I i II 

 

255 540,44 zł 

6. 

3. Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk 

„Przebudowa drogi gminnej nr 177017N w zakresie 

budowy chodnika i zatoki autobusowej w 

miejscowości Barany”. 

 

 

328 256,24 zł 
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7. 

„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 

Ełk” Przebudowa drogi gminnej                                          

nr 177034N w m. Chełchy w zakresie przebudowy 

nawierzchni pętli autobusowej gm. Ełk 

 

 

114 858,70 zł 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel 60 534,28 zł 

9. Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy 218 159,65 

10. 
Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany – Nowa 

Wieś Ełcka 

 

239 239,96 zł 

11. Przebudowa ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka 1 056 501,56  zł 

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Buczki 148 785,74 

13. 
Przebudowa drogi gminnej nr 515N w Mrozach 

Wielkich 
68 093,80 zł 

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Talusy 612 700,16 zł 

15. Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w m. Chełchy 465 857,65 zł 

16. Budowa chodnika w m. Rymki 49 997,28 zł 

17. 
Przebudowa drogi gminnej w m. Regielnica – remont 

nawierzchni drogi 
110 520,65 zł 

18. 

Przebudowa dróg gminnych nr 11777007N; nr 

177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. 

Oracze, Gmina Ełk 

 

1 873 255,46 

19. Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Ełckiej 8 344,40 zł 

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w 2018 roku 10 706 944,59 zł 
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4.3. ŚRODKI FINANSOWE ZEWNĘTRZNE 

W 2018 roku realizowanych było 20 projektów współfinasowanych ze środków 

zewnętrznych, z czego 8 projektów pochodziło z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (UE), 

3 projekty z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 1 projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

1 z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 2  projekty współfinansowane 

przez Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz po 1 projekcie, których współfinansowania pochodzą z programów  Legalna 

Kultura środki z POIŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Współpraca z Powiatem Ełckim, Małe Granty 

Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 r . Wartość 

wkładu własnego gminy w realizowanych projektach wynosi 8.661.616,00 zł, 

natomiast wartość dofinansowania wynosi 16 934 288,10 zł . 
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Nie bez znaczenia jest poprawa współpracy pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 

Gminy Ełk, po wieloletnich staraniach społeczności lokalnej i Wójta Gminy Ełk, 

w 2018 roku, dzięki porozumieniu trzech samorządów: Gminy Ełk,  Powiatu Ełckiego 

oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostało wybudowane przejście pieszo-

rowerowe pod wiaduktem kolejowym zlokalizowanym na granicy Siedlisk i Ełku. 

Koszt inwestycji wyniósł 2,4 mln złotych, z czego ponad 1 mln złotych to koszt, który 

poniosła Gmina Ełk. 
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5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę 

i stanowi bazę materialną, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania. 

Majątek własny Gminy Ełk stanowią grunty, budynki, budowle, pozostałe środki 

trwałe oraz inne prawa majątkowe.  

 

5.1 . GRUNTY 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Ełk posiadała 916,1499 ha gruntów 

tworzących zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można 

wyodrębnić dwie zasadnicze grupy: 

 grunty przysparzające gminie dochodów, 

 grunty wymagające nakładów. 
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Do grupy pierwszej należy zaliczyć tereny przeznaczone w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego na cele infrastruktury oraz zabudowy. Drugą 

grupę stanowią drogi, rowy, nieużytki, boiska itp. 

 

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco: 

 grunty rolne zabudowane – 8,3821 ha, 

 zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 

10,5734 ha, 

 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 0,9903 ha, 

 lasy oraz zadrzewienia - 82,2495 ha, 

 użytki kopalne - 8,0760 ha, 

 drogi - 522,0594 ha, 

 pozostałe grunty - 283,8192 ha. 

Wartość inwentarzowa gruntów wynosiła 12.173.675,39 zł. 

 

5.2. BUDYNKI I MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY EŁK 

 

Gmina Ełk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako: 

 Budynki mieszkalne socjalne - 2 szt. (Bajtkowo 10, Mostołty 11). 

 Budynki gospodarcze - 7 szt. (Bajtkowo 10, Bartosze 12A, Mostołty 11 

Rożyńsk 17,  Rożyńsk 45, Straduny ul. Nadrzeczna 17, Chojniak – po 

hydroforni).  

 Pomieszczenia gospodarcze w budynkach wspólnoty - 8 szt. (Bartosze, 

Chełchy, Nowa Wieś Ełcka, Rożyńsk, Rymki, Straduny). 

 Lokale użytkowe w budynkach wspólnot/spółdzielni: - 8 szt. Nowa Wieś 

Ełcka: ul. Małeckich 4/9, ul. Kościuszki 6 – 2 szt., Regielnica 1/8, Rożyńsk 

45, Straduny ul. Nadrzeczna 17- 2 szt., Woszczele ul. Zielona 7). 

 Lokale pod świetlicę: 2 szt. (Mołdzie 50/4, Mostołty 11/11). 



Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok 

 

50 
 

 Budynki świetlic: 9 szt. (Barany ul. Wrzosowa 2, Kałęczyny 10A, Lega 5A, 

Mrozy Wielkie 23A, Regiel 12, Regielnica, Siedliska, Woszczele ul. 

Dębowa 4, Ruska Wieś 5A. 

 Budynki remiz OSP: 6 szt. (Mostołty 7B, Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 18, 

Rożyńsk 9A, Straduny ul. Mickiewicza 4, Chełchy 28A, Woszczele ul. 

Zielona 9B). 

 Budynek użyteczności publicznej: Ełk, ul. Kościuszki 28A - 1 szt. 

 

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 13.545.146,93 zł. 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ełk wchodzą dwa budynki 

mieszkalne z 17 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 602,04 m2 i 15 lokali 

mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej 

powierzchni użytkowej 791,07 m2.  

Stan techniczny budynków należących do zasobu gminy Ełk uzależniony jest 

od wieku budynków, ich utrzymania oraz przeprowadzanych w przeszłości remontów. 

 

5.3 GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM GMINY EŁK 

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek 

samorządu terytorialnego uregulowano w ustawie o gospodarce nieruchomościami 
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(t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.). W szczególności nieruchomości mogą być 

przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, 

w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być 

obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne 

(aporty) do spółek. Gmina Ełk w 2018 roku dokonała następujących działań 

w zakresie gospodarowania mieniem: 

 

 Zwiększenie zasobu nieruchomości: 

Zwiększenie zasobu gminy w roku 2018 następowało w drodze umów cywilno-

prawnych oraz decyzji administracyjnych. Gmina Ełk powiększyła zasób mienia 

komunalnego o następujące nieruchomości:    

►  nabyte w drodze komunalizacji:  

- obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 310/1 o pow. 0,9014 ha 

- obręb Borki: dz. nr 34/2 o pow. 1,2500 ha, stanowiące drogi, 

►  nabyte w drodze zamiany nieruchomości: 

- obręb Mrozy Wielkie: dz. nr  45/2 o pow. 0,1423 ha i 46/2 o pow. 0,1425 ha (+ 

0,0002 ha) 

►  nabyte odpłatnie : 

- obręb Bajtkowo: dz. nr 97/12 o pow. 0,0122 ha, 

- obręb Przytuły: dz. nr 134/8 o pow. 0,0130 ha, 

- obręb Rękusy: dz. 71/4 o pow.  0,3483 ha, 

- obręb Bartosze: dz. nr 125/68 o pow. 0,0132 ha. 

►  nabyte nieodpłatnie: 

- obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 266/19 o pow. 0,8114 ha 

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 3,3497 ha gruntów. 

 Trwałe rozdysponowanie nieruchomości: 

Gmina Ełk zmniejszyła w 2018 r. zasób mienia komunalnego o następujące 

nieruchomości, stosując odpowiednio działania:  
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 Sprzedaż w formie przetargowej:  

►  obręb Bartosze: dz. nr 125/38, 125/35, 125/30, 125/54, 125/37, 125/53, 

125/55, 125/32,125/34, 125/66, 125/31, 125/65 o łącznej pow.1,4238 ha,  

►  obręb Szeligi-Buczki: dz. nr 67/64, 67/42, 67/43, 67/59, 51/8, 67/60, 67/48, 

67/44, 57/6, 67/62, 67/54  o łącznej  pow. 2,8296 ha,  

►  obręb Ełk 2 (Konieczki) dz. nr 2861/5-2861/18, 2861/20 o łącznej pow. 7,6742 

ha,  

►   obręb Straduny: dz. nr 590/9, 590/13, 590/11 o łącznej pow. 0,4024 ha,  

►  obręb   Barany: dz. nr 290/33, 290/36, 290/35, 290/38 o łącznej powierzchni 

0,9548 ha, 

►  obręb Przykopka: dz. nr 707/9 o pow. 0,3192 ha. 

 sprzedaż w formie bezprzetargowej:   

►  obręb Bajtkowo; dz. nr 98/1 o pow. 0,0388ha, 

►  obręb Małkinie: dz. nr 71/24 o pow. 0,0524 ha. 

 nieodpłatne przekazanie na rzecz Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Spółka 

z o.o. działek zabudowanych m. in. instalacjami i urządzeniami oczyszczalni 

ścieków: 

►  obręb Sędki (Lega): dz. nr 23/225 o pow. 0,2086 ha, 23/70 o pow. 0,0400 ha, 

►  obręb Chełchy: dz. nr 4/12 o pow. 0,5106 ha, 4/16 o pow. 0,2535 ha, 

►  obręb Chrzanowo: dz. nr 105/67 o pow. 2,0483 ha. 

Na koniec 2018 r. dochody Gminy Ełk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły  

8 432 317,26 zł, 

 Czasowe rozdysponowanie nieruchomości 

►  dzierżawa nieruchomości 

Grunty rolne oczekujące na opracowania planów zagospodarowania 

przestrzennego w latach przyszłych są rozdysponowane czasowo w formie 

dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych, z możliwością kontynuacji 

dzierżawy w następnych latach.  
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Stawki czynszów dzierżawnych określono w zarządzeniu nr 501/2016 Wójta 

Gminy Ełk, z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Ełk i 

przedstawiają się one zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Wydzierżawiono ogółem 38,2013 ha gruntów dla 21 dzierżawców.  
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Na koniec 2018 r. dochody Gminy Ełk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 

36 450,55 zł. 

 

►  użyczenie nieruchomości   

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje 

się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne 

używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W 2018 roku obowiązywały dwie umowy 

użyczenia przekazane na cele statutowe tj.: 

- obręb Szeligi- Buczki cz. dz. 67/1 o pow. 0,8207 ha na rzecz Stowarzyszenia 

Inicjatywy Wiejskiej Szeligi, 

- obręb Szeligi- Buczki cz. dz. nr 60/9 o pow. 0,10 ha na rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej Jednostka Ratownictwa Wodnego w Szeligach. 

 

►  użytkowanie wieczyste  

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2018 r. znajduje się 16,8363 ha 

gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2018 roku widniało 92 użytkowników 

wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wynosi 61 103,90 zł. 

 

►  najem lokali i pomieszczeń 

Na koniec 2018 roku obowiązywało 15 umów najmu lokali komunalnych, które 

zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Umowy dotyczyły lokali 

mieszkalnych położonych w: Woszczelach przy ul. Zielonej 7, Bartoszach 25- trzy 

lokale, Chełchach 3- dwa lokale, Nowej Wsi Ełckiej, ul. Małeckich 4- pięć lokali, 

Rymkach 8/1, Stradunach przy ul. Kajki 9- dwa lokale. Łączna powierzchnia 

wynajmu wyniosła 648,47 m2. 

Umowy na czas określony tj. na okres dwóch lat, zawierano w przypadku lokali 

socjalnych i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do tych lokali. W roku 

2018 wynajęto osiem lokali znajdujących się w budynku socjalnym położnym pod 

adresem Bajtkowo 10 i pięć pomieszczeń gospodarczych położonych przy tym 

budynku. Wynajęto również dziewięć lokali usytuowanych w budynku socjalnym 
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położonym pod adresem Mostołty 11. Wolne lokale socjalne przekazywane były 

do wynajmu kolejnym wnioskodawcom. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 

676,67 m2 w tym pomieszczenia gospodarcze: 51,55 m2. 

Gmina w poprzednich latach zawarła również umowy najmu lokali użytkowych, 

które obowiązywały w roku 2018. Celami umów było przede wszystkim 

prowadzenie opieki zdrowotnej i stomatologicznej. Umowy dotyczyły lokali 

położonych pod adresem: Straduny ul. Nadrzeczna 17 – dwa lokale,  Nowa Wieś 

Ełcka ul. Kościuszki 6- dwa lokale, Woszczele ul. Zielona 11 i  Rożyńsk 45. 

Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 347,17 m2. 

 

6. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

4,4 % powierzchni gminy. 

W 2018 r. wydano 48 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły: 

 Budowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej; 

 Budowa stacji bazowych telefonii komórkowych; 

 Rozbudowa szkoły; 

 Budowa siłowni zewnętrznych. 

 

Rok 

Ilość decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

2018 48 
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2017 28 

2016 24 

2015 12 

 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o lokalizacji celu publicznego – na 

dzień 1 stycznia 2018 r. 67 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 74 dni . 

W 2018 roku wydano 391 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 2 decyzje 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 385 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczących zabudowy 

usługowej.  

Rok 
Ilość decyzji o warunkach 

zabudowy 

2018 391 

2017 325 

2016 341 

2015 240 

 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – na dzień 

1 stycznia 2018 r. 78 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 82 dni. 

1,1 % decyzji (o warunkach zabudowy i celu publicznego) wydanych przez wójta  

zostało zaskarżonych do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło 0,6 

% zaskarżonych decyzji.  

 



Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok 

 

57 
 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Uchwałą nr LXX/472/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2018 r. przyjęty 

został dokument pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ełk na lata 2018 – 

2021,  z perspektywą na lata 2022 – 2025” wraz z Prognozą  oddziaływania na 

środowisko. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ełk został opracowany zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 

799 ze zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie.  

Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez 

Gminę Ełk polityki ochrony środowiska, zgodnie z założeniami najważniejszych 

dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim 

i powiatowym. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 
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środowiskiem i jest spójny ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień 

ochrony środowiska na szczeblu gminy. 

Program Ochrony Środowiska zawiera analizę stanu środowiska naturalnego, 

na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń 

i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła 

finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji Programu. 

Gmina Ełk sporządza co dwa lata Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska, który przedstawia Radzie Gminy Ełk. 

 

7.1 STAN ŚRODOWISKA GMINY EŁK 

 

 Ochrona przyrody i krajobrazu 

Ochrona przyrody jest to ogół działań zmierzających do zachowania 

w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej. Gmina 

Ełk charakteryzuje się unikatowymi walorami przyrodniczo- krajobrazowymi. W celu 

ochrony tych wartości, na przestrzeni lat na obszarze gminy Ełk powołane zostały 

różne formy ochrony przyrody. 

Na terenie gminy Ełk występują następujące formy ochrony przyrody: obszar 

chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, obszary Natura 2000 i rezerwaty 

przyrody.  

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ełk: 

►  rezerwaty przyrody - Rezerwat Ostoja Bobrów Bartosze; 

►  obszary chronionego krajobrazu - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior 

Orzyskich, Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, Obszar 

Chronionego Krajobrazu Doliny Legi; 

►  obszary Natura 2000 - OSO Ostoja Poligon Orzysz (PLB 280014), SOO 

Jezioro Woszczelskie (PLH 280034), SOO Murawy na Pojezierzu Ełckim 

(PLH 280041); 

►  użytki ekologiczne - wyspy na jeziorach woj. warm.-mazur. (4 wyspy na 

jez. Druglin); 
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►  pomniki przyrody - 10 szt. drzew, 2 grupy po 4 szt. drzew, aleja 48 szt. 

drzew, 3 szt. głazów narzutowych. 

 

Przez obszar gminy Ełk przebiegają następujące korytarze ekologiczne, 

należące do strefy Korytarza północnego: Pojezierze Ełckie – rodzaj: korytarz leśny, 

Typ K korytarz uzupełniający (krajowy), KPn–1D, Puszcza Borecka – Puszcza Piska 

– rodzaj: korytarz leśny, Typ K korytarz uzupełniający (krajowy), KPn–7A, Puszcza 

Piska – typ: rodzaj: obszar węzłowy G korytarz główny (międzynarodowy), GKPn–8. 

Udział powierzchniowy form ochrony przyrody w ogólnej powierzchni gminy Ełk jest 

wysoki i świadczy o walorach przyrodniczych analizowanego obszaru. W omawianym 

okresie powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Ełk nie ulegała 

zmianom  i wynosiła 28.127,27 ha, co stanowiło ok. 74% powierzchni gminy. Nie 

utworzono nowych pomników przyrody, których liczba wynosiła 16. 

Korzystny wpływ na kształtowanie klimatu oraz na środowisko życia człowieka 

wywierają również lasy. W strukturze własnościowej na terenie gminy dominują lasy 

stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Ełk.  

Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości, Nadleśnictwo Ełk realizuje 

zadanie poprzez zalesianie gruntów rolnych. W roku 2016 powierzchnia lasów na 

terenie gminy Ełk wynosiła – 10 238,11 ha, natomiast w roku 2017 – 10 270,34. W 

związku z tym można zauważyć stały wzrost lesistości na terenie gminy Ełk. 

Wszelkie decyzje Gminy Ełk oraz tworzone przez nią akty prawa miejscowego 

uwzględniają aspekty ochrony środowiska i krajobrazu, zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa (m. in. w ramach procedur planistycznych 

przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko). 

W celu zachowania harmonii pomiędzy krajobrazem, a istniejącą zabudową, 

niezbędne jest lokalizowanie nowopowstających budynków oraz innych inwestycji 

tylko poza terenami o najwyższych walorach krajobrazowych oraz w miejscach, gdzie 

nie będą znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzkie. 

Planowane inwestycje należy prowadzić w ten sposób, aby wykorzystywały istniejącą 

infrastrukturę oraz uwarunkować prowadzenie działań liniowych sposobem najmniej 
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kolidującym z krajobrazem. Dodatkowo, planowane inwestycje nie powinny 

powodować trwałych zmian na dużych powierzchniach.  

Planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

realizowane na obszarze gminy Ełk poddawane są procedurze mającej na celu 

rozważenie środowiskowych skutków tego przedsięwzięcia. Decyzje o 

środowiskowych uwarunkowaniach określają warunki realizacji przedsięwzięć w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i 

zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

W 2018 roku prowadzono łącznie 19 postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydano 6 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym 1 decyzję wydano po przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania na środowisko.  

Działania Gminy Ełk z zakresu ochrony przyrody polegają także na 

utrzymywaniu i pielęgnacji zieleni gminnej i pomników przyrody oraz na 

wprowadzaniu nowych nasadzeń na terenach komunalnych. Działania w zakresie 

utrzymania zieleni oraz wycinki drzew i krzewów, ich karczowania, rozdrabniania, 

zlecane są m. in. Gminnej Spółce „Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk ” Sp. z o. o. , 

obejmującej swoją działalnością przede wszystkim teren gminy Ełk, powstałej pod 

koniec 2017 roku. 

 

7.2 RACJONALNA GOSPODARKA WODNA 

 

 Wody powierzchniowe i podziemne 

Gmina Ełk posiada bogatą sieć hydrologiczną wód powierzchniowych w postaci 

jezior, rzek, stawów, bagien i mokradeł. 
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Zasadniczym elementem przyrodniczym, określającym krajobraz ziemi ełckiej, 

są jeziora. Na terenie gminy Ełk znajduje się 40 jezior (akweny o powierzchni 

powyżej 1ha), natomiast w sąsiedztwie z innymi gminami – 5, tj.: jezioro Łaśmiady, 

jezioro Sawinda Wielka, jezioro Zdedy, jezioro Krzywe oraz jezioro Rogale Małe. 

Powierzchnia jezior na terenie gminy Ełk zajmuje łącznie 3429,6 ha, co stanowi około 

10% powierzchni gminy. Udział wód powierzchniowych jest wyższy niż średnia 

jeziorność dla powiatu ełckiego, wynosząca 6,5%. Łączna długość linii brzegowej 

jezior wynosi 163,52 km. 

Głównym ciekiem płynącym na obszarze gminy Ełk jest rzeka Ełk. Jest ona 

rzeką IV rzędu, prawobrzeżnym dopływem Biebrzy o długości 113,6 km. Jej 

największym dopływem jest rzeka Lega o długości 157 km. Głównymi dopływami 

rzeki Lega są: Możanka, Czarna, Golubica, Pietraszka, Przepiórka. 

Stan sanitarny wód istniejących na terenie gminy Ełk jest zadowalający. Dużym 

obciążeniem dla środowiska wodnego, a w szczególności dla rzeki Ełk jest zrzut 

oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsie Ełckiej, natomiast dla 

rzeki Legi – ścieki z gminnych oczyszczalni ścieków w Ledze i Chełchach. Poważne 

zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowi także intensywny rozwój rolnictwa 
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(spływy powierzchniowe z terenów rolnych poddawanych chemizacji i nawożeniu), 

a także ścieki socjalno-bytowe pochodzące z gospodarstw domowych (nieszczelne 

szamba). 

Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych związane jest z prowadzoną 

przez człowieka działalnością gospodarczą, tj.: przemysł (emisje pyłowe i gazowe, 

odpady, ścieki i rurociągi przesyłowe), gospodarka komunalna (ścieki, odpady), 

rolnictwo i leśnictwo (nawozy, środki ochrony roślin, zabiegi melioracyjne 

i nawadniające) oraz transport (emisje gazowe i pyłowe, awarie ruchowe, zimowe 

utrzymanie dróg).  

 

7.3 INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA 

 

Ludność Gminy Ełk zaopatrywana jest w wodę z zasobów wód podziemnych. Ujęcia 

wód powierzchniowych nie stanowią źródeł zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Na 

terenie gminy Ełk funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane 

w miejscowościach Woszczele i Wityny.  

Na terenie gminy Ełk znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków 

zlokalizowana w Nowej Wsi Ełckiej, do której trafiają ścieki pochodzące z części 

posesji położonych w miejscowościach należących do terenu gminy Ełk. Ponadto, 

część ścieków trafia do gminnych oczyszczalni ścieków położonych na terenie 

miejscowości: Chełchy i Lega, gmina Ełk. 

Elementami tworzącymi i wpływającymi na stan środowiska Gminy Ełk, które 

oddziałują m. in. na wody powierzchniowe i gruntowe, są sieci wodociągowe 

i kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie, sieci te są niezbędne do dostarczenia 

mieszkańcom gminy podstawowych usług komunalnych. 

Zaopatrzenie w wodę pitną oraz gospodarka ściekowa należą do kompetencji 

samorządów szczebla gminnego. Zapewnienie mieszkańcom systemu zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę jest podstawowym obowiązkiem władz samorządów 

terytorialnych. 
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Jednym z głównych zadań służących poprawie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy Ełk jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Korzystanie 

przez mieszkańców z sieci wodociągowej eliminuje spożywanie wody z płytkich 

studni gospodarskich, w których woda często nie spełnia norm sanitarnych. Budowa 

sieci kanalizacyjnej oraz wynikający z tego obowiązek przyłączenia się do sieci lub 

wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków (w przypadku braku sieci kan.) 

powoduje wyeliminowanie nieszczelnych szamb, które grożą zanieczyszczeniem 

bakteriologicznym i chemicznym środowiska.  

Poprawa jakości wód jest działaniem wymagającym dłuższego okresu czasu, 

aby efekty mogły zostać zauważone.  

Niektóre zadania w zakresie racjonalnej 

gospodarki wodnej realizowane w 2018 

roku: 

►  budowa sieci wodociągowej na 

trasie Barany – Nowa Wieś Ełcka; 

►  budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Sazjy; 

► sieć wodociągowa z rur na trasie 

Ełk-Szeligi-Buczki I etap - przyłącza 

wodociągowe; 

►  budowa kanalizacji sanitarnej na 

ul. Lipowej w miejscowości Nowa 

Wieś Ełcka. 

 

Ponadto, Gmina Ełk posiada opracowaną dokumentację projektową na budowę 

stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Ełcka, jednak, z uwagi 

na  brak możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, termin realizacji 

przedsięwzięcia został przesunięty na lata kolejne lata. 

 

Gmina Ełk prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz w przeprowadza w tym zakresie kontrole przestrzegania 
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przepisów (ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ełk – 

193 szt., stan na 2018 r.). 

Działania kontrolne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone są także 

przez WIOŚ w Olsztynie Delegatura w Giżycku. Dotyczą one podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą.  

Ponadto, Starostwo Powiatowe w Ełku corocznie udziela mieszkańcom dotacji 

z WFOŚiGW w Olsztynie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

W placówkach oświatowych oraz mediach ogólnopolskich i lokalnych prowadzona 

jest edukacja ekologiczna, obejmująca także zagadnienia związane z ochroną wód 

i ograniczeniem jej zużycia. 

Dodatkowo, Gmina Ełk uwzględnia, w tworzonych miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, ograniczenia zabudowy określone w: Uchwale 

Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. 

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, 

Rozporządzeniu Nr 155 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 

r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Legi oraz Rozporządzeniu Nr 

152 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Legi, które zawierają zapisy dotyczące m. 

in. zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. 

Na rzecz rozwiązań preferujących rozwijanie systemów kanalizacyjnych 

i oczyszczania ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych, Uchwałą Nr XXXVII/759/14 Sejmik Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. wyznaczył na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego aglomerację Ełk. Aglomeracja ta obejmuje swym zasięgiem miasto Ełk 

oraz miejscowości z terenu gminy Ełk: Nowa Wieś Ełcka, Rożyńsk, Guzki, Lepaki 

Wielkie, Lepaki Małe, Bienie, Mołdzie, Judziki, Bartosze, Buniaki, Sajzy, Piaski, 

Straduny, Malinówka, Oracze, Wityny, Mrozy Wielkie oraz Regielnica. W  ramach 

aglomeracji ścieki z miasta Ełk i częściowo gminy Ełk są odprowadzane i utylizowane 

w zbiorczej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, gmina Ełk. 
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7.4 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

Głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w gminie Ełk są:  

 indywidualne źródła ciepła, paleniska domowe, kotłownie; 

 drogowe ciągi komunikacyjne; 

 emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów 

 o utwardzonej powierzchni (głównie terenów komunikacyjnych); 

 zewnętrzny napływ zanieczyszczeń z innych miast regionu – Ełku i Grajewa. 

 

Na obszarze gminy Ełk nie występuje centralna sieć ciepłownicza. Gospodarka 

cieplna oparta jest na kotłowniach lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła 

opalanych paliwem stałym. Gminne mieszkania ogrzewane są głównie piecami 

węglowymi lub przy zastosowaniu lokalnych kotłowni na paliwo stałe, olej opałowy 

czy gaz płynny propan-butan oraz zrębki drewna.  

Innym ważnym elementem emisji zanieczyszczeń do powietrza są 

zanieczyszczenia komunikacyjne. Stan dróg gminnych znajdujących się pod 

zarządem Gminy Ełk, w większości przypadków, wskazuje na koniczność 

przeprowadzenia modernizacji nawierzchni (głębokie koleiny, zdeformowania drogi). 

Stan nawierzchni dróg krajowych i wojewódzkich, prowadzących przez tereny gminy 

Ełk, również jest niezadowalający z powodu występowania licznych spękań 

i ubytków.  

Pogorszony stan techniczny nawierzchni dróg wpływa nie tylko na komfort jazdy  

i bezpieczeństwo mieszkańców, ale także na wzrost emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w szczególności: tlenku azotu, pyłu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, 

aldehydu. Tendencja wzrostowa emisji zanieczyszczeń związana jest także ze 

zwiększaniem się ilości pojazdów.  

