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SŁOWO WSTEPU 

 

Szanowni Państwo, 

oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie 

Gminy Ełk za rok 2019”. Dokument 

opracowano w związku z wymogiem art. 28aa 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Raport 

obejmuje podsumowanie mojej działalności 

jako Wójta Gminy Ełk w roku 2019, w 

szczególności realizację polityk, programów, 

strategii, uchwał Rady Gminy Ełk i funduszu 

sołeckiego. 

Celem przedmiotowego raportu jest 

możliwość uzyskania dokładnego wglądu w 

sytuację gospodarczą i społeczną naszej pięknej gminy. Gmina Ełk jest tą na mapie 

kraju, w któtej dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok 

ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obszernego 

dokumentu. Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Ełk 

do lektury raportu. 

 

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

1.1  Informacje ogólne 

 

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. 

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.  

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  

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. 

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 2019 roku w gminie Ełk liczba aktywnych podmiotów wpisanych w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wynosiła 783 i 

jest większa od roku poprzedniego o 24 podmioty gospodarcze. Na koniec 2019 roku 

było 114 zawieszonych podmiotów gospodarczych. 

W 2019 roku do Urzędu Gminy Ełk wpłynęło ogółem 343 wniosków w sprawie 

działalności gospodarczej: o założenie działalności gospodarczej – 34, o zakończenie 

– 32, o zmianę we wpisie – 204, o zawieszenie działalności – 46, o wznowienie 

działalności – 27. 

 

Rok 
Aktywne podmioty wpisane  

w CEiDG 

2017 698 

2018 759 

2019 783 

 

Najczęściej występujące rodzaje działalności gospodarczej na terenie gminy Ełk 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. (PKD): 

1. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

2. tynkowanie, 

3. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 

4. malowanie i szklenie. 

Poza budownictwem na terenie gminy Ełk w 2019 r. przedsiębiorcy otwierali 

działalności gospodarcze związane z transportem drogowym towarów oraz handlem. 

 

1.2  Mieszkańcy Gminy Ełk  

W 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na 

dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 11 275 osób, w tym 5559 kobiet i 5716 mężczyzn. 

W porównaniu z rokiem 2018 liczba mieszkańców zwiększyła się o 111 osób. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1149 

osób, a liczba mieszkańców – 1162, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3317 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4029,  

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1099, a liczba 

mieszkańców: 518.  
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1.3  Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Rada Gminy Ełk liczy 15 radnych. Od 2018 r. Wójtem Gminy Ełk jest Tomasz 

Osewski. W 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił Mirosław 

Radywoniuk. 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  

W Gminie Ełk w 2019 r. funkcjonowały następujące gminne jednostki organizacyjne:  

1. Centrum Usług Wspólnych Gminy 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, 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  
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1.4  Struktura organizacyjna Urzędu i decyzje administracyjne 

Struktura organizacyjna Urzędu w 2019 roku przedstawiała się następująco: 
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W 2019 roku Urząd Gminy Ełk wydał łącznie prawie piętnaście tysięcy decyzji 

administracyjnych: 

 

Lp. decyzje ilość 

1 Decyzje podatkowe osoby fizyczne (dot. kont 

podatkowych) 

8 470 

2 Decyzje w dziale świadczeń rodzinnych  1 245 

3 rozstrzygnięcia w dziale Świadczeń 

rodzinnych ilość 

2 238 

4 Decyzje o pomocy społecznej 1 032 

5 Decyzje o warunkach zabudowy 434 

6 Decyzje stypendialne i zasiłki szkolne 150 

7 Decyzje dot. dofinansowania pracodawcom 

kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych 

7 

8 Decyzje o nadaniu numerów porządkowych 

nieruchomości 

168 

9 Decyzje zatwierdzające podział 

nieruchomości 

115 

10 Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego 

44 

11 Decyzje o wpisaniu lub wykreśleniu wyborcy 

do/z rejestru wyborców 

15 

12 Decyzje o umieszczenie urządzenia w pasie 

drogowym 

170 

13 Decyzje na zajęcie pasa drogowego na 

prowadzenie robót 

141 

14 Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na 

raty 

23 

15 Decyzje na wycinkę drzew 29 

16 Decyzje o wymeldowaniu 31 

17 Decyzje określające opłatę za gosp. 

Odpadami komunalnymi  

12 
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18 decyzje o umorzeniu postępowania w 

zakresie opłaty za gosp. odpadami 

komunalnymi 

  

 4 

19 Decyzje podatkowe dot. osób prawnych 18 

20 Decyzje dot. środków transportowych 4 

21 Decyzje o odmowie wydania dowodu 

osobistego 

3 

22 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach         18 

23 Zezwolenie na wykonanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym 

6 

24 Decyzje w sprawie przyznania ulgi 

inwestycyjnej 

4 

25 Decyzje w sprawie przyznania zwolnienia i 

ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia 

gruntów 

6 

26 Zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej 1 

27 Decyzje o odmowie udostępnienia danych z 

Rejestru Mieszkańców lub Rejestru Dowodów 

Osobistych 

1 

28 Decyzje w sprawie określenia nadpłaty za 

gosp. Odpadami komunalnymi 

7 

29 Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji w 

sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym 

2 

30 Decyzje w sprawie odmowy przyznania 

zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

1 

31 Decyzje w sprawie określenia nadpłaty w 

sprawie podatków 

39 

32 Decyzje w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

480 

33 Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

46 

Łącznie 14 963 
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1.5  Sołectwa 

W skład Gminy Ełk wchodzi 56 sołectw: 

1. Bajtkowo  

2. Barany  

3. Bartosze  

4. Białojany  

5. Bobry  

6. Borki  

7. Buczki  

8. Chełchy  

9. Chojniak  

10. Chruściele  

11. Chrzanowo  

12. Ciernie  

13. Giże  

14. Guzki  

15. Kałęczyny  

16. Karbowskie  

17. Konieczki  

18. Krokocie  

19. Lega  

20. Lepaki  

21. Malczewo  

22. Malinówka  

23. Małkinie  

24. Mącze  

25. Mąki  

26. Miluki  

27. Mołdzie  

28. Mostołty  

29. Mrozy Wielkie  

30. Nowa Wieś Ełcka  
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31. Oracze  

32. Piaski  

33. Pistki  

34. Płociczno  

35. Przykopka  

36. Przytuły  

37. Regiel  

38. Regielnica  

39. Rękusy  

40. Rostki Bajkowskie  

41. Rożyńsk  

42. Ruska Wieś  

43. Rymki  

44. Sajzy  

45. Sędki  

46. Siedliska  

47. Sordachy  

48. Straduny  

49. Suczki  

50. Szarejki  

51. Szarek  

52. Śniepie  

53. Talusy  

54. Woszczele  

55. Ełk Osada  

56. Szosa Bajtkowska 

 

W wyniku przeprowadzonych w 2019 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami 

sołectwa Janisze, Przytuły, Chrzanowo, Bienie w sprawie połączenia sołectwa Janisze 

z sołectwem Przytuły oraz połączenia sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo, Rada 

Gminy Ełk przyjęła uchwałę Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 

2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu 

sołectwa Janisze do sołectwa Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły (Dz. Urz. 

Warm-Maz. poz. 24 z dnia 07.01.2020 r. ze zm.) oraz uchwałę Nr XVIII/105/2019 Rady 



Strona 12 z 163 

 

Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek 

pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie do sołectwa Chrzanowo 

oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo (Dz. Urz. Warm-Maz. poz. 25 z dnia 

07.01.2020 r. ze zm.). 
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2. FINANSE GMINY 

2.1 Budżet gminy 

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec 2019 roku, 

wynosił: 

► Dochody budżetu Gminy 72.040.684,60 zł, w tym: 

 - dochody bieżące 61.859.724,71 zł 

 - dochody majątkowe 10.180.959,89 zł 

 

► Wydatki budżetu Gminy 71.672.726,48 zł, w tym: 

 - wydatki bieżące  60.296.141,76 zł 

 - wydatki majątkowe 11.376.584,72 zł 

 

► Nadwyżka  budżetu 367.958,12 zł 

► Przychody 1.387.336,00 zł          

► Rozchody 1.755.294,12 zł 

 w tym: 

 - wykup obligacji komunalnych 1.520.000,00 zł 

           - spłata pożyczki EFRWP 235.294,12 zł 

  

Ostatecznie w 2019 roku budżet zrealizowano: 

 

• dochody w kwocie 66.533.594,10 zł, co stanowi 92,36 % planu ogółem, 

z tego: 

- dochody bieżące – 61.450.524,67 zł, co stanowi 99,34 % planu 

- dochody majątkowe – 5.083.069,73 zł, co stanowi 49,93 % planu 

• wydatki  w kwocie 67.264.122,58 zł, co stanowi 93,85 %, planu ogółem, 

z tego: 

 - wydatki bieżące – 58.182.811,88 zł, co stanowi 96,50 % planu 

 - wydatki majątkowe – 9.081.310,70 zł, co stanowi 79,82 % planu 

 

 

 zł-

 zł10 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł30 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł50 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł70 000 000,00

Dochody Wydatki Dochody Wydatki

Bieżące Majątkowe

Realizacja budżetu 2019 roku
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Wykonane dochody bieżące były wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących  

o kwotę 3.267.712,79 zł. Nadwyżka została przeznaczona na wydatki majątkowe. 

 

Zobowiązania Gminy Ełk z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji 

komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 31 759 394,83 zł, w tym: 

► długoterminowe – 30 372 058,83 zł: 

✓  emisje obligacji komunalnych – 29 725 000,00 zł 

✓  pożyczka z EFRWP – 647 058,83 zł 

► krótkoterminowe – pożyczka na prefinansowanie – 1 387 336,00 zł 

► wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 22 474,28 zł 

 

 

2.2 Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie,  w 2019 roku 

zrealizowano wydatki na łączną kwotę  981 823,72 zł. Szczegółowa realizację 

poszczególnych przedsięwzięć przedstawia tabela. 

 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania 

Kwota w 

zł 

Zaangażowani

e 

Suma z 

zadań 

sołectwa 

kwota 

pozostała 

1 Bajtkowo 

Wykonanie tablicy z planem 

miejscowości  
4 000,00 3 500,00 

14 524,17 

500,00 

Wykonanie tablicy 

ogłoszeniowej 
1 500,00 1 500,00 

0,00 

Konserwacja placu zabaw 1 500,00 1 450,00 50,00 

Utrzymanie terenów 

zielonych 
1 000,00 1 000,00 

0,00 

Niwelacja terenu przy 

budynku nr 10 za pomoca 

równarki 

2 000,00 1 968,00 

32,00 

Pielęgnacja zadrzewień 1 024,17 1 024,17 0,00 

Wykonanie chodnika 3 500,00 3 400,00 100,00 

2 Barany 

Wykonanie oznakowań ulic 

w miejcowości Barany 
3 000,00 2 357,91 

18 378,49 

642,09 

Zakup dwóch tablic 

ogłoszeniowych 
3 000,00 3 000,00 

0,00 

Zakup dwóch donic i roślin i 

drzewek ozdobnych 
4 000,00 3 997,30 

2,70 

Pielęgnacja zieleni oraz 

modernizacja plaży 
8 378,49 8 378,45 

0,04 
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3 Bartosze 

Wykonanie placu zabaw na 

działce gminnej w 

Buniakach 

24 356,21 24 356,21 

27 356,21 
0,00 

Wyrównanie terenu na 

działkach 125/24 i 125/25 

celem przygotowania boiska 

3 000,00 3 000,00 

0,00 

4 Białojany 

Odwodnienie i utwardzenie 

drogi we wsi Białojany 
6 181,00 6 150,00 

12 362,00 

31,00 

Naprawa przepustu we wsi 

Zdedy ( przepust na rowie, 

wykonanie barierek 

bezpieczeństwa) 

6 181,00 6 180,00 

1,00 

5 Bienie 

Zakup donic ozdobnych z 

nasadzeniami 
3 434,84 3 215,84 

10 434,84 
219,00 

Plan miejscowości 4 000,00 3 500,00 500,00 

Zakup kruszywa na drogę 3 000,00 2 986,69 13,31 

6 Bobry 

Tablica z planem 

miejscowości 
4 000,00 3 500,00 

14 900,20 

500,00 

Utrzymanie terenów 

użyteczności publicznej 
4 000,00 4 000,00 

0,00 

Remont drogi wewnętrznej 

w Zdunkach 
6 900,20 6 809,03 

91,17 

7 Borki 

Budowa i ustawienie wiaty 

na działce gminnej 
6 392,51 6 392,51 

12 785,03 0,00 

Wykonanie chodnika 6 392,52 6 280,00 112,52 

8 Buczki 

Zorganizowanie festynu w 

ramach rozpowszechnienia 

idei samorządowej 

1 071,18 1 071,18 

14 571,18 

0,00 

Opłacenie prac zleconych dla 

ZUG 
2 000,00 2 000,00 

0,00 

Organizacja dożynek przez 

mieszkańców 
500,00 500,00 

0,00 

Przekazanie środków na 

wykonanie drogi asfaltowej 

we wsi Buczki 

11 000,00 11 000,00 

0,00 

9 Chełchy 
Plac zabaw w miejscowości 

Chełchy 
29 518,39 29 399,84 29 518,39 

118,55 

10 Chojniak 

Przeglądy i konserwacje 

placu zabaw 
1 500,00 1 310,00 

21 292,72 

190,00 

Przegląd i paliwo do 

agregatu 
500,00 430,50 

69,50 

Pielęgnacja terenów 

zielonych i zadrzewień 
1 000,00 1 000,00 

0,00 
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Ogrodzenie panelowe na 

placu zabaw 
18 292,72 11 907,50 

6 385,22 

11 Chruściele 

Montaż trzech kamer 

monitoringu wraz z 

niezbędnym osprzętem na 

terenie Osiedla Bocianie 

Gniazdo oraz jednej kamery 

na wjeździe na Osiedle nad 

J. Szarek. 

28 014,26 26 756,58 28 014,26 

1 257,68 

12 Chrzanowo 

Utwardzenie części 

nawierzchni drogi gminnej 

masą asfaltową 

17 015,38 17 015,38 17 015,38 

0,00 

13 Ciernie 

Konserwacja i przeglądy 

placu zabaw 
1 200,00 1 045,00 

11 233,91 

155,00 

Pielęgnacja zieleni i 

zadrzewień 
1 733,91 1 733,91 

0,00 

Urządzenie dróg gminnych 

Ciernie-Niekrasy 
8 300,00 8 265,60 

34,40 

  Giże 

Utrzymanie terenów 

zielonych 
2 000,00 2 000,00 

10 951,89 

0,00 

Mieszanka drogowa + 

równanie. Naprawa drogi 

Giże- Brodowo działka N 25 

droga nr 1770038N 

8 951,89 8 951,89 

0,00 

5 Guzki 

Zakup lamp drogowych wraz 

z montażem w miejscowości 

Guzki 

6 500,00 6 469,80 

10 434,84 

30,20 

Udział miejscowości Guzki 

w Dożynkach gminnych 
500,00   

500,00 

Konserwacja i przeglądy 

placu zabaw 
1 500,00 1 450,00 

50,00 

Utrzymanie terenów 

zielonych w sołectwie 
1 934,84 1 934,80 

0,04 

16 Janisze 
Utrzymanie obszarów 

zielonych na terenie sołectwa 
10 763,87 10 761,87 10 763,87 

2,00 

17 Kałęczyny 

Propagowanie sportu i 

kultury wśród mieszkańców 

sołectwa 

1 500,00 1 500,00 
16 357,32 

0,00 

Wiata na plac zabaw 14 857,32 14 857,32 0,00 

18 Karbowskie 

Wymiana hydrantów w 

miejscowości Karbowskie 

Kolonia oraz Karbowskie 

12 000,00 11 675,96 12 691,03 

324,04 
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Udział sołectwa Karbowskie 

w dożynkach gminnych 
691,03 691,03 

0,00 

19 Konieczki 
Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa 
14 571,18 14 518,92 14 571,18 

52,26 

20 Krokocie 

Organizacja imprez 

promujących sołectwo i 

tradycje wiejskie 

2 444,14 2 398,73 

14 054,14 

45,41 

Przeglądy oraz konserwacja 

placu zabaw i siłowni 
2 000,00 1 950,00 

50,00 

Pielęgnacja zieleni i 

zadrzewień 
1 000,00 1 000,00 

0,00 

Budowa miejsca spotkań 8 610,00 8 610,00 0,00 

21 Lega 

Doposażenie świetlicy 

(środki czystości, gry, 

artykuły biurowe i 

papiernicze itd.) 

2 500,00 2 496,82 

23 924,93 

3,18 

Środki na małe remonty, 

wysposażenia świetlicy i 

terenu wokół niej ( kostka 

brukowa) 

2 500,00 2 500,00 

0,00 

Zakup lodówki do świetlicy 

wiejskiej 
1 200,00 1 200,00 

0,00 

Środki przeznaczone na 

konserwację placu zabaw 
1 200,00 1 150,00 

50,00 

Konserwacja oraz zakup 

paliwa do kosiarki 
2 200,00 1 856,18 

343,82 

Wałowanie boiska 1 000,00 1 000,00 0,00 

Pielęgnacja terenów 

zielonych 
3 000,00 3 000,00 

0,00 

Remont chodnika  9 500,00 9 500,00 0,00 

Środki na integrację 

mieszkańców 
824,93 812,87 

12,06 

22 Lepaki 

Zakup i wykonanie pomostu 

pływającego na plaży we wsi 

Lepaki Małe 

10 638,96 9 599,20 

11 938,96 

1 039,76 

Pielęgnacja terenów 

zielonych w sołectwie 
1 000,00 1 000,00 

0,00 

Zakup artykułów na potrzeby 

świetlicy 
300,00 298,93 

1,07 

23 Maleczewo 

Pielęgnacja terenów 

zielonych  
1 000,00 1 000,00 

13 396,08 
0,00 

Zagospodarowanie terenów 

wokół stawów (dowiezienie 
1 500,00 1 500,00 

0,00 
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czarnoziemu i zasianie 

trawy) 

Zakup i montaż tablicy 

ogloszeń 
1 500,00 1 500,00 

0,00 

Urządzenie drogi gminnej 

wraz z wyznaczeniem pasa 

drogowego 

9 396,08 9 390,00 

6,08 

24 Malinówka 

Ulepszenie dróg gminnych 

położonych we wsi 

Malinówka w kolejności nr 

działek 160,210,154 z 

regulacją studzienek 

kanalizacyjnych i zasuw 

wodociągowych 

12 503,01 12 494,46 12 503,01 8,55 

 

 

 

25 Małkinie 

Poprawa jakości drogi 

łacznie z wałowaniem 

nawiezionego kruszywa 

10 481,85 10 430,40 10 481,85 

51,45 

 

26 Mącze 

Utrzymanie terenów 

zielonych w miejscowości 

Mącze  

3 500,00 3 500,00 

11 656,94 

0,00 

 

Zakup pięciu ławek 

wolnostojacych 
2 100,00 2 100,00 

0,00 
 

Zakup kruszywa z 

przeznaczeniem na drogę 

gminną w miejscowości 

Mącze 

6 056,94 6 025,77 

31,17 

 

27 Mąki 

Zorganizowanie festynu 

rodzinnego w celu 

upowszechnienia idei 

samorządowej- wynajęcie 

zespołu muzycznego 

2 800,00 2 800,00 

11 092,90 0,00 

 

Właściwe utrzymanie i 

pielęgnacja terenów 

zielonych w obszarze 

sołectwa 

8 292,90 8 292,90 

0,00 

 

28 Miluki 
Wykonanie zatoki 

autobusowej w Milukach 
11 844,96 11 844,96 11 844,96 

0,00 
 

29 Mołdzie 

Budowa altany wraz z 

ławami na boisku gminnym 

w miejscowości Mołdzie 

10 000,00 10 000,00 

12 691,03 0,00 

 

Drabinka na pomost do 

schodzenia do wody 
2 000,00 1 500,00 

500,00 
 



Strona 19 z 163 

 

Znaki 

kierunkowe/informacyjne 
691,03 523,98 

167,05 
 

30 Mostołty 

Utrzymanie zieleni w 

sołectwie 
2 000,00 2 000,00 

16 122,30 

0,00 
 

Konserwacja placu zabaw 1 500,00 1 450,00 50,00  

Zakup i montaż tablicy 

informacyjnej 
1 500,00 1 500,00 

0,00 
 

Zakup i montaż tablicy 

informacyjnej z planem 

miejscowości Mostołty 

4 000,00 3 500,00 

500,00 

 

Impreza sportowo- 

ekologiczna 
1 000,00 998,13 

1,87 
 

Doposażenie świetlicy i 

aneksu kuchennego, zakup 

środków czystości 

6 122,30 6 121,76 

0,54 

 

31 Mrozy 

Warsztaty kulinarne 

wiązanki równianki 
500,00 500,00 

28 719,32 

0,00 
 

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

Festyn rodzinny 1 800,00 1 800,00 0,00  

Urządzenie działki gminnej 

nr 77 w Mrozach 
23 419,32 23 419,32 

0,00 
 

32 
Nowa Wieś 

Ełcka 

Zorganizowanie imprez 

sportowych i promujących 

kulturę wiejską  

2 000,00 1 880,01 

47 003,80 

119,99 

 

Zakup stołu z zadaszeniem 6 000,00 6 000,00 0,00  

Zakup tablic z nazwami ulic 3 500,00 2 911,41 588,59  

Pielęgnacja zieleni i 

zadrzewień 
10 000,00 10 000,00 

0,00 
 

Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 500,00 1 500,00 0,00  

Zagospodarowanie terenu 

działki nr 46 obręb NWE 

pod cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

20 000,00 16 582,78 

3 417,22 

 

Przegląd i konserwacja 

placów zabaw na terenie 

Nowej Wsi Ełckiej 

4 003,80 3 953,80 

50,00 

 

33 Oracze 

Tablica z planem 

miejscowości Oracze 
3 500,00 3 500,00 

31 821,57 

0,00 
 

Przeglądy i konserwacje 

placu zabaw i siłowni 
2 500,00 2 450,00 

50,00 
 

Udział sołectwa w 

dożynkach gminnych 
1 000,00   

1 000,00 
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Organizacja festynu z okazji 

dnia dziecka 
2 000,00 1 721,21 

278,79 
 

Pielęgnacja zieleni 4 000,00 4 000,00 0,00  

Tabliczki z oznakowaniem 

ulic 
600,00 523,98 

76,02 
 

Kruszywo na drog 

dojazdową do terenu 

rekreacyjnego 

2 000,00 1 991,12 

8,88 

 

Dowóz ziemi wraz z 

rozplantowaniem i zasanie 

trawy przy boisku do 

koszykówki 

3 000,00 3 000,00 

0,00 

 

Zakup ozdób i 

rozmieszczenie dekoracji 

bożonarodzeniowych 

1 000,00 1 000,00 

0,00 

 

Wymiana konstrukcji 

drewnianej tablicy "Historia 

Oracz" 

2 000,00 2 000,00 

0,00 

 

Zakup dwóch 

wolnostojących ławek 
1 400,00 1 400,00 

0,00 
 

Zakup wraz z montażem 

tablicy ogłoszeń  
1 500,00 1 500,00 

0,00 
 

Prace porządkowe w 

sołectwie 
7 321,57 7 320,00 

1,57 
 

34 Piaski 

Tablica z planem 

miejscowości   
4 000,00 3 500,00 

14 900,20 

500,00 
 

Tablica ogłoszeń  1 500,00 1 500,00 0,00  

Pielęgnacja zieleni 3 000,00 3 000,00 0,00  

Zakup donic wraz z 

nasadzeniami 
2 000,00 1 999,30 

0,70 
 

Naprawa dróg w sołectwie 4 400,20 4 346,08 54,12  

35 Pistki 

Zakup i ustawienie wiaty na 

placu sportowo-

rekreacyjnym 

12 879,04 12 879,04 12 879,04 

0,00 

 

36 Płociczno 

Tablica z mapą sołectwa 

Płociczno 
4 000,00 3 500,00 

14 336,16 

500,00 
 

Naprawa i konserwacja 

wiaty na placu zabaw 
3 236,16 3 236,00 

0,16 
 

zorganizowanie festyny 

rodzinno- sportowego 
3 000,00 2 991,02 

8,98 
 

Na potrzeby utrzymania 

zieleni 
2 000,00 2 000,00 

0,00 
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Na utrzymanie stoiska 

promocyjnego podczas 

dożynek gminnych 

1 100,00 1 042,25 

57,75 

 

Na zakup tablic z 

oznakowaniem ulic z 

numerami domów 

1 000,00 785,97 

214,03 

 

37 Przykopka 

Konserwacja i przeglądy 

placu zabaw 
1 500,00 1 450,00 

17 156,39 

50,00 
 

Udział sołectwa w 

dożynkach gminnych 
1 156,39 1 133,74 

22,65 
 

Budowa miejsca spotkań  14 500,00 9 459,50 5 040,50  

38 Przytuły 

Remont drogi. Zapewnienie 

przejezdności drogi od rzeki 

w Przytułach do asfaltu. 

(krzyżówka z drogą na 

Romejki ok 500m) 

8 285,03 7 987,62 

12 785,03 297,41 

 

Udział mieszkańców w 

Dożynkach Gminnych 
500,00 454,57 

45,43 
 

Utrzymanie terenów 

zielonych 
4 000,00 4 000,00 

0,00 
 

39 Regiel 

Tabliczki z oznaczeniem  

domów 
3 200,00 2 959,38 

23 971,94 240,62 
 

Budowa chodnika 20 771,94 20 771,94 0,00  

40 Regielnica 

Remont chodnika w 

Regielnicy 
10 000,00 9 800,00 

20 728,68 

200,00 
 

Pielęgnacja terenów 

zielonych i zadrzewień, 

poprawa wizerunku wsi 

3 400,00 3 400,00 

0,00 

 

Przeglądy i konserwacje 

placu zabaw 
1 200,00 1 045,00 

155,00 
 

Wykonanie ogrodzenia 

(remont) przy placu zabaw w 

Regielnicy 

5 628,68 5 580,00 

48,68 

 

Zakup śmietników dla 

sołectwa Regielnica 
500,00 466,00 

34,00 
 

41 Rękusy 

Remont drogi w Rekusach - 

wieś 
6 000,00 5 965,50 

12 409,00 

34,50 
 

Urządzenie działki gminnej 2 000,00 2 000,00 0,00  

Tabliczki z numerami 

domów (na słupkach)  
1 800,00 1 678,95 

121,05 
 

Rynna do altany 600,00 600,00 0,00  

Stoisko na Dożynkach 2019 600,00 598,96 1,04  

Noc Świetojańska 2019 409,00 390,91 18,09  
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Paliwo do kosiarki 1 000,00 970,31 29,69  

42 
Rostki 

Bajtkowskie 

Tabliczki z oznaczeniem nr 

domów 
700,00 523,98 

11 233,91 

176,02 
 

Plan miejscowości 3 500,00 3 500,00 0,00  

Nawiezienie kruszywa 2 233,91 2 200,72 33,19  

Utrzymanie obszarów 

zielonych 
4 800,00 4 300,00 

500,00 
 

43 Rożyńsk 

Konserwcja placów zabaw 2 000,00 1 950,00 

27 591,23 

50,00  

Doposażenie świetlicy 4 000,00 3 998,99 1,01  

Festyn "Sobótka" 5 000,00 4 999,65 0,35  

Pielęgnacja zieleni 2 000,00 2 000,00 0,00  

Dożynki 600,00   600,00  

Plac zabaw w miejsc. 

Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 

42 

13 991,23 13 991,23 

0,00 

 

44 Ruska Wieś 

Gaz do świetlicy 3 000,00 3 000,00 

19 741,60 

0,00  

Pielęgnacja terenów 

zielonych 
3 000,00 3 000,00 

0,00 
 

Zakup roślin do świetlicy i 

na terenie rekreacyjnym 
5 500,00 5 488,00 

12,00 
 

Stojak do rowerów z 

montażem 
800,00 800,00 

0,00 
 

Tablica z planem 

miejscowości 
4 000,00 3 500,00 

500,00 
 

Dożynki 500,00 498,29 1,71  

Oznaczenie numerów 

domów w Ruskiej Wsi - 

tabliczki kierunkowe 

2 941,60 785,97 

2 155,63 

 

45 Rymki 

Utrzymanie czystości w 

sołectwie 
6 000,00 6 000,00 

15 088,22 

0,00 
 

Paliwo, konserwacja, paliwo 

do wykaszarki 
1 000,00 509,77 

490,23 
 

Karuzela obrotowa z 

siedzeniami dla dzieci wraz z 

montażem 

5 200,00 3 633,33 

1 566,67 

 

Tablica ogłoszeń drewniana 1 500,00 1 500,00 0,00  

Sprzęt sportowy (siatka do 

siatkówki, siatka na bramki 

pilki recznej, piłki: 

koszykowa, siatkowa, nożna) 

1 388,22 1 214,20 

174,02 

 

46 Sajzy 
Budowa pomostu nad 

jeziorem we wsi Sajzy  
14 242,15 14 022,90 14 242,15 

219,25 
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47 Sędki 

Droga Nr 138/1 137 obręb 

Sędki - naprawa, 

uporządkowanie i 

wytyczenie geodezyjne 

14 430,17 14 317,55 14 430,17 

112,62 

 

48 Siedliska 

Wykonanie ograniczników 

ruchu (kostka) wraz z 

projektem organizacji ruchu i 

oznakowaniem 

10 000,00 10 000,00 

38 167,08 0,00 

 

Budowa pomostu  21 000,00 20 910,00 90,00  

Pielęgnacja zieleni 5 667,08 5 667,08 0,00  

Konserwacja placu zabaw 1 500,00 1 450,00 50,00  

49 Sordachy 

Ustawienie wiaty na plaży w 

Kozikach zakup oraz 

wyposażenie 

13 067,06 13 067,06 13 067,06 

0,00 

 

50 Straduny 

Zamontowanie 

ograniczników ruchu wraz z 

wykonaniem projektu 

organizacji ruchu i 

kompletem oznakowania (ul. 

Kościuszki, ul Nadrzeczna i 

1-go Maja) 

25 000,00 23 067,42 

47 003,80 

1 932,58 

 

Zakup sprzętu gospodarstwa 

domowego do dyspozycji 

koła gospodyń wiejskich ze 

Stradun przeznaczonych do 

organizacji imprez gminnych 

i sołeckich 

5 000,00 4 999,98 

0,02 

 

Pielęgnacja terenów 

zielonych i zadrzewień 
10 000,00 10 000,00 

0,00 
 

Organizacja dożynek 

gminnych 
2 000,00 1 945,94 

54,06 
 

Organizacja pikniku 

sportowo- ekologicznego 

prze OSP Straduny 

3 000,00 2 965,03 

34,97 

 

Konserwacja placu zabaw w 

sołectwie Straduny 
2 003,80 1 953,80 

50,00 
 

51 Suczki 

Tablice z planem 

miejscowości 
4 000,00 3 500,00 

14 007,13 

500,00 
 

Oznakowanie miejscowości - 

tabliczki z nazwami ulic 
7 000,00 1 726,92 

5 273,08 
 

Udział sołectwa w 

dożynkach gminnych 
600,00   

600,00 
 

Donice z nasadzeniem  2 407,13 2 097,30 309,83  



Strona 24 z 163 

 

  Szarejki 

Zakup i montaż tablicy z 

planem miejscowości 
4 000,00 3 500,00 

13 255,07 
500,00 

 

Utrzymanie terenów 

zielonych 
9 255,07 9 225,07 

30,00 
 

53 Szarek 

Zagospodarowanie działki 

gminnej nr 173/4 
12 585,43 12 585,40 

13 443,09 

0,03 
 

Pojemnik na śmieci 357,66 233,00 124,66  

Udział sołectwa w 

dożynkach gminnych 
500,00 499,99 

0,01 
 

54 Śniepie 

Tablica ogloszeń 1 500,00 1 500,00 

10 481,85 

0,00  

Tablica z planem 

miejscowości Śniepie 
4 000,00 3 500,00 

500,00 
 

Zakup kruszywa i naprawa 

drogi w miejscowości 

Śniepie 

4 981,85 4 947,06 

34,79 

 

55 Talusy 

Remont drogi w Talusach 

(dowiezienie i rozsunięcie 

kruszywa) 

11 800,00 11 066,56 

17 203,39 

733,44 

 

Przegląd i konserwacja placu 

zabaw 
1 200,00 961,00 

239,00 
 

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

Zagospodarowanie działki 

przy placu zabaw 
1 203,39 1 203,00 

0,39 
 

56 Woszczele 

Organizacja turnieju piłki 

siatkowej 
2 000,00 2 000,00 

29 941,42 

0,00 
 

Utrzymanie terenów 

zielonych w sołectwie 
5 000,00 5 000,00 

0,00 
 

Konserwacja kosiarki oraz 

zakup paliwa 
1 000,00 996,57 

3,43 
 

Udział w dożynkach 

gminnych 
1 000,00 999,83 

0,17 
 

Wyposażenie świetlicy 1 000,00 1 000,00 0,00  

Konserwacja placu zabaw 1 500,00 1 450,00 50,00  

dofinansowanie budowy 

orlika lekkoatletycznego w 

Woszczelach 

18 441,42 18 441,42 

0,00 

 

57 Ełk Osada 

Wykonanie i utrzymanie 

tablicy z planem 

miejscowości 

4 000,00 3 500,00 

16 357,32 

500,00 

 

Remont dróg z 

wyrównaniem i 

wbudowaniem kruszywa 

drogowego 

12 357,32 12 253,26 

104,06 
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58 
Szosa 

Bajtkowska 

Ogrodzenie boiska w 

sołectwie (ogrodzenie z 

siatki bez podmurówki) 

18 425,49 18 392,50 18 425,49 

32,99 

 

   1 028 

255,12 
981 823,72 

1 028 

255,12 46 431,40 
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3. OCHRONA ZDROWIA 

3.1. Gminna przychodnia zdrowia 

 

Usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców Gminy Ełk w 2019 roku były realizowane 

w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Ełk a prowadzącymi działalność 

gospodarczą pod nazwą Ełckie Centrum Zdrowia EłkMed Spółka cywilna z siedzibą 

przy ul. Mickiewicza 40 w Ełku. 

Umowa została zawarta zgodnie z art. 9b w związku z art. 48b ust. 2–4 i 6 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1510), po przeprowadzeniu konkursu ofert. 

Przedmiotem umowy było udzielenie świadczeń zdrowotnych przez 3 lub 4 godziny (w 

zależności od potrzeb) tygodniowo w dni robocze dla każdej poradni specjalistycznej: 

neurologicznej, kardiologicznej, ginekologiczno – położniczej, endokrynologicznej, 

reumatologicznej, pulmonologicznej. 

Przedmiot umowy nie obejmował badań diagnostycznych, niezbędnych do 

realizacji świadczeń objętych umową. W przypadku konieczności wykonania takich 

badań, lekarz kierował chorego, w przypadku badań: spirometria, RTG klatki 

piersiowej, Echokardiografia, Holter, badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej, 

USG tarczycy, RTG odcinka kręgosłupa szyjnego – przeglądowe, USG transwaginalne 

do Ełckiego Centrum Zdrowia EłkMed; w przypadku badań: cytologia, morfologia krwi 

z rozmazem, mocz badanie ogólne, płytki krwi, glukoza, LDL, HDL, trójglicerydy, 

cholesterol całkowity, żelazo, TSH, ALAT, ASPAT, CRP, RF, Borelia burgdorferi IgM, 

Borelia burgdorferi IgG, Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc, Trijodotyronina 

wolna FT3, Tyroksyna wolna FT4 do firmy Diagnostyka Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 

17 w Ełku. 

Wszelkie świadczenia realizowane były jedynie na rzecz osób zameldowanych na 

terenie Gminy Ełk. Świadczenia w wymienionych poradniach były wykonywane jako 

świadczenia dodatkowe ponad te, które są objęte kontraktem z Narodowym 

Funduszem Zdrowia.  

Ze świadczeń skorzystało w 2019 roku 2196 osób: 

 poradnia kardiologiczna  811 osób 

 poradnia neurologiczna  240 osób 

 poradnia reumatologiczna  147 osób 

 poradnia endokrynologiczna 403 osób 

 poradnia ginekologiczna  439 osób 

 poradnia pulmonologiczna  156 osób 

Wszelkie wizyty lekarskie odbywały się w oparciu o harmonogram obejmujący dni 

i konkretne godziny przyjęć w poszczególnych poradniach. Na potrzeby wizyt 

przychodnia przeznaczyła pomieszczenia spełniające wymagania rozporządzenia 
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Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz.U. z 2012r., poz. 739). 

 

3.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Ełk w 2019 r. 

            Wysokość  środków na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu  

Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wyniosła 127.219,50 złotych.  

Zgodnie z  przyjętym Uchwałą Rady Gminy Ełk Nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 

r.  Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok zrealizowano zadania:  

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie: 

1. Kierowanie osób nadmiernie pijących i uzależnionych od alkoholu na leczenie 

odwykowe:  

Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych powołana 

Zarządzeniem Wójta Gminy Ełk Nr 17/2018 z dn. 28.12.2018 r.  w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 

24 posiedzenia w 2019 roku, tj.: styczeń – 2 , luty - 2,  marzec – 2, kwiecień – 

2, maj – 2, czerwiec – 2, lipiec – 2, sierpień – 2, wrzesień – 2, październik – 2, 

listopad – 2 i grudzień – 2. 

2. Ilość wniosków skierowanych do Komisji o wszczęcie postępowania do 

zobowiązania podjęcia  leczenia  odwykowego od  alkoholu: 30 wniosków,  

w  tym: 

a) 16 wniosków – skierowano  do  Sądu  Rejonowego  w  Ełku (w tym 3 wnioski  

z 2018 r.), 

b) 10  wniosków – sprawa  w  toku, 

c) 2 wnioski – postępowanie umorzone, 

d) 4 wnioski – wycofano, 

e) 1 wniosek – zawieszono postępowanie; 

3. Wynagrodzenie członków Komisji za udział w pracach i posiedzeniach (Uchwała  

Rady Gminy Ełk Nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2019 rok – 

zasady wynagradzania członków GKRPA pkt. VII.) – 38.133,90 zł; 
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4. Wynagrodzenie  biegłych sądowych za  przeprowadzenie  badań 

psychologicznych i psychiatrycznych oraz wydanie opinii pisemnej  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie dalszego trybu postępowania 

– 4.062,20 zł; 

5. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) art. 18 ust. 

3a i art. b 18 1  ww. ustawy oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Ełk:  

Nr LXXI/478/2018 z dn. 28.09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ełk (Dz.  Urz. 

Woj. Warm. - Maz. z 2018 r. poz. 4605) zaopiniowano 9 wniosków, które uzyskały 

pozytywną opinię. Opinię wydano  pisemnie  w postaci postanowienia. 

6. Koszty sądowe – opłata stała – wnioski w sprawie o zastosowanie leczenia 

odwykowego (art. 23 pkt.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych  

w sprawach cywilnych - Dz.U z 2010r. .Nr 90, poz. 594) - 32 wnioski – 1.440,00 

zł; 

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

1. Wsparcie dzieci i ich rodzin dotkniętych chorobą alkoholową na podstawie 

programu edukacyjno-profilaktycznego: „Jakie są możliwości naszego  

pokolenia?”  organizowanego i koordynowanego przez Centrum Kultury Gminy Ełk 

– zakup artykułów spożywczych, papierniczych i wynagrodzenie animatorów 

(umowy zlecenie) – 12.427,41 zł;  

2. Dofinansowanie spływu kajakowego połączonego z zajęciami z pierwszej pomocy 

oraz profilaktyki uzależnień organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Pasje 

– zadanie zgodne z programem edukacyjno–profilaktycznym rekomendowanym 

przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00 

zł;                              

3. Sfinansowanie transportu dzieci pochodzących ze środowiska dysfunkcyjnego  

z terenu Gminy Ełk wraz z opiekunami na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu 

„Umiem pływać”  - 6.267,39 zł; 

4. Nagrody, zakup artykułów spożywczych dla uczestników Mikołajowego Halowego 

Turnieju Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych w ramach profilaktyki poprzez sport 

– 2.785,31 zł; 

5. Zakup pieczątki  dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 38,50 zł; 

6. Koszt szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pt. „ Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. Procedura 
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zobowiązania do leczenia odwykowego – zagadnienia prawne” w dniach  

15-18.09.2019 r. dla 5 członków komisji – 5.390,00 zł; 

 

Wydatki  -  kwota:  72.544,71 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset 

czterdzieści cztery złote 71/100). 

 

Zgodnie z  przyjętym Uchwałą Rady Gminy Ełk Nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 

r. Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ełk w 2019 r. 

zrealizowano zadania:  

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów.  

1. Dofinansowanie przewozu reprezentacji Gminy Ełk na Mistrzostwa Województwa 

w Halowej Piłce Nożnej Szkół Gminnych w Wydminach w ramach profilaktyki 

poprzez sport – 500,00 zł. 

2. Sfinansowanie transportu dzieci pochodzących ze środowiska dysfunkcyjnego  

z terenu Gminy Ełk wraz z opiekunami na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu 

„Umiem pływać” – 4.900,00 zł; 

 

Wydatki  -  kwota:  5.400,00 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) 

 

Wydatki na oba programy  -  łączna  kwota:  77.944,71 złotych (słownie: siedemdziesiąt 

siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 71/100) 
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4. DROGI, DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I POZYSKIWANINE 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

4.1. Drogi 

 

Gmina Ełk zarządza siecią dróg, których łączna długość to około 910,0 km z 

czego zewidencjonowanych dróg jest 425,036 km, z których to 168,106 km 

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

są to drogi utwardzone, o różnej nawierzchni (Tabela 1). Łączna powierzchnia 

nieruchomości pod drogi wewnętrzne to 4 449 457,28 m2, a drogi publiczne 

2 016 829 m2.  
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Zestawienie dróg z wyszczególnieniem nawierzchni jezdni 

 

LP Nr drogi Odcinek 

Kilom

etraż 

począ

tku 

drogi 

Kilom

etraż 

końca 

drogi 

Długo

ść 

odcin

ka 

[km] 

Kilomet

raż 

początk

u 

odcinka 

Kilomet

raż 

końca 

odcinka 

Długość 

odcinka 

[km] 

Rodzaj 

Nawierzchnia 

1
 

177001 

N 

Sajzy – Sajzy kol. 0+000 3+288 3,288 0+000 3+288 3,288 gruntowa 

2
 

177002 

N 

Sajzy – Sajzy kol. 0+000 1+550 1,550 0+000 1+550 1,550 gruntowa 

3
 

177003 

N 

Rydzewo - 

Przytuły 

0+000 3+413 3,413 0+000 3+357 3,357 gruntowa 

4
 

177004 

N 

Malinówka 

Wielka - Straduny 

0+000 2+327 2,327 0+000 2+310 2,310 gruntowa 

177004 

N 

2+310 2+327 0,017 bitumiczna 

5
 

177005 

N 

Oracze kol. - 

Oracze 

0+000 2+162 2,162 0+000 1+411 1,411 żwirowa 

177005 

N 

1+411 2+311 0,900 gruntowa 

6
 

177006 

N 

Oracze kol. – dr. 

gm. nr. 177007 N 

0+000 1+809 1,809 0+000 0+256 0,256 bitumiczna 

177006 

N 

0+256 1+482 1,226 żwirowa 

177006 

N 

1+482 1+809 0,327 gruntowa 

7
 

177007 

N 

gr. gm. ( Królowa 

Wola ) - Oracze 

0+000 4+931 4,931 0+000 0+007 0,007 kostka 

betonowa 

177007 

N 

0+007 2+297 2,290 bitumiczna 

177007 

N 

2+297 4+931 2,634 gruntowa 

8
 177008 

N 

Woszczele – dr. 

gm. nr. 177007 N 

0+000 3+773 3,773 0+000 0+021 0,021 bitumiczna 
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177008 

N 

0+021 0+249 0,228 żwirowa 

177008 

N 

0+249 0+259 0,010 kostka 

kamienna 

177008 

N 

0+259 2+159 1,900 żwirowa 

177008 

N 

2+159 3+773 1,614 gruntowa 

9
 

177009 

N 

Siedliska kol. - 

Siedliska 

0+000 2+300 2,300 0+000 1+685 1,685 żwirowa 

177009 

N 

1+685 2+300 0,615 gruntowa 

1
0

 

177010 

N 

dr. pow. nr. 1852 

N ( Guzki ) – 

Lepaki Wielkie – 

Lepaki Małe – 

Bienie – 

Chrzanowo – dr. 

wojew. nr. 656 

0+000 5+082 5,082 0+000 0+167 0,167 bitumiczna 

177010 

N 

0+167 0+558 0,391 żwirowa 

177010 

N 

0+558 2+095 1,537 brukowcowa 

177010 

N 

2+095 3+322 1,227 żwirowa 

177010 

N 

3+322 3+421 0,099 brukowcowa 

177010 

N 

3+421 3+724 0,303 żwirowa 

177010 

N 

3+724 5+082 1,358 gruntowa 

1
1 

177011 

N 

dr. wojew. nr. 

656 ( Woszczele ) 

– Małkinie – dr. 

gm. nr. 177010 N 

(Lepaki Małe) 

0+000 2+332 2,332 0+000 0+428 0,428 gruntowa 

177011 

N 

0+428 0+573 0,145 brukowcowa 

177011 

N 

0+573 2+332 1,759 gruntowa 

1
2 

177012 

N 

Mołdzie – Ruska 

Wieś 

0+000 4+201 4,201 0+000 0+043 0,043 bitumiczna 

177012 

N 

0+043 0+060 0,017 brukowcowa 

177012 

N 

0+060 3+811 3,751 żwirowa 

177012 

N 

3+811 4+095 0,284 prefabrykaty 

betonowe 
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177012 

N 

4+095 4+201 0,106 żwirowa 

1
3 

177013 

N 

Rękusy kol. – dr. 

kraj. nr. 16 ( 

Rękusy ) 

0+000 1+227 1,227 0+000 1+096 1,096 gruntowa 

177013 

N 

1+096 1+227 0,131 żwirowa 

1
4 

177014 

N 

Szarek – dr. pow. 

nr. 1864 N ( Mąki 

) 

0+000 2+978 2,978 0+000 2+978 2,978 gruntowa 

1
5 

177015 

N 

dr. gm. nr. 

177014 N ( 

Mącze ) - Szarejki 

0+000 1+512 1,512 0+000 1+479 1,479 gruntowa 

177015 

N 

1+479 1+512 0,033 bitumiczna 

1
6

 

177016 

N 

Maleczewo - 

Barany 

0+000 1+944 1,944 0+000 1+844 1,844 gruntowa 

177016 

N 

1+844 1+944 0,100 bitumiczna 

1
7

 

177017 

N 

Barany – Nowa 

Wieś Ełcka 

0+000 2+130 2,130 0+000 2+130 2,130 bitumiczna 

1
8 

177018 

N 

Pistki - Zdedy 0+000 2+163 2,163 0+000 2+163 2,163 gruntowa 

1
9 

177019 

N 

Pistki kol. - 

Mostołty 

0+000 1+116 1,116 0+000 1+116 1,116 gruntowa 

2
0

 

177020 

N 

Karbowskie kol. – 

dr. pow. nr. 1864 

N 

0+000 1+114 1,114 0+000 1+114 1,114 gruntowa 

2
1 

177021 

N 

Rymki – dr. pow. 

nr. 1864 N ( 

Mostołty ) 

0+000 1+623 1,623 0+000 1+623 1,623 bitumiczna 

2
2 

177022 

N 

Mostołty – Suczki 

kol. 

0+000 1+400 1,400 0+000 1+400 1,400 gruntowa 

2
3 177023 

N 

Tracze – dr. 

wojew. nr. 667 ( 

0+000 1+819 1,819 0+000 1+809 1,809 żwirowa 
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177023 

N 

Rostki 

Bajtkowskie ) 

1+809 1+819 0,010 bitumiczna 

2
4 

177024 

N 

dr. wojew. nr. 

667 – Rostki 

Bajtkowskie 

0+000 0+808 0,808 0+000 0+808 0,808 gruntowa 

2
5 

177025 

N 

dr. wojew. nr. 

667 – Ciernie - 

Niekrasy 

0+000 2+811 2,811 0+000 2+811 2,811 żwirowa 

2
6 

177026 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

– Niekrasy - 

Śniepie 

0+000 5+645 5,645 0+000 2+303 2,303 gruntowa 

177026 

N 

2+303 5+645 3,342 żwirowa 

2
7 

177027 

N 

Niekrasy – dr. 

pow. nr. 1868 N ( 

Borki ) 

0+000 2+888 2,888 0+000 2+888 2,888 żwirowa 

2
8 

177028 

N 

Zdunki – Zdunki 

kol. 

0+000 1+470 1,470 0+000 1+178 1,178 żwirowa 

177028 

N 

1+178 1+470 0,292 gruntowa 

2
9 

177029 

N 

dr. pow. nr. 1925 

N ( Maleczewo ) – 

Nowa Wieś Ełcka 

0+000 1+904 1,904 0+000 1+053 1,053 żwirowa 

177029 

N 

1+053 1+904 0,851 gruntowa 

3
0 

177030 

N 

Przytuły - 

Płociczno 

0+000 3+961 3,961 0+000 3+391 3,391 gruntowa 

177030 

N 

3+391 3+961 0,570 bitumiczna 

3
1 

177031 

N 

Straduny - 

Krokocie 

0+000 3+748 3,748 0+000 3+748 3,748 gruntowa 

3
2

 

177032 

N 

dr. pow. nr. 1905 

N ( Miłuki ) – 

Konieczki kol. – 

Ełk ( ul. Bahrkego 

) 

0+000 4+274 4,274 0+000 3+356 3,356 gruntowa 

177032 

N 

3+356 4+038 0,682 żwirowa 

177032 

N 

4+038 4+274 0,236 bitumiczna 

3
3 

177033 

N 

Konieczki – dr. 

gm. nr. 177032 N 

0+000 0+827 0,827 0+000 0+827 0,827 żwirowa 
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3
4 

177034 

N 

Czaple - Chełchy 0+000 2+343 2,343 0+000 0+986 0,986 bitumiczna 

177034 

N 

0+986 1+065 0,079 prefabrykaty 

betonowe 

177034 

N 

1+065 2+343 1,278 żwirowa 

3
5 

177035 

N 

dr. pow. nr. 1907 

N (Chełchy) – 

Lega – dr. kraj. 

nr. 16 (Sędki) 

0+000 4+093 4,093 0+000 4+093 4,093 bitumiczna 

  

177035 

N 

dr. pow. nr. 1907 

N (Chełchy) – 

Lega – dr. kraj. 

nr. 16 (Sędki) 

(odnoga) 

0+000 0+252 0,252 0+000 0+252 0,252 gruntowa 

3
6 

177036 

N 

Szeligi – Buczki 0+000 2+514 2,514 0+000 1+463 1,463 gruntowa 

177036 

N 

1+463 1+975 0,512 kostka 

betonowa 

177036 

N 

1+975 2+514 0,539 bitumiczna 

3
7

 

177037 

N 

dr. pow. nr. 1872 

N – Mrozy 

Wielkie – 

Sordachy – Koziki 

- Kałęczyny 

0+000 11+55

7 

11,55

7 

0+000 1+233 1,233 bitumiczna 

177037 

N 

1+233 8+446 7,213 żwirowa 

177037 

N 

8+446 8+723 0,277 bitumiczna 

177037 

N 

8+723 8+738 0,015 żwirowa 

177037 

N 

8+738 11+557 2,819 bitumiczna 

3
8 

177038 

N 

dr. gm. nr. 

177037 N 

(Kałęczyny) – 

Giże – gr. gm. 

(Brodowo) 

0+000 3+751 3,751 0+000 1+633 1,633 bitumiczna 

177038 

N 

1+633 3+751 2,118 gruntowa 

3
9

 

177039 

N 

dr. gm. nr. 

177037 N (Kozik) 

– dr. gm. nr. 

177038 N (Giże) 

0+000 1+575 1,575 0+000 1+575 1,575 gruntowa 
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4
0 

177040 

N 

Regiel – gr. gm. 0+000 2+295 2,295 0+000 0+399 0,399 bitumiczna 

177040 

N 

0+399 2+295 1,896 gruntowa 

4
1

 

177041 

N 

Malinówka 

Wielka – gr. gm. 

0+000 1+318 1,318 0+000 1+318 1,318 gruntowa 

4
2 

177042 

N 

Straduny ul. 

M.Kopernika 

0+000 0+216 0,216 0+000 0+216 0,216 kostka 

betonowa 

4
3 

177043 

N 

Straduny ul. 1-go 

Maja 

0+000 0+403 0,403 0+000 0+063 0,063 bitumiczna 

177043 

N 

0+063 0+077 0,014 drewniana 

177043 

N 

0+077 0+103 0,026 brukowcowa 

177043 

N 

0+103 0+116 0,013 drewniana 

177043 

N 

0+116 0+403 0,287 bitumiczna 

4
4 

177044 

N 

Straduny ul. 

Strażacka 

0+000 0+170 0,170 0+000 0+170 0,170 bitumiczna 

4
5 

177045 

N 

Straduny ul. 

A.Mickiewicza 

0+000 0+307 0,307 0+000 0+307 0,307 bitumiczna 

4
6

 

177046 

N 

Straduny ul. 

