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Wstęp 
 
 

 
 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Burmistrz Zalewa przedstawia raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2018. 

 

Raport jest zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji pozyskanych                          

z zasobów Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz jednostek organizacyjnych, 

przetworzonych na potrzeby opracowania tego dokumentu. 

 

W roku 2018 w Gminie Zalewo obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne: 

 

1. „Strategia Rozwoju Gminy Zalewo”, zaktualizowana Uchwałą Nr XVIII/144/15 

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2015r. 

2. „Plan Rozwoju Lokalnego  Gminy Zalewo na lata 2004-2025”, zaktualizowany 

Uchwałą Nr XXII/163/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lutego 2016r.                   

( z późniejszymi zmianami ). 

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Zalewo – Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 

2015r.  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo. Studium rozpoznaje aktualną 

sytuację gminy, istniejące uwarunkowania oraz formułuje kierunki rozwoju                   

i zagospodarowania przestrzennego gminy, a także podstawowe zasady polityki 

przestrzennej. 
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I. Gmina Zalewo, demografia 
 
 
 

1. Gmina Zalewo zajmuje powierzchnię 254 km2. 
 
Gmina Zalewo położona jest w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego,                   
w powiecie iławskim, 73 km od Olsztyna i 52 km od Elbląga. Obszarowo znajduje się                      
w obrębie krainy zwanej Pojezierzem Iławskim. 

 
Terytorialnymi sąsiadami Gminy Zalewo są:  

 od północy i północnego wschodu -  gmina Małdyty,  
 od południa  - gmina wiejska Iława,  
 od zachodu  - gmina Dzierzgoń,  
 od wschodu  - gmina Miłomłyn.  
 od południowego zachodu  - gmina Susz 

 
Przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka nr 519, łącząca gminę z drogą krajową  S 7 
(Warszawa – Gdańsk) w miejscowości Małdyty. 
 
 

 
 

Rys.  – Mapa  - Zalewo - lokalizacja. 
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Gmina Zalewo stanowi jednostkę samorządową położoną wokół miasta Zalewo. Pod względem 
administracyjnym w Gminie funkcjonują 22 sołectwa i 4 osiedla:  
 

 

Sołectwo 

 
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: 

BAJDY BAJDY 

BARTY BARTY, POZORTY, TARPNO 

BĄDKI BĄDKI 

BORECZNO BORECZNO, ŚLIWA 

DAJNY DAJNY, SADŁAWKI 

DOBRZYKI 
DOBRZYKI, BEDNARZÓWKA, JEZIERCE, 

KIEMIANY, KOZINY, POLAJNY 

GAJDY GAJDY 

GIRGAJNY GIRGAJNY 

DUBA DUBA, HUTA WIELKA 

JANIKI WIELKIE JANIKI WIELKIE, JANIKI MAŁE, 

JAŚKOWO JAŚKOWO 

JERZWAŁD JERZWAŁD, LIKSZANY, RUCEWO 

KUPIN KUPIN 

MATYTY MATYTY 

MAZANKI MAZANKI 

MIĘDZYCHÓD 
MIĘDZYCHÓD, SKITŁAWKI, SURBAJNY, 

RUDNIA 

UROWO UROWO, MURAWKI, NOWE CHMIELÓWKO 

RĄBITY RĄBITY, ZATYKI 

PÓŁWIEŚ PÓŁWIEŚ 

WIEPRZ WIEPRZ, GUBŁAWKI, KARPOWO, POMIELIN 

WIELOWIEŚ WIELOWIEŚ, MOZGOWO 

WITOSZEWO WITOSZEWO 

OSIEDLE  CENTRUM ZALEWO 

OSIEDLE  CZTERY PORY  

ROKU 
ZALEWO 

OSIEDLE  KOŚCIELNE ZALEWO 

OSIEDLE  WILEŃSKIE ZALEWO 
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Rys.  - Mapa – Gmina Zalewo. 
 
 
Liczba mieszkańców Gminy   - 6.877 osób 
Liczna mieszkańców miasta Zalewo  - 2.190 osób 
 
 
 

2. Liczba i struktura ludności: 

 
Na terenie Miasta i Gminy Zalewo mieszka 6877 osób (stan na 31 grudnia 2018 roku). 