Transport kolejowy jest również odpowiedzialny za niekorzystny wpływ na 

środowisko i zdrowie człowieka. Emisja zanieczyszczeń emitowanych przez środki 

transportu kolejowego do środowiska naturalnego jest jednak zdecydowanie niższa 

niż w przypadku transportu drogowego. 
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Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim, dla strefy 

warmińsko-mazurskiej wskazała, iż przekroczone zostały dopuszczalne poziomy dla 

benzo(a)pirenu. 

Niekorzystne skutki oddziaływania zanieczyszczeń powietrza wymagają 

podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu ograniczenie ryzyka 

negatywnego wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców i środowisko, 

w którym żyją. Dla osiągnięcia celów w zakresie jakości powietrza Gmina Ełk dąży do 

ograniczenia tzw. „niskiej emisji" szczególnie na obszarach o skoncentrowanej 

zabudowie mieszkaniowej. Nie bez znaczenia pozostaje także termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej, dzięki której zmniejsza się zużycie opału, a tym 

samym ilość gazów emitowanych do powietrza, a także utylizacja wyrobów 

zawierających azbest. Podejmowane działania Gminy Ełk zmierzające do 

modernizacji układu komunikacyjnego gminy oraz poprawy stanu technicznego dróg, 

przyczyniają się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów, co wpływa na 

zmniejszenie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak również na 

zmniejszenie uciążliwości hałasu drogowego i poprawę środowiska akustycznego. 

Niektóre zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego realizowane w 

2018 roku: 

 budowa chodnika w miejscowości Rymki; 

 przebudowa dróg gminnych nr 11777007N; nr 177006N oraz odcinka drogi 

na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Ełk; 

 przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chełchy; 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy; 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Buczki; 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Regielnica; 

 przebudowa drogi gminnej nr 268N w miejscowości  Regiel; 

 przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka; 

 przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich; 

 przebudowa drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki 

autobusowej w m. Lega, gm. Ełk; 

 przebudowa drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki 

autobusowej w m. Sędki, gm. Ełk; 
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 budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta etap I i II; 

 przebudowa drogi gminnej nr 177017N w zakresie budowy chodnika i 

zatoki autobusowej w m. Barany, gm. Ełk; 

 przebudowa drogi gminnej nr 177034N w m. Chełchy w zakresie 

przebudowy pętli nawierzchni autobusowej, gm. Elk; 

 przebudowa drogi Ełk-Szeligi-Buczki; 

 przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Ełcka 

 budowa chodnika od drogi 667 do budynku nr 10 w m. Bajtkowo, gm. Ełk; 

 budowa chodnika w m. Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny; 

 budowa chodnika dla pieszych o długości 35 mb na drodze gminnej nr 

177017N do wjazdu na posesję nr 10; 

 budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Borki; 

 utwardzenie zjazdu do OSP w Chełchach. 

 

Gmina Ełk dąży do ograniczenia tzw. „niskiej emisji" szczególnie na obszarach 

o skoncentrowanej zabudowie mieszkaniowej poprzez propagowanie i wspieranie 

stosowania paliw ekologicznych (oleju opałowego, gazu, biomasy itp.) oraz reaguje 

i przeciwdziała spalaniu odpadów zabronionych prawem w paleniskach domowych. 

Dodatkowo, w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy zawierane są zalecenia 

stosowania technologii i paliw ekologicznych. 

Gmina Ełk opracowała projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe przyjętego uchwałą Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Ełk 

z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk". 

 

Ochrona przed hałasem 

Na terenie gminy Ełk głównym źródłem uciążliwości akustycznych dla 

środowiska jest hałas komunikacyjny. Emisja hałasu związana jest głównie 

z eksploatacją dróg krajowych i wojewódzkich. Lokalnie wpływ na klimat akustyczny 

ma również transport kolejowy. Hałas związany z transportem kolejowym jest mniej 
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uciążliwy dla mieszkańców, ponieważ dotyczy tylko terenów w pobliżu trakcji 

kolejowej i związany jest z częstotliwością ruchu pociągów i ich rodzajów. Obszar 

gminy Ełk nie posiada rozpoznania natężenia hałasu komunikacyjnego. Należy 

uznać, że uciążliwość akustyczna pochodząca z komunikacji jest nieznaczna. 

Także hałas pochodzący z obiektów przemysłowych ma charakter lokalny. 

Hałas emitowany przez przemysł może być jednak uciążliwy dla mieszkańców, 

zwłaszcza w najbliższym sąsiedztwie.  

Hałas stanowi również problem poza terenami zabudowanymi, zwłaszcza na 

terenach turystycznych. Zabudowa letniskowa i rekreacyjna koncentruje się głównie 

nad jeziorami, przede wszystkim w miejscowościach, takich jak: Szeligi – Buczki, 

Sordachy, Koziki, Sajzy, Piaski, Suczki, Lepaki, Mrozy Wielkie i Malinówka. 

Większość zbiorników wodnych położonych na terenie gminy Ełk objętych jest strefą 

ciszy. 

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku przez Gminę Ełk, mające znaczenie 

dla poprawy jakości powietrza, przekładają się również na poprawę warunków 

akustycznych. Dotyczy to przede wszystkim poprawy drożności układu 

komunikacyjnego i poprawy jakości dróg i ulic. Metodą ochrony przed hałasem jest 

także powstawanie pasów zieleni izolacyjnej oraz budowa ekranów akustycznych. 

Wykonanie postulatów związanych z ochroną przed hałasem na poziomie 

gminnym, może zostać zrealizowane poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 

przestrzennej realizowanej na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ełk, oraz podejmowanych na jego 

podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z Uchwałą Rady 

Powiatu Ełckiego Nr IX.74.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ograniczenia 

lub zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

wybranych akwenach Powiatu Ełckiego, na terenie gminy Ełk objęto zakazem łącznie 

33 jeziora. Akweny nieobjęte strefą ciszy to: zatoka na jeziorze Selment Wielki 

w miejscowościach: Mrozy Wielkie, Szeligi-Buczki (od zwężenia jeziora w rejonie wsi 

Szeligi- Buczki – Mrozy Wielkie do zwężenia między miejscowościami Sordachy – 

Laski Wielkie) oraz jezioro Druglin Duży. 
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Naruszenia dopuszczalnych norm przez podmioty działające na terenie gminy 

Ełk kontrolowane są przez WIOŚ w Olsztynie Delegatura w Giżycku, a w przypadku 

naruszeń Starosta Ełcki ma prawo nałożyć na dany podmiot decyzję określającą 

dopuszczalny poziom hałasu. 

 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Promieniowanie elektromagnetyczne, tj. emisja energii elektromagnetycznej w 

postaci pól elektromagnetycznych, wywoływana zmianami ładunków elektrycznych w 

układach materialnych, zaliczane jest obecnie do podstawowych rodzajów 

zanieczyszczeń środowiska naturalnego.  

Pomiary wykonane przez WIOŚ w Olsztynie w ostatnich latach nie wykazały 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w żadnym 

punkcie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W związku z powyższym 

na terenie gminy Ełk brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól 

elektromagnetycznych. 

Organy powołane w celu eliminacji lub minimalizacji emisji promieniowania 

niejonizującego ze źródeł będących zagrożeniem dla ludzi i środowiska działające na 

terenie gminy Ełk to: WIOŚ w Olsztynie Delegatura w Giżycku, Urząd Wojewódzki 

oraz Urząd Marszałkowski w Olsztynie.  

 

Ochrona powierzchni ziemi 

Kluczowym działaniem w zakresie ochrony zasobów kopalin jest ich 

racjonalne pozyskiwanie, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego 

oraz wydanymi koncesjami. Zagrożenia dla środowiska powodowane wydobyciem, 

prowadzonym na podstawie koncesji, podlegają stałemu nadzorowi górniczemu. Na 

terenie gminy Ełk bieżący nadzór nad taką działalnością, obejmujący m.in. 

problematykę wpływu na środowisko, sprawuje Dyrektor Okręgowego Urzędu 

Górniczego w Warszawie.  

Najważniejszym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów kopalin jest 

ich racjonalne pozyskiwanie, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego 
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oraz wydanymi koncesjami. Zagrożenia dla środowiska powodowane wydobyciem, 

prowadzonym na podstawie koncesji, podlegają stałemu nadzorowi górniczemu. Na 

terenie gminy Ełk bieżący nadzór nad taką działalnością, obejmujący m.in. 

problematykę wpływu na środowisko, sprawuje Dyrektor Okręgowego Urzędu 

Górniczego w Warszawie.  

Nie mniej ważne są także działania ukierunkowane na rekultywację terenów 

zdegradowanych w wyniku prac wydobywczych, w celu zachowania ich walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. Głównym kierunkiem działań w zakresie ochrony 

i rekultywacji gleb jest przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, degradacji 

chemicznej, odtwarzanie gleb metodami  technicznymi i biologicznymi, ochrona 

gruntów o dużych walorach ekologicznych i produkcyjnych oraz użyźnianie gruntów 

jałowych.  

Zachowanie ukształtowania krajobrazu, jego cennych form polodowcowych, 

powinno być uwzględniane zarówno w procesie planistycznym, jak i podczas 

procesów inwestycyjnych. 

Działania związane z ochroną powierzchni ziemi i gleb to nie tylko prawidłowo 

prowadzone planowanie przestrzenne. Są to również działania związane z edukacją 

rolników dotyczącą ochrony gleb i prawidłowego stosowania nawozów. Zadania 

organizacyjne w tym zakresie realizowane są w Gminie Ełk na bieżąco. 

Rozpowszechnianiem i wdrażaniem informacji wśród rolników zajmuje się głównie 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Wszelkie decyzje Gminy Ełk w zakresie procesów planowania przestrzennego 

opierają się na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Głównym celem rozwojowym 

Gminy Ełk, zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, jest ekorozwój rozumiany jako 

wszechstronny, zrównoważony i trwały rozwój społeczno-gospodarczy, zapewniający 

zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców oraz tworzenie warunków 

umożliwiających wzrost cywilizacyjny ich życia i życia następnych pokoleń. 
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7.5 RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI 

Gmina Ełk zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki 

niezbędne do jego utrzymania. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ełk, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Ełk, a w szczególności zadania gminy i obowiązki właścicieli 

nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku, w tym zasady odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, został przyjęty w dniu 29 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XXIX/202/2016 

przez Radę Gminy Ełk. 

Głównym miejscem odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych 

z obszaru gminy Ełk jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach koło Ełku, 

zarządzany przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą 

w Ełku. Związek ten zrzesza łącznie 12 gmin, w tym wszystkie gminy powiatu 

ełckiego: miasto Ełk, gmina Ełk, gmina Kalinowo, gmina Prostki oraz gmina Stare 

Juchy.  

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru 

prowadzonego przez organ gminy.  

Na terenie gminy Ełk odpady komunalne zbierane są selektywnie z podziałem na:  

 frakcję suchą (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady 

wielomateriałowe); 

 frakcję mokrą (odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone z ogrodów 

i parków oraz odpady biodegradowalne opakowaniowe); 

 pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych (leki, 

chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki i oleje odpadowe, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte 

opony, tekstylia oraz opakowania po środkach ochrony roślin).   

Odrębnie należy gromadzić także popiół. 
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Odpady komunalne z terenu gminy Ełk odbierane są z częstotliwością 1 raz 

w tygodniu z terenów zabudowy wielorodzinnej, natomiast w zabudowie 

jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie.  

W dniu 22 maja 2017 r. gmina Ełk zawarła umowę na czas określony do 31 

grudnia  2020 r. z firmą AR-TEC Artur Kowalik Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Umowa 

obejmuje dwa wyodrębnione działania za które firma pobiera stałą ryczałtową opłatę 

miesięczną tj:  

 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ełk oraz nieruchomości na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

położonych na terenie gminy Ełk. 

 Odbiór i transport odpadów z siedziby urzędu, świetlic, przystanków 

autobusowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, cmentarzy i boisk 

gminnych, 

 

W okresie całego roku 2018 zebrano z terenu gminy 333,2 Mg  odpadów z  

czego wysegregowano następujące frakcje: 

Lp Frakcja Ilość odpadów w Mg 

1.  Papier i tektura 3,6 

2.  Szkło 1,2 

3.  Tworzywa sztuczne 0,6 

4.  Metal 0,7 

5.  Odzież i tekstylia 0,1 

6.  Niebezpieczne 0,0 

7.  Baterie i akumulatory -razem  0,0 



Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok 

 

73 
 

8.  -  w tym niebezpieczne 0,0 

9.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 10,1 

10.  - w tym niebezpieczny 0,2 

11.  Wielkogabarytowe 122,0 

12.  Ulegające biodegradacji 10,3 

13.  Opakowania wielomateriałowe 0,0 

14.  Zmieszane odpady opakowaniowe 1,4 

15.  pozostałe 183,2 

 

Łącznie gmina wydała na odbiór i zagospodarowanie odpadów na koniec 

2018 r. kwotę  1 762 049,92 zł 

W roku 2018 wydano na sprzątania dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach 

należących do gminy kwotę 18 851,12 zł.  

Na terenie gminy utworzono czterdzieści miejsc, w których odpady mogą składować 

właściciele działek rekreacyjnych, są to tzw. ,,gniazda’’.  

 

7.6 ROZWÓJ ZIELONEJ GOSPODARKI 

 

Coraz większe znaczenie na terenie gminy Ełk pełnią odnawialne źródła 

energii. Zyskują one popularność ze względu na to, że są nieszkodliwe dla 

środowiska, a ich zasoby uzupełniaj się w naturalnych procesach. Na terenie gminy 

Ełk, mimo korzystnych warunków do rozwoju instalacji wykorzystujących odnawialne 

źródła energii, liczba tych obiektów jest niewielka.  

Na przestrzeni ostatnich lat, coraz większe znaczenie odgrywa także rolnictwo 

i produkcja ekologiczna. Rolnictwo ekologiczne, czyli system gospodarowania 
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o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie, oparty jest  na 

środkach, pochodzenia biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonych 

technologicznie. W ekologicznym systemie produkcji wyklucza się stosowanie 

syntetycznych substancji, takich jak: nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, 

hormony wzrostu. Nie dopuszczalne jest również wykorzystywanie organizmów 

modyfikowanych genetycznie i ich pochodnych. 