Szkolna 

0+000 0+254 0,254 0+000 0+254 0,254 żwirowa 

4
7 

177047 

N 

Straduny ul. 

W.Świerczewskie

go 

0+000 0+970 0,970 0+000 0+470 0,470 żwirowa 

177047 

N 

0+470 0+970 0,500 gruntowa 

4
8 

177048 

N 

Straduny ul. 

T.Kościuszki 

0+000 0+845 0,845 0+000 0+845 0,845 bitumiczna 
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4
9 

177049 

N 

Straduny ul. 

Słoneczna 

0+000 0+206 0,206 0+000 0+206 0,206 żwirowa 

5
1 

177051 

N 

Straduny ul. 

Nadrzeczna 

0+000 0+669 0,669 0+000 0+669 0,669 bitumiczna 

5
3 

177053 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Małeckich 

0+000 0+242 0,242 0+000 0+242 0,242 bitumiczna 

5
5 

177055 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Nadrzeczna 

0+000 0+430 0,430 0+000 0+010 0,010 kostka 

kamienna 

177055 

N 

0+010 0+133 0,123 bitumiczna 

177055 

N 

0+133 0+143 0,010 kostka 

kamienna 

177055 

N 

0+143 0+430 0,287 bitumiczna 

5
6

 

177056 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Cmentarna 

0+000 0+286 0,286 0+000 0+286 0,286 gruntowa 

5
7 

177057 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Kolonia Górna 

0+000 0+710 0,710 0+000 0+710 0,710 gruntowa 

5
8 

177058 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Polna 

0+000 0+645 0,645 0+000 0+645 0,645 gruntowa 

5
9 

177059 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Ełcka 

0+000 0+451 0,451 0+000 0+451 0,451 kostka 

betonowa 

6
0 

177060 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Lipowa 

0+000 0+331 0,331 0+000 0+331 0,331 bitumiczna 

6
1 

177061 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Sportowa 

0+000 0+268 0,268 0+000 0+268 0,268 bitumiczna 

6
3 177063 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Wyszyńskiego 

0+000 0+879 0,879 0+000 0+525 0,525 bitumiczna 
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177063 

N 

0+525 0+632 0,107 żwirowa 

177063 

N 

0+632 0+879 0,247 bitumiczna 

6
4

 

177064 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. Wilcza 

0+000 0+961 0,961 0+000 0+961 0,961 bitumiczna 

6
7 

177067 

N 

Nowa Wieś Ełcka 

ul. M.Kajki 

0+000 0+455 0,455 0+000 0+455 0,455 bitumiczna 

6
8 

177068 

N 

Chruściele ul. 

Kukułcza 

0+000 0+242 0,242 0+000 0+242 0,242 żwirowa 

6
9 

177069 

N 

Chruściele ul. 

Ekologiczna 

0+000 0+800 0,800 0+000 0+800 0,800 żwirowa 

7
0

 

177070 

N 

Chruściele ul. 

Sowia 

0+000 0+156 0,156 0+000 0+156 0,156 żwirowa 

7
1 

177071 

N 

Chruściele ul. 

Rybitwy 

0+000 0+056 0,056 0+000 0+056 0,056 żwirowa 

7
2 

177072 

N 

Chruściele ul. 

Szpacza 

0+000 0+200 0,200 0+000 0+200 0,200 żwirowa 

7
3 

177073 

N 

Chruściele ul. 

Jaskółcza 

0+000 0+191 0,191 0+000 0+191 0,191 żwirowa 

7
4 

177074 

N 

Chruściele ul. 

Jastrzębia 

0+000 0+473 0,473 0+000 0+473 0,473 żwirowa 

7
5 

177075 

N 

Chruściele ul. 

Żurawia 

0+000 0+066 0,066 0+000 0+066 0,066 żwirowa 

7
6 

177076 

N 

Chruściele ul. 

Wróblowa 

0+000 0+091 0,091 0+000 0+091 0,091 żwirowa 
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7
7 

177077 

N 

Chruściele ul. 

Łabędzia 

0+000 0+297 0,297 0+000 0+297 0,297 żwirowa 

7
8 

177078 

N 

Chruściele ul. 

Bociania 

0+000 0+198 0,198 0+000 0+198 0,198 żwirowa 

7
9 

177079 

N 

Chruściele ul. 

Perkoza 

0+000 0+050 0,050 0+000 0+050 0,050 żwirowa 

8
0 

177080 

N 

Chruściele ul. 

Krucza 

0+000 0+180 0,180 0+000 0+180 0,180 żwirowa 

8
1 

177081 

N 

Chruściele ul. 

Słowicza 

0+000 0+095 0,095 0+000 0+095 0,095 żwirowa 

8
2 

177082 

N 

Siedliska ul. Elfów 0+000 0+424 0,424 0+000 0+424 0,424 bitumiczna 

8
3 

177083 

N 

Siedliska ul. 

Krasnali 

0+000 0+304 0,304 0+000 0+304 0,304 żwirowa 

8
4 

177084 

N 

Siedliska ul. 

Sezamkowa 

0+000 0+090 0,090 0+000 0+090 0,090 kostka 

betonowa 

8
5

 

177085 

N 

Siedliska ul. 

Guliwera 

0+000 0+101 0,101 0+000 0+101 0,101 gruntowa 

8
6 

177086 

N 

Siedliska ul. 

Bajeczna 

0+000 0+350 0,350 0+000 0+350 0,350 gruntowa 

8
7 

177087 

N 

Woszczele ul. 

Ełcka 

0+000 0+280 0,280 0+000 0+280 0,280 gruntowa 

8
8 

177088 

N 

Woszczele ul. 

Kolonia Górna 

0+000 2+279 2,279 0+000 2+279 2,279 gruntowa 
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8
9 

177089 

N 

Woszczele ul. 

Przemysłowa 

0+000 0+230 0,230 0+000 0+067 0,067 bitumiczna 

177089 

N 

0+067 0+230 0,163 żwirowa 

9
0

 

177090 

N 

Woszczele ul. 

Lipowa 

0+000 0+357 0,357 0+000 0+357 0,357 żwirowa 

9
1 

177091 

N 

Woszczele ul. 

Szkolna 

0+000 0+326 0,326 0+000 0+159 0,159 bitumiczna 

177091 

N 

0+159 0+326 0,167 żwirowa 

9
4 

177094 

N 

Woszczele ul. 

Ogrodowa 

0+000 0+077 0,077 0+000 0+077 0,077 żwirowa 

9
5 

177095 

N 

Sajzy ul. Jeziorna 0+000 0+159 0,159 0+000 0+159 0,159 gruntowa 

9
6

 

177096 

N 

Regielnica – 

Sordachy 

0+000 3+242 3,242 0+000 3+242 3,242 bitumiczna 

9
7 

177097 

N 

Bajtkowo – 

Śniepie – Borki – 

gr. Gminy Ełk, gr. 

Gminy Ełk – 

Bobry – dr kraj. 

Nr 65 

0+000 6+124 6,124 0+000 0+346 0,346 bitumiczna 

177097 

N 

0+346 0+664 0,318 żwirowa 

177097 

N 

0+664 0+875 0,211 brukowcowa 

177097 

N 

0+875 2+039 1,164 żwirowa 

177097 

N 

2+039 3+078 1,039 brukowcowa 

177097 

N 

3+078 3+516 0,438 żwirowa 

177097 

N 

3+516 4+291 0,775 brukowcowa 

177097 

N 

4+291 5+724 1,433 żwirowa 

177097 

N 

5+724 5+775 0,051 bitumiczna 
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177097 

N 

5+775 6+124 0,349 prefabrykaty 

betonowe 

9
8 

204108 

N 

Ełk – Szeligi (bez 

ul. Podmiejskiej) 

0+000 1+488 1,488 0+000 1+488 1,488 bitumiczna 

9
9 

177098 

N 

dr. pow. Nr 1872 

N – Kałęczyny 

0+000 6+108 6,108 0+000 6+108 6,108 bitumiczna 

1
0

0 

177099 

N 

ul. Olsztyńska – 

odcinek od drogi 

krajowe nr 16 do 

drogi powiatowej 

nr 1864N  (ul. 

Zamkowa) 

0+000 2+979 2,979 0+000 2+979 2,979 żwirowa 

1
0

1 

177100 

N 

ul. Koralowa – 

odcinek od ul. 

Olsztyńska do 

nieruchomości nr 

142/18 

0+000 0+427 0,427 0+000 0+427 0,427 żwirowa 

1
0

2
 

177101 

N 

Od dr. woj. Nr 

656 – kolonia 

Siedliska (dz. nr 

129/2 i 91) 

0+000 1+698 1,698 0+000 1+019 1,019 bitumiczna 

177101 

N 

1+019 1+698 0,679 żwirowa 

1
0

3
 

177102 

N 

Od dr. woj. Nr 

667 do dz. nr 

659/8 w Nowej 

Wsi Ełckiej (dz. nr 

469/71) 

0+000 0+221 0,221 0+000 0+221 0,221 bitumiczna 

1
0

4 

177103 

N 

Od dz. nr 617 do 

dz. 197/1 w 

miejscowości 

Krokocie (dz. nr 

170) 

0+000 3+039 3,039 0+000 2+319 2,319 bitumiczna 

177103 

N 

2+319 3+039 0,720 żwirowa 

1
0

5 

177104 

N 

Od dr. gminnej nr 

177007 N do dr. 

kraj nr 65 (dz. nr 

111 – obręb 

Oracze) 

0+000 0+149 0,149 0+000 0+149 0,149 żwirowa 
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1
0

6 

177105 

N 

Od dr. gminnej 

177012 N do dr. 

kraj nr 16 (dz. nr 

66-obręb 

Mołdzie, 100-

obręb Rękusy i 

149-obręb 

Talusy) 

0+000 2+184 2,184 0+000 2+184 2,184 żwirowa 

1
0

7 

177106 

N 

Droga położona 

na działkach o nr 

ewidencyjnym: 

252/3 i 252/5 

prowadzących do 

przejazdu 

kolejowego 

obręb Siedliska, 

Gmina Ełk 

0+000 0+038 0,038 0+000 0+038 0,038 żwirowa 

1
0

8 

177107 

N 

Droga położona 

od drogi 

wojewódzkiej nr 

656 na działce nr 

4, obręb 

Chrzanowo, na 

działce nr 7 

obręb Chrzanowo 

oraz na działce nr 

131, obręb 

Woszczele, 

Gmina Ełk 

0+000 0+718 0,718 0+000 0+718 0,718 żwirowa 
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1
0

9 

177108 

N 

Droga położona 

od drogi 

wojewódzkiej nr 

656 na działce nr 

215, obręb 

Siedliska, na 

działce nr 260 

obręb Siedliska, 

na działce nr 266 

obręb Siedliska 

oraz na działce nr 

52 obręb 

Chrzanowo, 

Gmina Ełk 

0+000 0+732 0,732 0+000 0+732 0,732 żwirowa 

1
1

0
 

177109 

N 

Droga położona 

od drogi krajowej 

nr 16 na działce 

nr 128 obręb 

Bartosze, na 

działce nr 130 

obręb Bartosze 

oraz na działce nr 

110/1 obręb 

Bartosze, Gmina 

Ełk 

0+000 0+897 0,897 0+000 0+897 0,897 żwirowa 

1
1

1 

177110 

N 

Droga położona 

od drogi 

wojewódzkiej nr 

656 na działce nr 

224/2 obręb 

Siedliska, na 

działce nr 275 

obręb Siedliska 

Gmina Ełk 

0+000 0+718 0,718 0+000 0+718 0,718 żwirowa 
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1
1

2
 

177111 

N 

Droga 

wewnętrzna 

położona od 

drogi 

wojewódzkiej nr 

667 na działce nr 

81/1 obręb 

Bajtkowo Gmina 

Ełk 

0+000 0+967 0,967 0+000 0+967 0,967 żwirowa 

1
1

3 

177112 

N 

Droga położona 

od drogi 

powiatowej nr 

1919N na działce 

nr 85 obręb 

Suczki, na działce 

nr 71 obręb 

Białojany, na 

działce nr 99 

obręb Suczki, 

działce nr 107 

obręb Suczki 

Gmina Ełk 

0+000 1+550 1,550 0+000 1+550 1,550 żwirowa 

1
1

4
 

177113 

N 

Droga położona 

od drogi gminnej 

nr 177101N na 

działce nr 132 

obręb Siedliska, 

działce nr 152/2 

obręb Siedliska, 

działce 145/4 

obręb Siedliska, 

działce nr 148/18 

obręb Siedliska 

oraz 148/17 

obręb Siedliska 

Gmina Ełk 

0+000 1+859 1,859 0+000 1+859 1,859 żwirowa 

1
1

5
 

177114 

N 

Droga położona 

od drogi krajowej 

nr 16 na działce 

nr 707/6 obręb 

Przykopka 

0+000 0+970 0,970 0+000 0+970 0,970 gruntowa 
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4.2. Mosty i wiadukty 

Gmina Ełk zarządza 7 obiektami mostowymi, które są regularnie 

sprawdzane pod względem techniczny i użytkowym. 

Lp. Droga JNI 
Miejscowość (nazwa drogi, ulicy) 

nr km 

1 2 3 4 5 

1 177016N 1+842 35014221 Barany 

2 177035N 2+747 35014222 Lega 

3 177043N 0+063 35014223 Straduny 

4 177043N 0+101 35014224 Straduny 

5 177055N 0+102 35014225 Nowa Wieś Ełcka 

6 177055N 0+136 35014226 Nowa Wieś Ełcka 

7 177097N 1+371 35014227 Bajtkowo 

62,981km gruntowa

58,625km żwirowa

40,699km bitumiczna

3,849km brukowcowa

1,276km kostka betonowa

0,712km prefabrykaty betonowe

0,030km kostka kamienna

0,027km drewniana

Nawierzchnie

62,981km gruntowa

58,625km żwirowa

40,699km bitumiczna

3,849km brukowcowa

1,276km kostka betonowa

0,712km prefabrykaty betonowe

0,030km kostka kamienna

0,027km drewniana

 Wykres powierzchni dróg gminnych 
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4.3.  Chodniki i ścieżki rowerowe 

W ciągu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych znajdują się ciągi 

piesze i pieszo-rowerowe o powierzchni 19 882m2 to jest około 9,91 km. 

 

4.4 Zarządzanie drogami i obiektami drogowymi 

Wójt Gminy Ełk na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 

(tj. z dnia 3 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 470) zarządza drogami publicznymi, na 

podstawie którego wraz z Radą Gminy Ełk ustala stawki zajęcia pasa drogowego. 

 

L.p. Rodzaj zajęcia pasa drogowego  
Stawka 

opłat w zł 

I 
Za zajęcie 1m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym – opłata za 1 dzień: 
 

 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości,  5,00 

 2) przy zajęciu jezdni ponad 20% do 50% szerokości,  8,00 

 3) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości,  10,00 

 
4) przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek 

rowerowych,  
10,00 

 5) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego,  4,00 

 

6) przy zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

polegających na wbudowaniu obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

0,20 

II a 

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego umieszczonej w pasie drogowym /rzut 

poziomy urządzenia/ – opłata roczna  

180,00 

II b 

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego umieszczonej na drogowym obiekcie 

inżynierskim /rzut poziomy urządzenia/ – opłata roczna 

200,00 

II c 

Pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, sieci c.o. oraz 

instalacji gazowych obowiązują roczne stawki w wysokości 50% kwoty 

II a i II b 

 

II d 

Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod obiekty i urządzenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata roczna 20,00 
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III a 

Za zajęcie 1m² pasa drogowego pod obiekty budowlane niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 

opłata za 1 dzień 

5,00 

III b 

Za zajęcie 1m² pasa drogowego pod obiekty budowlane niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

stanowiące obiekty  infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata za 1 

dzień 

0,20 

III c 
 Za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie 

drogowym – opłata za 1 dzień za 1 m² powierzchni reklamy 
10,00 

IV 
Za zajęcie 1m² pasa drogowego w celach innych niż wymienione 

w poz. I-III – opłata za 1 dzień. 
1,00 

 

W związku z zwiększającymi się inwestycyjnych i rozbudowaną siecią dróg 

wewnętrznych Wójt Gminy Ełk w celu finansowania utrzymania i przyszłych 

modernizacji dróg oraz ustalenia zasad korzystania z dróg wewnętrznych oraz 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk powołał do życia Zarządzenie 

nr 52/2020, które to ustala zasady zajęcia wyżej wymienionych nieruchomości w celu 

wbudowania urządzeń obcych lub ustawienia reklam. Zgodnie z Zarządzeniem zostały 

również ustalone stawki za zajęcie nieruchomości. 

L.p. Rodzaj zajęcia pasa drogowego lub innych nieruchomości 

Stawka 

opłat w zł 

netto* 

I a 
Za zajęcie 1m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym – opłata za 1 dzień: 
 

 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości,  5,00 

 2) przy zajęciu jezdni ponad 20% do 50% szerokości,  8,00 

 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości,  10,00 

 

4) przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek 

rowerowych,  
10,00 

 5) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego,  4,00 

 

6) przy zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

polegających na wbudowaniu obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

0,20 
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I b 

Za zajęcie 1m2 innych nieruchomości w celu prowadzenia robót – 

opłata za 1 dzień 
5,00 

II a 

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego lub innych nieruchomości pod 

urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej 

w pasie drogowym /rzut poziomy urządzenia/ – opłata roczna  

180,00 

II b 

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego lub innych nieruchomości pod 

urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej 

na drogowym obiekcie inżynierskim /rzut poziomy urządzenia/ – 

opłata roczna 

200,00 

II c 

Pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, sieci c.o. oraz 

instalacji gazowych obowiązują roczne stawki w wysokości 50% kwoty 

II a i II b 
 

II d 

Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego lub innych nieruchomości pod obiekty 

i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata roczna 20,00 

III a 

Za zajęcie 1m² pasa drogowego lub innych nieruchomości pod obiekty 

budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego – opłata za 1 dzień 

5,00 

III b 

Za zajęcie 1m² pasa drogowego lub innych nieruchomości pod obiekty 

budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego stanowiące obiekty  infrastruktury 

telekomunikacyjnej – opłata za 1 dzień 

0,20 

III c 

Za zajęcie pasa drogowego lub innych nieruchomości pod reklamę 

umieszczoną w pasie drogowym – opłata za 1 dzień za 1 m² 

powierzchni reklamy 

10,00 

IV 
Za zajęcie 1m² pasa drogowego lub innych nieruchomości w celach 

innych niż wymienione w poz. I-III – opłata za 1 dzień. 1,00 

V 

Za zajęcie 1m2 powierzchni reklamowych nieruchomości nie 

stanowiących pas drogowych i ich części składowych, w celu 

postawienia reklam, banerów, itp. – opłata za 1 dzień 
4,00 

 *do stawek należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT  

Stan techniczny dróg i obiektów drogowych należących do zasobu gminy Ełk 

uzależniony jest od stopnia zużycia, modernizacji oraz bieżącego utrzymania. Urząd 



Strona 50 z 163 

 

Gminy Ełk dokonuje bieżących konserwacji dróg i obiektów mostowych, aby mogły one 

spełniać funkcję użytkowe zgodne z ich przeznaczeniem. Co roku są przeprowadzone 

przez niezależną firmę przeglądy dróg i obiektów mostowych, które dają pogląd na 

kondycję tych obiektów. 

 

4.5. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg  

•  zakup kruszywa w 2019 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg 

wynosiły 29 402,66 zł oraz na realizacje zadań w ramach Funduszu 

Sołeckiego 71 754,95 zł.  

• usługi sprzętowe w 2019 roku w ramach bieżącego utrzymania wyniosły 

553 218,55 zł oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 

65 164,90 zł  

• bieżące utrzymanie oznakowania drogowego w 2019 roku w ramach 

bieżącego utrzymania wynosiły 55 325,00 zł oraz na realizacją zadań w 

ramach Funduszu Sołeckiego 26 732,00 zł 

•  uzupełnienie ubytków masą asfaltową w drogach o nawierzchni 

bitumicznej wynosiły 14 920,00 zł.  

• zimowe utrzymanie chodników będących własnością gminy Ełk w 

miesiącach od stycznia do kwietnia wyniosły 20 000,00 zł. Prace 

polegały na odśnieżaniu oraz posypywaniu nawierzchni chodników, 

placów, podjazdów, mostów, zatok autobusowych, parkingów oraz 

innych miejsc będących własnością Gminy Ełk 

• zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019 r w miesiącach styczeń, luty, 

marzec, kwiecień, listopad, grudzień wyniosły 272 124,17 zł  

W ramach bieżącego utrzymania wiat przystankowych zostały wykonane 

prace:  

-  naprawa uszkodzonego mienia w miejscowości Talusy (ogrodzenie, 

wiata przystankowa oraz ławki) 9 298,52 zł 

- naprawa zdewastowanej wiaty w miejscowości Chrzanowo 750,00 zl  

- wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty 

przystankowej w miejscowości Bartosze 6 116,86 zł  

- wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty 

przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie 6 547,36 zł 

- utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej pod przystanki w 

miejscowościach: Regiel, Kałęczyny, Rymki, Mostołty 8 000,00 zł  
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4.6. Inwestycje na terenie Gminy Ełk 

 

W 2019 roku Gmina Ełk zrealizowała 20 inwestycji o łącznej wartości  5 427 608,72 

zł.               

 W zestawieniu pominięto zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

na 2019 r.  

Inwestycje były realizowane w zakresie : 

1) Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej  

2) Infrastruktury komunikacyjnej  

3) Infrastruktury sportowej i szkolnej 

4) Infrastruktury kultury 

5) Infrastruktury rekreacyjnej 

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 roku przedstawia tabela. 

 

Lp. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji 

w PLN 

1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego  w Stradunach 1 385 436,55 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                

w Gminie Ełk – Szkoła Podstawowa w Chełchach 

1 379 105,26 

3. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach 1 375 961,69 

4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności                                               

w m. Chojniak, Pistki, Talusy Osada, Rożyńsk 

297 726,80 

5. Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk – 

przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości 

Sędki 

156 265,48 

6. Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby 

utworzenia Klubu Senior + w Kałęczynach 

155 845,80 

7. Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo 135 548,58 

8. Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk – 

wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Ełk 

110 295,08 

9. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami do granicy działki w miejscowości 

Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Ełk 

108 082,25 

10. Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4  w m. Szarek 88 839,56 

11. Wykonanie zatoki autobusowej w m . Miluki 65 397,22 

12. Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od 

skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy 

działki 134/1 

40 266,30 

13. Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej                  

w Mrozach Wielkich 

40 000,00 

14. Urządzenie drogi gminnej  dz. nr 67/69 Szeligi-Buczki 39 975,00 
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15. Przebudowa zatoki autobusowej  w m. Siedliska dz. nr 

82/10 

36 795,29 

16. Utwardzenie mijanek na drodze gminnej 177017N Barany 

Nowa Wieś Ełcka 

32 097,80 

17. Budowa pomostu nad jeziorem Sajzy 29 242,15 

18. Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem 

wiaty przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie 

6 547,36 

19. Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem 

wiaty przystankowej w miejscowości Bartosze 

6 116,86 

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w 2019 r.   5 489 545,03 

 

Uszczegółowienie zakresu wybranych inwestycji gminnych:  

1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk – 

budynek Szkoły Podstawowej w Chełchach 

Zakres rzeczowy: 

W ramach termomodernizacji budynku szkoły w m. Chełchy  wykonano  

następujące roboty: 

• docieplenie ścian zewnętrznych 

• wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 

• wymiana rur spustowych , rynien 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• ułożenie opaski odwadniającej 

• wykonania kotłowni na pellet z automatycznym podajnikiem  

• wymiana instalacji grzewczej 

• instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego 

• doposażenie istniejących rozdzielczych tablic piętrowych  

• instalacje elektryczne dla potrzeb branży sanitarnej 

 

Wartość robót budowlanych: 1 237 299,82 PLN 

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 020 244,73 PLN ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
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Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przeprowadzenie 

kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły 

Podstawowej w Woszczelach, Szkoły Podstawowej w Chełchach , Szkoły 

Podstawowej w Mrozach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej. 

2) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach 

Zakres rzeczowy: 

• bieżnia 4-torowa okólna 200m wraz z bieżnią prostą 

• boisko do piłki nożnej wraz nawodnieniem – 2147 m2 

• oświetlenie – 6 słupów wraz z 18 oprawami LED 

• rzutnia do pchnięcia kulą – 1 kpl. 

• skocznia do skoku wzwyż – 1kpl 

• dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku  – 1kpl  

• obiekt wyposażono w sprzęt lekkoatletyczny 

 

Wartość robót wg umowy wynosi: 1 385 436,55 PLN  

 

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki                           

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu 

Modernizacji Infrastruktury Sportowej na przebudowę boisk szkolnych w miejscowości 

Straduny i Woszczele  w celu stworzenia kompleksowych obiektów lekkoatletycznych. 

 

Wartość dofinansowania 790 232,38 PLN 
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3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach 

Zakres rzeczowy: 

• bieżnia 4-torowa okólna 200m wraz z bieżnią prostą 

• boisko do piłki nożnej – 2147 m2 

• oświetlenie – 6 słupów wraz z 18 oprawami LED 

• rzutnia do pchnięcia kulą – 1 kpl. 

• skocznia do skoku wzwyż – 1kpl 

• dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku  – 1kpl  

• obiekt wyposażono w sprzęt lekkoatletyczny 

 

Wartość robót wg umowy wynosi: 1 375 961,69 PLN  

 

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji 

Infrastruktury Sportowej na przebudowę boisk szkolnych w miejscowości Straduny i 

Woszczele  w celu stworzenia kompleksowych obiektów lekkoatletycznych oraz z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę istniejącego 

boiska szkolnego i stworzenie  w pełni wyposażonego obiektu lekkoatletycznego. 

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki: 584 218,79 PLN 

Wartość dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego:  779 237,99 PLN. 
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4) Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Chojniak, Pistki, Talusy 

 

Zakres rzeczowy: 

Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej w/w miejscowościach składającej 

się  z  6 stanowisk w skład których wchodzą następujące  urządzenia:  

• biegacz, 

• twister, 

• prasa nożna,  

• wioślarz, wahadło,  

• orbitrek, 

• steper,   

• koła Tai-Chi małe,  

• wyciskanie siedząc,  

• wyciąg górny ,  

• stolik betonowy do gry w szachy i chińczyka - 1 szt.,  

• stojak na rowery - 1 szt. ,  

• gra edukacyjna kółko i krzyżyk - 1 szt., 

• kosz na śmieci - 2 szt. , ławki - 4 szt.  