Liczba mieszkańców w ostatnich latach spada. Przyczyną tego spadku jest malejąca liczba 
urodzeń w stosunku do zgonów oraz przemieszczenia ludności poza obszar gminy Zalewo,                   
ze zdecydowaną przewagą liczby wymeldowań nad zameldowaniami. 

Przyrost naturalny w 2018r. jest ujemny i utrzymuje się na podobnym poziomie                              
z niewielkimi wahaniami,  porównując obszar terenu miasta i gminy.  
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Lata Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 
2018r. 61 81 -20 

 
 
Podstawowe dane, dotyczące ludności gminy przedstawiono w poniższych tabelach. 
 
Tabela 1.  Liczba ludności w gminie Zalewo na koniec 2018 roku  
 

Ludność 
Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km2 

6877 3418 3459 27,07 

 
Na uwagę zasługuje fakt, że ogólna liczba kobiet i mężczyzn na terenie miasta i gminy jest 
porównywalna. Biorąc pod uwagę strukturę wiekową ludności, okazuje się, że występuje 
niewielka przewaga mężczyzn w większości przedziałów wiekowych. Wyjątek stanowi przedział 
odnoszący się do wieku poprodukcyjnego, gdzie zdecydowaną większość stanowią kobiety. 
Podobna tendencja utrzymuje się jeśli porównamy ludność miasta i gminy odrębnie.  
 
Innym czynnikiem wyróżniającym gminę jest niewielka gęstość zaludnienia,  
około pięciokrotnie niższa od średniej krajowej (według danych GUS w 2018r. gęstość 
zaludnienia w Polsce 123 osoby na km2). 
 
Tabela 2. Największe skupiska ludności na terenie gminy 
 

Lp Miejscowość Ogółem liczba mieszkańców 
1 Zalewo 2190 
2 Dobrzyki 365 
3 Półwieś 357 
4 Jerzwałd 292 
5 Boreczno 270 
6 Girgajny 210 
7 Kupin 205 
8 Barty 203 
9 Jaśkowo 194 

10 Bajdy 181 

 
 
 
Tabela 3. Przemieszczenia ludności w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 
 

Lata Zameldowania Wymeldowania 
2018r. 185 257 
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Wykres 1. Podział ludności miasta i gminy według grup wiekowych w 2018r.  
 

 
 
 
Wykres 2. Ludność w mieście i gminie z podziałem na płeć 
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Wykres 3. Ludność gminy w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i 
poprodukcyjny 
 

 
 

W wyniku niższego przyrostu naturalnego  społeczeństwo gminy Zalewo, podobnie                
jak całego kraju powoli się starzeje. Jak wynika z powyższych wykresów najwięcej ludności 
znajduje się w przedziałach wiekowych od 40 do 59  roku życia,  ale i drugi przedział wiekowy 
dotyczący okresu powyżej 60 roku jest równie liczny, co potwierdza  tezę o starzeniu się 
społeczeństwa. Wprawdzie największy procent społeczeństwa znajduje się w wieku 
produkcyjnym, ale najliczniejszą grupę w nim stanowią osoby powyżej 40 roku życia.  
 
Struktura wiekowa gminy Zalewo – średni wiek: 39,8 
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II. Finanse gminy 
 

Uchwalony budżet gminy na 2018 r. zakładał plan dochodów w wysokości 30.050.000,00 
zł, a plan wydatków w kwocie 33.320.000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty 33.167.488,61 
zł, to jest o kwotę 3.117.488,61 zł w tym: 
1. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 5.000.914,12 z tytułu: 

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 1.154.443,86 zł, w tym: pomoc 
materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 99.900,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 
18.921,00 zł, dożywiane dzieci w szkołach 64.730,00 zł, wychowanie przedszkolne 
108.230,00 zł,  usługi opiekuńcze 8.691,00 zł, rządowy program rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 28.000,00 zł, 
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa 
drogowego 645.401,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego 2017 roku 88.401,86 zł, zasiłki stałe 11.302,00 zł, funkcjonowanie MOPS-u 
20.567,00 zł, dotacja z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu 
pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Zalewo 60.300,00 zł, 