Gmina Ełk posiada bardzo korzystne warunki do produkcji ekologicznej. 

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych na terenie gminy Ełk systematycznie 

rośnie, odgrywając coraz większe znaczenie w lokalnej gospodarce gminy. Coraz 

większe znaczenie w produkcji ekologicznej odgrywa uprawa zbóż, a także uprawa: 

roślin strączkowych, ziemniaków, buraka cukrowego, roślin okopowych, roślin 

przemysłowych (chmiel, rzepaki rzepik, słonecznik, soja, len oleisty, rośliny lecznicze 

i przyprawowe oraz warzywa i owoce). Wysoka jakość gleb i ograniczone możliwości 

zainwestowania nierolniczego powodują, iż rolnictwo w Gminie Ełk powinno pozostać 

podstawowym kierunkiem gospodarowania zasobami ziemi. 

 

7.7 ROZWÓJ TURYSTYKI EKOLOGICZNEJ 

 

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju gminy Ełk jest turystyka. Warunki do 

rozwoju turystyki i wypoczynku wynikają głównie z obecności dużych kompleksów 

leśnych, nizinnych dolin rzecznych, bagien, jezior i czystego, pod względem 

sanitarnym, środowiska.  

Najbardziej charakterystyczną formą turystyki, uprawianej na ziemi ełckiej, jest 

turystyka wodna. Właśnie dlatego zabudowa letniskowa i rekreacyjna koncentruje się 

przede wszystkim nad jeziorami, tj. w takich miejscowościach jak: Szeligi-Buczki, 

Sordachy, Koziki, Sajzy, Piaski, Suczki, Lepaki, Mrozy Wielkie i Malinówka. Ponadto, 

na terenie gminy Ełk możliwy jest aktywny wypoczynek, zarówno poprzez szlaki 

piesze (Szlak im. Michała Kajki oraz Szlak Tatarski), jak i rowerowe biegnące przez 

miejscowości: Straduny, Sajzy, Miluki, Konieczki, miasto Ełk (poza granicami gminy), 

Siedliska. Brakuje natomiast wytyczonych szlaków motorowych, konnych, tras nordic 

walking, zimowych tras biegowych i ścieżek dydaktycznych.  
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Walory przyrodnicze, kulturowe oraz społeczne panujące na terenie gminy Ełk 

oraz jej dogodne położenie sprzyja powstawaniu podmiotów gospodarczych 

nastawionych na świadczenie usług agroturystycznych oraz firm oferujących usługi 

hotelowe i rekreacyjno-turystyczne. Mimo że teren gminy Ełk posiada duży potencjał 

do rozwoju infrastruktury turystycznej, baza noclegowa na terenie gminy Ełk jest 

mało zróżnicowana o niewielkiej liczbie obiektów, w tym tanich hoteli, schronisk i pól 

namiotowych. W zakresie infrastruktury organizacji obsługi turystycznej, istnieje także 

mała ilość wypożyczalni sprzętu, słabe powiązanie ścieżek rowerowych i tras 

kajakowych oraz brak rozwiniętej i dobrze zorganizowanej informacji turystycznej.  

Oprócz obiektów zbiorowego zakwaterowania, coraz większą rolę odgrywa 

agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane na terenie gminy Ełk 

kształtują swój ekologiczny wizerunek poprzez promocję rolnictwa ekologicznego, 

walorów turystycznych regionu oraz zdrowego wypoczynku (m. in. serwowanie 

posiłków w większości z własnych produktów opartych o przepisy z tradycyjnej 

regionalnej kuchni, możliwość zwiedzania okolicznych terenów - obserwacja flory, 

fauny, poznawanie walorów kulturowych, aktywny wypoczynek: rower, drezyna, 

kajak, narty biegowe). 

Głównym celem Gminy Ełk w zakresie rozwoju turystyki ekologicznej jest 

próba zaprezentowania rozbudowanego i kompleksowego produktu turystycznego. 

Przyciągniecie odwiedzających na teren gminy i zachęcenie ich do pozostania na jej 

terenie na dłużej wiąże się z koniecznością rozbudowy bazy oferującej usługi 

noclegowe oraz gastronomiczne, co pozostaje kwestią inicjatywy prywatnego 

biznesu.  

Gmina Ełk realizuje szereg inwestycji służących wypoczynkowi i rekreacji 

mieszkańców (m. in. budowa placów zabaw, boisk sportowych i innych obiektów 

sportowo – rekreacyjnych). Działania te mają na celu poprawę stanu zdrowia 

i kondycji mieszkańców, a także promocję zdrowego stylu życia.  
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7.8 EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

Edukacja ekologiczna polega przede wszystkim na rozbudzaniu świadomości 

i wrażliwości ekologicznej, zainteresowaniu problemami środowiska, 

upowszechnianiu wiedzy o tej tematyce oraz kształtowaniu pozytywnych postaw. 

Jest ona jednym z istotniejszych zadań realizowanych w Gminie Ełk. Stosując różne 

środki oddziaływania, tj. lokalne media i Internet, placówki oświatowe, organizacje 

pozarządowe, małe i duże przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne – edukacją 

ekologiczną, na terenie gminy Ełk, objęte zostały dzieci z przedszkoli  i uczniowie 

szkół na każdym poziomie kształcenia, a także dorośli mieszkańcy. 

Edukacja proekologiczna w placówkach oświatowych na terenie gminy Ełk 

realizowana jest w różnych formach w oparciu o różnorodne programy i projekty. 

Polega ona głównie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz 

zakupie czasopism, książek, przyrządów, materiałów dydaktycznych, itp. 

Organizowane są także konkursy związane  z ochroną środowiska oraz akcje 

społeczne, festyny i imprezy ekologiczne, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień 

Dziecka. Gmina Ełk promuje również zdrowy styl życia  i profilaktykę zdrowotną. 

Ponadto, prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i ich selektywnej zbiórki. 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec przyrody, w tym 

środowiska leśnego, jest także ważnym fragmentem działalności Nadleśnictwa. 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży mobilizuje głównie do podejmowania 

konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi do 

zrozumienia właściwej funkcji lasów, a także roli i wpływu leśników na zachowanie 

i racjonalne ich użytkowanie. Ważną rolę w zakresie upowszechniania ekologicznych 

metod gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie odgrywa także Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Podsumowanie 

Na przestrzeni ostatnich lat stan środowiska na terenie gminy Ełk znacznie się 

poprawił. Gmina Ełk we własnym zakresie sukcesywnie realizuje zadania, kładąc 
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szczególny nacisk na budowę i modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej, modernizacje dróg i przy tym remonty chodników czy usprawnianie 

systemu gospodarki odpadami. Działania te, w połączeniu z realizacją zadań 

o charakterze edukacyjnym, w dużej mierze przyczyniają się do poprawy jakości 

środowiska na obszarze gminy Ełk.  

W kolejnych latach należałoby skupić się na kontynuacji i wzmocnieniu działań, które 

mogą przyczynić się do zmiany niekorzystnych zjawisk. 

Wymienić tu można: 

 kontynuację działań dla powstrzymania wzrastającej presji środków 

transportu na stan środowiska, w szczególności na klimat akustyczny i stan 

powietrza; 

 działania zmierzające do ograniczenia wodochłonności gospodarstw 

domowych (zużycie wody na jednego odbiorcę) oraz energochłonności 

(zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach 

domowych); 

 działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji; 

 kontynuacja działań zmierzających do kompleksowego uporządkowania 

gospodarki odpadami; 

 kontynuacja edukacji ekologicznej. 

 

 

7.9 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

Zadaniem własnym Gminy jest m.in. zapewnienie opieki oraz wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 Rada Gminy Ełk przyjęła uchwałą 

nr LXIV/430/2018 z dnia 30 marca 2018 r.  

Podstawowymi celami programu były m.in.: 

 zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, 

 ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

 opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
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Program obejmował przede wszystkim realizację zadań polegających na: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

 odławianie bezdomnych zwierząt ; 

 obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt.  

  

W roku 2018 roku odłowiono z terenu gminy Ełk 32 szt. psów, eutanazji poddano 

3 szt., adoptowano: 33szt., padło w schronisku z przyczyn naturalnych 11 szt. Na 

koniec 2018 roku w schronisku przebywało 81 psów.  

Na utrzymanie zwierząt w schronisku w Radysach wydatkowano w ciągu roku 

2018 kwotę 174 000,00 zł  

Zgodnie z programem Gmina Ełk współfinansuje 50 % kosztów kastracji suk, 

mających swoich właścicieli. W 2018 roku Wykastrowano łącznie 70 kotów i 8  psów. 

W ramach opieki nad zwierzętami Gmina Ełk zakupiła również 340 kg suchej karmy 

celem dokarmiania kotów w okresie zimowym.  

 

8. TRANSPORT 

 

W 2018 roku z transportu zbiorowego skorzystało 413.788 mieszkanek i 

mieszkańców. 

Na terenie Gminy Ełk jest 1 podmiot wykonujący publiczny transport zbiorowy, 

natomiast liczba linii komunikacyjnych, na których wykonywany jest publiczny 
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transport zbiorowy  wynosi 15. Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach 

komunikacyjnych w 2018 roku  wyniósł 431.361,10 km. 

 

9. POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Ełk jest jednostką organizacyjną 

gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości 

gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

GOPS realizuje zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy oraz 

zadania zlecone finansowane z budżetu państwa. Wśród najważniejszych celów, 

zrealizowanych przez GOPS w 2018 należy wymienić: 

 Zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem oraz rodziną 

Podejmowane działania zmierzały do: 

► świadczenia pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez wprowadzenia asystenta rodziny, 

►  promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie 

dostępności  

do różnego rodzaju ofert ( np. Karta Dużej Rodziny), 

►  pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia poprzez 

wsparcie finansowe rodzin m.in. wypłaty świadczeń na pokrycie wydatków 

związanych z utrzymaniem dziecka ( zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, 

fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie „Dobry start”, zasiłki z pomocy 

społecznej), 

►  umożliwienie korzystania z pomocy specjalistycznej dzieci i młodzieży i 

rodziców (prawnej, psychologicznej, terapeutycznej),   

►  współpracy ze szkołami w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży 

zagrożonych marginalizacją, 

►  współpracy pracowników socjalnych z instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny(placówkami oświaty, kuratorami sądowymi, Komendą Powiatową Policji, 

Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz organizacjami 

pozarządowymi), 
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►  doskonalono metody i techniki pracy socjalnej poprzez podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych na szkoleniach i kursach.  

 

 Rozwój systemów wspierających aktywność zawodową mieszkańców gminy 

Podejmowano działania ukierunkowane na: 

►  zwiększenie szans podjęcia pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia, 

►  współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania 

ofert pracy, poradnictwa zawodowego oraz przy organizacji prac społecznie 

użytecznych dla długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej, 

►  kierowanie beneficjentów pomocy społecznej biorących udział w projektach 

unijnych na płatne staże, 

►  kierowanie osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe w ramach projektów 

unijnych. 

 

 Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w prawidłowym funkcjonowaniu  

w życiu społeczności lokalnej 

 Podejmowano działania mające na celu poprawę jakości życia osób 

z niepełnosprawnością  i starszych. Umacniano istniejące formy oparcia i pomocy 

w środowisku lokalnym poprzez: 

► organizowanie usług opiekuńczych w środowisku, 

► realizowano świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe),  

► wypłacano zasiek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, 

► wsparcie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez 

organizację pozarządową – Lazarus, 

► osoby wymagające całodobowej opieki umieszczano w domach pomocy 

społecznej. 

► szkolenie kadry pracującej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

► współpraca z Caritas Diecezji Ełckiej w zakresie udzielania pomocy 

żywnościowej  w ramach  programu unijnego,  

► udzielenie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych w ramach 

programu rządowego- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” 
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9.1 GMINNY PROGRAM WSPARCIA RODZINY NA LATA 2018 - 2020 

Uchwałą nr LXXI/477/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2018 r. przyjęto 

Program Wsparcia Rodziny w Gminie Ełk na lata 2018-2020. Celem głównym 

programu jest wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcyjności rodzin na terenie gminy Ełk. 

Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej. 

GOPS w roku 2018 zapewnił rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie w formie asystenta rodziny. Praca 

asystentów opierała się o realizację ww. programu.  

W roku sprawozdawczym na terenie Gminy Ełk wsparcie rodzin przeżywających 

trudność opiekuńczo – wychowawczą świadczyło trzech asystentów zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę. Finansowanie zatrudnienia pochodziło ze środków 

własnych oraz ze środków pozyskanych w ramach „Programu asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.  

 

Wsparcie asystenta rodziny w latach 2017 – 2018: 

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny  

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach Ilość dzieci w rodzinach 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

31 27 120 103 70 58 

Rodziny objęte monitoringiem funkcjonowania rodziny po zakończonej 

 pracy z asystentem rodziny  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

16 17 53 61 27 28 

. 
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 Z terenu gminy Ełk w 2018 roku wsparcie w postaci asystenta rodziny 

otrzymało ogółem 27 rodzin, w tym 58 dzieci w tych rodzinach i 45 osób dorosłych. 

Dwie rodziny zostały zobowiązane do współpracy z asystentem przez Sąd Rejonowy 

w Ełku. W roku 2017 wsparciem asystentów było objętych 31 rodzin.  

W funkcjonowaniu wyżej wymienionych rodzin, zaobserwować można było jedną, 

bądź wiele z poniższych dysfunkcji: 

 niewydolność opiekuńczo – wychowawczą rodziców bądź opiekunów; 

 choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie; 

 uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie; 

 bezrobocie w rodzinie; 

 niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy; 

 przemoc w rodzinie. 

 

Asystenci rodziny, pracownicy socjalni oraz podmioty zaangażowane w realizację 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ełk na lata 2018 – 2020 

podejmowali działania w 2018 roku w zakresie:  

 Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi. 