 

 

Wartość robót wg umowy wyniosła: 160 737,31 PLN  

 

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z  „Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019” 

realizowanego przez Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
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Kultury Fizycznej. Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wartość dofinansowania 

75 000,00 PLN 

 

5) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Rożyńsk 

Zakres rzeczowy: 

Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w skład których 

wchodzą następujące  urządzenia:  

siłownia zewnętrzna  składająca się z  6 stanowisk w skład których wchodzą 

następujące  urządzenia:  

• biegacz, 

• twister, 

• prasa nożna,  

• wioślarz,  

• wahadło,  

• orbitrek,  

• steper,   

• koła Tai-Chi małe,  

• wyciskanie siedząc,  

• wyciąg górny,  

• stolik betonowy do 

gry w szachy i 

chińczyka - 1 szt.,  

• stojak na rowery - 1 szt.,  

• gra edukacyjna kółko i krzyżyk - 1 szt.,  

• kosz na śmieci - 2 szt. , ławki - 2 szt.                                                                                                                                                                        

plac zabaw 

• urządzenie sprawnościowe,  

• huśtawka podwójna,  

• zestaw zabawowy,  

• zestaw drążków, 

• ławki - 4 szt.  

 

Wartość robót wg umowy wyniosła: 127 084,19 PLN 

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z  „Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019” 

realizowanego przez Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wartość dofinansowania 

50 000,00 
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4.7. Środki finansowe zewnętrzne 

 

W 2019 roku realizowanych było 18  projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, z czego 8  Projektów pochodziło z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (UE). W 

ramach pozyskanych środków zrealizowano projekt "Poprawa komunikacji zbiorowej 

na terenie Gminy”, rozpoczęto prace budowlane przy świetlicy wiejskiej w Regielnicy, 

poddano termomodernizacji Szkołę w Chełchach oraz  uruchomiono platformę E-

administracji do zdalnej obsługi mieszkańców. Trzy projekty zostały dofinansowane ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych. W trosce o zdrowie mieszkańców, 

realizowane były działania rehabilitacji medycznej, powstały orliki lekkoatletyczne w 

Woszczelach i Stradunach oraz ogólnodostępne Otwarte Strefy Aktywności 

współfinansowane  przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki. Rozpoczęto prace 

budowlane przy modernizacji Parku w Nowej Wsi Ełckiej z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  a także 

został utworzony Klub Seniora w Kałęczynach  przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej.  Rozwój społeczny został wsparty podczas realizacji 

działań projektu ECO ZIT oraz szkoleń ze środków  Legalnej Kultury. Dofinansowanie 

z Instytutu Książki otrzymała również Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z siedzibą  w 

Nowej Wsi Ełckiej, dzięki któremu stara część budynku jest w trakcie przebudowy. 

Dzięki współpracy z  Powiatem Ełckim  powstało nowe „Miejsce Spotkań w każdej 

Gminie powiatu ełckiego”. Budżet Gminy Ełk w 2019r. został zasilony ze środków Unii 

Europejskiej oraz środków krajowych na kwotę 7 166 279,67 zł. 
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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 2019 r. Gmina Ełk posiadała 912,0894 ha gruntów 

tworzących zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można 

wyodrębnić dwie grupy: 

1. grunty przysparzające gminie dochodów, 

2. grunty wymagające nakładów. 

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: 8,3876 ha, 

− zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: 

10,5734 ha, 

− działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: 0,9903 ha, 

− lasy oraz zadrzewienia: 82,2366 ha, 

− użytki kopalne: 8,0760 ha, 

− drogi: 522,8355 ha, 

− pozostałe grunty: 278,9900 ha. 

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2019 r. wynosiła 12 238 902,20 zł 

 

5.2. Zasób mieszkaniowy Gminy Ełk 

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle, 

lokale mieszkalne i użytkowe: 

 Wartość [zł] 

Ełk ul. T. Kościuszki 28A  

6 764 559,89 budynek użyteczności publicznej Siedziba Urzędu Gminy 

Bajtkowo  10   

930 170,35 

budynek w skład, którego wchodzi osiem lokali przeznaczonych 

do najmu socjalnego 
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bud. gospodarczy 2 880,00 

zbiornik bezodpływowy (2 szt.) 6 420,00 

Buniaki  

zbiornik bezodpływowy  56 048,00 

Bartosze 25 

41 373,00 lokal mieszkalny 51,50 m2 

lokal mieszkalny 49,10 m2 41 600,00 

lokal mieszkalny 23,50 m2 13 627,00 

pomieszczenie gospodarcze  319,00 

Chełchy 3 

7 000,00 lokal mieszkalny 50,20 m2 

lokal mieszkalny 39,64 m2 5 000,00 

dwa pomieszczenie gospodarcze  18,90 m2 4 100,00 

Chełchy 28A 

2 099,00 budynek gospodarczy 27,20 m2 pustostan 

Chojniak 10/4  

lokal mieszkalny  38 400,92 

Chojniak 

budynek po hydroforni 25 040,40 

Mostołty  11 

budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych i 

lokal wykorzystywany jako świetlica  1 622 500,39  
budynek gospodarczy  2 409,46 

zbiornik bezodpływowy (2 szt.) 33 403,00 

Nowa Wieś Ełcka ul. Małeckich 4  

4 000,00 lokal mieszkalny 65,50 m2 

lokal mieszkalny 38,10 m2 4 000,00 

lokal mieszkalny 35,70 m2 4 000,00 

lokal mieszkalny 32,40 m2 5 000,00 

lokal mieszkalny 34,20 m2 6 000,00 

lokal użytkowy 137,00 m2 93 897,60 

Nowa Wieś Ełcka ul. Kościuszki 6 

18 400,00 lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) 95,50 m2 

pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu 8,95 m2 i 

budynek- śmietnik przynależny do lokalu 13,60 m2 400,00 

Oracze 

Budynek gospodarczy 71 300,00 

Regielnica 1/8  

lokal użytkowy  1 500,00 

Regielnica 

Zbiornik na ścieki 10 504,27 

Rożyńsk 45 

6 506,00 lokal użytkowy 15,00 m2 wraz z przynależną piwnicą 
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Rymki 8/1 

29 723,00 lokal mieszkalny 46,20 m2 

pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2 6 024,00 

Straduny  

Wiata stadionowa 

Wiata 

9 820,00 

15 702,51 

Straduny ul. Nadrzeczna 17 

 

58 125,84 

dwa lokale (ośrodek zdrowia) 138,20 m2 (+ podjazd dla 

niepełnosprawnych) 

budynek gospodarczy 18,57 m2 540,00 

Straduny ul. Kajki 9 

3 498,00 lokal mieszkalny 61,90 m2 

lokal mieszkalny 33,90 m2 2 552,00 

trzy pomieszczenia gospodarcze 849,00 

Woszczele ul. Zielona 11 

5 439,00 lokal użytkowy ośrodek zdrowia  97,00 m2 + pom. gospodarcze 

Woszczele ul. Zielona 7 

320 689,35 

lokal mieszkalny 77,90 m2; punkt przedszkolny 84,50 m2; 

zbiornik bezodpływowy) 

budynek gospodarczy 28,20 m2 36 430,00 

Bajtkowo  

budynek po byłej mleczarni 46 731,20 
  
Bartosze 12A 

Budynek świetlicy 15 854,78 

zbiornik bezodpływowy 12 200,00 

Barany ul. Wrzosowa 2  

Budynek świetlicy 147,24 m2 343 572,88 

Kałęczyny 10 A 

Budynek świetlicy 110,80 m2  113 973,72 

zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy 

Kałęczyny dz.35 9 680,00 

Lega 5A 

Budynek świetlicy 91,20 m2 407 074,78 

Mołdzie ul. Radosna 50/4 

Lokal świetlicy 135 680,50 

Mrozy Wielkie 23A 

Budynek świetlicy 331 649,01 

Regiel 12 

Budynek świetlicy 73,80 m2 123 023,48 

Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy 4 960,00 

Rożyńsk 17  

budynek poszkolny 163,50 m2 184 230,38 

budynek gospodarczy 154,00 10 322,84 
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Ruska Wieś 5 A  

Budynek świetlicy 172,80 m2 600 000,00 

zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś 36 411,79 

Siedliska 25A 

Budynek świetlicy 191,70 m2 235 550,80 

zbiornik bezodpływowy  7 898,76 

Woszczele ul. Dębowa 4 

Budynek świetlicy 145,90 m2 461082,46 

OSP Chełchy 6 26 978,70 

OSP Mostołty 7B 2 012,00 

OSP Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 18 62 667,69 

OSP Rożyńsk 9A 90 840,38 

OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4 4 855,00 

OSP Woszczele ul. Zielona 9B 12 776,00 

Razem 13 591 878,13 

 

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2019 r. 

wynosiła 13 591 878,13 zł. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 67 szt. 

zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 659.496,85 zł. 

5.3. Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Ełk 

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu 

terytorialnego uregulowano w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 

r. poz. 65). 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 2019 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu 

mienia komunalnego: 

ZWIĘKSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI 

Zwiększenie zasobu gminy w roku 2019 następowało w drodze umów 

cywilnoprawnych. Gmina Ełk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące 

nieruchomości: 

− nabyte odpłatnie : 

obręb Bartosze: dz. nr 61/1 o pow. 0,0101 ha, 

obręb Bajtkowo: dz. nr 97/11 o pow. 0,1440 ha, (nabycie prawa użytkowania 

wieczystego działki zabudowanej budynkiem po byłej rozlewni mleka), 

obręb Woszczele: dz. 624/1 o pow.  0,2573 ha, 

obręb Ciernie: dz. nr 20/2 o pow. 0,0099 ha. 
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− nabyte nieodpłatnie: 

obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 86/1 o pow. 0,1550 ha, 

obręb Szeligi- Buczki: dz. nr 134/8 o pow. 0,0028 ha, 

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,5791 ha gruntów. 

Gmina Ełk w 2019 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące 

nieruchomości, stosując odpowiednio działania:  

− sprzedaż w formie przetargowej:  

obręb Bartosze: dz. nr: 125/64, 125/36, 125/39, 125/49, 125/50, 125/57, 125/59, 

125/58,125/56, 125/42, 125/48, 125/47, 125/41, 125/40, 125/61, o łącznej pow. 

1,7153 ha,  

obręb Szeligi-Buczki: dz. nr: 10/15, 67/61, 67/45, 67/46, 67/47, 67/49, 67/50, 67/51, 

67/52, 67/53, 67/65, 67/66, 67/67, 67/68, 67/63 o łącznej  pow. 2,8296 ha,  

obręb Straduny: dz. nr 590/10, 590/5, 590/6, 590/7, 590/8, 590/3, 590/4, o łącznej 

pow. 0,6085 ha,  

obręb Barany: dz. nr 290/25 o powierzchni 0,2288 ha, 

obręb Przykopka: dz. nr 707/10 o pow. 0,3074 ha. 

− sprzedaż w formie bezprzetargowej:   

obręb Mostołty: dz. nr 52 o pow. 0,0500 ha, 

obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 116/7 o pow. 0,0010 ha. 

Na koniec 2019 r. dochody Gminy Ełk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 2 

152 963,21 zł. 

CZASOWE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI 

− Dzierżawa nieruchomości 

Grunty rolne oczekujące na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 

w latach przyszłych rozdysponowuje się czasowo w formie dzierżawy na zasadach 

umów krótkoterminowych z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach. 

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.  

Na koniec 2019 r. obowiązywało 26 umów dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 

41,3300 ha gruntów. Dochody Gminy Ełk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 

29 571,28 zł. 

− Użyczenie nieruchomości   
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Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się 

zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne 

używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W 2019 roku obowiązywały dwie umowy 

użyczenia przekazane na cele statutowe tj.: 

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

Stowarzyszenia Inicjatywy Wiejskiej „Selment Wielki”, 

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

Straży Pożarnej w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego. 

− Użytkowanie wieczyste  

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2019 r. znajduje się 16,2310 ha 

gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2019 roku widniało 82 użytkowników 

wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł 43 804,92 zł. Z dniem 

1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r., poz.139), uległo przekształceniu w prawo 

własności 0,7025 ha powierzchni gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

bądź wielorodzinnymi.  

− Najem lokali i pomieszczeń 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. 

u. z 2019 r. poz. 1182). Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Ełk określono w uchwale nr XXXVI/348/2005 Rady 

Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2005. Na koniec 2019 roku obowiązywało: 

1. 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. 

2. 16 umów najmu lokali socjalnych i pomieszczeń gospodarczych 

przynależnych do tych lokali, które zawarto na czas określony tj. na okres dwóch lat. 

W roku 2018 wynajęto siedem 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 

położonym pod adresem Mostołty 11. Wolne lokale socjalne przekazywane są do 

wynajmu kolejnym wnioskodawcom. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 676,67 

m2 w tym pomieszczenia gospodarcze 51,55 m2. 

3. 6 umów najmu lokali użytkowych, które zawarto w poprzednich latach na 

czas nieoznaczony. 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 
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lokale, Woszczele ul. Zielona 11 i  Rożyńsk 45. Łączna powierzchnia wynajmu 

wyniosła: 347,17 m2. 

Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami Gmina poniosła 

w 2019 r. następujące koszty:  

rzeczoznawca majątkowy 23 093,00 zł 

podziały nieruchomości 16 930,00 zł 

opłaty za sporządzanie aktów 

notarialnych 

5 891,94 zł 

ogłoszenia prasowe 5 827,53 zł 

wyrysy i wypisy z ewidencji 

gruntów i budynków 

6 020,00 zł 

Łączne wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 57 762,47 zł.  
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6. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 4,4 % powierzchni gminy (w roku 2019r. nie uchwalano ani jednego 

miejscowego planu zagospodarowania). 

 

W 2019 r. wydano 44 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycji te dotyczyły:  

-Budowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;  

- Przebudowy dróg,  

- Budowy stacji bazowych telefonii komórkowych;  

- Rozbudowy szkoły w Mrozach Wielkich;  

- Budowy siłowni zewnętrznych.  

 

 

Rok 

Ilość decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

2019 44 

2018 48 

2017 28 

2016 24 

 

 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o lokalizacji celu publicznego – na 

dzień 1 stycznia 2019 r. 64 dni, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 76 dni .  

 

W 2019 roku wydano 434 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 5 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 335 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 15 decyzji dotyczących zabudowy 

usługowej oraz 79 decyzji dla zabudowy pozostałej (w tym np. budowa pomostów, 

budowa budynków gospodarczych, budynków rekreacji indywidualnej). 
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Rok 
Ilość decyzji o warunkach 

zabudowy 

2019 434 

2018 391 

2017 325 

2016 341 

 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – na dzień 1 

stycznia 2019 r. 79 dni, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 81 dni.  

0,7 % decyzji (o warunkach zabudowy i celu publicznego) wydanych przez wójta 

zostało zaskarżonych do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło i 

przekazało do ponownego rozparzenia wszystkie zaskarżone decyzje.  

Wykaz uchwał podjętych w 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienia do 

opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ełk. 

Lp. UCHWAŁA 

1. Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w 

sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk 

2. Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystępowania do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, 

Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka 

3. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w 

sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk 

4. Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie 

Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 

5. Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla 
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obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego 

działki o nr ewid. 564 i 565/1 oraz w obrębie Chruściele, 

obejmującego działki o nr ewid. 20 i 22 

6. Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie 

Ełk, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, zwanego „Ełk-Kajki, Nowowiejska” 

7. Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 

2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 

sierpnia 2019 r., poprzez wyłączenia z zakresu opracowania terenu 

położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o 

nr ewid. 564 i 565/1 

8. Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, obręb Oracze, 

obejmujących działki nr 564, 565/1 i 582/1 oraz obszaru położonego 

w obrębie Siedliska, obejmującego działkę o nr ewid. 94 

9. Uchwała Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 

2019 r. zmieniająca załącznik graficzny do Uchwały Nr V/33/2019 

Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach 

ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ 

Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka 
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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 jest dokumentem stwarzającym na szczeblu 

gminy podstawy do realizacji polityki ekologicznej państwa. Jako cel nadrzędny 

Programu ochrony środowiska przyjęto weryfikację podjętych dotychczas działań oraz 

aktualizację celów i kierunków działań środowiskowych do podjęcia, aby zapewnić 

maksymalną ochronę środowiska, będącego istotnym elementem rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. W Programie Ochrony Środowiska przedstawiono spójność z 

dokumentami strategicznymi i programowymi, a także ogólną charakterystykę gminy 

w zakresie: położenia gminy, klimatu, struktury demograficznej, działalności 

gospodarczej i rolnictwa, infrastruktury inżyniersko-technicznej, sieci 

elektroenergetycznej, cieplnej i gazowej oraz sieci drogowej. Oceniony został również 

aktualny stan środowiska w poszczególnych komponentach: ochrony klimatu i jakości 

powietrza, zagrożenia hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, 

gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami i 

zapobieganiu powstawania odpadów, zasobów przyrodniczych, adaptacji do zmian 

klimatu i zagrożeń poważnymi awariami. Program Ochrony Środowiska określa 

również najważniejsze zadania, których realizacja w latach 2018 – 2021 ma 

doprowadzić do poprawy lub utrzymania jakości poszczególnych elementów 

środowiska na terenie gminy Ełk. Cele i harmonogram działań w zakresie ochrony 

poszczególnych komponentów środowiska, a także jednostki odpowiedzialne za 

realizację zadań i proponowane źródła ich finansowania zostały przedstawione w 

tabelach. Program zawiera również mierniki oceny jego realizacji.  

Wójt Gminy Ełk sporządza co dwa lata Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska, który przedstawia Radzie Gminy Ełk. Sprawozdanie za lata 2018 – 2019 

zostanie opracowane i przedstawione Radzie Gminy Ełk w 2020 r.  

7.1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie oceniające 

wpływ planowanego przedsięwzięcia (głównie szeroko rozumianego budowlanego 

czy wydobywczego) na środowisko (łącznie z wpływem na zdrowie ludzi), na które 

składa się: weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

(dostarczonego przez inwestora przedsięwzięcia) i uzyskanie wymaganych prawnie 

opinii i uzgodnień. W postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa. Postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uregulowane jest 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Decyzje o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydawane są dla planowych 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
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przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest 

obligatoryjne, lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko może być wymagane. Rodzaje przedsięwzięć wymienia 

rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). W 2019 r. 

przeprowadzono łącznie 29 postępowań dotyczących wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wydano 18 decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym 2 decyzje wydano po 

przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

7.2. Ochrona klimatu i jakość powietrza  

Do obszarów problemowych na terenie gminy Ełk w zakresie jakości powietrza 

należą:  

− emisja komunikacyjna, związana głównie z przebiegiem dróg krajowych 

nr 16 i nr 65; 

− wykorzystywanie paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego, 

w gospodarstwach domowych; 

− stosunkowo małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez 

gospodarstwa indywidualne.  

Ze względu na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi 

i kondycję ekosystemów, co roku dokonywana jest ocena jakości powietrza. Do oceny 

jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim wyodrębniono trzy strefy: 

− miasto Olsztyn; 

− miasto Elbląg; 

− strefę warmińsko-mazurską, do której zalicza się obszar gminy Ełk. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2018 

i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, 

jak i ochrony roślin, a następnie informacje te zawarł w wojewódzkich raportach 

z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2018. Raporty te w terminie 

do 30 kwietnia 2019 r. zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów 

województw. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie 

dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla 

(CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6),  pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 

PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, 

kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie 

dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). 

Wyniki rocznej oceny jakości powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej wskazują na 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Na terenie gminy Ełk doszło jedynie 

do przekroczeń benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (kryterium – ochrona 
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zdrowia ludzi). 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 

podejmowane są działania zmierzające do modernizacji układu komunikacyjnego 

gminy oraz poprawy stanu technicznego dróg, co przyczynia się do zwiększenia 

płynności ruchu pojazdów, wpływa na zmniejszenie i ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, jak również na zmniejszenie uciążliwości hałasu 

drogowego i poprawę środowiska akustycznego. 

Niektóre zadania związane z poprawą drożności układu komunikacyjnego oraz 

poprawą jakości dróg i ulic realizowane przez Gminę Ełk w 2019 r.: 

− poprawa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Ełk – poprawa 

infrastruktury komunikacyjnej; 

− przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 

m. Oracze – poprawa infrastruktury komunikacyjnej; 

− przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo; 

− przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chełchy; 

− budowa zatoki autobusowej  w miejscowości Miluki; 

− przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania 

z drogą wewnętrzną nr 555 N do granicy działki 134/1. 

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.  

Gmina Ełk jest w trakcie realizacji projektu pt.: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Ełk” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

(okres realizacji projektu: II kwartał 2019 r. - III kwartał 2021 r. (w 2017 r. i 2018 r. 

- prace przygotowawcze). Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie głębokiej, 

kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej - placówek 

oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej w Woszczelach, Szkoły Podstawowej w 

Chełchach, Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w 

Nowej Wsi Ełckiej. W ramach realizacji projektu, w roku sprawozdawczym, 

zrealizowano roboty budowlane związane z inwestycją pn: „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk – Szkoła Podstawowa w Chełchach”. 

W budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach wykonano szereg 

usprawnień służących poprawie efektywności energetycznej, w tym: ocieplenie 

przegród zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową 

energooszczędną, modernizację systemu grzewczego, modernizację instalacji ciepłej 

wody użytkowej, wymianę oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED. 
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Ważną rolę w realizacji działań związanych z ochroną powietrza 

atmosferycznego odgrywają także miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, w których Gmina Ełk zawiera odpowiednie zapisy proekologiczne. 

Zalecenia stosowania technologii i paliw ekologicznych zwierane są także w decyzjach 

o warunkach zabudowy. 

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

o skoncentrowanej zabudowie mieszkaniowej. Na potrzeby mieszkańców, Gmina Ełk 

włączyła się do realizacji rządowego programu „Czyste powietrze” poprzez podpisanie 

w dniu 25 lipca 2019 r. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W programie można ubiegać się o 

dotacje i preferencyjne pożyczki m. in. na montaż pomp ciepła, kolektorów 

słonecznych oraz domowych systemów fotowoltaicznych. W 2019 r. wpłynęło 105 

wniosków do dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym 

54 wniosków, w których planowanym źródłem ciepła ma być pompa ciepła. 

Na terenie gminy Ełk podejmowane są także akcje informacyjne i edukacyjne 

mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia tzw. 

„niskiej emisji". Propagowanie i wspieranie takich akcji przez Gminę Ełk dodatkowo 

mobilizuje mieszkańców do podejmowania działań proekologicznych. Realizowane 

inwestycje dotyczą w szczególności: wymiany przestarzałych kotłów na niskoemisyjne, 

termomodernizacji budynków mieszkalnych, czy montażu instalacji OZE.  

7.3. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 

Zaopatrzenie w wodę pitną oraz gospodarka ściekowa należą do kompetencji 

samorządów szczebla gminnego. Zapewnienie sprawnie działającego systemu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest podstawowym obowiązkiem władz 

samorządowych. Mieszkańcy Gminy Ełk zaopatrywani są w wodę z zasobów 

podziemnych, stacja uzdatniania wody znajduje się w miejscowości Woszczele. 

 

Niektóre dane techniczne stacji uzdatniania wody w Woszczelach: 

1. Dane ogólne: 

1. Przepustowość dobowa SUW- projektowa 43,4 m3/dobę 

2. Przepustowość dobowa SUW- maksymalne 

rzeczywiste rozbiory 

33,0 m3/dobę 

3. Roczna produkcja wody 11517,0 m3/rok 

4. Roczna sprzedaż wody 11517,0 m3/rok 

5. Straty dla SUW i sieci wodociągowej - % 

 



Strona 73 z 163 

 

 

2. Charakterystyka technologii uzdatniania wody: 

L.p. Technologia uzdatniania wody j.m. ilość 

1. Studnie głębinowe szt. 2 

2. Odżelaziacze szt. 2 

3. Odmanganiacze szt. 2 

4. Hydrofory szt. 2 

5. Zbiorniki wodociągowe m3 0 

6. Stan techniczny urządzeń dobry 

7. Stan techniczny budynków dobry 

 

 

3. Parametry wody uzdatnionej 

l.p. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

dopuszczalna 

Jakość 

wody 

uzdatnionej 

1. Odczyn pH 6,5-9,5 7,20 

2. Mętność mgSiO2/dcm3 <1 0,53 

3. Azot amonowy mgN-NH4/dcm3 0,50 0,38 

4. Żelazo umg/dcm3 200 86,00 

5. Mangan umg/dcm3 50 <30 

 

Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Ełk wynosi 224,30 km 

          Jednym z głównych zadań służących poprawie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Ełk jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymanie 

istniejącej infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Korzystanie przez 

mieszkańców z sieci wodociągowej eliminuje spożywanie wody z płytkich studni 

gospodarskich, które często nie spełniają norm sanitarnych. Natomiast rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków powoduje 

częściowe wyeliminowanie zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych gleby, wód 
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podziemnych i zbiorników wodnych takich jak np. jeziora, poprzez wyłączanie z użytku 

przestarzałych, często nieszczelnych szamb. 

 

Wykaz inwestycji realizowanych w 2019 r. związanych z infrastrukturą wodno-

kanalizacyjną: 

l.p. Nazwa inwestycji/opis Koszt netto/ 

zł 

1. Budowa kanalizacji i przepompowni w Witynach, odcinek ok 

135m 

     69 906,53 

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

Siedliskach. Rurociąg o długości 378m. 

   106 668,50 

3. Budowa sieci wodociągowe (168m)j i kanalizacji sanitarnej 

(148m) w miejscowości Buczki 

     79 884,85  

4. Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Chełchy-Lega-Sędki I 

etap 

1 565 502,74 

5. Modernizacja przepompowni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej       32 015,11 

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Bartosze 

Inwestycja w 

toku 

 

Oprócz w/w inwestycji przeprowadzono wiele mniejszych zleceń i projektów w celu 

poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej min.: 

− Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Regielnica. 

− Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogaliku, 

Regielnicy, Małkiniach i Chełchach. 

− Wymiana 31 hydrantów przeciwpożarowych. 

− Usunięcie 6 awarii przepompowni. 

− Modernizacja przepompowni ścieków w Piaskach. 

− Wykonanie dojazdów do przepompowni ścieków. 

− Remont stacji uzdatniania wody w Woszczelach.    
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Informacje o istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: 

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Ełk 

77,73 km 

W tym: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 55,40 km 

W tym: sieć kanalizacji sanitarnej tłoczonej 22,33 km 

Liczba przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk 90 szt 

Stan techniczny przepompowni ścieków Dobry 

 

Gmina Ełk prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów w tym 

zakresie. Prowadzony jest również rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenie 

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

        Część Gminy Ełk (Nowa Wieś Ełcka, Rożyńsk, Guzki, Lepaki Wielkie, Lepaki 

Małe, Bienie, Mołdzie, Judziki, Bartosze, Buniaki, Sajzy, Piaski, Straduny, Malinówka, 

Oracze, Wityny, Mrozy Wielkie, Regielnica) należy do aglomeracji, która stworzona 

została w 2014 r. w celu wdrażania rozwiązań preferujących rozwój systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach aglomeracji ścieki z miasta Ełk oraz 

w/w miejscowości Gminy Ełk są odprowadzane i utylizowane w zbiorczej oczyszczalni 

w Nowej Wsi Ełckiej. 