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                            
o 1.499.328,63 zł, w tym: program Karta Dużej Rodziny 236,00 zł, zwrot podatku 
akcyzowego dla rolników 749.682,53 zł, dodatek energetyczny 232,00 zł, wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 79.163,10 zł, finansowanie 
kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców MOPS 261,00 zł, Program 
500 +  221.931,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia  z funduszu alimentacyjnego 
54.048,00 zł, Program Dobry Start 320.890,00 zł, zadania zlecone w Urzędzie Miejskim 
w Zalewie 14.011,00 zł, wybory samorządowe 58.874,00 zł, 

c) dotacji ze środków Unii Europejskiej – Projekt „Edu Starter” 743.777,63 zł, 
d) subwencji oświatowej 138.887,00 zł, 
e) dochodów własnych o 175.641,00 zł, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd 100.808,00 

zł, wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł, wpływy z podatku                     od 
czynności cywilnoprawnych 43.233,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 25.000,00 zł, 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 600,00 zł,  

f) pozostałych środków o 1.288.836,00 zł, w tym: środki z WFOŚ i GW na usuwanie 
azbestu 3.109,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację 
projektów: Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno 
i Girgajny  16.000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 
innych źródeł  – bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” 1.269.727,00 
zł. 

2. dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 1.883.425,51 zł, z tego: dotacja 
celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie 802.254,00 zł, 
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy i Przebudowa drogi gminnej                        
Nr G000052 Dobrzyki – Koziny 123.589,00 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne                
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i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 296.587,00 zł, dotacja celowa na składki                   
na ubezpieczenie zdrowotne 15.177,00 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 16.781,00 zł, dotacja 
na Program 500+ 415.466,00 zł, dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach 
świadczeniobiorców MOPS 80,00 zł, dotacja na dodatek energetyczny 39,00 zł, dotacja na 
dożywianie 26.000,00 zł, dotacja - Program Dobry Start 41.230,00 zł, dotacja               z Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Wykonanie punktu  do selektywnej 
zbiórki odpadów w miejscowości Girgajny 8.000,00 zł,  wpływy z różnych dochodów 68.222,51 
zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości70.000,00 zł. 

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zwiększono o 4.807.624,12 zł i wynosi 
38.127.624,12 zł. 

Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano 
Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji 
celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu. 

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo. Dochody gminy 
za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 31.512.170,56 zł na planowane 
33.167.488,61 zł, tj. w 95,0 %. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 
35.059.349,30 zł na planowane 38.127.624,12 zł, co stanowi 92,0 %. Wobec powyższego okres 
sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 3.547.178,74 zł (dochody niższe                      
od wydatków), przy planowanym deficycie na koniec roku 4.960.135,51 zł.  

Osiągnięte przychody budżetu gminy to 6.167.725,51 zł, w tym: 
a) kredyty i pożyczki w wysokości 4.438.498,07 zł: 
- kredyt z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie 4.438.498,07 zł na planowany 
deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów             
i pożyczek, 

b) wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.729.227,44 zł. 
  Rozchody budżetu wyniosły 1.207.590,00 zł i dotyczyły spłat rat zaciągniętych kredytów  
i pożyczek. 
  Przychody budżetu gminy za rok budżetowy są wyższe od rozchodów                               
o 1.412.956,77 zł i po pokryciu deficytu stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie 
gminy na 2019 r.    

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wynoszą 16.075.028,94 zł, co stanowi 51,0 % wykonanych  dochodów za 2018 r.  
      Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług (rachunki za energię elektryczną, 
opłaty telefoniczne za miesiąc grudzień z terminem płatności w 2019 r.) oraz zobowiązania z 
tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia  rocznego za 2018 r. /trzynastka/ i pochodnych 
od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 807.461,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.861.758,95 zł i stanowią             
5,9 % wykonanych dochodów ogółem, z czego wymagalne to 1.841.742,53 zł, na które składają 
się głównie zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu funduszu 
alimentacyjnego. 