►  zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom z dziećmi zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej; 

►  zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłków w szkole, przedszkolu oraz 

innych placówkach; 

►  zapewnienie pomocy finansowej dla rodzin z dotacji celowej z budżetu 

państwa (świadczenia rodzinne); 

►  zapobieganie utracie mieszkania poprzez pomoc w formie dodatku 

mieszkaniowego, dodatku energetycznego. 

 

 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinie, w której u dziecka zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu, wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych. 
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 przystąpienie do rządowych programów wspierania rodziny; 

►  realizacja zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej (liczba rodzin, z którymi asystent rodziny w tym samym czasie 

prowadzi pracę, nie może przekroczyć 15 rodzin); 

►  monitoring sytuacji rodziny po zakończeniu wsparcia asystenta rodziny; 

praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę 

zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie; 

►  współpraca z sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami 

w zakresie oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie dysfunkcyjnej lub 

umieszczonego w pieczy zastępczej. 

 

 Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny 

(festyny rodzinne, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integracyjne). 

Zapobieganie powstawaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

►  realizacja programów profilaktycznych; 

► włączenie Zespołu Interdyscyplinarnego w rozwiązywanie problemu 

przemocy w rodzinie; 

►  promowanie i wspieranie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej 

wśród dzieci i młodzieży oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu; 

►  organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie 

działalności edukacyjno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej; 

►  organizowanie i promowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

z rodzin z terenu gminy Ełk; 

►  świadczenie pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -wychowawczych poprzez asystenta rodziny. 

 

 Umożliwienie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób 

pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi. 

► zagwarantowanie udziału asystentów rodziny w szkoleniach oraz 

samokształceniach dotyczących pracy z rodziną; 

►  udział pracowników socjalnych w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną. 
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 Współfinansowanie na zasadach zawartych w ustawie pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

►  finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Ełk umieszczonych 

w pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo - wychowawczych zgodnie 

z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin. 

►  diagnoza środowiska lokalnego w celu sprecyzowania wiedzy na temat 

rodzin wymagających pomocy; 

►  współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy Ełk. 

 

Realizacja w 2018 roku zadań wynikających z przyjętego Gminnego Programu 

pozwoliła na: 

 Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

 Wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach mających problemy 

wychowawcze. 

 Zachowanie pełnego składu rodzin/ utrzymanie dzieci w rodzinach 

biologicznych. 

 Współpracę z podmiotami z szeroko rozumianej sfery pomocy społecznej 

oraz szkołami. 

 Poprawę funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi. 

Na realizację zadania gmina Ełk w 2018 roku wydatkowała środki w kwocie - 

370.668,20 zł, zaś w 2017 r. w kwocie - 305 752,42 zł. 

 

   Środki własne gminy w latach 2018 i 2017: 

Lp.  2018 2017 

1. 
wynagrodzenia dla asystentów 10.398,97 zł 

(3 asystentów) 

7.266,28 zł 

(2 asystentów) 

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.897,35 zł 4.641,00 zł 
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(3 asystentów) (2 asystentów) 

3. 
składki na ubezpieczenia społeczne i 

fundusz  pracy 
13.287,40zł 12.866,80 zł 

4. 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

2.051,19 zł 2.371,32 zł 

5. 
ryczałty na przejazdy lokalne dla 

asystentów rodziny 

4.003,85zł 

(3 asystentów) 

4.550,91 zł 

(2 asystentów) 

6. zakup materiałów biurowych - 736,42 zł 

7. szkolenie pracowników 100 zł 704,10 zł 

8. 

koszty współfinansowania przez Ośrodek 

pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo– 

wychowawczych 

280.833,54 zł 

(27 dzieci) 

216.837,25 zł 

(25 dzieci) 

Ogółem: środki własne gminy 315.572,30 zł 249.974,08 zł 

 

W roku 2018 było zatrudnionych 3 asystentów, natomiast w 2017 roku było 2 

asystentów rodziny. 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, w 

porównaniu z rokiem 2017: 

Lp.  2018 2017 

1. dofinansowanie z budżetu państwa 21.752 zł 16.381,36 zł 

2. wkład własny jednostki 33.343,90 zł 39.396,98 zł 

Ogółem: środki w ramach „Programu 

asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej” 

55.095,90 zł 55.778,34 zł 

 

W 2018 roku wkład własny jednostki był mniejszy o 6.053,08 zł od wkładu 

w 2017 r. 

W 2018 roku umieszczono 3 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 1 dziecko 

wróciło pod opiekę rodzica biologicznego. Dla porównania w 2017 roku umieszczono 

dziesięcioro dzieci w pieczy zastępczej, dwoje dzieci wróciło pod opiekę rodzica 
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biologicznego. Ogółem w pieczy zastępczej w 2018 roku było 27 dzieci z terenu 

gminy Ełk, natomiast w 2017 roku - 25 dzieci. 

Na terenie gminy Ełk w 2018 roku była nawiązywana współpraca 

z podmiotami w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz wspierania dotychczasowych działań na 

rzecz rodziny, bez podpisywania porozumień.  

 Podmioty współpracujące w celu wspierania rodziny na terenie gminy 

Ełk: 

 Urząd Gminy Ełk,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,  

 Komenda Powiatowa Policji w Ełku,  

 sądy,  

 domy dziecka,  

 Prokuratura Rejonowa w Ełku,  

 Caritas Diecezji Ełckiej,  

 Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 

Ełku, 

 MOPS Ełk,  

 Hufiec Pracy w Ełku,  

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku,  

 OWES w Ełku,  

 Alter CIS,  

 Stowarzyszenie Adelfi w Ełku,  

 Kuratorzy Sądowi,  

 Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku,  

 pedagodzy ze szkół,  

 oświata,  

 służba zdrowia,  

 parafie działające na terenie gminy,  

 świetlice wiejskie z terenu gminy Ełk. 
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9.2 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2021 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 

27 stycznia 2017r. planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2021. 

Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad 

prawidłowym wykonywaniem zadań zajmuje się Koordynator Gminnego Programu - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.  

 

Adresatami Gminnego Programu są: 

 Ofiary i sprawcy przemocy. 

 Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci. 

 Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

 Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami 

dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy 

socjalni, pracownicy sądu, policjanci, wychowawcy, kuratorzy, terapeuci, 

socjoterapeuci, pracownicy służby zdrowia, duchowni). 

 Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi). 

 Społeczeństwo. 

 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 Komenda Powiatowa Policji w Ełku; 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku; 

 Placówki oświatowe; 

 Służba zdrowia; 

 Sąd Rejonowy w Ełku; 

 Prokuratura Rejonowa w Ełku; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, 

 Inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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 Cel główny w ramach Programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Ełk i zapewnienie ochrony 

jej ofiarom. 

 

Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe: 

 Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

 Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych 

i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

 Umożliwienie podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc 

w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe były realizowane m.in. przez:  

 Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy w rodzinie,  

 Wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 Edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

 Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

 W 2018 roku, z myślą o mieszkańcach gminy Ełk wiele instytucji i organizacji 

podejmowało wiele inicjatyw i działań zwiększających świadomość mieszkańców na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz kontynuowano wprowadzanie licznych 

działań przeciwdziałających występowaniu przemocy:  

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku: 

 na przełomie 2016/2017 opracowano Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 
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– 2021 (Uchwałą nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 

2017r., został przyjęty do realizacji), w zespole ds. opracowania programu 

uczestniczyło 11 osób, w tym 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ełku, 

 zorganizowano i zrealizowano kampanię „Biała Wstążka” w dniach 

25 listopada – 10 grudnia 2018r., która zachęcała mężczyzn do wyrażania 

protestu przeciwko przemocy stosowanej wobec kobiet. 1 grudnia 2018r. był 

„Dniem Otwartych Drzwi”. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  

wspólnie z zastępcą kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ełku, w dniu 26 listopada 2018 r. rozdały pracownikom Gminy Ełk 

i pracownikom wielu instytucji, symboliczne białe wstążki;  

 zorganizowano i zrealizowano kampanię „Tydzień Pomocy Ofiarom 

Przestępstw” w dniach 19-23 lutego 2018r. (dyżury specjalistów),  

 udział w szkoleniu dotyczącym prowadzenia rozmów z osobami dotkniętymi 

przemocą w rodzinie, z osobami ją stosującymi, skierowanym do osób 

pracujących w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych, 

realizujących procedurę „Niebieskie Karty” (2 osoby), 

 udział w dniu 23-25 maja 2018r., w VI konferencji Kapituły Zachowaj Trzeźwy 

Umysł (1 osoba), 

 udział w dniu 10 października 2018r. w IV Forum zdrowia Psychicznego „Jak 

zadbać o zdrowie psychiczne – profilaktyka i droga zdrowienia” (5 osób), 

 udział w szkoleniu „Akademia Zarządzania” – realizowanym w ramach 

projektu „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej” (2 osoby), 

 udział w dniu 7 grudnia 2018r., w szkoleniu pt. „Przemoc wobec osób 

starszych” (5 osób), 

 udział w konferencji podsumowującej kampanię „Biała Wstążka” – Stop 

Przemocy Wobec Kobiet 2018 (2 osoby), 

 udział w szkoleniu w 22 listopada 2018r. pt. „Cyberprzemoc. Wskazówki dla 

rodziców i opiekunów: „Jak pomóc dziecku uzależnieniu” (2 osoby),  

 udział w dniu 19 września 2018r. w konferencji wojewódzkiej pn. „Wspólnie 

znaczy więcej, efektywniej, lepiej” (2 osoby). 
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9.3 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele 

pomocy społecznej, policji, prokuratury, sądu, służby zdrowia, oświaty, członków 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych podmiotów 

i organizacji, został powołany Zarządzeniem nr 538/2010 Wójta Gminy Ełk z dnia 

10 lutego 2010 r. z późn. zmianami.   

W 2018r. powołano 39 Grup roboczych, które pracowały nad 52 sprawami 

związanymi z przemocą w rodzinie – głównie psychiczną, fizyczną i ekonomiczną (18 

NK zostało wszczętych w 2017r.,  oraz 34 wszczętych w 2018r.). Większość 

procedur z 2018 r. zostało wszczętych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej 

Policji w Ełku (1 NK przez przedstawiciela oświaty i 3 NK przez przedstawicieli OPS). 

Ogółem odbyło się 145 posiedzeń grup roboczych (45 dni).  

W spotkaniach Grup roboczych średnio pracowało 3-6 przedstawicieli różnych 

instytucji  i podmiotów. Natomiast w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego brało 

udział średnio 14 osób. 

W celu realizacji programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy 

w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku kontynuował współpracę 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku na podstawie porozumienia 

podpisanego w dniu 3 lutego 2017 r. W 2018 roku do udziału w programie 

skierowano 14 osób. 

W 2018 roku przeprowadzono dwa badania ankietowe wśród przedstawicieli 

Zespołu Interdyscyplinarnego. Badanie posłużyło dokonaniu analizy jakościowej 

i ilościowej realizacji Gminnego Programu oraz pracy członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

W 2018r. zorganizowano szereg spotkań dotyczących przemocy w rodzinie 

w Świetlicach Gminnych (Straduny, Mostołty, Kałęczyny). 

  

Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę  

Niebieskiej Karty w latach 2011 – 2018. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba 

rodzin 
12 19 29 34 73 49 46 39 
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Analizując powyższą tabelę, najwięcej wszczętych procedur NK było w 2015 

roku, natomiast od trzech lat utrzymuje się lekka tendencja spadkowa. 

 

Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę NK  

w latach 2011 – 2018 przez poszczególne instytucje. 

Instytucja 

wszczynająca 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OPS 2 2 2 - - 3 1 3 

PCPR - - - 1 - - - - 

GKRPA - - - - - - - - 

Policja 10 13 27 33 73 45 43 35 

Oświata - 2 - - - - 2 1 

Ochrona 

zdrowia 
- 2 - - - 1 - - 

 

W 2018 roku na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę – 

19 369,35 zł. Były to środki własne Gminy Ełk. 

 

9.4  ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE 

Na 1 stycznia 2018 r. 460 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na 

dzień 31 grudnia 2018 r. 411 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali 

zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 911, a na koniec roku 818. Kwota 

świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 3 783 612 zł, kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych 684 010 zł. 

Na początek 2018 r. 786 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 

500+), a na koniec 2018 r. 751 rodzin. 
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10. OŚWIATA I EDUKACJA 

 

10.1. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ EŁK 

W Gminie Ełk w 2018 r. funkcjonowało sześć szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi, dwa przedszkola oraz pięć punktów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, tj: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, w skład którego wchodzi: 

► Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi, 

► Przedszkole Samorządowe,  

 Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, w skład którego wchodzi: 

► Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi, 

►  Przedszkole Samorządowe,  

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach z oddziałami 

gimnazjalnymi, przy której mieści się: 

►  Publiczny Punkt Przedszkolny w Woszczelach, 

►  Publiczny Punkt Przedszkolny w Rożyńsku, 

 Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach 

z oddziałami gimnazjalnymi, przy której mieści się Publiczny Punkt 

Przedszkolny, 

 Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach, przy której 

mieści się Publiczny Punkt Przedszkolny,  

 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, przy której 

mieści się Publiczny Punkt Przedszkolny. 
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10.2. REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach rozpoczęło 1 090 uczniów, tj: 

 

Nazwa szkoły 

Ogólna 

liczba 

uczniów 

Przedszkola 

/punkty 

przedszkolne 

Oddziały 

przedszkolne 
SP 

Oddziały 

gimnazjalne 

ZS-P  

w Nowej Wsi 

Ełckiej 

437 66 38 283 50 

ZSS  

w Stradunach 
220 41 17 147 15 

SP  

w 

Woszczelach 

159 20 14 104 21 

SP  

w Chełchach 

 

92 13 8 65 6 

SP  

w Rękusach 

 

90 15 15 60 - 

SP  

w Mrozach 

Wielkich 

92 12 16 64 - 

Ogółem 1 090 167 108 723 92 

 

Troje uczniów korzystało z nauczania indywidualnego (2 uczniów w ZSP 

w Nowej Wsi Ełckiej i 1 uczeń w ZSS w Stradunach). 