 

7.4. Racjonalna gospodarka odpadami 

 

Utrzymanie czystości i porządku należy do zadań własnych gminy, które to gmina 

realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami: 

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz 

obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku,            

a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie 

objętym regulacją ustawy. 

2) Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko - mazurskiego na lata 

2016-2022 przyjęty uchwałą Nr XXIII/523/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. 
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami opracowany został w celu osiągnięcia 

celów założonych w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii 

postępowania            z odpadami oraz zasady bliskości, a także stworzenia w 

województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, 

spełniających wymagania ochrony środowiska. 

3) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 RADY 

MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 784). 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wyznacza szczegółowe kierunki i cele 

gospodarki odpadami komunalnymi. Zakłada on rozwój selektywnego zbierania 

odpadów, budowę instalacji do odzysku materiałowego i energetycznego oraz 

ograniczenie składowania odpadów wyłącznie do odpadów przetworzonych 

Gmina Ełk jest jednym z członków założycieli Związku Międzygminnego 

Gospodarka Komunalna z siedzibą w Ełku, zrzeszającego obecnie 12 gmin (Gołdap, 

Dubienniki, Kowale Oleckie, Świętajno, Olecko, Stare Juchy, Wieliczki, Ełk, Ełk-miasto, 

Prostki, Biała Piska). Efektem działania Związku było wybudowanie (przy 

wykorzystaniu dofinansowania ze środków unijnych) Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, do którego trafiają odpady min. z terenu 

naszej gminy. W zakładzie tym odpady są segregowane, odzyskiwane lub 

unieszkodliwiane, natomiast te które nie mogą być zagospodarowane składowane są 

w specjalnie przygotowanych kwaterach odpadów balastowych. 

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. 

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. Natomiast zbiórka odpadów 

gabarytowych organizowana jest dwa razy do roku. 

Ponadto na obszarze Gminy Ełk funkcjonują punkty zbiórki odpadów komunalnych                           

z nieruchomości rekreacyjnych tzw. „Gniazda” rozmieszczone w 40 miejscach. 

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.: 
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- 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. 

Natomiast na zagospodarowanie odpadów Gmina Ełk posiada stosowną umowę (z 30 

grudnia 2019 r.) z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. 

o., siedliska 77, gdzie przyjmowane są odpady wg aktualnie obowiązującego cennika.  

W okresie całego roku 2019 r. zebrano z terenu gminy 4 047,50 Mg odpadów, w tym                        

z nieruchomości zamieszkałych: 3 242,44 Mg i 805,06 Mg z nieruchomości 

niezamieszkałych. 

Łącznie Gmina Ełk na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2019 r. wydała kwotę     

2 028 795 zł. 

Gmina Ełk uczestniczy w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest, w ramach którego w 2019 r. złożone zostały 52 wnioski o dofinansowanie           

z perspektywą realizacji w kolejnym roku. 

W 2019 rozpoczęto również we współpracy ze Związkiem Międzygminnym 

realizację nowego programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej, w ramach którego rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie 

umożliwiające pozbywanie się w/w odpadów. 

 

7.5. Zagrożenia hałasem 

Hałas jest powszechnym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego. 

spośród wielu źródeł hałasu do najbardziej uciążliwych zalicza się hałas 

komunikacyjny i przemysłowy. Klimat akustyczny na terenie gminy Ełk kształtowany 

jest głównie przez hałas komunikacyjny wytwarzany przez pojazdy drogowe. Emisja 

hałasu związana jest głównie z eksploatacją dróg krajowych i wojewódzkich, w 

znacznie mniejszym stopniu – dróg powiatowych i lokalnych. Lokalnie, wpływ na klimat 

akustyczny ma również transport kolejowy. Uciążliwości hałasowe związane z 

transportem kolejowym dotyczą głównie terenów zlokalizowanych w pobliżu trakcji 

kolejowej. Na terenie gminy Ełk nie są zlokalizowane znaczące podmioty gospodarcze 

będące źródłem hałasu przemysłowego, co sprawia, że nie stanowi on istotnego 

zagrożenia dla środowiska. Natomiast, uciążliwy bywa hałas na terenach turystycznie 

wykorzystywanych.  

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Ełk w 2019 r., mające znaczenie dla 

poprawy jakości powietrza, przekładają się również na poprawę warunków 
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akustycznych. Dotyczy to przede wszystkim poprawy drożności układu 

komunikacyjnego i poprawy jakości dróg i ulic. Wykonanie postulatów związanych 

z ochroną przed hałasem, na poziomie gminnym, realizowane jest poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki przestrzennej 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 Selmęt 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. Naruszenia dopuszczalnych norm przez podmioty gospodarcze 

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. 

 

7.6. Pola elektromagnetyczne  

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. Głównym źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego na terenie gminy Ełk jest sieć i urządzenia 

elektroenergetyczne. Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są 

również stacje bazowe telefonii komórkowej. Zasięgi występowania pól 

elektromagnetycznych o wartościach granicznych w otoczeniu stacji bazowych 

telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do anten i charakterystyki 

promieniowania tych anten. 

Na terenie gminy Ełk zlokalizowane są następujące stację bazowe telefonii 

komórkowej:  

− BTS T-Mobile, Orange, NetWorkS! zlokalizowana w m. Oracze; 

− BTS T-Mobile, Orange, NetWorkS! zlokalizowana w m. Janisze; 

− BTS Plus, wieża własna w m. Chojniak; 

− BTS T-Mobile, Orange, NetWorkS! zlokalizowana w m. Buniaki przy 

DK16; 

− BTS T-Mobile, Orange, NetWorkS! zlokalizowana w m. Nowa Wieś Ełcka 

– maszt Orange przy DW667; 

− BTS Plus, wieża własna w m. Nowa Wieś Ełcka. 
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W aktualnym stanie prawnym dokonywanie pomiarów kontrolnych promieniowania 

elektromagnetycznego (PEM) w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych 

stanowi w zasadzie jedyny sposób oceny dotrzymania dopuszczalnego poziomu PEM. 

Prowadzenie takich pomiarów należy do zadań organów Inspekcji Ochrony 

Środowiska (IOŚ), jak i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Obowiązek 

przekazywania organom IOŚ i PIS wyników pomiarów, wykonywanych przez 

akredytowane laboratoria badawcze, został nałożony także na przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Ogromne znaczenie ma więc rzetelność i miarodajność takich 

pomiarów. Pomiary wykonane przez WIOŚ w Olsztynie w ostatnich latach nie 

wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w 

żadnym punkcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na terenie gminy 

Ełk, na postawie prowadzonych badań, brak jest zagrożenia nadmiernym 

promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Działania Gminy Ełk w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym realizowane są głównie w ramach prac nad studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez ustalania 

w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

7.7. Gospodarowanie wodami  

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.: j. Łaśmiady, j. Sawinda Wielka, 

j. Zdedy, j. Krzywe oraz j. 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. 

Największe jeziora gminy Ełk: 

 Powierzchnia jeziora 

Selmęt Wielki 1262,0 ha 

Druglin Duży 503,3 ha 

Ełckie 385,0 ha 

Lipińskie 250,0 ha 

Przytulskie 193,9 ha 

Sunowo 180,4 ha 
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Sieć hydrologiczną uzupełniają liczne rzeki i kanały, wśród których największe 

znaczenie odgrywa rzeka Ełk, będąca prawobrzeżnym dopływem Biebrzy, o długości 

113,6 km. Dużym obciążeniem dla środowiska wodnego, a w szczególności dla rzeki 

Ełk jest zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, 

natomiast dla rzeki Legi – ścieki z gminnych oczyszczalni ścieków w Ledze 

i Chełchach. Poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowi także 

intensywny rozwój rolnictwa (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). Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy 

Ełk wskazuje na potrzebę realizacji działań zmierzających do jej poprawy. Znacznie 

lepiej wypadają wody podziemne, których stan wskazuje na brak przekroczeń wartości 

decydujących o dobrej jakości. Ze względu na małą obecność zakładów 

przemysłowych na terenie gminy Ełk wody podziemne narażone są na 

zanieczyszczenia w stopniu małym i średnim. Pod względem warunków dla wody do 

picia, określonych we właściwych przepisach, wody podziemne z utworów 

czwartorzędowych charakteryzują się przede wszystkim podwyższoną i wysoką 

zawartością żelaza i manganu. Jakość głębiej zalegających warstw wód podziemnych 

jest dobra lub bardzo dobra. W związku ze spodziewanym wzrostem intensywności i 

częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak: powodzie, susze, czy 

deficyt wody, istotne jest racjonalne gospodarowanie wodami, co może mieć 

pozytywne znaczenie dla zasobów ilościowych wód powierzchniowych i podziemnych. 

W zakresie jakości wód, Gmina Ełk kontynuuje działania związane z rozbudową 

i modernizacją infrastruktury wodno-ściekowej. W związku z ich realizacją 

spodziewane jest stopniowe ograniczanie zanieczyszczenia wód związkami azotu i 

fosforu. Prognozuje się również wzrost liczby gospodarstw rolnych stosujących tzw. 

dobre praktyki rolnicze, a co za tym idzie, m. in. racjonalną gospodarkę nawozami, co 

może mieć przełożenie na ograniczenie spływu zanieczyszczeń do wód. 

 

7.8. Gospodarka wodno – ściekowa  

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

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

Sieć wodociągowa zasilana jest w wodę z ujęcia wody zlokalizowanego 

w miejscowości Przykopka, zarządzanego przez PWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Ełku, 

oraz gminnego ujęcia wody w miejscowości Woszczele. Ścieki komunalne z terenu 

gminy Ełk trafiają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś 

Ełcka. Część ścieków trafia do gminnych oczyszczalni ścieków położonych na terenie 

miejscowości Chełchy i Lega. Obie oczyszczalnie zostały, z dniem 30.11.2019 r., 
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wyłączone z eksploatacji. Mieszkańcy zostali przyłączeni do sieci kanalizacyjnej PWiK 

Sp. z o. o. z siedzibą w Ełku z oczyszczalnią ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.  

Poniższe tabele zawierają dane dotyczące długości czynnej sieci wodociągowej 

oraz liczby przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania na terenie gminy Ełk w 2019 r. Dla porównania tabele 

zawierają również dane dla roku 2018, sprzed omawianego okresu. Długość czynnej 

sieci wodociągowej na terenie gminy Ełk w roku 2018 wyniosła 239 km w roku 2019 

239,82 km. Liczba przyłączeń wodociągowych prowadzących do budynków 

mieszkalnych i  zbiorowego  zamieszkania na terenie gminy Ełk w roku 2018 wynosiło 

2665 szt. w 2019 r. 2746 szt. 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ełk w roku 2018 wynosiła 89,8 km 

w 2019 roku 95,6 km. Ilość przyłączeń sieci kanalizacyjnej prowadzących do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania na terenie gminy Ełk w roku 2018 

wyniosło 1616 szt. w 2019 r. 1631 km. 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. Gmina Ełk podejmuje szereg działań zmierzających do ochrony wód 

i zachowania ich w dobrym stanie, zabezpieczania przed niepożądanymi spływami 

wód powierzchniowych i opadowych, poprzez rozwój systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków na terenach nieskanalizowanych. Z uwagi na rozproszoną 

zabudowę mieszkaniową gminy Ełk, utrudnione jest jednak, pod względem 

finansowym i technicznym, podłączenie wszystkich gospodarstw domowych do sieci 

kanalizacyjnej. 

Niektóre zadania w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej realizowane przez 

Gminę Ełk w 2019 r.: 

− budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki – Lega - Chełchy - 

Przykopka - Ełk II etap (Projekt Ochrona jezior Selmęt Wielki) – ochrona przyrody 

(inwestycja przekazana do realizacji dla Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. 

o. z siedzibą w Ełku,  w 2019 r. zrealizowano I etap inwestycji między msc. Sędki 

- Lega - Chełchy.); 

− budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4 Gmina 

Ełk. 
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W najbliższych latach, wraz z pozyskaniem zewnętrznych środków 

finansowych, Gmina Ełk planuje sukcesywną rozbudowę kolektorów sanitarnych oraz 

sieci kanalizacyjnej. Najpowszechniejszym sposobem magazynowania ścieków 

w gospodarstwach domowych na terenie gminy Ełk są, w dalszym ciągu, zbiorniki 

bezodpływowe (szamba), które niejednokrotnie są nieszczelne. Znaczna część 

gospodarstw domowych powinna być wyposażona w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. 

Poniża tabela zawiera dane dotyczące ilości zewidencjonowanych zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ełk w latach 

2018 – 2019.  

Wyszczególnienie 2018 2019 

Zbiorniki bezodpływowe (szt.) 1351 1369 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt.) 127 136 

W celu ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami, mieszkańcy gminy Ełk 

mogą skorzystać z corocznie udzielanej przez Starostwo Powiatowe w Ełku dotacji 

z WFOŚiGW w Olsztynie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Niezwykle istotne dla ochrony wód, zarówno w kontekście ich jakości, jak i 

racjonalnego wykorzystania, prowadzone są, w sposób ciągły, działania formalno-

prawne, takie jak:  

− wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zapisów dotyczących ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz środowiska gruntowo-wodnego (m. in. wskazanie: zagospodarowania wód 

opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania np. poprzez wprowadzanie 

do ziemi, o ile warunki gruntowo-wodne umożliwiają takie rozwiązanie; odprowadzania 

ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, retencjonowania wód opadowych i 

roztopowych na terenie własnej działki); 

− ochrona tych komponentów środowiska w ramach procedury wydawania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć; 

− określanie, w pozwoleniach wodnoprawnych, warunków oraz ilości 

odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, z uwzględnieniem 

rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne przed 

zanieczyszczeniem;  

− kontrola wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych. 

 

7.9. Zasoby geologiczne  

Gmina Ełk położona jest w obrębie jednostki tektonicznej zwanej garbem 

mazurskim, będącej częścią platformy wschodnioeuropejskiej. Utwory krystaliczne 
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prekambru zalegają na głębokości 680 m. Na nich znajduje się niezbyt 

dużej miąższości warstwa utworów kredowych i piaskowców trzeciorzędowych (300 – 

700 m). Utwory powierzchniowe to w większości osady plejstoceńskie, 

reprezentowane przez osady moreny dennej i czołowej (gliny, piaski naglinowe, piaski 

całkowite i żwiry zwałowe), osady fluwioglacjalne (piaski i żwiry, sandrowe, mułki i iły 

zastoiskowe) i osady eoliczne (piaski wydmowe). Powierzchnię gminy pokrywają 

również utwory holoceńskie: osady aluwialne, osady deluwialne oraz osady 

organiczne – torfy, gytię, kreda jeziorna. Wykaz złóż kopalin wraz ze stanem 

zagospodarowania występujących na terenie gminy Ełk: 

− Bienie (kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Bienie-Chrzanowo (kruszywa naturalne) – eksploatacja złoża 

zaniechana; 

− Guzki(kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Miluki (kruszywa naturalne) – złoże rozpoznane szczegółowo; 

− Mrozy Wielkie (kruszywa naturalne) – eksploatacja złoża zaniechana; 

− Nowa Wieś Ełcka (kruszywa naturalne) – eksploatacja złoża zaniechana; 

− Nowa Wieś Ełcka II (kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Oracze (kruszywa naturalne) – eksploatacja złoża zaniechana; 

− Płociczno (kruszywa naturalne) – złoże rozpoznane wstępnie; 

− Płociczno I (kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Płociczno II (kruszywa naturalne) – złoże eksploatowane okresowo; 

− Płociczno III (kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Płociczno IV (kruszywa naturalne) – złoże rozpoznane szczegółowo; 

− Płociczno V (kruszywa naturalne) – złoże rozpoznane szczegółowo; 

− Płociczno-Krokocie (kruszywa naturalne) – złoże rozpoznane wstępnie; 

− Sajzy (kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Siedliska (surowce ilaste ceramiki budowlanej) – eksploatacja złoża 

zaniechana; 

− Siedliska II (surowce ilaste ceramiki budowlanej) – złoże rozpoznane 

szczegółowo; 

− Woszczele II (kruszywa naturalne) – eksploatacja złoża zaniechana; 

− Woszczele III (kruszywa naturalne) – złoże zagospodarowane; 

− Woszczele-Chrzanowo (kruszywa naturalne) – eksploatacja złoża 

zaniechana; 

− Zdedy (kruszywa naturalne) – złoże rozpoznane szczegółowo. 

Eksploatacja surowców mineralnych związana jest z negatywnymi zmianami 

w środowisku naturalnym, szczególnie związanymi z przekształceniami rzeźby terenu 

oraz dewastacją gleb. Przepisy prawa geologicznego i górniczego zabraniają 
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wydobywania kopalin w sposób inny niż koncesjonowana działalność gospodarcza. 

Koncesję na wydobywanie kopalin wydaje właściwy miejscowo marszałek 

województwa lub starosta. System koncesji od strony organizacyjno-prawnej, powinien 

zapewniać racjonalną gospodarkę surowcami, a przede wszystkim ochronę kopalin. 

Nadzór nad właściwym gospodarowaniem zasobami geologicznymi sprawuje dyrektor 

Okręgowego Urzędu Górniczego. Racjonalne gospodarowanie złożami sprowadza się 

do maksymalnego wykorzystania zasobów złóż, przy minimalizacji szkód w 

środowisku, a rolą nadzoru górniczego w tym zakresie jest czuwanie nad 

prawidłowością wydobycia złóż w zakładach górniczych oraz przeciwdziałanie 

nielegalnemu wydobyciu bez koncesji. Rekultywacja terenów jest końcowym etapem 

wydobycia kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej. Proces ten 

polega przede wszystkim na: odbudowie sieci niezbędnych dróg dojazdowych, 

właściwym ukształtowaniu terenu, uregulowaniu stosunków wodnych (budowie rowów 

odwadniających, zbiorników wodnych itp.), odtworzeniu warstwy glebowej, odbudowie 

biologicznej zboczy i skarp oraz zabezpieczeniu ich przed erozją. Sposób rekultywacji 

i zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji określa starosta. 

Zachowanie ukształtowania krajobrazu, jego cennych form polodowcowych, 

powinno być uwzględniane zarówno w procesie planistycznym, jak i podczas 

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

prowadzone planowanie przestrzenne. Są to również działania dotyczące wspierania 

dobrych praktyk rolniczych i przestrzegania zasad dotyczących ochrony gleb 

w działalności gospodarczej, a także edukacji rolników w kwestii prawidłowego 

stosowania nawozów. Liczne szkolenia dotyczące ochrony gleb prowadzi głównie 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

 

7.10. Gleby 

Gleba jest podstawowym, nieodnawialnym elementem środowiska lądowego, 

który cechuje się określonymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi 

i biologicznymi. Właściwości te znajdują się w równowadze, która może ulec zmianom 

pod wpływem naturalnych procesów glebotwórczych oraz działalności rolniczej 

i pozarolniczej człowieka. Negatywny wpływ na jakość gleb mają przede wszystkim 

zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł punktowych i obszarowych, takich jak: 

produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów i pyłów z przemysłu i motoryzacji 

oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję zanieczyszczeń fizycznych i 

chemicznych. Na terenie gminy Ełk występują gleby o wysokiej i najwyższej wartości 
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gospodarczej i przyrodniczej. Warstwa glebowa w obszarze gminy jest ściśle związana 

z budową geologiczną. W wyniku oddziaływania wielu czynników glebotwórczych, na 

terenie gminy spotyka się najczęściej gleby bielicowe i brunatne. Brak piasków słabo 

gliniastych, gleb torfowobagiennych, torfów głębokich oraz ziem czarnych. Wśród gleb 

bielicowych i brunatnych, można znaleźć wykształcone z glin i iłów oraz piaski 

nadglinowe i nadiłowe. Na terenie gminy Ełk dominują klasy bonitacyjne IIIa-IVa - to 

gleby dobre, zasobne w próchnicę, średniozwięzłe. Występowanie określonych 

kompleksów rolniczej przydatności gleb jest wyznacznikiem przydatności rolniczej i 

możliwości potencjalnej produkcji rolnej obszarów. W gminie dominują kompleksy: 

pszenny dobry (gleby IIIa, IIIb) i pszenny wadliwy (gleby IIIb, IVa, IVb). Ponadto, 

przeważają gleby kwaśne i obojętne. Potrzeba wapnowania gleb na terenie powiatu 

ełckiego jest najmniejsza w stosunku do innych powiatów województwa warmińsko-

mazurskiego. 

Ocena oraz badania i obserwacje stanu gleby i ziemi dokonywane są w ramach 

programu „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” stanowiącego elementem 

państwowego monitoringu środowiska. Celem programu jest ocena stanu 

zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. 

Realizacja programu „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” rozpoczęła się 

w 1995 r. Próbki glebowe były pobierane w 5-letnich odstępach czasowych z 216 

stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych 

charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Ostatnie badania były wykonane 

w latach 2015-2017 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy (IUNG). Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

zlokalizowano 11 punktów, jednak żaden z nich nie obejmował terenu gminy Ełk.  

Rolnicy z terenu gminy Ełk mają możliwość, w każdym momencie, zlecenia 

wykonania badań gleb na własny koszt w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Białymstoku. Najczęściej takie badania wykonywane są w celu ustalania dawek 

nawożenia. Z uwagi na silną presję urbanizacji, przemysłu i transportu, ochrona gleb 

na terenie gminy Ełk sprowadza się, w dużej mierze, do odpowiednich zapisów 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Każdorazowo dokonywana jest 

analiza presji związanej z budową nowych obiektów mieszkaniowych i przemysłowych 

na gleby, szczególnie tych objętych ochroną. Poza tym, działania w zakresie ochrony 

gleb ograniczają się do współdziałania w rekultywacji terenów, czy propagowania 

szeroko pojętej ochrony powierzchni ziemi. Mimo dobrej kondycji gleb na terenie gminy 

Ełk, ważne jest kontynuowanie działań, które umożliwią utrzymanie obecnego stanu, 

zwłaszcza działań polegających na zalesieniach terenów nieleśnych. 

Szansą na ochronę jakości gleb w obrębie gminy, ale także i innych 

komponentów środowiska z nią powiązanych, jest rozwój rolnictwa ekologicznego. 

Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi, to sposób uzyskania produktu, 

w którym zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, 

sprzyjające zachowaniu równowagi przyrodniczej. Zgodnie z tą zasadą powinny być 
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prowadzone wszystkie rodzaje i etapy produkcji, zarówno roślinnej, chowu i hodowli 

zwierząt, produktów akwakultury, jak również przetwórstwa. Rolnictwo ekologiczne 

stanowi system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co przyczynia się 

do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych, a w tym trwałej 

żyzności gleb oraz zdrowotności roślin i zwierząt. Promocja rolnictwa ekologicznego i 

rolnictwa integrowanego prowadzona jest przez promocję programów 

rolnośrodowiskowych poprzez programy telewizyjne, broszury informacyjne, artykuły 

w prasie oraz poprzez reprezentację ARiMR na targach rolniczych. W ramach 

wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” można otrzymać wsparcie na budowę 

urządzeń zabezpieczających glebę przed zanieczyszczeniem np. w ramach budowy 

obory lub chlewni. 

 

7.11. Zasoby przyrodnicze   

Gmina Ełk charakteryzuje się unikatowymi walorami przyrodniczo-

krajobrazowymi. W celu ochrony tych wartości, na przestrzeni lat na obszarze gminy 

powołane zostały różne formy ochrony przyrody: 

− 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); 

− pomniki przyrody - 8 szt. drzew, 3 grupy drzew, 1 aleja drzew, 3 szt. 

głazów narzutowych. 

Ponadto, przez obszar gminy Ełk przebiegają 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 zmianie i wynosi 28.127,27 ha, co stanowi ok. 74% powierzchni gminy. 
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Nie utworzono nowych pomników przyrody, których liczba wynosi 15. Korzystny wpływ 

na kształtowanie klimatu oraz na środowisko życia człowieka wywierają również lasy. 

Zajmują one 27,1 % powierzchni gminy, w tym 88 % (9047,06 ha) stanowią lasy 

będące własnością Skarbu Państwa, 11,9 % (1219 ha) lasy prywatne, natomiast 

pozostałe 0,1 % (10,94 ha) należy do lasów gminnych. Lasy występują w 

kilkudziesięciu kompleksach, od małych, kilkuhektarowych do dużych, o powierzchni 

ponad 4 tys. hektarów. Tak liczne skupiska drzew, z często zmieniającą się strukturą, 

tworzą w krajobrazie ciekawą kompozycję plastyczną, upiększającą szlaki turystyczne. 

Lasy położone na terenie gminy Ełk wywodzą się z dawnego kompleksu borów 

suchych Puszczy Augustowskiej, stąd drzewostanem dominującym, w ponad 75 % ich 

powierzchni, jest sosna z poszyciem jałowca, ponadto świerk i brzoza. Drzewostan ten 

tworzy specyficzny mikroklimat leśny, szczególnie w większych kompleksach leśnych, 

m .in. w lasach Ełku, Przykopki i Ruskiej Wsi. Zgodnie z Krajowym Programem 

Zwiększania Lesistości, Nadleśnictwo Ełk realizuje zadanie poprzez zalesianie 

gruntów rolnych. W roku 2017 powierzchnia lasów na terenie gminy Ełk wynosiła – 

10 270,34 ha, natomiast w roku 2018 – 10 277,27. W związku z tym, można zauważyć 

stały wzrost lesistości na terenie gminy Ełk. 

Zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni gminnej i pomników 

przyrody oraz wprowadzaniem nowych nasadzeń na terenach komunalnych na terenie 

gminy Ełk realizowane są w sposób ciągły. Utrzymanie bieżące zieleni należy 

do Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. z siedzibą Ełku. W ramach 

zleconych zadań, w roku sprawozdawczym, Gminna Spółka wykonywała m. in. prace 

w zakresie: grabienia terenów zielonych, ochrony roślin poprzez zwalczanie chorób, 

szkodników i pasożytów, przycinania drzew i krzewów, sadzenia i uzupełniania 

brakujących roślin, odchwaszczania terenu, pielęgnowania trawników, podlewania 

roślin, w przypadku długotrwałego okresu suszy, porządkowania terenu z gałęzi itp. 

Ponadto, Gmina Ełk realizuje działania administracyjne polegające na nakładaniu, w 

wydawanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, obowiązku dokonania 

nasadzeń w ramach kompensacji przyrodniczej. W wydawanych decyzjach o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia określane są warunki 

wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz wymagań dotyczących 

ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do 

wydania decyzji pozwolenia na budowę.  