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły 
się o 164.572,76 zł i wynoszą 327.626,80 zł. 
Największe zaległości z tytułu podatków lokalnych wystąpiły w: 
- podatku od nieruchomości – 227.817,92 zł, tj. 6,9 % wpływów, 
- podatku rolnym – 68.580,72 zł, tj. 4,9 %  wpływów. 
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Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres 
objęty analizą to kwota 992.267,04 zł, w tym: 
- podatek od nieruchomości 895.500,63 zł, 
- podatek od środków transportowych 96.766,41 zł. 

  Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień to kwota  96.990,18 zł, w tym 
zwolnienia w podatku od nieruchomości 96.990,18 zł. Umorzona kwota zaległości                       
w podatkach to 6.434,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 4.544,13 zł, w podatku rolnym 
1.883,17 zł, w podatku leśnym 6,70 zł. 

Jak zaznaczono wykonane dochody ogółem to 31.512.170,56 zł (95,0 % planowanych), 
z tego osiągnięte  dochody bieżące to kwota 28.486.009,17 zł a dochody majątkowe 
3.026.161,39 zł. Główną pozycję zasilającą dochody bieżące stanowią dotacje celowe, 
wykonane w wysokości 10.058.319,40 zł. Wśród dotacji występują dotacje celowe  z budżetu 
państwa na realizację zadań własnych – na plan 870.376,01 zł wpłynęło  866.033,16 zł, czyli 
99,5 %, w tym: na zwrot części wydatków wykonanych  w ramach funduszu sołeckiego w 2017 
roku 30.626,01 zł, na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 
28.000,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 108.230,00 zł, 
na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.559,48 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 79.764,96 zł, 
na zasiłki stałe 193.510,35 zł,  na utrzymanie MOPS-u 117.538,36 zł, na usługi opiekuńcze 
8.514,00zł, na dożywianie dzieci w szkołach 158.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów 
99.900,00 zł, na wspieranie rodziny 26.390,00 zł. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z 
Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP 
Gminy Zalewo - plan 60.300,00 zł, wykonanie 59.946,48 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa 
na realizację zadań zleconych gminie – na plan 9.289.836,63 zł wpłynęło 9.059.273,52 zł, co 
stanowi   97,5 %, w tym: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 749.682,53 zł, na zadania 
realizowane przez MOPS 8.130.937,92 zł, na realizację zadań w administracji Urzędu 
Miejskiego 44.716,99 zł, na wybory samorządowe 54.773,70 na zakup podręczników               
dla uczniów  79.162,38 zł. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 
między j.s.t. – na planowane w wysokości 43.000,00 zł wpływy wynoszą 43.000,00 zł –  100,0 
%, (utrzymanie ulic powiatowych w mieście). Dotacje ze środków Unii Europejskiej – projekt Edu 
Starter realizowany przez jednostki oświatowe - plan 743.777,63 zł, wykonanie 30.066,24 zł. 
Druga pozycja wśród dochodów bieżących to dochody własne 9.850.092,33 zł (96,6 % planu). 
Subwencja ogólna stanowi 30,0 % wykonanych dochodów bieżących i wynosi 8.558.414,00 zł. 
Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 19.183,44 zł. 
Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne. 
W 2018 roku ich wysokość planowana była na poziomie 1.569.277,85 zł  a wykonanie wyniosło 
1.598.985,85 zł (101,9 % planu). Wśród dotacji na inwestycje mieszczą się: 

 dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 202.932,00 zł na zadania: Budowa 
infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba, Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba, 

 dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.280.278,00 na zadania: Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Jerzwałd oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego,   

 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektów: Przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Witoszewo 50.000,00 zł, Wykonanie punktu                     
do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno 8.000,00 zł, 
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 dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego w 2017 roku 57.775,85 zł. 

Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody własne. Są to dochody ze sprzedaży 
majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.                         
Ich wysokość planowana była na poziomie 536.056,00 zł. Dochody te zrealizowano                    
w wysokości 157.449,47 zł,  co stanowi 29,4 % planu. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 
lokal mieszkalny oraz 6 nieruchomości gruntowych za kwotę 156.486,12 zł.  Przekształcono 
również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – 963,35 zł. 
Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są pozostałe środki. Jest to bezzwrotna pomoc 
finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: Zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Żeromskiego w Zalewie w wysokości 1.269.726,07 zł. 