 

We wrześniu 2018 r. liczba oddziałów w szkołach kształtowała się następująco: 
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Nazwa 

szkoły 

Ogólna 

liczba 

oddziałó

w 

Przedszkola 

/punkty 

przedszkolne 

Oddziały 

przedszk

olne 

Oddziały

SP 

Oddziały 

gimnazjalne 

ZS-P  

w Nowej Wsi 

Ełckiej 

23 3 2 16 2 

ZSS  

w Stradunach 
14 2 1 10 1 

SP  

w Woszczelach 
13 2 1 9 1 

SP  

w Chełchach 
11 1 1 8 1 

SP  

w Rękusach 
10 1 1 8 - 

SP  

w Mrozach 

Wielkich 

10 1 1 8 - 

Ogółem 81 10 7 59 5 

 

W 2018 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne, do których uczęszczało 107 

dzieci z następujących roczników: 

► rocznik  2016 - 3 dzieci, 

► rocznik 2015 - 36 dzieci, 

► rocznik 2014 - 41 dzieci, 

► rocznik 2013 - 27 dzieci. 

Ponadto, funkcjonowało 5 punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 60 dzieci  

z następujących roczników: 

► rocznik  2016 - 1 dziecko, 

► rocznik 2015 - 21 dzieci, 

► rocznik 2014 - 30 dzieci, 

► rocznik 2013 - 8 dzieci. 
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W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego (rosyjskiego w ZSS w Stradunach i niemieckiego w pozostałych szkołach) 

w klasach VII-VIII i oddziałach gimnazjalnych – uczyło się 287 uczennic i uczniów.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 14 uczniów. Najwięcej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej – średnio 19 uczniów 

w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej w Chełchach – średnio 8 uczniów w klasie. 

 

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ełk otrzymano środki finansowe 

w postaci dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie. W roku 2018 dofinansowano kształcenie 14 młodocianych na łączną 

kwotę 104 725,09 zł. 

Forma nauki 

Ilość 

młodociany

ch 

Wysokość 

dofinansowania 

przekazana 

pracodawcom 

w zł 

Nauka zawodu 13 99 137,09 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 1 5 588,00 

RAZEM 14 104 725,09 
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10.3. KADRA PEDAGOGICZNA  

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego we wrześniu 2018 r. 

w poszczególnych szkołach wyniosła:  

 

 

Nazwa szkoły 
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Liczba nauczycieli 
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ZS-P  

w Nowej Wsi 

Ełckiej 

49 47 2 48,11 - 4 3 9 33 

ZSS  

w 

Stradunach 

33 31 2 32,20 - 2 5 14 12 

SP  

w 

Woszczelach 

29 22 7 24,79 - 1 2 9 17 

SP  

w Chełchach 

24 16 8 19,28 - 3 2 6 13 

SP  

w Rękusach 

22 12 10 14,70 - 1 5 8 8 

SP  

w Mrozach 

Wielkich 

21 13 8 14,57 - 1 4 8 8 

Ogółem  178 141 37 153,65 - 12 21 54 91 

 

W poszczególnych szkołach zatrudnionych było 178 nauczycielek 

i nauczycieli, w tym 141 w pełnym wymiarze godzin, natomiast 37 w niepełnym 

wymiarze godzin, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło ogółem - 153,65 etatu.  
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Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ 

prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym 

poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć 

z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki, techniki i fizyki) zależną od 

liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu /ramowe plany 

nauczania/ przez Ministra Edukacji Narodowej, liczbą godzin dla poszczególnych 

przedmiotów i poziomów nauczania. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r. 

Planowana kwota na 

doskonalenie 

zawodowe  

nauczycieli na rok 

2018 

Wykorzystana kwota 

na dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego  

nauczycieli w roku 

2018 

 

20 000 zł 

 

14 396 zł 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach Gminy Ełk korzystali w 2018 roku 

z dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego. Ogółem dofinansowanie 

otrzymało 13 nauczycieli. 

 

10.4. DOWÓZ UCZNIÓW 

Gmina Ełk organizując dowóz uczniów do szkół zakupiła: 

 miesięczne bilety komunikacji publicznej od firmy Open Tours w Ełku w cenie 

128,00 zł - dla 443 uczniów dojeżdżających do SP w Woszczelach, ZSS 

w Stradunach, ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej, SP w Chełchach, SP w Rękusach, SP 

w Mrozach Wielkich oraz SOSW w Ełku. 

 miesięczne bilety MZK - dla 87 uczniów dojeżdżających do SP w Chełchach 

i ZSS w Stradunach. 
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W drodze przetargu wynajmowanych było 7 autobusów i 4 busy od firmy Open 

Tours w Ełku, które na podstawie zakupionych biletów miesięcznych, dowoziły dzieci 

do szkół, zapewniając jednocześnie opiekunów do opieki nad dziećmi w czasie jazdy. 

Zawartych zostało również 8 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy 

we własnym zakresie dowozili dzieci samochodem osobowym do szkół w roku 

szkolnym 2018/2019. Stawka za 1 km dowozu wyniosła 1,10 za 1 km i obejmowała 

dowóz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie dojazdu.   

 

Miesięczna ilość uczniów dowożonych środkami komunikacji publicznej od 

września 2018 r. wyniosła: 

Szkoła 
Ilość dowożonych  

uczniów 

ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 216 

SP w Woszczelach 100 

ZSS w Stradunach 67 

SP w Chełchach 39 

SP w Rękusach 64 

SP w Mrozach Wielkich 42 

SOSW w Ełku 2 

Ogółem 530 

 

Ogółem do szkół Gminy Ełk na 1.090 uczniów  dojeżdżało – 530 uczniów.  
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10.5. STYPENDIA ARTYSTYCZNE 

W 2018 roku wypłacono 4 stypendia artystyczne dla osób reprezentujących 

wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym uczniom, zamieszkującym 

i działającym na terenie Gminy Ełk. 

 

 

 

 

 

 

10.6. STYPENDIA MOTYWACYJNE I SOCJALNE  

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe są 

przyznawane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią, co najmniej 4,75 oraz 

przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

W 2018 roku wypłacono za I i II semestr stypendia motywacyjne dla 199 uczniów na 

łączną kwotę 19 048,00 zł.  

 

Placówka 

 

Liczba uczniów, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Kwota przyznana 

Szkoły podstawowe 2 4 000,00 zł 

Szkoły średnie 2 5 000,00 zł 

Nazwa placówki 

oświatowej 

 

Liczba wypłaconych 

stypendiów  

motywacyjnych 

w 2018 roku 

ZS-P w Nowej Wsi 

Ełckiej 
92 

SP w Chełchach 10 

ZSS w Stradunach 40 

SP w Woszczelach 42 
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W 2018 roku wypłacono 181 stypendiów socjalnych oraz 3 zasiłki szkolne na 

łączną kwotę 155 658,00 zł, z czego wkład własny Gminy wyniósł 31 131,60 zł. 

 

 

10.7. WYDATKI NA OŚWIATĘ 

Wydatki gminy na oświatę w 2018 r. wyniosły 16.473.306,47 zł. 

 

Lp. Źródła finansowania wydatków Kwota w zł 

1. Subwencja oświatowa 8 051 511,00 

2. 
Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - zakup 
pomocy dydaktycznych 

24 819,00 

3. Dotacja na wychowanie przedszkolne 250 710,00 

4. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 124 526,40 

5. 
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki           

i materiały ćwiczeniowe 
84 539,60 

6. 
Dotacja programu polityki zdrowotnej (gabinet 

stomatologiczny) 
119 170,00 

7. Dofinansowanie Fundacji mBank 3 000,00 

8. Umowa -  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 20 000,00 

SP w Mrozach 14 

SP w Rękusach 1 

RAZEM 199 
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9. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 21 700,00 

10. 
Umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi 

Polskiej 
4 480,00 

11. 
Umowa z Europejskim Funduszem Społecznym (TIK 

TAK) 
874 095,66 

12. 
Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

(Erasmus) 
29 943,61 

13. Wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S 29 205,14 

14. Środki Gminy Ełk:        

 dowożenie uczniów do szkół - 598.309,56  

 wychowanie przedszkolne (w tym wyposażenie  
      nowopowstałego oddziału przedszkolnego - 1.276.597,83  

 utrzymanie stołówek  -378.799,89  

 stypendia artystyczne  - 9.000,00 

 stypendia materialne dla uczniów (20% wkład własny)  31.131,60  

 stypendia motywacyjne dla uczniów – 19.048,00  

 obóz survivalowy  -  69.441,23  

 inwestycje i remonty (w tym wykonanie częściowego ogrodzenia 
terenu, remont łazienki, naprawa kotła CO, wymiana okna, naprawa 
instalacji elektrycznej, adaptacja stołówki i części pomieszczenia na 
klasę lekcyjną, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej)  - 
112.162,34  

 pozostałe bieżące wydatki utrzymania szkół (woda, prąd, opał, 
telefon, internet, śmieci, monitoring, materiały biurowe, pomoce 
dydaktyczne,  częściowe pokrycie wynagrodzenia pracowników 
oświaty) – 4.341.115,61  

 

 Ogółem 16 473 306,47 

 

W przeliczeniu na 1 dziecko, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały 

się następująco:  

 



Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok 

 

102 
 

Nazwa 

Szkoły 

Ogólna 

liczba 

uczniów 

Kwota 

wydatków 

ogółem w zł 

Kwota 

wydatkowana 

w przeliczeniu 

na 1 dziecko w zł 

ZS-P  

w Nowej Wsi 

Ełckiej 

437 4 793 892,27 10 970,00 

ZSS  

w Stradunach 
220 2 841 568,49 12 916,22 

SP  

w Woszczelach 
159 2 062 539,07 12 971,94 

SP  

w Chełchach 
92 1 605 248,47 17 448,35 

SP  

w Rękusach 
90 1 177 629,14 13 084,77 

SP  

w Mrozach 

Wielkich 

92 1 153 546,77 12 538,55 

Ogółem 1 090 13 634 424,21 12 508 65 

 

 

 

11. INSTYTUCJE KULTURY 

 

Na terenie Gminy Ełk działają: 

 Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej, 

 Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 

 świetlice wiejskie. 
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11.1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY EŁK 

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej jest 

samorządową instytucją kultury gminy Ełk działającą  na podstawie statutu. Jej 

podstawową misją jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz zapewnienie 

sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie gminy. Ponadto Biblioteka 

Publiczna Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej jest jedną  z najbardziej 

charakterystycznych instytucji kultury na terenie Gminy Ełk. Obiekt stanowi znaczącą 

atrakcję turystyczną ze względu na zakres swojego działania, walory kulturalne  jakie 

udostępnia dla mieszkańców Gminy i odwiedzających Gminę turystów. 

Działania  dodatkowe w jakie angażuje się biblioteka związane są 

z regionotwórczymi imprezami, wydarzeniami kulturalnymi, które odbywają się 

w budynku biblioteki. 

W roku 2018 nastąpiła rozbudowa budynku biblioteki w ramach projektu Nr 

RPWM. 06.01.03-28 -0001/16, p.n. „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki 

rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej” realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1-„ Infrastruktura kultury”, 

Poddziałania 6.1.3 - „Instytucje kultury – ZIT bis Ełk   Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   
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Wartość inwestycji wynikająca z wniosku o dofinansowanie projektu ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 

1 532 001,93 zł - wnioskowane dofinansowanie (85%) 1.302.201,64 zł, udział własny 

w projekcie: 229.800, 29 zł  

Pozyskane środki przeznaczone zostały na poprawę istniejącego stanu 

lokalowego i poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej. W  ramach projektu 

utworzona została przestrzenna  wypożyczalnia, czytelnia  z podziałem na  strefy 

(stanowiska komputerowe, stanowiska  pracy i nauki, czytelnia  dla  najmłodszych, 

pokój nauki), modułowa sala  widowiskowa, pracownie warsztatowe, pracownia 

cyfrowa, pomieszczenia biurowe, socjalne i techniczne.  

Placówka biblioteczna jako centrum społeczne pełni przede wszystkim funkcje 

integracyjne. Biblioteka organizuje spotkania dla czytelników, zabawy dla dzieci 

i młodzieży z różnych okazji np. Dzień Dziecka, Tydzień Bibliotek. Spotkania 

stanowią dobrą okazję do pogłębienia zażyłości wśród grupy czytelników na gruncie 

nieformalnym. Zainicjowane przez bibliotekarzy wieczory i pogadanki stanowią 

świetną okazję do zapoznania użytkowników z biblioteką, przedstawienia jej oferty, 

ukazania specyfiki placówki i zawodu bibliotekarza. Stwarzają okazję do wymiany 

poglądów, rozwijają zainteresowania czytelnicze. Przede wszystkim jednak biblioteka 

to miejsce spotkań mieszkańców wsi, gdzie można podyskutować, podjąć decyzje 

dotyczące lokalnych spraw i problemów. 

Dzięki dotacji stworzone  zostało nowoczesne centrum dostępu do informacji, 

wiedzy  i kultury oraz ośrodek aktywnego życia  społecznego. Inicjatywy oferowane 

przez zmodernizowaną bibliotekę  odpowiadają zmieniającym się potrzebom rozwoju 

turystyki, promocji kultury. Biblioteka stanowi wspólny punkt dziedzictwa kultury 

regionu poprzez przekazywanie regionalnych zwyczajów i obrządków. 
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11.1.1 SIEĆ BIBLIOTECZNA I BAZA MATERIALNA BIBLIOTEKI 

W  2018 roku na terenie gminy Ełk funkcjonowały: 

 Biblioteka Publiczna Gminy Ełk  z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej,  

 Filia BPGE  w Stradunach,  

 punkt biblioteczny w Reglu,     

 punkt biblioteczny w Woszczelach. 

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe oraz 

dokumenty elektroniczne.  Podstawę działania Biblioteki Publicznej Gminy Ełk 

stanowią jej księgozbiory. Są one przedmiotem szczególnej troski kadry bibliotecznej, 

co przejawia się nie tylko w dbałości o wartość, estetykę i stan fizyczny księgozbioru, 

lecz również w jego systematycznym odnawianiu. Biblioteka aktualizuje zbiory, 

dostosowuje je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez 

zakup nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji książek.  