Tworzone przez Gminę Ełk akty prawa miejscowego także 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). 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec przyrody, w tym środowiska 

leśnego, jest ważnym fragmentem działalności proekologicznej na terenie gminy Ełk. 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży mobilizuje głównie do podejmowania 

konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi do 
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zrozumienia właściwej funkcji lasów, a także roli i wpływu leśników na zachowanie i 

racjonalne ich użytkowanie. 

7.12. Zagrożenia poważnymi awariami  

Zagrożenia poważnymi awariami są szczególnie istotne z punktu widzenia 

skutków, jakie mogą wystąpić w związku z niekontrolowaną emisją niebezpiecznych 

substancji do środowiska. Niekontrolowane uwolnienie się substancji niebezpiecznych 

może stanowić znaczne zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz toksyczne 

i ekologiczne. 

Zdarzenia o znamionach poważnej awarii mogą skutkować: 

− zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi; 

− trwałym uszkodzeniem lub zniszczeniem w szczególności elementów 

przyrodniczych środowiska, zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wód 

powierzchniowych, poziomów wodonośnych wód podziemnych;  

− szkodami w mieniu. 

Na terenie gminy Ełk brak jest zlokalizowanych zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej. Potencjalne zagrożenie skażeniem toksycznym 

związane jest z możliwością wystąpienia kolizji cystern samochodowych, 

przewożących substancje i preparaty niebezpieczne, poruszających się głównie po 

drogach krajowych nr 16 i nr 65. Ochrona środowiska przed poważną awarią polega, 

w głównej mierze, na zapobieganiu zdarzeniom mogącym powodować poważną 

awarię, a w przypadku jej powstania na ograniczaniu jej skutków dla ludzi i środowiska. 

W roku sprawozdawczym nie odnotowano przypadków wystąpienia poważnych awarii 

na terenie gminy Ełk. 

 

7.13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności tych zwierząt  

Zadaniem własnym Gminy jest m.in. zapewnienie opieki oraz odławianie bezdomnych 

zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na rok 2019 Rada Gminy Ełk przyjęła uchwałą nr VII/36/2019 z 

dnia 28 lutego 2019r. Podstawowymi celami programu były m.in.:  

− zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy,  

− ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,  

− opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

 

− promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do 

zwierzą, 

 



Strona 89 z 163 

 

Program obejmuje realizację następujących zadań: 

− 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 celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 roku obowiązywały 

następujące umowy na świadczenie usług polegających na odławianiu 

bezdomnych, pozostawionych bez opieki psów z terenu Gminy Ełk, umieszczaniu 

i utrzymywaniu ich w schronisku: 

a) umowa zawarta dnia 27.10.2015 r. obowiązywała do dnia 24.10.2019 r. 

z firmą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą 12-230 Biała Piska Radysy 

13; 

b) umowa zawarta dnia 18.10.2019 r. obowiązująca od dnia 25.10.2019 r. 

z Zygmuntem i Grażyną Jadwigą Dworakowskimi prowadzącymi działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska- spółka cywilna, Radysy 13, 

12-230 Biała Piska.  

Ilość odłowionych psów z terenu gminy, liczbę adopcji oraz ilość przebywających w 

schronisku psów  przedstawiono w poniższym zestawieniu:  

Stan odłowionych psów w 2019 r. 

Stan na początek 

roku 

Liczba 

odłowień 

w ciągu roku 

Liczba 

adopcji 

Padło lub 

poddano 

eutanazji 

Stan na 

koniec 

roku 

74 szt. 24 szt. 17 szt. 10 szt. 81 szt. 

 

Wydatki budżetowe z tyt. wykonania ww. umów w 2019 r. wyniosły 176 000,00 zł. 

W 2019 roku Gmina Ełk prowadziła program kastracji i sterylizacji zwierząt. Na wnioski 

zainteresowanych osób wykonano zabiegi sterylizacji 20 szt. kotek, kastracji 18 szt. 

kotów i 3 szt. psów. W ramach obowiązku opieki nad wolnożyjącymi kotami dokonano 

zakupu 220 kg suchej karmy, którą rozdysponowano pomiędzy osobami, które 

sukcesywnie dokarmiają bezdomne koty na terenie naszej gminy. Wydatki budżetowe 

z tyt. zakupu karmy i wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji w 2019 r. wyniosły 
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4 000,00 zł Wydatki budżetowe z tyt. pomocy medycznej udzielanej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach losowych w  2019 r. wyniosły 2 000,00 zł. 

Zrealizowane zostały w związku z m.in. zdarzeniami drogowymi przy udziale zwierząt. 

 

8. TRANSPORT 

 

Liczba podmiotów wykonujących publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Ełk – 

1. 

Liczba linii komunikacyjnych, na których wykonywany jest publiczny transport zbiorowy 

– 13. 

Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych w 2019 roku  –  

433 307,95  km. 

Łączna liczba przewiezionych pasażerów w 2019 roku – 400 932 osoby. 

Sprzedaż biletów: bilety jednorazowe – 177 255 szt., bilety miesięczne – 4 889 szt., 

bilety okresowe – 8 560 szt.  

Środki wydatkowane z budżetu gminy na funkcjonowanie Lokalnego Transportu 

Zbiorowego na terenie Gminy Ełk w 2019 roku – 2 378 495,08 zł. 
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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 2019 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), 

► doskonalenia 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, 
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► 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.” 

 

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 2019 zapewnił rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu 

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

asystentów opierała się o realizację ww. programu. 
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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 2019”. 

 

Wsparcie asystenta rodziny w latach 2018 – 2019: 

 

 

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny 

 

 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach Ilość dzieci w rodzinach  

       

2018 2019 2018 2019 2018 2019  

       

27 21 103 86 58 51  

       

 

Rodziny objęte monitoringiem funkcjonowania rodziny po zakończonej pracy z 

asystentem rodziny 

2018 2019 2018 2019 2018 2019  

       

17 20 61 79 28 40  

       

 

Z terenu gminy Ełk w 2019 roku wsparcie w postaci asystenta rodziny otrzymało 

ogółem 21 rodzin, w tym 51 dzieci w tych rodzinach i 35 osób dorosłych. Dwie rodziny 

zostały zobowiązane do współpracy z asystentem przez Sąd Rejonowy w Ełku. W roku 

2018 wsparciem asystentów było objętych 21 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; 
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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 2019 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. 

 

− 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. 
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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. 

 

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 2019 roku zadań wynikających z przyjętego Gminnego Programu 

pozwoliła na: 

 

Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 
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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 2019 roku wydatkowała środki w kwocie – 

434.949,73 zł, zaś w 2018 r. w kwocie - 370.668,20zł. 

Środki własne gminy w latach 2018 - 2019: 

 

Lp.    2019   2018 

        

1. 

 wynagrodzenia dla asystentów  6.154,92 zł   10.398,97 zł 

   

(3 asystentów) 

  

(3 asystentów)       

        

2.  dodatkowe wynagrodzenie roczne  4.739,67 zł   4.897,35 zł 

        

      (3 asystentów)  (3 asystentów) 

         

3. 

składki na ubezpieczenia społeczne  i  

12.785,60zł 

 

13.287,40 zł 

fundusz pracy 

   

      

      

4. 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

2.181,83 zł 

 

2.051,19 zł       

         

5. 

ryczałty na przejazdy lokalne   dla  3753,11 zł  4.003,85 zł 

asystentów rodziny 

  

(3 asystentów) 

 

(3 asystentów)     

       

6. 

zakup materiałów biurowych   

- 

 

-       

         

7. 

szkolenie pracowników   

- 

 

100 zł       
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 koszty współfinansowania przez Ośrodek     

8. 

pobytu  dzieci  w  rodzinach  zastępczych  347.015,76 zł  280.833,54 zł 

i placówkach 

 

opiekuńczo– 

 

(34 dzieci) 

 

(27 dzieci)     

 wychowawczych      

     

 Ogółem: środki własne gminy  376.630,89 zł  315.572,30 zł 

         

 

W roku 2019 było zatrudnionych 3 asystentów, natomiast w 2018 roku było 3 

asystentów rodziny. 

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, w 

porównaniu z rokiem 2018: 

Lp.    2019 2018 

      

1. dofinansowanie z budżetu państwa 26.970,00 zł 21.752,00 zł 

      

2. wkład własny jednostki 31.348,84 zł 33.343,90 zł 

      

Ogółem:   środki w   ramach „Programu 58.318,84 zł 55.095,90 zł 

 asystent rodziny   i koordynator   

 rodzinnej pieczy zastępczej”   

      

 

 

W 2019 roku wkład własny jednostki był mniejszy o 1.995,06 zł od wkładu w 

2018 r. 

 

W 2019 roku umieszczono 5 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 1 dziecko wróciło pod 

opiekę rodzica biologicznego. Dla porównania w 2018 roku umieszczono troje dzieci 

w pieczy zastępczej, jedno dziecko wróciło pod opiekę rodzica biologicznego. Ogółem 

w pieczy zastępczej w 2019 roku było 34 dzieci z terenu gminy Ełk, natomiast w 2018 

roku - 27 dzieci. 

 

Na terenie gminy Ełk w 2019 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: 
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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, 
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 parafie działające na terenie gminy,  

 świetlice wiejskie z terenu gminy 

Ełk. 

 

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; 
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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. 

 

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, 
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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 2019 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: 

opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021 

zorganizowano i zrealizowano kampanię „Tydzień Pomocy Ofiarom 

Przestępstw” w dniach 18 – 24.02.2019r. (dyżury specjalistów), 

udział w konferencji podsumowującej kampanię „Białej Wstążki” – Stop 

Przemocy Wobec Kobiet 2019” (3 osoby) zorganizowanej przez MOPS Ełk 

udział w szkoleniu dotyczącym pomocy dziecku z rodziny z problemem 

przemocy (2 osoby) w dniach 7 – 9.10.2019r. 

    asystenci rodziny i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ełku, 

w celu zwiększenia kompetencji oraz skuteczności w działaniach, brali udział 

w: 

- szkoleniu „Zagadnienia z pomocy społecznej” (3 osoby), 

- szkoleniu „Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. Procedura 

zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – zagadnienia prawne” (2 

osoby) 

- szkoleniu „Świadczenia pomocy społecznej oraz tryb ich przyznawania (3 

osoby) 

 podpisany został Aneks do Umowy na realizację projektu ECO ZIT Gmina Ełk  

w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków EFS. W projekcie uczestniczyło w 2019r. – 

174 osoby; wydatkowano na realizację projektu 96.670,10 zł. 

 

9.3. Świadczenia z pomocy społecznej 

 

Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2019r. uzyskało 724 osoby, co stanowi 

6,25% ogółu mieszkańców gminy. W stosunku do 2018r. zmniejszyła się liczba 

długotrwale korzystających o 27. Natomiast liczba rodzin pozostała na tym samym 

poziomie tj. 319. 



Strona 102 z 163 

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ I PRZEZNACZONE ŚRODKI FINANSOWE W 2019r. 

 

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2019r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 

RODZIN 

OGÓŁEM 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH 

Świadczenie przyznane w 

ramach zadań zleconych i 

zadań własnych OGÓŁEM 

(bez względu na ich rodzaj, 

formę, liczbę oraz źródło 

finansowania 

457 311 724 

w tym: 

świadczenie pieniężne 

 

268 258 511 

świadczenie niepieniężne 203 117 407 

Świadczenie przyznane w 

ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

0 0 0 

 LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

 33091 1.950.236,60 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE   

zasiłek stały 785 421.836,00 

zasiłek okresowy 1013 431.480,00 

zasiłki celowe w naturze 161 134.658,00 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE   

posiłek 21.109 103.085,00 

schronienie 1787 42.913,00 

sprawienie pogrzebu 4 12.686,00 

odpłatność za pobyt w domu pomocy 

społecznej 

257 744.772,00 

usługi opiekuńcze 7174 16.174,00 

opłacenie składek zdrowotnych 801 42.632,60 
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Świadczenia przyznane w 

ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

457 311 724 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej OGÓŁEM 

x 283 654 

w tym: 

wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

x 8 20 

Praca socjalna w oparciu o: Liczba 

kontraktów/projektów 

socjalnych 

Liczba osób objętych 

kontraktami/projektami 

socjalnymi 

 

 

9.4. 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 2019r. powołano 30 Grup roboczych, które pracowały nad 39 sprawami 

związanymi z przemocą w rodzinie – głównie psychiczną, fizyczną i ekonomiczną (8 

NK zostało wszczętych w 2018r., oraz 31 wszczętych w 2019r.). Większość procedur 

z 2019 r. zostało wszczętych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w 

Ełku (3 NK przez przedstawicieli OPS). Ogółem odbyło się 41 posiedzeń grup 

roboczych. 

W spotkaniach Grup roboczych średnio pracowało 2-6 przedstawicieli różnych 

instytucji i podmiotów. Natomiast w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego brało 

udział średnio 12 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 2019  roku  do  udziału  w  programie 

skierowano 4 osoby. 

W 2019 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 2019 r. zorganizowano szereg spotkań dotyczących przemocy w rodzinie 

w Świetlicach Gminnych (Straduny, Mostołty, Kałęczyny). 
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Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę 

 

Niebieskiej Karty w latach 2012 – 2019. 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

         

Liczba 

19 29 34 73 49 46 39 31 

rodzin         

         

         

 

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 2012 – 2019 przez poszczególne instytucje. 

 

Instytucja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

wszczynająca         

         

OPS 2 2 - - 3 1 3 3 

         

PCPR - - 1 - - - - - 

         

GKRPA - - - - - - - - 

         

Policja 13 27 33 73 45 43 35 28 

         

Oświata 2 - - - - 2 1 - 

         

Ochrona 

2 - - - 1 - - - 

zdrowia         

         

 



Strona 105 z 163 

 

 

W 2019 roku na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania 

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

15.405,29 zł. Były to środki własne Gminy Ełk. 

 

9.5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia wychowawcze, świadczenia dobry start, jednorazowe 

świadczenia za życiem  

 

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są między innymi zasiłki rodzinne 

oraz dodatki do zasiłków, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie ,,Za 

życiem”.  

W 2019 roku w gminie Ełk ze świadczeń rodzinnych skorzystało 892 rodziny. 

Szczegółowe wydatki poniesione w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

(w zł) 

1.  Zasiłek  rodzinny wraz z dodatkami 

do zasiłku rodzinnego 

15 792 1 700 740 

2.  Zasiłek pielęgnacyjny 4 193 794 545 

3.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 217 132 960 

4.  Świadczenia pielęgnacyjne 473 746 614 

5.  Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

78 78 000 

6.  Świadczenie rodzicielskie 391 350 431 

7.  Zasiłek dla opiekuna 36 22 320 

8.  Składki na ubezpieczenie emerytalno 

- rentowe za osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze 

522 170 288 
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9.  Jednorazowe świadczenie ,,Za 

życiem” 

1 4 000 

Łącznie 21 702 3 999 898 

 

II. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 W przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów prowadzonej przez komornika 

sądowego, osobom uprawnionym do alimentów ustalane jest prawo do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

W 2019 roku w gminie Ełk ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 

68 rodzin. 

Szczegółowe wydatki poniesione w zakresie wypłacanych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 

Kwota 

wypłacanych 

świadczeń (w zł) 

 

1. 
Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 
1 174 447 716 

 

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu 

wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły 211 190,54 zł z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

W 2019 roku wobec 104 dłużników alimentacyjnych podjęto i prowadzono 

działania zmierzające do zwiększenia ich odpowiedzialności oraz doprowadzenia do 

skutecznego egzekwowania i realizowania zobowiązań alimentacyjnych.  

III. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje 

zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+.  

W ramach programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką 

nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

W 2019 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz 2 149 dzieci z 1 274 

rodzin. 
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 Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych 

świadczeń wychowawczych przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 

Kwota 

wypłacanych 

świadczeń (w zł) 

1. 
Świadczenia 

wychowawcze 
19 884 9 896 284 

 

IV. ŚWIADCZENIE DOBRY START 

 Świadczenie ,,Dobry Start” polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, 

świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje do ukończenia 

przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku 

dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

W 2019 roku wypłacono świadczenia „dobry start” na rzecz 1 481 dzieci z 955 

rodzin. 

 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych 

świadczeń „dobry start” przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 
Kwota wypłacanych 

świadczeń w złotych 

1. Jednorazowe świadczenie  

,,Dobry start” 
1.483 444 4500 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawcze, świadczenia dobry start, jednorazowe świadczenia ,,Za życiem” 

finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.      
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10. OŚWIATA I EDUKACJA 

 

10.1. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Ełk 

W Gminie Ełk w 2019 r. funkcjonowało sześć szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi, dwa przedszkola oraz cztery punkty przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, tj: 

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

      - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, 

      - Przedszkole Samorządowe,  

2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, w skład którego wchodzi: 

      - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 

      - Przedszkole Samorządowe,  

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, przy której 

mieści się Publiczny Punkt Przedszkolny, 

4. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach, przy której 

mieści się Publiczny Punkt Przedszkolny, 

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

Publiczny Punkt Przedszkolny,  

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

się Publiczny Punkt Przedszkolny. 

 

10.2. Realizacja obowiązku szkolnego i nauki 

W 2019 r. naukę w szkołach realizowało 1 002 uczniów, tj.: 

 

Nazwa 

Szkoły 

Ogólna 

liczba 

uczniów 

Przedszkola 

/punkty 

przedszkoln

e 

Oddziały 

przedszkoln

e 

SP 

ZS-P  

w Nowej Wsi Ełckiej 

404 75 30 299 

ZSS w Stradunach 195 40 40 115 

SP w Woszczelach 

 

141 23 17 101 

SP w Chełchach 

 

79 9 7 63 
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SP w Rękusach 

 

82 11 18 53 

SP  

w Mrozach Wielkich 

101 11 16 74 

Ogółem 

 

1002 169 128 705 

 

Dwóch uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej korzystało z nauczania 

indywidualnego. 

 

We wrześniu 2019 r. liczba oddziałów w szkołach kształtowała się następująco: 

 

Nazwa 

Szkoły 

Ogólna 

liczba 

oddziałów 

Przedszkola 

/punkty 

przedszkoln

e 

Oddziały 

przedszkoln

e 

Oddziały 

SP 

ZS-P  

w Nowej Wsi Ełckiej 

21 3 2 16 

ZSS  

w Stradunach 

12 2 1 9 

SP  

w Woszczelach 

10 1 1 8 

SP w Chełchach 

 

10 1 1 8 

SP w Rękusach 

 

10 1 1 8 

SP  

w Mrozach Wielkich 

10 1 1 8 

Ogółem 

 

73 9 7 57 

 

W 2019 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne, do których uczęszczało 115 dzieci 

z następujących roczników: 

- rocznik 2017 - 6 dzieci 

- rocznik 2016 - 21 dzieci 

- rocznik 2015 - 46 dzieci 

- rocznik 2014 - 42 dzieci 

Ponadto, funkcjonowały 4 punkty przedszkolne, do których uczęszczało 54 dzieci  

z następujących roczników: 

- rocznik 2017 - 3 dzieci 

- rocznik 2016 - 17 dzieci 
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- rocznik 2015 - 24 dzieci 

- rocznik 2014 - 10 dzieci 

 

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 – uczyło się 192 uczennic i uczniów.  

 

Do jednej klasy (oddziału) w 2019 r. uczęszczało 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 2019 roku 

dofinansowano kształcenie 7 młodocianych na łączną kwotę 48 846,06 zł. 

 

Forma nauki Ilość 

młodociany

ch 

Wysokość 

dofinansowania 

przekazana 

pracodawcom 

w zł 

Nauka zawodu 5 39 956,06 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 2 5 588,00 

RAZEM 7 48 846,06 

 

 

 

 

 

10.3. Kadra pedagogiczna 

 

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego we wrześniu 2019 r. 

w poszczególnych szkołach wyniosła:  
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Nazwa szkoły 

Licz

ba 

nau

czy

cieli 

ogó

łem 

Zatr

udn

ieni 

w 

peł

ny

m 

wy

mia

rze 

Zatr

udn

ieni 

w 

nie

peł

ny

m 

wy

mia

rze 

Liczba 

etató

w  

ogółe

m 

Liczba nauczycieli 

B
e
z
 s

to
p

n
ia

 

S
ta

ż
y

ś
c

i 

K
o

n
tr

a
k

to
w

i 

M
ia

n
o

w
a

n
i 

D
y
p

lo
m

o
w

a
n

i 

  

ZS-P  

w Nowej Wsi Ełckiej 
47 44 3 45,89 - 1 2 11 33 

ZSS  

w Stradunach 
31 30 1 30,50 - 2 4 14 11 

SP  

w Woszczelach 
20 17 3 17,99 - 1 - 6 13 

SP  

w Chełchach 
21 14 7 16,80 - 4 2 3 12 

SP  

w Rękusach 
20 12 8 14,56 - 1 3 5 11 

SP  

w Mrozach Wielkich 
21 15 6 16,24 - 3 4 6 8 

Ogółem w Gminie 160 132 28 141,98 - 12 15 45 88 

 

W poszczególnych szkołach zatrudnionych było 160 nauczycielek i nauczycieli, w tym 

132 w pełnym wymiarze godzin, natomiast 28 w niepełnym wymiarze godzin, co w 

przeliczeniu na pełne etaty wyniosło ogółem - 141,98 etatu. Siedmiu nauczycieli 

uzupełniało tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w innej szkole. Ogólny wymiar 

uzupełnianych etatów wyniósł 1,52 etatu.   

 

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 2019 r. 
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Planowana kwota na 

doskonalenie zawodowe 

nauczycieli na rok 2019 

Wykorzystana kwota 

na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2019 r. 

 

20 000 zł 

 

17 500 zł 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach Gminy Ełk korzystali w 2019 roku 

z dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego. Ogółem dofinansowanie 

otrzymało 10 nauczycieli na łączną kwotę 17 500 zł. 

 

10.4. Dowóz uczniów 

 

Gmina Ełk organizując od września 2019 r. dowóz uczniów do szkół zakupiła: 

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

112,32 zł za jeden bilet - dla 391 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 80 uczniów dojeżdżających do SP w Chełchach, ZSS 

w Stradunach i OHP w Ełku. 

W drodze przetargu wynajmowanych było 7 autobusów i 3 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 10 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy we 

własnym zakresie dowozili swoje dzieci samochodem osobowym do szkoły w roku 

szkolnym 2019/2020. 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 

2019 r. wyniosła: 

Szkoła Ilość dowożonych  uczniów 

ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 173 

SP w Woszczelach 85 

ZSS w Stradunach 58 

SP w Chełchach 35 

SP w Rękusach 64 

SP w Mrozach Wielkich 54 

Ogółem 469 
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Ogółem do szkół Gminy Ełk na 1002 uczniów  dojeżdżało – 469 uczniów.  

 

10.5. Stypendia artystyczne 

 

W 2019 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 2019 roku wypłacono za I i II semestr stypendia motywacyjne 188 uczniom na 

łączną kwotę 19 106,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka 

 

Liczba uczniów, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

ogółem 

Szkoły podstawowe  2 4 000,00 zł 

Szkoły średnie  2 5 000,00 zł 

Nazwa placówki 

oświatowej 

 

Liczba wypłaconych 

stypendiów  

motywacyjnych 

w 2019 roku 

ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 97 

SP w Chełchach 6 

ZSS w Stradunach 37 

SP w Woszczelach  30 

SP w Mrozach  13 

SP w Rękusach  5 

RAZEM 188 
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W 2019 roku wypłacono 146 stypendiów socjalnych oraz 4 zasiłki szkolne na łączną 

kwotę 123 424,00 zł, z czego wkład własny Gminy Ełk wyniósł 24 684,80 zł. 

10.7. Wydatki na oświatę 

 

Wydatki gminy na oświatę w 2019 r. wyniosły 16 506 127,96 zł. 

 

Źródła finansowania wydatków: 

1) subwencja oświatowa       - 8 464 257,00 zł 

2) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - zakup pomocy  

     dydaktycznych        -      25 624,00 zł  

3) dotacja na wychowanie przedszkolne    -    291 361,01 zł 

4) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów   -      98 739,20 zł 

5) dotacja celowa na wyp. szkół w podręczniki i mat. ćw.  -      68 213,97 zł 

6) dotacja dotycząca organizacji doradztwa zawodowego  -        2 765,69 zł 

7) wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S  -      29 869,77 zł 

8) środki Gminy Ełk:       - 7 525 297,32 zł 

dowożenie uczniów do szkół      -    542 597,88 zł 

wychowanie przedszkolne (w tym oddziały przedszkolne,   

przedszkola, punkty przedszkolne)     - 1 445 100,92 zł 

utrzymanie stołówek       -    462 521,55 zł 

stypendia artystyczne       -        9 000,00 zł 

stypendia materialne dla uczniów (20% wkład własny)  -      24 684,80 zł 

stypendia motywacyjne dla uczniów     -      19 106,00 zł 

obóz survivalowy       -      84 692,61 zł 

inwestycje i remonty (w tym wykonanie częściowego ogrodzenia  

terenów wokół dwóch szkół, modernizacja budynku gospodarczego,  

wykonanie monitoringu wizyjnego)     -    124 765,16 zł 

pozostałe bieżące wydatki utrzymania szkół ( woda, prąd,  

opał, telefon, internet, śmieci, monitoring, materiały biurowe, 

pomoce dydaktyczne,  częściowe pokrycie wynagrodzenia  

pracowników oświaty)       - 4 812 828,40 zł 
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W przeliczeniu na 1 dziecko, wydatki w 2019 r. na poszczególne szkoły z budżetu 

gminy kształtowały się następująco:  

 

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 

404 5 071 529,21 12 553,29 

ZSS  

w Stradunach 

195 3 199 829,18 16 409,38 

SP  

w Woszczelach 

141 2 129 622,17 15 103,70 

SP w Chełchach 

 

79 1 778 023,01 22 506,62 

SP w Rękusach 

 

82 1 450 816,41 17 692,88 

SP w Mrozach 

Wielkich 

101 1 316 440,94 13 034,07 

Ogółem 

 

1002 14 946 260,92 14 916,43 

 

W 2019 r. w szkołach zostały zrealizowane inwestycje dotyczące wykonania 

częściowego ogrodzenia terenu wokół ZSS w Stradunach i SP w Woszczelach.  