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 35.059.349,30 zł, co stanowi  92,0 % 
planowanych na 2018 r. 
W ogólnych wydatkach mieszczą się: 

1. wydatki bieżące, plan 28.639.808,27 zł, wykonanie 26.651.304,38 zł – 93,1 %, 
2. wydatki majątkowe, plan 9.487.815,85 zł, wykonanie 8.408.044,92 zł – 88,6 %. 

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury. 
Z budżetu gminy przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości 930.888,76 zł                    
co stanowi  3,5 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: dotacje podmiotowe          
dla instytucji kultury 796.985,33 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów 
z j.s.t. 500,00 zł (porozumienie z Gminą Ostróda - utrzymanie psów w schronisku), dotacja 
podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 133.403,43 zł. 

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 24,0 % wydatków ogółem. W wykonanych 
wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki inwestycyjne w kwocie 8.161.044,92 zł oraz 
pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 247.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych 
przekazano: 
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania ZDW w Olsztynie o nazwie 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika wraz  z przebudową 
istniejących zjazdów na odcinku Półwieś – Zalewo” 150.000,00 zł, 
- wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych - remont i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego - 
parkingu i ogrodzenia Posterunku Policji w Zalewie 40.000,00 zł, 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                     
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków 57.000,00 zł. 
W ogólnej kwocie wydatków w 2018 roku, znajdują się wydatki na projekty realizowane                     
z udziałem środków z UE, tj.: 

 budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba 
95.647,98 zł, 

 zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie 799,50 zł, 
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa 10.000,00 zł, 
 budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin 13.960,00 zł, 
 projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój 43.008,48 zł. 
W roku 2018 nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 
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III. Działalność inwestycyjna 
 

Gmina Zalewo stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie komfortu życia mieszkańców 
wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną. Aby przyśpieszyć realizację 
zaplanowanych działań i inwestycji staramy się pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych.  

W roku 2018 skutecznie wnioskowaliśmy i pozyskaliśmy blisko 2,7 mln zł na różnorodne 
przedsięwzięcia inwestycyjne o łącznej wartości ok. 4,2 mln zł. 

Na planowane wydatki majątkowe w wysokości 9 487 815,85 zł wykonanie wyniosło 
8 408 044,92 zł (88,6 % planu), w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 
8 161 044,92 zł (88,9 % planowanych wydatków na inwestycje).  

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zakupów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie 
1 2 3 
1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie   18.450,00 
2. Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy  0,00 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny  0,00 

4. Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba 95.647,98 
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa 10.000,00 
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin 13.960,00 
7. Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki 1.673,70 
8. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 519 w miejscowości Półwieś 0,00 
9. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty 0,00 

10. Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś gmina Zalewo 22.000,00 
11. Budowa chodnika w miejscowości Śliwa 156.823,13 
12. Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych w miejscowości Boreczno 193.657,30 
13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny  162.460,00 
14. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś 18.000,00 
15. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Półwieś 17.000,00 
16. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia 49.691,80 
17. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia 7.808,20 
18. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych 21.541,00 
19. Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie 393.327,51 
20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd  1.241.476,00 
21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego 937.895,67 
22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo 12.000,00 
23. Budowa ulicy Rolnej w Zalewie 346.450,00 
24. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin 9.083,45 
25. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin 21.916,55 
26. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka 0,00 
27. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd  0,00 
28. Wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi gminnej nr 145009N w miejscowości Huta Wielka 32.528,17 
29. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty  23.800,00 
30. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki  0,00 
31. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki  0,00 
32. Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy  20.045,62 
33. Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy  9.754,38 
34. Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny  0,00 
35. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód 63.650,00 
36. Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie 0,00 
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37. Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie 10.000,00 
38. Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie 6.662,00 
39. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd 31.611,05 
40. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki 44.464,50 
41. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Janiki Wielkie 15.000,00 
42. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie 17.589,00 
43. Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie 18.366,75 
44. Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie 6.150,00 
45. Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie 0,00 
46. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty 18.802,03 
47. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty 13.197,97 
48. Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki  0,00 
49. Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki  21.000,00 
50. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki 0,00 
51. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo  0,00 