Systematyczny dopływ nowości wydawniczych jest najważniejszym 

elementem w działalności biblioteki. W 2018 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 778 

książek na kwotę 15 608,13 zł. Struktura wpływów książek przedstawia się 

następująco: zakupiono 717 książek na łączną kwotę 15 007,75 zł, w tym: 428  

książek ze środków budżetowych na kwotę 9007,75 zł, 289 książek z dotacji MKiDN 

na kwotę 6000,00 zł. Zakupiono również 55 audiobooków (na kwotę 961,84 zł) z 

literaturą piękną dla dzieci i lekturami szkolnymi. 

Na koniec 2018 roku zbiory książkowe ogółem kształtują się następująco: 

 księgozbiór ogółem  -  14 872 egz. wol., w tym: 

► literatura piękna dla dorosłych   - 7595 egz.wol., 

► literatura piękna dla dzieci i młodzieży    -  4257 egz.wol., 

► literatura z innych działów   -  3020 egz.wol. 

 zbiory specjalne (dokumenty elektroniczne) ogółem  -   273 jed., w tym:  

► 223 audiobooki, 

► 50 gier i programów edukacyjnych 
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11.1.2 CZYTELNICTWO 

W 2018 roku zarejestrowano ogółem 645 czytelników. Podobnie jak w latach 

ubiegłych, w bibliotece dominują dwie grupy czytelników. W kategorii społeczno-

zawodowej  wg zajęcia jest  grupa „Osoby uczące się” ( dzieci i młodzież 

uczęszczająca do szkół, studenci), która stanowi  40,2 % ogólnej liczby czytelników 

oraz grupa „ Pozostali” (osoby niezatrudnione: dzieci nieuczęszczające do szkoły, 

emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne), która stanowi  30,4% ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób. Grupa „Osoby pracujące” stanowi 29,4% ogólnej liczby 

wypożyczających.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników od 2015 r. biblioteka jest 

czynna również w soboty. W tym dniu, poza obsługą czytelników, w bibliotece 

odbywają się również zajęcia z dziećmi pn. „Zabawy z książką i bez książki”, których 

celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, ukazanie biblioteki 

jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego, w którym dziecko może przyjemnie 

spędzić wolny czas. Od 2014 r. biblioteka świadczy usługę po nazwą „Książka na 

telefon” skierowaną do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, 

zamieszkałych na terenie Nowej Wsi Ełckiej, które nie mają możliwości skorzystania 

z pomocy rodziny lub znajomych. 

 

11.1.3. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA BIBLIOTEKI 

Popularyzacja książki i czytelnictwa od zawsze zajmowała ważne miejsce 

w działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ełk. W roku 2018, podobnie jak w latach 

ubiegłych, biblioteka oprócz udostępniania zbiorów i świadczenia usług 

informacyjnych, prowadziła działalność animacyjną i edukacyjną. W działalności 

popularyzatorskiej i upowszechnieniowej biblioteki szczególne miejsce zajmują 

działania adresowane do dzieci i młodzieży. Inicjatywy kulturalne i edukacyjne 

podejmowane przez placówki biblioteczne są formą zachęty  do większej aktywności 

czytelniczej młodych użytkowników biblioteki.  

Placówki biblioteczne przeprowadzały między innymi: 
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 tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów miejscowych szkół, np.: „Co wiemy 

o książce i bibliotece”, Poznajemy katalogi w bibliotece”, „Kim jestem w 

Internecie”, 

 imprezy okolicznościowe, np. Ferie w bibliotece - różnorodne zajęcia dla dzieci 

młodszych i starszych, które nie wyjeżdżają na zorganizowany wypoczynek 

zimowy;  

 Wakacje w bibliotece -  różnorodne zajęcia dla dzieci młodszych i starszych, 

które nie wyjeżdżają  na zorganizowany wypoczynek letni; 

 głośne czytania – udział w kampanii społecznej” Cała Polska Czyta Dzieciom”, 

 zajęcia  czytelnicze / biblioteczne,  np. „Zabawy z książką i bez książki”,  

„Przystanek w bibliotece, czyli czytanie na dywanie”, „Dobra zabawa czyli 

stare gazety w ruch”, „ Z wizytą w bibliotece”, „Okiem ilustratora”,  

 zajęcia z kaligrafii – adresowane do dzieci w  przedziale wiekowym 9-11 lat, 

które chciały poznać tajniki kaligrafii oraz nauczyć się ładnie pisać. 

 udział w „Nocy Bibliotek” – ogólnopolskiej wieczorno-nocnej akcji, która w 

niekonwencjonalny sposób promuje czytanie. 

 udział w Narodowym Czytaniu  - polskiej akcji społecznej propagującej 

znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł 

odczytywane są publicznie. Biblioteka Publiczna Gminy Ełk w Nowej Wsi 

Ełckiej po raz piąty wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Publiczne czytanie 

„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odbyło się we wrześniu 2018 r.  

W ramach popularyzacji książki i biblioteki oraz współpracy ze środowiskiem, 

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk aktywnie uczestniczy w życiu społecznym lokalnego 

środowiska, współdziała z Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach – w sali 

widowiskowej biblioteki odbyły się dwa koncerty pn.” Lokalnie dla Niepodległej” 

zorganizowane przez CKGE we współpracy z biblioteką i Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Ełku.  
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11.2. CENTRUM KULTURY GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH 

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach jest samorządową 

instytucją kultury, której celem jest tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona kultury. 

Siedziba mieści się w Stradunach, natomiast w Nowej Wsi Ełckiej w budynku 

Biblioteki Publicznej Gminy Ełk mieści się filia CKGE. 

Do podstawowej działalności placówki należy rozpoznawanie i rozbudzanie 

zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do 

odbioru i tworzenie wartości kulturalnych, promowanie zespołów twórczych 

i indywidualnych artystów oraz koordynacja działalności kulturalno-wychowawczej na 

terenie Gminy Ełk. 

Przy Centrum Kultury Gminy Ełk zs. w Stradunach oraz filii w Nowej Wsi 

Ełckiej funkcjonują stale: zespół muzyczny „TataBand”, zespoły folklorystyczne : 

„Zielona Dąbrowa” oraz „Stradunianki”, koła rękodzieła artystycznego, dziecięco – 

młodzieżowe grupy wokalne, dziecięcy zespół folklorystyczny „Młoda Dąbrowa”, Koło 

Gospodyń Wiejskich „Stradunianki”, grupa kabaretowo-teatralna „Szpak”, szkółka 

cymbalistów. Zespoły te zrzeszają około 150 mieszkanek i mieszkańców.  

W ramach ich działalności organizowane są zajęcia z różnych form pracy 

kulturalnej, które można zaliczyć do zajęć : teatralnych, wokalnych, instrumentalnych, 

rękodzielniczych, plastyczno-technicznych, świetlicowych i folklorystycznych. 

W 2018 roku Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 

zorganizowało wiele wydarzeń kulturalnych, w których łącznie wzięło udział około 

9000 mieszkanek i mieszkańców gminy Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem 

kosztów w wysokości 180.215,29 zł. 
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data 

 

Wydarzenie 

Ilość 

uczestniczących 

osób 

30.12.2018r. 
widowisko słowno - muzyczne „W BETLEJEM 

WIELKA RADOŚĆ SIĘ DZIEJE" 
Ok. 250 

19.12.2018r 
premiera widowiska słowno — muzycznego  

„W BETLEJEM WIELKA RADOŚĆ SIĘ DZIEJE" 
Ok. 150 

14.12.2018r. 

promocja wydanej przez Centrum Kultury Gminy 

Ełk książki autorstwa Jadwigi Koszutskiej „Znad 

Niemna i Wilii — ubiory włościańskie i 

drobnoszlacheckie na Grodzieńszczyźnie i 

Wileńszczyżnie do roku 1914" 

20 

13.12.2018r. 

promocja wydanej przez Centrum Kultury Gminy 

Ełk książki autorstwa Jadwigi Koszutskiej „Znad 

Niemna i Wilii — ubiory włościańskie i 

drobnoszlacheckie na Grodzieńszczyźnie i 

Wileńszczyźnie do roku 1914" 

30 

29.11.2019r. 
zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży  

w Stradunach 
15 

16.11.2018r. 
wystawienie widowiska słowno – muzycznego 

„Lokalnie dla Niepodległej"  
---------- 

11.11.2018r. 
wystawienie widowiska słowno – muzycznego 

„Lokalnie dla Niepodległej"  
---------- 

08.11.2018r. 

obchody 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości i wystawienie 

widowiska słowno – muzycznego „Lokalnie 

dla Niepodległej" 

70 

31.10.2018r. 
 wystawienie widowiska słowno – 

muzycznego „Lokalnie dla Niepodległej" 
80 

26.10.2018r. 
premiera widowiska słowno — muzycznego 

„Lokalnie dla Niepodległej"  
120 

28.09.2018r. wernisaż wystawy akwareli i obrazów 10 



Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok 

 

110 
 

akrylowych Marii Sary Motulewicz  

w Stradunach 

15.09.2018r. 

występ teatru obrzędowego „Zielona 

Dąbrowa" wraz z młodzieżą podczas 

Dożynek Gminnych  

w Wydminach 

--------- 

12.09.2018r. 
koncert grupy muzycznej „Przymierze"  

z programem „Światło Jest w Nim"  
30 

02.09.2018r. Dożynki Gminy Ełk w Ruskiej Wsi ---------- 

04.07.2018r. 
zorganizowane zostały zabawy plastyczne 

„Podwodne Opowieści" dla dzieci 
10 

27.06.2018r. 
techniczno-kreatywne warsztaty dla dzieci 

„koraliki HAMA” 
10 

29.05.2018r. Dzień Dziecka w Stradunach 60 

26.05.2018r. 

koncert zespołu „Tata Band" na Festynie 

Rodzinnym  

w Zespole Szkolno —Przedszkolnym w Nowej 

Wsi Ełckiej 

150 

24.05.2018r. VI GMINNY KONKURS PIOSEKI DZIECIĘCEJ 30 

25.04.2018r. 
zajęcia edukacyjne z dziedziny ekologii  pod 

nazwą „Pani Ziemia" w Nowej Wsi Ełckiej 
10 

21-23.03.2018 
rękodzielnicze zajęcia wielkanocne dla dzieci  

i młodzieży w Nowej Wsi Ełckiej 
35 

10.03.2018  impreza z okazji Dnia Kobiet. 70 

08.03.2018 

warsztaty wykonywania róż metodą cukierkową  

z okazji Dnia Kobiet dla młodzieży i dorosłych w 

Nowej Wsi Ełckiej 

20 

1.03-

30.04.2018 

— cykl warsztatów rękodzielniczych dla dorosłych  

i seniorów w Stradunach 
10 

14.02.2018 walentynki dla dzieci i młodzieży 40 

27.01.2018 

spotkanie z okazji „Dnia babci           

 i dziadka połączone z IX edycją festiwalu na 

wypieki karnawałowe” 

100 
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20.01.2018r.- 

03.02.2018r 

zajęcia według harmonogramu w Stradunach 

oraz filii w Nowej Wsi Ełckiej 
200 

06.01.2018r. 

wystawienie ponad 60-cio minutowego 

montażu słowno-muzycznego „Historia 

Betlejemskiej Nocy" 

Ok. 250 

 

11.3. ŚWIETLICE WIEJSKIE 

Ne terenie Gminy Ełk istnieje również 12 świetlic wiejskich w miejscowościach:  

 Barany,  

 Chojniak,  

 Kałęczyny,  

 Mostołty,  

 Mołdzie,  

 Mrozy Wielkie,  

 Regiel,  

 Rożyńsk,  

 Ruska Wieś,  

 Siedliska,  

 Lega, 

 Woszczele.  
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Świetlice pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują 

społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, organizowane są w nich 

imprezy integracyjne dla mieszkańców. Nadzór nad świetlicami  sprawuje Wydział 

Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Gminy Ełk. 

 

12. ZAKŁAD USŁUG GMINNYCH GMINA EŁK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zgodnie z uchwałą nr LII/366/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2017 

roku została utworzona spółka komunalna „Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Do zadań spółki należy wykonywanie 

zadań własnych Gminy Ełk o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania 

i administrowania mieniem komunalnym Gminy Ełk oraz gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.  
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13. WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

Gmina Ełk w 2018 roku udzieliła wsparcia finansowego na realizację zadań 

publicznych w wysokości 73 113,00 zł. Natomiast wysokość środków finansowych 

zaangażowanych przez organizację w realizację zadań publicznych, w tym środków 

pozyskanych z  innych źródeł niż budżet Gminy Ełk wynosi 270.923,00 zł w tym 

środki pozyskane z innych źródeł, środki finansowe własne oraz koszty pokryte 

z wkładu osobowego (bez środków z budżetu Gminy Ełk): 197.810,00 zł. 

 

Poniżej szczegółowy wykaz dotacji celowych 

 

Lp. Realizator Nazwa zadania 

Wysokość 

udzielonej 

dotacji 

1. 

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Humanitarnej 

im. Św. Łazarza 

z siedzibą w Ełku 

ul. 3 Maja 10 

19-300 Ełk 

 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w zakresie opieki 

społecznej 

15.000,00 

zł 

2. 

Stowarzyszenie 

„ADELFI” 

ul. Armii Krajowej 

6/9 

19-300 Ełk 

„AlterCIS – szansa na zmianę” 
15.000,00 

zł 

3. 

Ludowy Uczniowski 

Klub Kolarski 

ul. Sikorskiego 7A 

19-300 Ełk 

Szkółka Kolarska 

przy Szkole Podstawowej 

w Nowej Wsi Ełckiej 

6.000,00 zł 

4. Klub Jeździecki „Hubertus 2018” 4.213,00 zł 
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Kawalkador 

Janisze 4 

19 – 300 Ełk 

 

 

5. 

Ełckie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

„STOPA” 

ul. Małeckich 3/30U 

19-300 Ełk 

„Działaj lokalnie 2018” 7.000,00 zł 

6. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Szeligach 

Jednostka 

Ratownictwa 

Wodnego 

ul. Kolejowa 10A 

19-300 Ełk 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach 

wodnych na terenie Gminy Ełk 

w okresie letnim w roku 2018. 