Zmodernizowano budynek gospodarczy przy SP w Chełchach oraz wykonano 

monitoring wizyjny w SP w Mrozach Wielkich. Przy ZSS w Stradunach i SP 

w Woszczelach powstały kompleksy lekkoatletyczne. Przeprowadzono również 

termomodernizację budynku SP w Chełchach. 
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11.  WIZYTA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA 

DUDY W GMINIE EŁK 

 

6 marca 2019 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył 

oficjalną wizytę w Szkole Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego 

w Chełchach. Prezydent osobiście przywitał się  z uczniami, nauczycielami, 

pracownikami szkoły, rodzicami i mieszkańcami Chełch. Następnie w asyście harcerzy 

złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu 

i ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz Polakom pomordowanym w Ostaszkowie, 

Charkowie i Miednoje. Prezydent udał się również pod Dąb Pamięci poświęcony 

aspirantowi Policji Władysławowi Nazarczykowi, zamordowanemu w Twerze w 1940 

roku. Tam przywitał się z działającymi w szkole harcerzami z 4. Parafialnej Drużyny 

Harcerskiej „Ichtys” i zuchami z 5. Gromady Zuchów „Strażnicy Bajek”.  

Prezydent Andrzej Duda podczas swojego przemówienia skierował wiele ciepłych słów 

do całej społeczności szkolnej: 

 - Dziękuję, że Państwo tak tę szkołę prowadzą – jest ona w pięknym stanie. Panie 

Dyrektorze, Szanowni Państwo Nauczyciele, ogromnie jestem za to wdzięczny. Także 

i Rodzicom, bo to zawsze jest w jakimś sensie wspólne dzieło i wsparcie z Państwa 

strony. Dziękuję władzom gminnym za to, że szkoła jest wspierana. Jest w bardzo 

ładnym stanie – nieduża, ale piękna. 

  



Strona 117 z 163 

 

 

12.  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 . 

 

 

12.1. Biblioteka Publiczna Gminy Ełk 

               Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej jest samorządową 

instytucją kultury gminy Ełk działającą  na podstawie statutu nadanego Uchwałą  Nr 

VIII/49/2019 Rady Gminy Ełk z dnia  28 marca 2019 roku .  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.                                                                                                           

 W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu 

społecznym lokalnego środowiska, współdziała z bibliotekami innych sieci, 

instytucjami kulturalno – oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu 

i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa gminy Ełk. 

12.1.1 Sieć biblioteczna i baza materialna biblioteki 

Na terenie Gminy Ełk działa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* Biblioteka Publiczna Gminy Ełk  z/s 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 roku sprawozdawczym uzupełnianie zbiorów odbywało się 

poprzez zakup  książek, dokonywanych w księgarni internetowej „niePrzeczytane.pl” 

oraz „Tania książka.pl 

12.1.2 Czytelnictwo 
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W 2019 roku zarejestrowano ogółem 622 czytelników.  Liczba wypożyczeń na 

zewnątrz wynosiła15282, w tym: literatura piękna dla dorosłych :10630, literatura 

piękna dla dzieci i młodzieży: 3798, literatura z innych działów: 854. 

Liczba wypożyczeń na miejscu  wynosiła 93, liczba wypożyczeń audiobooków :142, 

liczba wypożyczeń dokumentów elektronicznych: 8, 

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem wynosiła 5894, w tym na zewnątrz: 4550, na 

miejscu: 1344, przy stanowiskach komputerowych: 474. 

  Aby ułatwić czytelnikom dostęp do biblioteki, biblioteka gminna dostosowała dni i 

godziny otwarcia placówki do potrzeb wszystkich użytkowników. Biblioteka 

macierzysta otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00. 

Filia biblioteczna w Stradunach czynna jest w godzinach od  11.30 do 19.30, co 

umożliwia odwiedziny czytelnikom i użytkownikom pracującym i uczącym się. Od 

września 2019 roku biblioteki są czynne  również w poniedziałek. 

12.2.3 Działalność popularyzatorska biblioteki 

 Popularyzacja książki i czytelnictwa od zawsze zajmowała ważne miejsce w 

działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ełk. W roku 2019, 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 m. in.:  tematyczne lekcje biblioteczne 

dla uczniów miejscowych szkół, np.: „Co wiemy o książce i bibliotece”, Poznajemy 

katalogi w bibliotece”, „Kim jestem w Internecie”, "Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie 

o bon tonie". 

 Odbywały się również zajęcia biblioteczne : 

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

chciały poznać tajniki kaligrafii oraz nauczyć się ładnie pisać. 

- „Przystanek w bibliotece”, czyli czytanie na dywanie dla dzieci z oddziału 

przedszkolnego. 

-„Kreatywni w bibliotece”, zajęcia czytelniczo-plastyczne przeznaczone dla dzieci od 

9 do 12 lat 

-„Zajęcia czytelniczo-plastyczne”, spotkania zorganizowane dla mam z dziećmi w 

wieku przedszkolnym. 
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-„Zaczytane wtorki”  

zajęcia skierowane do grupy dzieci od 5 do 12 roku życia, stanowiące połączenie 

zajęć literacko-plastyczno-kulinarnych z wykorzystaniem nowo powstałych pracowni 

na terenie obiektu biblioteki. 

W bibliotece powstały kluby czytelnicze: 

-„Poczytaj mi mamo” celem spotkań jest integracja mam wraz z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, które jeszcze nie potrafią czytać. 

-„Książka plus kawa” są to spotkania czytelnicze młodzieży i dorosłych w celu miłego 

spędzenia czasu poprzez czytanie ulubionej literatury na miejscu w bibliotece. 

Do stałych punktów działalności biblioteki należą: 

imprezy okolicznościowe : 

„Ferie w bibliotece” zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci młodszych i starszych 

zorganizowane w okresie zimy we współpracy z CKGE.  

"Dzień dziecka w Bibliotece" - impreza zorganizowana we współpracy z CKGE oraz 

szkołą podstawową w Stradunach. W imprezie uczestniczyły dzieci w wieku 

szkolnym. 
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„Wakacje w bibliotece”  - zorganizowane zajęcia kulinarno-czytelniczo-plastyczne.               

-„Światowy dzień pluszowego misia”  

- impreza popularyzująca literaturę o misiach, połączona z pracą plastyczną, 

konkursem i zabawą ruchową, która odbyła się na terenie biblioteki macierzystej we 

współpracy z filią biblioteczną w Stradunach.  
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W czerwcu 2019 r Biblioteka Publiczna Gminy Ełk wraz ze Szkołą Podstawową im. 

Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej wzięła udział w akcji o nazwie "Jak nie czytam 

jak czytam",  

 akcja była skierowana do szkół, bibliotek szkolnych, bibliotek publicznych i innych 

instytucji w kraju i zagranicą. Akcja miała na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży, symbolem akcji był rekord w liczbie czytających w jednym momencie 

oraz budowanie pozytywnego wizerunku książki. 
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Od września 2019 r biblioteka przystąpiła do ogólnokrajowego projektu pod nazwą 

"Mała książka wielki człowiek"  

 projekt miał na celu pokazanie biblioteki  jako instytucji kultury, w której życie może 

włączyć się dziecko w wieku przedszkolnym, poprzez zarejestrowanie się i 

wypożyczenie ulubionych książek. Organizator akcji przygotował każdemu z 

uczestników wyprawkę czytelniczą, w postaci 2 książek dla dziecka i rodzica. Każdy 

młody czytelnik, który aktywnie uczestniczył w akcji otrzymał imienny dyplom 

potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Celem projektu jest zachęcenie 

dorosłych do poświęcenia czasu na poczytanie dziecku i czerpanie radości ze 

wspólnie spędzonego czasu.  

Biblioteka w analizowanym roku sprawozdawczym wzięła udział w  Narodowym 

Czytaniu  

  - polskiej akcji społecznej pod patronatem pary prezydenckiej : Pani Agaty 

Kornhauser-Dudy i Pana Prezydenta Andrzeja Dudy,  propagującej znajomość 
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literatury narodowej, w której obszerne fragmenty narodowych dzieł odczytywane są 

publicznie. W 2019 r wybrano „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”. 

Biblioteka brała udział w akcji przy współpracy Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy 

w Nowej Wsi Ełckiej.  

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wystosowała list do BPGE, w 

którym zawarte były podziękowania za uczestnictwo w tej pięknej, patriotycznej akcji, 

przekazała  książkę z ośmioma nowelami z dedykacją od Pana Prezydenta, oraz 

flagę narodową. 
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W październiku, biblioteka macierzysta przy udziale filii bibliotecznej w Stradunach, 

uczestniczyła w „Nocy Bibliotek” . 

 

V Noc Bibliotek odbyła się w sobotę 5 października pod hasłem „Znajdźmy wspólny 

język”. To ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i 

biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym 

wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji. Ideą 

akcji było pokazanie, jak wielki potencjał społeczny mają biblioteki i jak bardzo się w 

ostatnich latach zmieniły. W BPGE w Nowej Wsi Ełckiej odbyło się głośne czytanie 

książek, konkursy, zabawy ruchowe oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.        

W bibliotece jak co roku odbywały  się:  

*głośne czytanie książek, czyli udział w kampanii społecznej” Cała Polska Czyta 

Dzieciom”, *obchody „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” oraz zajęcia pt. 

”Zapraszamy na urodziny Kubusia Puchatka”. 

W  2019 r. biblioteka gminna, przekazała dary w postaci książek do Muzeum 

Szkolnictwa Polskiego na Wileńszczyźnie, które zasiliły zbiory biblioteczne w nowo 

powstałym muzeum,  filii Muzeum Etnograficznego  Wileńszczyzny. Misją muzeum 

jest archiwizowanie dokumentacji o dziejach polskiej szkoły na Litwie i ocalenie 

kultury polskiej jako dziedzictwa i poczucia przynależności narodowej. 

Biblioteka świadczy również 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. 
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Biblioteka posiada swój własny profil na portalu społecznościowym Facebook , którego 

celem jest bezpośrednia relacja z czytelnikami, przekazywanie najważniejszych 

informacji z życia biblioteki oraz bieżącej działalności przez internet.  

Biblioteka trwale współpracuje z Centrum Kultury Gminy Ełk poprzez wspólne  zajęcia 

i imprezy na terenie BPGE w Nowej Wsi Ełckiej oraz w Stradunach.  

Ponadto Biblioteka jest stałym miejscem spotkań zespołu śpiewaczego „Zielona 

Dąbrowa” który jest regionalnym zespołem kultywującym tradycyjne pieśni mazurskie. 

W roku 2019 w placówkach bibliotecznych użytkowano 5 komputerów, w tym 2 z 

dostępem dla czytelników. Wszystkie komputery posiadają łącze internetowe. Z 

komputerów z dostępem dla czytelników skorzystało 474 osób . W bibliotekach 

publicznych gminy Ełk dostęp do Internetu jest bezpłatny. 

Od października 2014 r. biblioteka użytkuje program biblioteczny MAK+.                                              

W analizowanym roku biblioteka kontynuowała prace nad katalogiem zbiorów on-line.                                                  

Do końca grudnia 2019 roku do katalogu on-line wprowadzono  90% ogólnej liczby 

księgozbioru. 

W 2019 roku Biblioteka  złożyła  do Instytutu Książki wniosek „Przebudowa budynku i 

wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk” w ramach konkursu NPRCz Priorytet 2, 

Infrastruktura bibliotek 2016-2020 ogłoszonym przez Instytut Książki. Wniosek został 

pozytywnie rozpatrzony i otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Całkowity koszt zadania wynosi 2 500 000,00 zł.     

Wartość inwestycji wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi: 

- wnioskowane dofinansowanie ( 75% ): 1 875 000,00 zł                                                                                                   

- udział własny w projekcie:  625 000,00 zł ( w tym środki finansowe w kwocie 

175 500,00 zł i środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości 449 500,00 zł ). 

W 2019 r kwota przyznanych środków przez MK i DN wynosiła 562 500,00 zł, 

natomiast kwota wydatkowanych środków wyniosła 488 890,94 zł. 

Celem projektu jest przebudowa i modernizacja już istniejącego budynku biblioteki, 

przystosowanie go do pełnienia funkcji w pełnym zakresie (funkcjonalnego, 

przyjaznego odwiedzającym, również osobom niepełnosprawnym, wyposażonego  w 

urządzenia i instalacje umożliwiające pełne korzystanie z oferowanych usług). 

Zaplanowane działania mają na celu stworzenie warunków do prawidłowego 

funkcjonowania nowoczesnej biblioteki. 
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Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w analizowanym roku sprawozdawczym  

opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono 

wykonawcę i nadzór budowlany, zakupiono wyposażenie biblioteki, rozpoczęto 

przebudowę budynku poprzez roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

 

12.2. Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 

Gminne Centrum Kultury w Stradunach to dobro wspólne społeczności.  

Głównym celem tej samorządowej instytucji, jest upowszechnianie i ochrona kultury, a 

także ułatwienie mieszkańcom dostępu do niej. 

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 zespoły muzyczne, koła rękodzielnicze, grupy wokalne.    

Gminne Centrum Kultury w Stradunach animuje działania kulturalne w gminie, 

integruje społeczność lokalną, zapewnia różnorodne formy spędzania wolnego czasu 

oraz wszechstronnie edukuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Umożliwi 

realizację szerokiego wachlarza potrzeb kulturalnych zarówno mieszkańcom jak i 

turystom. 

Główna siedziba, znajduje się w Stradunach, natomiast w Nowej Wsi Ełckiej w 

budynku Biblioteki Publicznej Gminy Ełk mieści się filia CKGE. 
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W ramach ich działalności organizowane są zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, 

świetlicowe oraz muzyczne dla dzieci i młodzieży.  W 2019 roku Centrum Kultury 

Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach zorganizowało mieszkańcom gminy Ełk wiele 

wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych.  

Centrum Kultury  było w tym roku organizatorem pierwszego Sylwestra pod chmurką. 

Zabawę zorganizowano w trzech miejscowościach Straduny, Ruska Wieś i Nowa 

Wieś. 

Po raz pierwszy w 2019 roku w Stradunach odbyło się rodzinne muzykowanie, 

a zespoły śpiewacze Stradunianki i Zielona Dąbrowa działające przy Centrum Kultury 

wystąpiły w parafii w Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej ze świątecznym repertuarem 

kolęd staropolskich. 

Przedsięwzięcia Centrum Kultury Gminy Ełk zs. w Stradunach w 2019 r. 

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

OPIS 

STYCZEŃ 

Wielki Koncert 

Kolęd i Pastorałek 

Artystów CKGE 

„W Betlejem wielka 

radość się dzieje” 

Koncert w wykonaniu artystów działających w  

Centrum Kultury Gminy Ełk: 

- grupa wokalna ze Stradun 

- zespoły folklorystyczne „Stradunianki” i „Zielona 

Dąbrowa” 

- zespół „TataBand” 

Koncerty odbyły się w Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej 

W obu miejscowościach koncertu wysłuchało ok 60 

osób 

Spotkanie z okazji 

Dni Babci 

i Dziadka połączone 

z XII edycją 

Festiwalu na wypieki 

karnawałowe 

W Centrum Kultury w  Stradunach odbyło się 

spotkanie z okazji „Dnia babci i dziadka połączone z 

XII edycją festiwalu na wypieki karnawałowe”.  

W programie przewidziano występy artystyczne oraz 

prezentacje wypieków karnawałowych. 

Uczestniczyło ok. 100 osób 

Udział zespołów 

folklorystycznych 

w konkursie „Święto 

Babcinego 

Pampucha” 

Zespoły Śpiewacze „Stradunianki” i „Zielona 

Dąbrowa” uświetniły swoimi występami „Święto 

Babcinego Pampucha” 
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Organizacja zajęć 

podczas ferii 

zimowych 

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież mogły 

uczestniczyć  

w zajęciach, organizowanych w Stradunach i Nowej 

Wsi przez Centrum Kultury. 

W harmonogramie znalazły się  zajęcia plastyczne i 

rękodzielnicze, instrumentalne, wokalne, 

fotograficzne, teatralne, świetlicowe oraz taneczne. 

Odbyło się także widowisko teatralne dla dzieci „Kot w 

butach", które przedstawił teatr Krak-Art z Krakowa 

oraz bal karnawałowy dla dzieci z animacjami.  

We wszystkich formach podczas ferii uczestniczyło 

około 80 osób. 

 

LUTY 

Walentynki W Centrum Kultury w Nowej Wsi Ełckiej oraz 

Stradunach odbyły się walentynki dla dzieci i 

młodzieży. Nie zabrakło tematycznych gier i zabaw 

oraz prac plastycznych. 

Uczestniczyło około 40 osób. 

MARZEC 

Dzień Kobiet Z okazji Dnia Kobiet przygotowane zostały występy 

artystyczne. Nie zabrakło również słodkiego 

poczęstunku oraz zorganizowano loterię-

niespodziankę dla każdej przybyłej Pani. Impreza 

zorganizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, który przygotował. 

Uczestniczyło około 70 osób. 

Warsztaty 

Plastyczne z okazji 

Pierwszego Dnia 

Wiosny 

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbyły się warsztaty 

rękodzielnicze dla dorosłych i seniorów w Stradunach 

( m.in. wyplatanie koszy z wikliny papierowej i robienie 

kwiatów ze wstążek).  

Uczestniczyło 10 osób. 

KWIECIEŃ 

Wielkanocne  

warsztaty   

rękodzielnicze dla 

dzieci  

i młodzieży 

Cykl warsztatów wykonywania tradycyjnych pisanek 

wielkanocnych oraz palm w Zespole Szkolno—

Przedszkolnym i oddziale gimnazjalnym w Nowej Wsi 

Ełckiej oraz w siedzibie Centrum Kultury w 

Stradunach. Warsztaty przeprowadziły twórczynie 

ludowe przy współudziale Pani Teresy Romanowskiej 

— etnografa. 
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42. Święto Wiosny 

w Muzeum Kultury 

Ludowej w 

Węgorzewie 

13 kwietnia 2019 r. na specjalne zaproszenie Muzeum 

Kultury Ludowej w Węgorzewie nasze zespoły 

"Stradunianki" oraz "Zielona Dąbrowa" wraz 

z młodzieżą uczestniczyły w 42. Święcie Wiosny. 

"Stradunianki" wystąpiły z widowiskiem obrzędowym 

pt. "Od popielca  

do Półpościa" a "Zielona Dąbrowa" przedstawiło 

obrzęd pt. "Śniadanie Wielkanocne". 

MAJ 

Akademia z okazji 

„Dnia Matki 

połączone z Dniem 

Ojca” 

Odbyły się Artystyczne Obchody Dnia Matki i Ojca w 

Stradunach. Przygotowana była część artystyczna - 

występ chóru „Klub Spotkań Artystycznych” z Domu 

Kultury w Orzyszu.  

Liczba uczestników ok 20 osób 

VII Gminny Konkurs 

Piosenki Dziecięcej 

Tradycyjnie odbył się VIII Gminny Konkurs Piosenki 

Dziecięcej  

w Stradunach w kategoriach: 6-9 lat ; 10-12 lat; 13-16 

lat. 

Konkurs adresowany do mieszkańców gminy Ełk.  

Zgłosiło się około 30 uczestników. 

 

CZERWIEC 

Dzień Dziecka Z tej okazji zagościł w Stradunach  teatrzyk z Krakowa 

„Krak-Art”  

z bajką pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu 

Krasnoludków”. Spektakl miał charakter interaktywny, 

a dziecięca publiczność chętnie włączała się w udział 

w widowisku. Odbyły się także zabawy z animatorami. 

Łącznie uczestniczyło  około 60 dzieci. 

„14.Sobótka” – 

widowisko 

plenerowe w 

Rożyńsku 

Zespoły śpiewacze działające przy Centrum Kultury w 

Stradunach  

i Nowej Wsi wzięły udział przy organizacji „Nocy 

Kupały” w Rożyńsku, uświetniając wydarzenie swoimi 

występami. 

LIPIEC 

Udział w Orzyskich 

Spotkaniach   

Folklorystycznych 

Z okazji obchodów Dni Orzysza. gościliśmy na Polanie 

Kultury przy Domu Kultury w Orzyszu. Nasze zespoły 

"Stradunianki" oraz "Zielona Dąbrowa" wzięły udział 

w Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych, podczas 

których w kategorii zespoły śpiewacze zespół „Zielona 

Dąbrowa” zajęła III miejsce, natomiast w kategorii 

solistów III miejsce zajęła pani Marianna 

Przybyszewska. 
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Wakacyjne zajęcia 

dla dzieci 

 i młodzieży 

Tegoroczne wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży 

organizowane przez Centrum Kultury przebiegały w 

temacie. „Podwodne Opowieści" nie zabrakło zabaw 

na bezludnej wyspie, spotkań ze „złotą rybką”, i zajęć 

plastycznych pod hasłem „Nie taki pirat straszny jak go 

malują”.  

Na zakończenie tworzona była gigantyczna, wspólna 

praca plastyczna. 

Uczestniczyło 20 osób. 

Udział zespołów 

śpiewaczych w III 

Festiwalu Kultur-Dni 

Rozóg 2019 

W dniu 20 odbyły się Dni Rozóg 2019 - Dni Folkloru. 

Jak co roku zorganizowano uroczyste koncerty oraz 

występy. Podczas wydarzenia Stradunianki 

wyśpiewały wyróżnienie. 

SIERPIEŃ 

„Międzynarodowy 

Jarmark  

Folkloru” 

W dniach 3-4.08.2019 r., w Węgorzewie odbył  się 42. 

Międzynarodowy Jarmark Folkloru pod patronatem 

honorowym Marszałka Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Podczas 

wydarzenia  

 wystąpiły nasze zespoły śpiewacze „Zielona 

Dąbrowa” oraz „Stradunianki” oraz solistki – 

śpiewaczki: Jadwiga Masłowska, Alfreda Brozio, 

Halina Komosińska, Marianna Przybyszewska 

Głównym celem udziału w tego typu 

przedsięwzięciach jest podtrzymanie i kontynuacja 

charakterystycznych regionalnych i etnicznych cech 

kultury ludowej, oraz  promowanie dziedzictwa 

kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego. 

Przegląd artystów, oceniony jest przez  

wykwalifikowanych i doświadczonych członków jury, 

wyłania zespoły i solistów z województwa warmińsko-

mazurskiego, którzy będą reprezentowali Region na 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 

nad Wisłą. 

Zawody Jeździeckie 

w Janiszach 

Podczas Zawodów Jeździeckich w Janiszach, 

Centrum Kultury zapewniło dzieciom artystyczne 

atrakcje. W oznaczonym herbem gminy oraz logiem 

CKGE, dzieci mogły wyszaleć się artystycznie, 

malując, rysując czy wycinając artystyczne cudeńka. 

Każde mogło “przemalować się” na swojego 

ulubionego bohatera! :)) 

Udział w tego typu przedsięwzięciu miał na celu  

zachęcenie dzieci  
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do udziału w zajęciach, które od września będą 

organizowane w CKGE. 

Liczba uczestników ok. 20 dzieci 

Warsztaty pieśni 

żniwnych  

i lirycznych 

Panie z zespołów Stradunianki oraz Zielona Dabrowa 

wzięły udział  

w warsztatach pieśni żniwnych i lirycznych, które 

odbyły się we wsi Dobrowoda. Warsztaty 

poprowadziły: Nina Jawdosiuk, Walentyna Klimowicz i 

Barbara Jakimiuk. Był to pierwszy wyjazd pań pod 

opieka nowego instruktora pani Marii Stępkowskiej 

Otwarcie pomostu w 

Sajzach w ramach 

projektu „Miejsce 

spotkań w każdej 

gminie” 

W miejscowości Sajzy w ramach projektu „Miejsce 

spotkań w każdej gminie” otwarto pomost, który ma 

służyć mieszkańcom i turystom. Centrum kultury, 

zorganizowało ognisko oraz atrakcje dla dzieci. 

WRZESIEŃ 

Dożynki Gminy Ełk Dożynki to dla rolników i mieszkańców gminy jedno z 

najważniejszych wydarzeń w roku. Tegoroczne 

świętowanie odbyło się we wsi Woszczele, 

rozpoczęło się mszą świętą na placu dożynkowym.  

Impreza masowa z bardzo bogatym programem 

artystycznym.  

Zaplanowany był blok występów folklorystycznych : 

„Zielona Dąbrowa”, „Stradunianki”, „Kupalinka” 

Odbyły się konkursy przygotowane przez Centrum :  

- „na wieniec dożynkowy oraz równiankę”, 

- „najładniejsze stoisko promocyjne sołectw Gminy 

Ełk”, 

- „konkurs kulinarny”. 

Nie zabrakło także konkursów rodzinnych, dla dzieci i 

dorosłych. 

Południe i wieczór umiliły także zespoły: „TataBand” 

„Summer Night” „Gwiazdą wieczoru był zespół „Boys” 

i Marcin Miller 

PAŹDZIERNIK 

Warsztaty w ramach 

projektu 

„Dźwiękospacery”- 

czyli eksperymenty z 

dźwiękiem – 

warsztaty terenowe 

Zespoły śpiewacze Stradunianki i Zielona Dąbrowa 

miały okazję wziąć udział w projekcie 

Dźwiękospacery. Warsztaty prowadził Michał 

Górczyński-klarnecista, specjalizujący się w grze na 

klarnecie basowym. Panie poznały techniki śpiewu 

typowe dla muzyki ludowej, nauczyć się nowych 

pieśni, które wykonywały z wykorzystaniem nowych 

technik. 
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Koncert 

podsumowujący 

warsztaty  

„Dźwiękospacery” 

Na zakończenie warsztatów „Dźwiękospacery” odbył 

się specjalny koncert, podsumowujący. Zespoły 

śpiewacze Stradunianki, Zielona Dąbrowa oraz Michał 

Górczyński zaprezentowali nowe interpretacje 

utworów dawnych. Całość koncertu została 

zarejestrowana, w celu wydania płyty CD. 

Jubileusze XXX-

lecia zespołów 

 „Zielona Dąbrowa” i  

„Stradunianki” 

Nasze zespoły doczekały się już swojego XXX-lecia. 

Tak wspaniała rocznica nie mogła obejść się bez echa. 

Uczciliśmy zatem to wspólnie rozpoczynając mszą 

świętą w oprawie naszych jubilatek, a następnie 

uroczystymi występami i biesiadowaniem w Centrum 

Kultury w Stradunach. Wśród gości pojawiły się 

zaprzyjaźnione zespoły - Pogranicze, Orzyszanki i 

zespół z Rozóg, a także wójt Gminy Ełk Tomasz 

Osewski, najstarsze członkinie zespołów, byli 

instruktorzy, przyjaciele zespołów. Podczas przyjęcia 

towarzyszył nam zespół "Po Naszemu" 

liczba uczestników 70 osób 

LISTOPAD 

Wieczór 

Andrzejkowy dla 

dzieci 

 i młodzieży 

W Centrum Kultury w Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej 

zorganizowano Zabawę Andrzejkową dla dzieci i 

młodzieży. Przygotowane zostały wróżby 

andrzejkowe, zabawy przy muzyce oraz konkurs na 

najciekawsze przebranie andrzejkowe. 