52. Budowa parkingu w miejscowości Boreczno  0,00 

53. 
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia 

6.396,00 

54. Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie 0,00 
55. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin 8.645,00 
56. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki 8.645,00 

57. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie 1.566.648,00 

58. 
Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową 
kotłowni 

0,00 

59. Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie 24.257,67 
60. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie  799,50 
61. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty 52.345,00 
62. Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba 39.382,11 
63. Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba 1.000,00 
64. Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwsi 60.270,00 

65. 
Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w 
miejscowości Śliwa  

9.900,00 

66. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego w Borecznie 11.000,00 

67. 
Wykonanie podbudowy wraz z przyłączami do posadowienia kontenera mieszkalnego przy ulicy 
Rybackiej w Zalewie 

17.000,00 

68. Remont dachu budynku garażowego przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie 42.218,52 
69. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie 0,00 
70. Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie 185.607,16 
71. Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie 97.977,13 
72. Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie 87.739,60 
73. Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz 19.556,69 
74. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo  386.235,35 
75. Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno 16.697,10 
76. Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki 105.974,62 
77. Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie 56.915,39 
78. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa 19.754,09 
79. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa 1.500,00 
80. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo 24.526,10 
81. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie 1.500,00 
82. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki 56.787,08 
83. Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie  22.755,00 
84. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie 12.054,00 
85. Przebudowa schodów zewnętrznych  (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie 19.300,00 
86. Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie 14.567,00 
87. Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II 5.535,00 
88. Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie 49.996,79 

89. 
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola 
Miejskiego w Zalewie wraz z rozbiórką tarasu zewnętrznego 

0,00 

90. Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego 20.000,00 
91. Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie 13.766,85 
92. Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo 27.963,15 
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93. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 129.962,00 
94. Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd 10.000,00 
95. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś  0,00 
96. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie 69.986,11 
97. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz 0,00 
98. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie 0,00 
99. Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny 7.610,94 
100 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny 7.782,12 
101 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo 0,00 
102 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie 22.018,06 
103 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo 0,00 
104 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie 0,00 
105 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie 0,00 

106 
Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w 
Zalewie 

0,00 

107 
Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej 
w Zalewie 

22.018,06 

108 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie 24.232,06 
109 Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Półwieś 10.534,56 
110 Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo 52.191,00 
111 Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo 2.460,00 
112 Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty 8.307,34 
113 Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty 8.492,51 

114 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy 22.016,10 

115 Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo 26.531,10 
116 Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie 0,00 
117 Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno 24.115,00 
118 Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin 13.800,00 
119 Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo 51.000,00 
120 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie  0,00 
121 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rolnej i Morąskiej w Zalewie 100.000,00 
122 Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo 18.184,00 
123 Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo 17.384,00 
124 Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno 17.384,00 
125 Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo 21.080,00 
126 Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 20.172,00 
127 Remont świetlicy w miejscowości Rąbity 9.569,40 
128 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś 22.693,87 
129 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś 18.306,13 
130 Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd 17.148,19 
131 Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd 17.591,11 
132 Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity 14.967,49 
133 Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity 10.208,50 
134 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaśkowo 9.848,76 
135 Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy 32.250,75 
136 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki 24.045,00 
137 Budowa placów rekreacyjnych w Sołectwie Duba 13.760,00 
138 Wykonanie piłkołapów na boisku w miejscowości Jaśkowo 5.000,00 
139 Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny 7.389,06 
140 Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny 12.610,94 
141 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie 16.780,00 
142 Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie 22.916,10 
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Inwestycje – drogi 

  
 

Przebudowa drogi gminnej                         
w miejscowości Witoszewo 

Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Girgajny 

Budowa ulicy Jesiennej  
w Zalewie 

   
Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Urowo 
Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej     

w Zalewie 
Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Jerzwałd 

 

 

Inwestycje – zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

 
 

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego  
w Zalewie  Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd 
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Inwestycje – świetlice (remizy) 

  
 

Wykonanie podjazdu pod remizę  
OSP Dobrzyki  

Wykonanie podjazdu pod remizę  
OSP Janiki Wielkie 

Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej                   
w Półwsi 

 

 

Inwestycje – kultura i sport 

 
  