10.000,00 

zł 

7. 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

„WIREK” 

Rękusy 17 

19-300 Ełk 

Międzyszkolny Turniej Szachowy pod 

nazwą „XVI Otwarty Turniej Szachowy 

o Puchar Wójta Gminy Ełk 2018” 

1.000,00 zł 

8. 

Stowarzyszenie  

„Stajnia 58” 

Siedliska 58 

19 – 300 Ełk 

„Koń jaki jest, …nie… każdy widzi” – 

upowszechnianie aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców Gminy Ełk” 

8.900,00 zł 

9. 

Stowarzyszenie 

Przystań 

Szeligi – Buczki 

Siedliska 21A 

19-300 Ełk 

„Organizacja zajęć sportowych 

podczas wypoczynku” 

 

(tryb uproszczony) 

6.000,00 zł 
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14. PRZEDSIĘBIORCY 

W 2018 roku Gmina Ełk otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie 

standardów obsługi inwestora. Dokument ten jest potwierdzeniem kompleksowej, 

profesjonalnej obsługi inwestora przez gminę.  Projekt realizowany był przez 

Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie we 

współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polską 

Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.  

Od 2015 roku w  Gminie Ełk działa  Rada Przedsiębiorczości Gminy Ełk. Jest to 

organ  konsultacyjno- opiniodawczy Wójta. Na cyklicznych spotkaniach kilka razy w 

roku poruszane są tematy dotyczące m.in. rozbudowy wodociągów i kanalizacji, 

rozbudowy dróg czy omawianie bieżących problemów przedsiębiorców z terenu 

Gminy Ełk. 
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Na posiedzenia Rady Przedsiębiorczości zapraszani są przedstawiciele 

polskiego rządu. W 2018 roku w problemy osób prowadzących działalność 

gospodarczą wsłuchiwali się m.in. wicepremier Jarosław Gowin i minister 

przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

 

15. PRIORYTETY NA ROK 2019 

Priorytetami na kolejny rok w Gminie Ełk są: 

 sukcesywna realizacja zadań, kładąc szczególny nacisk na budowę 

i modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacje 

dróg i przy tym remonty chodników jak również usprawnianie systemu 

gospodarki odpadami; 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ełk. 

Działania polegające na pozyskiwaniu jak największej liczby partnerów 

inwestycyjnych oraz korzystanie z zewnętrznych środków finansowania z pewnością 

wpłynie pozytywnie na ilość realizowanych inwestycji, a co za tym idzie, spełnienie 

celów postawionych sobie przez Gminę Ełk.  

 

16. UCHWAŁY RADY GMINY EŁK 

W 2018 r. Rada Gminy podjęła ponad 100 uchwał: 

Lp. Uchwała 
Wykonanie 

uchwały 

1. 

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady 

Gminy Ełk na 2019 r. 

wykonano 

2. 
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk 
Wykonano 
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na 2019 r. 

3. 

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 

rok 

Wykonano 

4. 

Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 

Wykonano 

5. 

Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok. 

Wykonano 

6. 

Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 

2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ełk  

w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek 

procentowych tych bonifikat 

Wykonano 

7. 

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 

rok. 

Wykonano 

8. 

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 

2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2018-

2033 

Wykonano 

9. 

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 

2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ełk 

Wykonano 

10. 

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 

rok 

Wykonano 

11. 

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ełk na lata 

2019-2033 

Wykonano 

12. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada Wykonano 
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2018 r. w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego 

Rady gminy Ełk i diet radnych 

13. 

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Ełk 

Wykonano 

14. 

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/495/2018 z 

dn. 16 listopada 2018 r. 

Wykonano 

15. 

Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

Wykonano 

1+. 

Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ełk 

Wykonano 

17. 

Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 

2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Ełk 

Wykonano 

18. 

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 

2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Ełk 

Wykonano 

19. 

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Ełk 

Wykonano 

20. 

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 

2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy 

Ełk 

Wykonano 

21. 

Uchwała nr LXXIII/496/2018 Rady Gminy Elk z dn. 16 

listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu 

Wpółpracy Gminy Ełk z oraganizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pozytku 

publicznego na 2019 rok" 

Wykonano 

22. 
Uchwała Nr LXXIII/495/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 
Wykonano 
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na 2018 rok. 

23. 

Uchwała nr LXXIII/494/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przetrzennego terenu położonego w 

obr. Szeligi-Buczki, gmina Ełk 

Wykonano 

24. 

Uchwała nr LXXIII/493/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk 

z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez 

projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-

Buczki, gmina Ełk 

Wykonano 

25. 

Uchwała Nr LXXIII/492/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty 

miejscowej. 

Wykonano 

26. 

Uchwała Nr LXXIII/491/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

Wykonano 

27. 

Uchwała Nr LXXIII/490/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Wykonano 

28. 

Uchwała Nr LXXII/489/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

października 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok 

Wykonano 

29. 

Uchwała nr LXXII/488/2018 rady Gminy Ełk z dn. 26 

października 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na 

lata 2018-2033 

Wykonano 

30. 

Uchwała Nr LXXII/487/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Statutu Gminy Ełk 

Wykonano 

31. Uchwała Nr LXXII/486/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 Wykonano 

http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=451767
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=451767
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=451767
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października 2018 r.  

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

32. 

Uchwała Nr LXXII/485/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

października 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/423/2018 Rady Gminy 

Ełk z dn. 23 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Ełk Osada" w gminie Ełk. 

Wykonano 

33. 

Uchwała Nr LXXI/484/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 

na 2018 rok 

Wykonano 

34. 

Uchwała Nr LXXI/483/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na 

lata 2018-2033 

Wykonano 

35. 

Uchwała Nr LXXI/482/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, na terenie 

obejmującym działki oznaczone  

nr ewid. 350/21 i 350/25 

Wykonano 

36. 

Uchwała Nr LXXI/481/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXII/2007/2001 Rady Gminy 

Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, 

przez projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

obrębie Mrozy Wielkie, na terenie obejmującym działki 

oznaczone nr ewid. 350/21 i 350/25 

Wykonano 

37. Uchwała Nr LXXI/480/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 Wykonano 
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września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego 

w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, obejmującego działkę 

o nr ewid. 88 

38. 

Uchwała Nr LXXI/479/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, 

uchwalonego uchwałą  

Nr XXXII/2007/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 

2001 r. z późniejszymi zmianami, przez projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, 

obejmującego działkę  

o nr ewid. 88 

wykonano 

39. 

Uchwała Nr LXXI/478/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych  

na terenie Gminy Ełk 

Wykonano 

40. 

Uchwała Nr LXXI/477/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

Wykonano 

41. 

 

Uchwała Nr LXX/476/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

Wykonano 

42. 

Uchwała Nr LXX/475/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 

2018-2033 

Wykonano 

43. 

Uchwała Nr LXX/474/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Wykonano 
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44. 

Uchwała Nr LXX/473/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji w 

latach 2016 - 2017 Programu ochrony środowiska na lata 

2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 dla gminy 

Ełk" 

Wykonano 

45. 

Uchwała Nr LXX/472/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Ełk na lata 2018 -2021, 

z perspektywą na lata 2022 - 2025" wraz z "Prognozą 

oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Ełk na lata 2018 - 2021, z 

perspektywą na lata 2022 - 2025" 

Wykonano 

46. 

Uchwała Nr LXX/471/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 

Ełckiej 

Wykonano 

47. 

Uchwała Nr LXX/470/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

48. 

Uchwała Nr LXX/469/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Ełk 

Wykonano 

49. 

Uchwała Nr LXX/468/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu  wykonano zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obr. Chruściele 

wykonano 

50. 

Uchwała Nr LXX/467/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 31 

sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/206/2016 z 

dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i 

trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie 

twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury 

Wykonano 

51. Uchwała Nr LXIX/466/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 3 Wykonano 
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sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

52. 

Uchwała Nr LXIX/465/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 3 

sierpnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 

2018-2033 

Wykonano 

53. 

Uchwała Nr LXVII/464/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/435/2013 z 

dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7, pkt 3 Karty 

Nauczyciela 

Wykonano 

54. 

Uchwała Nr LXVIII/463/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu 

Wykonano 

55. 

Uchwała Nr LXVIII/462/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 

dostarczanej wody i odprowadzania ścieków 

Wykonano 

56. 

Uchwała Nr LXVIII/461/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

Wykonano 

57. 

Uchwała Nr LXVIII/460/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 

2018-2033 

Wykonano 

58. 
Uchwała Nr LXVIII/459/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
Wykonano 
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pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w 2018 r. na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 

w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod 

torami" 

59. 

Uchwała Nr LXVIII/458/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji Powiatowi Ełckiemu 

Wykonano 

60. 

Uchwała Nr LXVIII/457/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu 

Wykonano 

61. 

Uchwała Nr LXVII/456/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie gminy Ełk 

Wykonano 

62. 

Uchwała Nr LXVII/455/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

63. 

Uchwała Nr LXVII/454/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk dla terenu 

położonego w obrębie Płociczno, obejmującego działki o nr 

ewid. 134/5 i 134/8 

Wykonano 

64. 

Uchwała Nr LXVII/453/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w 

obr. Szeligi-Buczki, gm. Ełk 

Wykonano 

65. 

Uchwała Nr LXVII/452/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obr. Szeligi-Buczki, 

gm. Ełk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

Wykonano 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk 

z dn. 30 listopada 2001 r. z późn. zm 

66. 

Uchwała Nr LXVIII/451/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 

czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego gminy Ełk i udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Ełk za 2017 r. 

Wykonano 

67. 

Uchwała Nr LXVII/450/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 19 

czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji 

zadania pn.: "Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzanie 

współpracy transgranicznej" w ramach programu 

współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A 

Wykonano 

68. 

Uchwała Nr LXVII/449/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 19 

czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji 

zadania pn.: "Od tradycji do nowoczesnych form"  

w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-

Polska INTERREG V-A 

Wykonano 

69. 

Uchwała Nr LXVII/448/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 19 

czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji 

zadania pn.:"Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości 

dla regionów transgranicznych" w ramach programu 

współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A 

Wykonano 

70. 

Uchwała Nr LXVII/447/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 19 

czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji 

zadania pn.:"Bezpieczne środowisko - bezpieczne  

i szczęśliwe dzieci" w ramach programu współpracy 

transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A 

Wykonano 

71. 

Uchwała Nr LXVI/446/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 24 maja 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 

rok 

Wykonano 

72. 

Uchwała Nr LXV/445/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 27 

kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Ełk na 2018 rok 

Wykonano 
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73. 

Uchwała Nr LXV/444/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części 

wsi Siedliska Gmina Ełk 

Wykonano 

74. 

 

Uchwała Nr LXV/443/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

Wykonano 

75. 

Uchwała Nr LXIV/442/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

Wykonano 

76. 

Uchwała Nr LXIV/441/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 

2018-2033 

Wykonano 

77. 

Uchwała Nr LXIV/440/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania stypendiów za wysokie wyniki sportowe  

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym 

Wykonano 

78. 

Uchwała Nr LXIV/439/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ełk na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Wykonano 

79. 

Uchwała Nr LXIV/438/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

Wykonano 

80. 

Uchwała Nr LXIV/437/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie nazwy ulicy w części wsi 

Siedliska Gmina Ełk 

Wykonano 

81. 

Uchwała Nr LXIV/436/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

82. 
Uchwała Nr LXIV/435/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 
Wykonano 
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kategorii dróg gminnych 

83. 

Uchwała Nr LXIV/434/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

84. 

Uchwała Nr LXIV/433/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

85. 

Uchwała Nr LXIV/432/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

86. 

Uchwała Nr LXIV/431/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych 

Wykonano 

87. 

Uchwała Nr LXIV/430/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

rok 2018 

Wykonano 

88. 

Uchwała Nr LXIV/429/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i 

cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk 

Wykonano 

89. 

Uchwała Nr LXIV/428/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury 

Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 

Wykonano 

90. 

Uchwała Nr LXIV/427/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 

marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/435/2013 z dnia 

27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady 

Wykonano 

http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=428769
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=428769
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=428769
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zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego 

obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7, pkt 3 Karty 

Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

91. 

Uchwała nr LXIII/426/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 20 marca 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 

rok 

Wykonano 

92. 

Uchwała Nr LXII/425/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Ełk 

Wykonano 

93. 

Uchwała nr LXII/424/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 

rok 

Wykonano 

94. 

Uchwała Nr LXII/423/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru "Ełk Osada" w gminie Ełk." 

Wykonano 

95. 

Uchwała Nr LXII/422/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/86/2015 Rady 

Gminy Ełk z dn. 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

"Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 

2025" wraz  

z Prognozą oddziaływania na środowisko 

Wykonano 

96. 
Uchwała Nr LXII/421/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów 
Wykonano 

97. 

Uchwała Nr LXII/420/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany "zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w obrębie Barany, na terenie 

Wykonano 
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obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 

155/3, 155/4" 

98. 

Uchwała Nr LXII/419/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany "zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego  

w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki 

oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4" 

Wykonano 

99. 

Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 lutego 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki 

Nad zabytkami Gminy Ełk na lata 2018-2021 

Wykonano 

100. 

Uchwała Nr LXI/417/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Warmińsko-Mazurskiemu w 2018 r na 

współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości 

Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami" 

Wykonano 

101. 

Uchwała nr LXI/416/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

Wykonano 

102. 
Uchwała nr LXI/415/2018 z dn. 26 stycznia 2018 r. w 

sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2018-2033 
Wykonano 

103. 

Uchwała Nr LXI/414/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi 

Ełckiemu 

Wykonano 

104. 

Uchwała Nr LXI/413/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w obrębie Przykopka, gm. Ełk 

Wykonano 

105. 
Uchwała Nr LXI/412/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 26 

stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z 
Wykonano 
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ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk 

z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębię Przykopka, 

gm. Ełk 

106. 

Uchwała Nr LX/411/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 16 

stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 

2018 rok 

Wykonano 
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NOTATKI 