Liczba uczestników w zabawie ok. 30 osób 

Bal kostiumowy W centrum kultury w Stradunach i Nowej Wsi odbył się 

Andrzejkowy Bal Kostiumowy – były tańce, zabawy 

muzyczne oraz konkurs na najpiękniejsze przebranie.  

Liczba uczestników w zabawie ok. 30 osób 

 

 

GRUDZIEŃ 

Bożonarodzeniowe 

warsztaty 

rękodzielnicze 

Podczas świątecznych warsztatów dzieci w 

Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej wykonały stroiki na 

stół wigilijny oraz różne słodkości.  

Liczba uczestników 15 osób 

Mikołajkowa podróż 

św. Mikołaja 

Mikołajkową podróż po Gminie Ełk rozpoczęliśmy 

oczywiście 6 grudnia :) Nasz zwariowany Mikołaj wraz 

ze Śnieżynką przejechali sporą część naszego 

regionu. Zawitaliśmy do Wityn, Krokoci, Płociczna, 

Talus, Pistek, Rymek, Mącz i Stradun. To był 

naprawdę wyczerpujący, ale i pełen radości dzień. 

Dzieci otrzymały upominki i przy okazji miały 
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możliwość zatańczyć z naszymi wspaniałymi 

postaciami. 

W sobotę kontynuowaliśmy naszą podróż przez 

Bartosze, Buniaki, Siedliska, Przykopkę oraz Mostołty. 

W każdej świetlicy dzieci podczas warsztatów 

artystycznych przygotowały Mikołajowi niespodzianki 

w postaci własnoręcznie zrobionych ozdób 

choinkowych. 

Podróż zakończyliśmy w niedzielę - 8 grudnia- 

odwiedzając Mołdzie, Kałęczyny i Barany. 

To była naprawdę bajeczna przygoda, która sprawiła 

dużo radości zarówno Mikołajowi jak i mieszkańcom 

naszej Gminy. 

Warsztaty „W krainie 

św. Mikołaja” 

W Centrum Kultury w Stradunach i Nowej Wsi odbyły 

się warsztaty świąteczne – plastyczne i kulinarne, 

podczas których pieczono i ozdabiano pierniczki, 

wykonywano ozdoby świąteczne na stół i choinkę, 

zorganizowano także konkursy z nagrodami. 

Kolędowanie 

zespołów 

folklorystycznych 

Zespoły śpiewacze Stradunianki i Zielona Dąbrowa 

działające przy Centrum Kultury wystąpiły w parafii w 

Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej ze świątecznym 

repertuarem kolęd staropolskich. 

W obu parafiach wzięło udział ok 80 osób   

Rodzinny Koncert 

Bożonarodzeniowy 

Po raz pierwszy w Stradunach odbyło się rodzinne 

muzykowanie.  

W koncercie wzięli udział mieszkańcy Stradun i okolic. 

liczba uczestników ok. 60 osób 

Sylwester po 

chmurką 

Centrum Kultury Gminy Ełk było w tym roku 

organizatorem pierwszego Sylwestra pod chmurką. 

Zabawę zorganizowano w trzech miejscowościach 

Straduny, Ruska Wieś i Nowa Wieś. 

liczba uczestników ok.  120 osób 

 

W Centrum Kultury Gminy Ełk zarówno w Stradunach jak i Nowej Wsi Ełckiej oprócz 

wydarzeń opisanych w niniejszym sprawozdaniu, odbywały się zajęcia plastyczne i 

rękodzielnicze, instrumentalne, wokalne, świetlicowe zgodnie z harmonogramem. 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 274 234,93zł 

 

12.3. Świetlice wiejskie 

 

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

 Chojniak,  

 Kałęczyny,  

 Mostołty,  

 Mołdzie,  

 Mrozy Wielkie,  

 Regiel,  

 Rożyńsk,  

 Ruska Wieś,  

 Siedliska,  

 Lega,  

 Woszczele.  

 

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. 
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13. ZAKŁAD USŁUG GMINNYCH 

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną. Został powołany Uchwałą 

Nr LII/366/2017 Rady Gminy Ełk z 29 września 2017 roku. Przedsiębiorstwo zostało 

zarejestrowane 5 grudnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako jednoosobowa spółka Gminy Ełk 

pod nr KRS 0000706273. 

Podstawowym przedmiotem działalności jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie 

wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie nieczystości innych niż 

niebezpieczne, utrzymanie porządku na terenie Gminy Ełk, usługi związane z 

zagospodarowaniem terenów zieleni. 

W 2019 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu – 

Krzysztofa Kurzynowskiego.  

Schemat organizacyjny Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Spółka z o.o. 

 

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. ze względu na zadania, które wykonuje 

w zakresie, produkcji, uzdatniania i dostawy wody, a także odbioru i oczyszczania 

Zgromadzenie 
Wspólników  

(ZW)

Rada 
Nadzorcza 

(RN)

Prezes 
Zarządu 

(PZ)

Dział Finansowo -
Księgowy 

(FN)

Główny Księgowy 
(FN)

Stanowiska pracy ds. 
finansowo-kadrowych

Stanowiska pracy ds. 
naliczeń, opłat, 

windykacji i obsługi 
klienta

Dział Gospodarki 
Komunalnej 

(GK)

Kierownik  ds. 
gospodarki 

komunalnej (GK)

Wieloosobowe 
stanowisko pracy ds. 

remontowo-
budowlanych

Wieloosobowe 
stanowisko pracy ds. 

remontowo-
budowlanych

Dział Wodno -
Kanalizacyjny 

(WK)

Kierownik ds.
wodno-

kanalizacyjnych 
(WK)

Wieloosobowe 
stanowisko ds, 

funkcjonowania sieci 
wodno-kanalizacyjjnej

Stanowisko ds. 
technicznych

Stanowisko ds. 
BHP

(BHP)

Informatyk

(INF)
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ścieków na terenie Gminy Ełk jest jednostką organizacyjną wykonującą usługi na 

rzecz społeczeństwa. 

Do podstawowych zadań ZUG Ełk w roku 2019 należało: 

• zapewnienia ciągłości dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

• stałej poprawy jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym 

poprawy jakości dostarczanej wody, 

• utrzymanie w sprawności systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Ełk, łącznie z przepompowniami strefowymi, 

• oczyszczanie ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków Lega-Chełchy, 

• pełnienie całodobowych dyżurów pogotowia wodno – kanalizacyjnego, 

• wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych. 

W zakresie dokumentacji technicznej w 2019 roku: 

Wydano 205 decyzji z określeniem warunków technicznych na przyłączenie się do 

sieci wod-kan. Uzgodniono 86 projektów przyłączy wod-kan, z czego ZUG wykonał:  

Lp. Usługa Rok 2018 Rok 2019 

1 Przyłącza wod-kan 24 13 

2 Przyłącza wodociągowe 24 59 

3 Przyłącza kanalizacyjne 4 9 

 

W roku sprawozdawczym wykonano o 29 (35%) przyłączy więcej niż w roku 2018. 

 

13.1. Inwestycje Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w 2019 roku. 

 

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w 2019 roku poniósł na inwestycje 

nakłady w wysokości 1 853 977,73 zł netto. 

Wykaz inwestycji w 2019 roku: 

 Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Chełchy- Lega-Sędki I etap 
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Budowa w/w inwestycji miała na celu wyłączenie przestarzałych i słabo działających 

oczyszczalni ścieków w m. Lega i Chełchy. Na długości ponad 5 kilometrów wykonano 

32 studnie i 6 studzienek odpowietrzających, a także oddano do użytku 5 

przepompowni ścieków. W październiku 2019r. inwestycja została oddana do użytku. 

Koszt inwestycji to 1 565 502,74 zł netto. Realizowana była ze środków własnych 

ZUG. 
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 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z nową przepompownią w 

miejscowości Wityny. 

W miejscowości Wityny została wyłączona przepompownia ścieków, która była w 

złym stanie technicznym, dodatkowo znajdowała się na terenie prywatnym. Nowa 

przepompownia została posadowiona na terenie gminnym. Zostały położone nowe 

rury kanalizacyjne na odcinku ok. 135 m. Inwestycja realizowana był ze środków 

własnych ZUG-u i kosztowała 69 906,53 zł netto. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają wykonywane prace. 

 

 

 

 

Nowa zasuwa w Witynach. 
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Nowa przepompownia 

Wityny. 

 

 

 

 

 

 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Siedliska działka 146. 

Inwestycja była konieczna, ponieważ istniejący wodociąg był wykonany z żeliwnych 

rur, które były przyczyną częstych awarii. Wykonano nowy rurociąg o dł. 378 m. 

Inwestycja realizowana była ze środków własnych ZUG i kosztowała 106 668,50 zł 

netto. 
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 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Buczki ul. Sielska. 

Wykonano 148m kanalizacji sanitarnej oraz 168m sieci wodociągowej w m. Buczki. Po 

wykonaniu w/w inwestycji przybyło nowych odbiorców na dostawę wody i 

odprowadzenie ścieków. Inwestycja kosztowała 79 884,85 zł netto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modernizacja przepompowni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej na ul. 

Wyszyńskiego  

Modernizacja była potrzebna, ponieważ wcześniejsza przepompownia miała 

skorodowane układy techniczne oraz nie było podglądu prac pomp na monitoringu. Po 

modernizacji został zamontowany monitoring oraz nowa szafa elektryczna. Koszt 

inwestycji 32 015,11 zł netto. 

Przed modernizacją 
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Po modernizacji  

 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Bartosze 

W IV kwartale 2019 roku Spółka zaczęła prace inwestycyjne związane z budową 

sieci wod-kan w m. Bartosze. Do końca 2019 roku wykonano 70 m sieci 

kanalizacyjnej i 30 m sieci wodociągowej.  
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13.2. Działalność komunalna ZUG 

 

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. zajmuje się również utrzymaniem 

czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do 

zadań własnych Gminy Ełk. 

Spółka w roku 2019 podpisała umowę na utrzymanie bieżące zieleni na 

terenie Gminy Ełk. W ramach umowy wykonywała prace w zakresie: 

• grabienia terenów zielonych, 

• ochrony roślin poprzez zwalczanie chorób, szkodników i pasożytów, 

• przycinaniu drzew i krzewów, 

• sadzeniu i uzupełnianiu brakujących roślin, 

• odchwaszczanie terenu, 

• pielęgnowaniu trawników, 

• podlewaniu roślin, w przypadku długotrwałego okresu suszy, 

• porządkowanie terenu ze śmieci, gałęzi, 

• utrzymanie terenów przystanków  

• konserwacja przepustów drogowych. 

 

W ramach umowy zostały wykonane wiaty przystankowe. 
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W ramach umowy z gminą zostały zamontowane znaki drogowe oraz słupki pasa 

drogowego na terenie Gminy Ełk. 

 

 

  

 

 W ramach umowy z Gminą pracownicy ZUG zamontowali 12 tablic 

informacyjnych z mapą miejscowości, tablice zostały zamontowane m.in. w 

Suczkach, Milukach, Nowej Wsi Ełckiej. Plan zawiera naniesione budynki 

mieszkalne wraz z numerami domów, oznaczenia istotnych punktów w 

miejscowości, drogi z podziałem na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
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Nowe tablice informacyjne zamontowane zostały m.in. w Bobrach, Guzkach, 

Karbowskich, Milukach, Oraczach, Rostkach Bajtkowskich, Rymkach. 

 

Nad Łaśmiadami chętnie wypoczywają latem nie tylko mieszkańcy Sajz, ale również 

ełczanie i turyści, dlatego na zlecenie Gminy Ełk Spółka wykonała pomost, który ma 

konstrukcję w kształcie litery „T”, z czego dłuższa część ma 16 m długości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach umowy z Gminą Ełk Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk wykonał budowę 

chodnika w miejscowości Lega. 
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W ramach zadania z Funduszu Sołeckiego „Budowy Wiat na terenie Gminy Ełk” ZUG 

wykonał i zamontował funkcjonalne i eleganckie wiaty umożliwiające wygodną 

rekreację na świeżym powietrzu, a jednocześnie dającą komfortową osłonę przed 

intensywnym światłem słonecznym lub deszczem. 
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14.  WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Współpraca w 2019 roku była bardzo owocna. 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert:  2 

2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach:  10 

3. Liczba złożonych ofert  na realizację zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert: 0 

4. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 7 

5. Liczba organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej: 

6 

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację 

zadań publicznych: 59 270,00 zł 

7. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizację w realizację 

zadań publicznych, w tym środków pozyskanych z  innych źródeł niż budżet Gminy 

Ełk: ogółem (całkowity koszt zadań): 111 816,49 zł w tym środki pozyskane z innych 

źródeł, środki  

finansowe własne oraz koszty pokryte z wkładu osobowego (bez środków z budżetu 

Gminy Ełk): 52 546,49 zł. 

 

Lp

. 

Nr i data 

zawarcia 

umowy 

Realizator Nazwa zadania 

Wysokość 

udzielonej 

dotacji 

Czas 

realiza

cji 

zadani

a 

Termin 

złożenia 

sprawozda

nia 

1. 

34/2019 

z dn. 

08.03.2019 

r. 

Stowarzyszeni

e Pomocy 

Humanitarnej 

im. Św. 

Łazarza 

z siedzibą w 

Ełku 

ul. 3 Maja 10 

19-300 Ełk 

 

Świadczenie 

specjalistycznych 

usług 

opiekuńczych w 

zakresie opieki 

społecznej 

23 000,00 

zł 

od 

01.04.

2019 r. 

do 

31.12.

2019 r. 

do 

30.01.2020 

r. 
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2. 

35/2019 

z dn. 

08.03.2019 

r. 

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 2019 

10 000,00 

zł 

od 

08.03.

2019 r. 

do 

30.09.

2019 r. 

do  

29.10.2019 

r. 

3. 

80/2019 

z dn. 

28.05.2019 

r. 

Klub 

Jeździecki 

Kawalkador 

Janisze 4 

19 – 300 Ełk 

 

 

„Hubertus 2019” 4 120,00 zł 

od 

01.06.

2019 r. 

do 

28.09.

2019 r. 

do 

27.10.2019 

r. 

 

4. 

84/2019 

z dn. 

28.05.2019 

r. 

Stowarzyszeni

e 

Przystań 

Szeligi – 

Buczki 

Siedliska 21A 

19-300 Ełk 

„Organizacja 

zajęć sportowych 

podczas 

wypoczynku” 

 

6 000,00 zł 

od 

15.06.

2019 r. 

do 

31.08.

2019 r. 

do 

30.09.2019 

r. 

5. 

83/2019 

z dn. 

28.05.2019 

r. 

Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Szeligach 

Jednostka 

Ratownictwa 

Wodnego 

ul. Kolejowa 

10A 

19-300 Ełk 

„Ocalić od 

zapomnienia” – 

szlakiem 

cmentarzy 

wojennych Gminy 

Ełk 

7 000,00 zł 

od 

01.06.

2019 r. 

do 

10.07.

2019 r. 

do 

09.08.2019 

r. 
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6. 

81/2019 

z dn. 

28.05.2019 

r. 

Stowarzyszeni

e  

Sportowe 

Pasje 

ul. Kościuszki 

27c 

19 – 325 

Straduny 

„Żeglarska Gmina 

Ełk 2019” 
6 300,00 zł 

od 

01.06.

2019 r. 

do 

30.09.

2019 r. 

do 

29.10.2019 

r. 

7. 

100/2019 

z dn. 

27.06.2019 

r. 

Stowarzyszeni

e 

„Stajnia 58” 

Siedliska 58 

19 – 300 Ełk 

„Koń jaki jest, … 

nie … każdy 

widzi. Edycja 

2019” – 

upowszechnianie 

aktywności 

fizycznej wśród 

mieszkańców 

Gminy Ełk” 

 

2 850,00 zł 

od 

01.08.

2019 r. 

do 

30.10.

2019 r. 

do 

29.11.2019 

r. 

 

 

Ad. 1. Całkowity koszt zadania: 25 800,00 zł, wkład własny:    2 800,00 zł 

Ad. 2. Całkowity koszt zadania: 13 600,00 zł, wkład własny:    3 600,00 zł 

Ad. 3. Całkowity koszt zadania:   9 685,00 zł, wkład własny:    5 565,00 zł 

Ad. 4. Całkowity koszt zadania:  33 150,00 zł, wkład własny: 27 150,00 zł 

Ad. 5. Całkowity koszt zadania:    9 040,00 zł, wkład własny:   2 040,00 zł 

Ad. 6. Całkowity koszt zadania:    9 900,00 zł, wkład własny:   3 600,00 zł 

Ad. 7. Całkowity koszt zadania:   10 641,49 zł, wkład własny:  7 791,49 zł 
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15. RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

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

organ konsultacyjno-opiniodawczy Wójta Gminy Ełk. Na cyklicznych spotkaniach kilka 

razy w  roku poruszane są tematy dotyczące, rozbudowy wodociągów,  kanalizacji oraz 

dróg na terenie Gminy Ełk. Omawiane są również bieżące problemy  przedsiębiorców 

oraz  propozycje w ich rozwiązywaniu. Na posiedzenia Rady Przedsiębiorczości 

zapraszani są przedstawiciele polskiego rządu. W 2019 roku na jednym ze spotkań  

Rady Przedsiębiorczości gościł Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Pan Gustaw Marek Brzezin. Na spotkaniu wspólnie z Wójtem Gminy Ełk zostały 

podsumowane dotychczas zrealizowane wspólnie inwestycje, zwłaszcza w zakresie 

infrastruktury drogowej oraz omówione zostały też plany rozwojowe na najbliższe lata. 

 

16. PRIORYTETY NA ROK 2020 

 

Priorytetami na kolejny rok w Gminie Ełk są:  

 

 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. 

 sukcesywna realizacja zadań, kładąc szczególny nacisk na modernizacje dróg 

i przy tym remonty chodników jak również usprawnianie systemu gospodarki 

odpadami oraz budowę i modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ełk.  
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17. UCHWAŁY RADY GMINY GŁK 

 

W 2019 Rada Gminy Ełk podjęła ponad 120 Uchwał: 

Lp. UCHWAŁA WYKONANIE 

UCHWAŁY 

1. Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ełk 

WYKONANO 

2. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w 

Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów 

WYKONANO 

3. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 roku w sprawie podwyższenia pomocy społecznej dla 

osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

4. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie 

posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

5. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

6. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Ełk 

WYKONANO 

7. Uchwała Nr V/2019/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ełk 

WYKONANO 

8. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

9. Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 
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10. Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu 

WYKONANO 

11. Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystępowania do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych 

Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, 

Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka 

WYKONANO 

12. Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 12 lutego 2019 

r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Punktu 

Przedszkolnego w Rożyńsku 

WYKONANO 

13. Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie zaliczenia działki nr 147/11 do drogi gminnej 

nr 177113N 

WYKONANO 

14. Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 

2019 

WYKONANO 

15. Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego 

dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Suczki 

WYKONANO 

16. Uchwała Nr VVII/38/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

17. Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

18. Postanowienie Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w 

sprawie odrzucenia odwołania od nieprzyznania stypendium 

artystycznego 

WYKONANO 

19. Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Ełk z 28 marca 2019 r. 

w sprawie likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego w 

Rożyńsku 

WYKONANO 

20. Uchwała Nr CIII/41/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolengo, zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono 

WYKONANO 
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stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 

Karty Nauczyciela 

21. Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny 

Gmina Ełk 

WYKONANO 

22. Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 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 

23. Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk  

WYKONANO 

24. Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

25. Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu 

WYKONANO 

26. Uchwała     Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

27. Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

28. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej 

Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej 

WYKONANO 

29. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady Gminy Ełk 

WYKONANO 

30. Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r, w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ełk 

WYKONANO 

31. Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

WYKONANO 
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32. Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4 kwietnia 

2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

WYKONANO 

33. Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

WYKONANO 

34. Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia w drodze 

porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, 

kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy 

Ełk 

WYKONANO 

35. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 

okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Ełk 

WYKONANO 

36. Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Ełk 

WYKONANO 

37. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

38. Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych 

straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 

Pożarną oraz zasad jej wypłacania 

WYKONANO 

39. Uchwała Nr X/60/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu 

WYKONANO 

40. Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

41. Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 maja 2019 

r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. budowy drogi 

ekspresowej S-16 Mrągowo-Orzysz-Ełk 

WYKONANO 
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42. Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 maja 2019 

r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

43. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 maja 2019 

r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

44. Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4 czerwca 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

45. Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4 czerwca 

2019 r. w sprawie mian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

46. Uchwała Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ełk wotum 

zaufania 

WYKONANO 

47. Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy Ełk i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 

2018 r. 

WYKONANO 

48. Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Ełk 

WYKONANO 

49. Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. zmieniająca uchwałę 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 wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 

Karty Nauczyciela 

WYKONANO 

50. Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wyplatę 

dodatku energetycznego 

WYKONANO 
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51. Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg 

gminnych 

WYKONANO 

52. Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w części wsi Bartosze 

oraz Barany Gmina Ełk 

WYKONANO 

53. Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

54. Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

55. Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 

2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii 

o zgłoszonych kandydatach na ławników 

WYKONANO 

56. Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 

2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Bienie z 

sołectwem Chrzanowo 

WYKONANO 

57. Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 

2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Janisze z 

sołectwem Przytuły 

WYKONANO 

58. Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 

2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Buczki 

oraz Koziki Gmina Ełk 

WYKONANO 

59. Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 

obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, 

obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

60. Uchwała Nr XIV/83/2019 ady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie 

Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 

565/1 oraz w obrębie Chruściele, obejmującego działki o nr 

ewid. 20 i 22 

NIE 

WYKONANO 
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61. Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Ełk 

WYKONANO 

62. Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 

2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów w wynagrodzenia za inkaso 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

63. Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 

2019 r w sprawie zmian Wieloletnie Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

64. Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

65. Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Ełku na okres kadencji 2020-2023 

WYKONANO 

66. Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Nowa Wieś 

Ełcka, zwanego „Ełk-Kajki, Nowowiejska” 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

67. Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach 

Oracze Gmina Ełk 

WYKONANO 

68. Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego 

w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez 

mieszkańców gminy Ełk 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

69. Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

70. Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 r. 

WYKONANO 

71. Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy 

Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników 

WYKONANO 
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wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

a także wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego 

72 Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Mosty 

biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok!” w ramach 

programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska 

INTERRWG V-A 

WYKONANO 

73 Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. 

„Aktywne dzieci=zdrowe dzieci” w ramach programu 

współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A 

WYKONANO 

74 Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 

2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej Piaski 

WYKONANO 

75 Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady gminy Ełk z dnia 26 września 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta 

Gminy Ełk 

WYKONANO 

76 Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

77 Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

WYKONANO 

78 Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 

2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ełk do 

Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 

WYKONANO 

79 Uchwała Nr XVII/102/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 16 

października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

80 Uchwała Nr XVII/103/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 16 

października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 

na 2019 rok 

WYKONANO 

81 Uchwała Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek 

WYKONANO 
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pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa 

Janisze do sołectwa Przytuły oraz nadania statutu sołectwu 

Przytuły 

82 Uchwała Nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek 

pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie 

do sołectwa Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu 

Chrzanowo 

WYKONANO 

83 Uchwała Nr XVIII/106/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Buczki Gmina Ełk 

WYKONANO 

84 Uchwała Nr XVIII/107/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania 

ścieków 

WYKONANO 

85 Uchwała Nr XVIII/108/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 

WYKONANO 

86 Uchwała Nr XVIII/109/2019 Rady gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 

na 2019 rok 

WYKONANO 

87 Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2019 

Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r., poprzez wyłączenia 

z zakresu opracowania terenu położonego w gminie Ełk, w 

obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 

NIE 

WYKONANO 

88 Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów 

położonych w gminie Ełk, obręb Oracze, obejmujących działki 

nr 564, 565/1 i 582/1 oraz obszaru położonego w obrębie 

Siedliska, obejmującego działkę o nr ewid. 94 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

89 Uchwała Nr XVIII/112/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy 

Ełk 

WYKONANO 

90 Uchwała Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. zmieniająca załącznik graficzny do 

Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 

2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

WYKONANO 
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sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych 

Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, 

Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka 

91 Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 

października 2019 r. w  sprawie zmiany Uchwały nr 

XIV/85/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wynagradzania za inkaso 

WYKONANO 

92 Uchwała Nr XIX/115/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 

2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2019-2033 

WYKONANO 

93 Uchwała Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

94 Uchwała Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 

2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ełk 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

95 Uchwała Nr XIX/118/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 

2019 r. w sprawie emisji obligacji 

NIE 

WYKONANO 

96 Uchwała Nr XX/119/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

WYKONANO 

97 Uchwała Nr XX/120/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiary podatku rolnego 

WYKONANO 

98 Uchwała Nr XX/121/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 

WYKONANO 

99 Uchwała Nr XX/122/2019 Rady gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

WYKONANO 

100 Uchwała Nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych 

WYKONANO 

101 

 

Uchwała Nr XX/124/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 

oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

WYKONANO 
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Gmina Ełk lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

102 Uchwała Nr XX/125/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel 

Gmina Ełk 

WYKONANO 

103 Uchwała Nr XX/126/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Przykopka Gmina Ełk 

WYKONANO 

104 Uchwała Nr XX/127/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ełk na lata 2019 - 2033 

WYKONANO 

105 Uchwała Nr XX/128/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

106 Uchwała Nr XX/129/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/52/2019 z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

WYKONANO 

107 Uchwała Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

WYKONANO 

108 Uchwała Nr XXII/131/2019 Rady Gminy Ełk z dnia17 grudnia 

2019 r. 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na 

lata 2020-2036 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

109 Uchwała Nr XXII/132/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok 

WYKONANO 

110  Uchwała Nr XXII/133/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Ełk na rok szkolny 2019/2020 

WYKONANO 

111 Uchwała Nr XXII/134/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/2019 Rady 

Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie 

połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na 

przyłączeniu sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz 

nadania statutu sołectwu Przytuły 

WYKONANO 

112 Uchwała Nr XXII/135/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady 

WYKONANO 
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Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie 

połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na 

przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz 

nadania statutu sołectwu Chrzanowo 

113 Uchwała Nr XXII/136/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie 

zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki 

WYKONANO 

114 Uchwała Nr XXIII/137/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ełk na lata 2019 -2033  

WYKONANO 

115 Uchwała Nr XXIII/138/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok 

WYKONANO 

116 Uchwała Nr XXIII/139/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/474/2018 Rady 

Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

WYKONANO 

117 Uchwała Nr XXIII/140/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa 

Wieś Ełcka Gmina Ełk 

WYKONANO 

118 Uchwała Nr XXIII/141/2019 Rady Gminy Ełk  z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Ełk na 2020 r. 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

119 Uchwała Nr XXIII/142/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk 

na 2020 rok 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

120 Uchwała Nr XXIII/143/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

W TRAKCIE 

REALIZACJI 

121 Uchwała Nr XXIII/144/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ełku 

WYKONANO 
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NOTATKI 