Budowa placu zabaw                              
w miejscowości Dajny 

Urządzenie terenu 
rekreacyjno-sportowego      
w miejscowości Jaśkowo 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na 
osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie 

 

 

Inwestycje – wodociągi i kanalizacja 

 

 
 

Budowa sieci wodociągowej Wieprz-
Gubławki z rozbudową stacji 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
przy ulicy Rolnej w Zalewie 
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uzdatniania wody w miejscowości 
Boreczno 

 

IV. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 
 
 

1. Mienie komunalne 
 
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 
majątkowych w 2018 roku: 

a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły: 156 486,12 zł, w tym: 

 sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,4240 ha, na kwotę 
131 936,12 zł, 

 sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 69,37 m2 na kwotę: 24 550,00 zł. 
b) Dochody z dzierżaw oraz najmu wyniosły: 237 747,95 zł., z czego: 

 dzierżawa gruntów na kwotę 156 991,37 zł., (88 obowiązujących umów na łączną 
powierzchnię: 18,8129 ha) 

 najem lokali użytkowych na kwotę 30 575,11 zł, 
 najem lokali mieszkalnych na kwotę 50 181,47 zł. 

c) Dochody z tytułu gruntów oddanych w użytkownie wieczyste: 
 32 899,08 zł. (149 użytkowników wieczystych)  

Działki przejęte nieodpłatnie od Skarbu Państwa-KOWR OT Olsztyn w 2018 r.:  

 122/20 o pow. 0,1040 ha, obręb. Wieprz, 
 135/168 o pow. 0,0725 ha, obręb Wieprz, 
 83/2 o powierzchni 0,0399 ha, obręb Półwieś, 
 87/25 o powierzchni 0,1605 ha, obręb. Wieprz. 

2. Gospodarka mieszkaniowa 
 
Dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w gminie Zalewo przedstawiono w poniższej tabeli:. 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość  

1. Liczba budynków mieszkalnych ogółem, w tym: 1480 

- Budynki mieszkalne komunalne (całe obiekty) 4 

- Budynki mieszkalne spółdzielcze _ 

- Budynki mieszkalne prywatne 1476 

2. Mieszkania komunalne  44 

3. Mieszkania socjalne 5 

 
 

3. Infrastruktura drogowa  
 
Sieć dróg publicznych na terenie gminy Zalewo obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. 46,64 
km. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość ta wynosiła z kolei 52,66 km.  
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 Długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na początku 2018 roku wynosiła 9,525 km,                      
co stanowiło 18,09 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku było to 11,457 km,                        
co stanowiło 21,76 %.  

 Długość dróg utwardzonych na początku 2018 roku wynosiła 25,411 km, co stanowiło 48,26 % 
wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku było to 24,129 km, co stanowiło 45,83 %. 

 Długość dróg gruntowych na początku 2018 roku wynosiła 17,717 km, co stanowiło 33,65 % 
wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku było to 17,067 km, co stanowiło 32,41 %. 
 

 

 
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie 
dróg publicznych, był następujący:  

 Nawierzchnia twarda ulepszona  stan zadowalający, 

 Nawierzchnia utwardzona  stan zadowalający, 

 Drogi gruntowe  stan niezadowalający, 
Długość ścieżek rowerowych na przestrzeni analizowanego okresu nie uległa zmianie i  wynosi 
0,9 km,  

Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane lub rozpoczęte w 2018 roku: 

 budowa chodnika w miejscowości Śliwa, 
 budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno, 
 przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny, 
 budowa ulicy Jesiennej w Zalewie, 
 budowa ulicy Rolnej w Zalewie, 
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 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd, 
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego, 
 wykonanie ciągów komunikacyjnych w ramach zadania pn. zagospodarowanie terenu                 

przy ulicy Żeromskiego w Zalewie, 
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo, 

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 5 384 972,96 zł, przy czym wysokość 
dofinansowania zewnętrznego wyniosła: 2 600 004,07 zł. 

W ramach w/w inwestycji wykonano / przebudowano:  

 

5,29 km 
dróg 

 

0,34 km 
chodników 

 

56 szt. 
punktów 
oświetleniowych 
typu LED 

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 306 834,24 zł, w tym zakup materiałów 
(masa mineralno – asfaltowa) w kwocie 3 449,24 zł oraz usługi remontowe i pozostałe 
(profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg, uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg 
asfaltowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, zimowe utrzymanie dróg, wymiana i montaż 
oznakowania pionowego) w kwocie: 303 385,00 zł. 

 

V. Fundusz Sołecki 
 
 
Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu 
gminy, o przeznaczeniu której decydują sami 
mieszkańcy. 

 

 

Do głównych grup zadań realizowanych w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2018 można zaliczyć: 

1)  Utrzymanie estetyki miejsc publicznych sołectwa  
(wykaszanie miejsc publicznych w sołectwach). Nakłady w wysokości: 32 052,13 zł, 

2) Utrzymanie obiektów rekreacyjno – sportowych (konserwacja placów zabaw, zakup nowych 
urządzeń  zabawowych). Nakłady w wysokości: 24 720,13 zł, 

3)  Remonty dróg gminnych. Nakłady w wysokości: 73 677,10 zł,  

4) Zakup lamp solarnych. Nakłady w wysokości: 8 492,51 zł,  

5)  Remonty oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich. Nakłady w wysokości: 43 678,01 zł,  

6)  Zagospodarowanie otoczenia w sołectwach (budowa altan rekreacyjnych, wiat 
śmietnikowych, wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej, doposażenie istniejących 
obiektów w elementy małej architektury). Nakłady w wysokości: 42 669,54 zł. 



                          Raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2018 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Strona 22 z 80 

 

 

Ponadto 8 Sołectw podjęło się wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja 
cmentarza komunalnego w Borecznie”. Na ten cel Sołectwa przeznaczyły środki w wysokości: 
97 977,13 zł.  

 

 

 

Pula środków w ramach  
funduszu sołeckiego 

349 753,86 zł 

 
 
 

VI. Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska 
 
 

1. Planowanie przestrzenne: 
 

Dla obszaru całej gminy obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, które jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gminie. 
Ustalenia studium są wiążące dla gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Obowiązujące 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo – 
Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 2015r.  w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo - 
rozpoznaje aktualną sytuację gminy, istniejące uwarunkowania oraz formułuje kierunki rozwoju 
i zagospodarowania przestrzennego gminy, a także podstawowe zasady polityki przestrzennej.  
Na dzień 31 grudnia 2018r. w gminie Zalewo obowiązywało 28 planów miejscowych, które 
obejmowały obszar ok 1100ha, co stanowi ok 4% pokrycia gminy planami miejscowymi. 
Ponadto prowadzone są prace planistyczne mające na celu uchwalenie 4 planów miejscowych 
w obrębach geodezyjnych Jerzwałd, Urowo, Wielowieś oraz Zalewo.  
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Jednocześnie ze względu na mały wskaźnik pokrycia gminy planami miejscowymi oraz w 
związku z licznymi planami inwestycyjnymi naszych mieszkańców oraz inwestorów 
zewnętrznych w 2018r. zostało wydanych 99 decyzji o warunkach zabudowy                                 
i zagospodarowania terenu a także 20 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które 
obejmowały powierzchnię ok. 200 ha. 

 
2. Ochrona Środowiska 

Istniejące formy ochrony przyrody 

W gminie Zalewo, spośród form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r. (Jednolity tekst: Dz.U. 2018, poz. 1614 z późn. zm.) występują: 

 Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego; 
 Obszary Chronionego Krajobrazu: 

- OCHK Pojezierza Iławskiego „część A” i „część B”; 
- OCHK Pojezierza Iławskiego – Wschód; 
- OCHK Kanału Elbląskiego; 

 Obszary Natura 2000 („Lasy Iławskie” PLB280005, „Ostoja Iławska” 
PLH280053) 

 Pomniki przyrody; 
 Użytek ekologiczny „Czaplak”. 

 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego 
 

Znaczna południowo-zachodnia część gminy Zalewo położona jest na terenie Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Park Krajobrazowy powołany został Rozporządzeniem 
Nr 120 Wojewody Olsztyńskiego i Wojewody Elbląskiego z 17 maja 1993 roku (Dz. U. Nr 19 
poz. 226) w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Aktualnie 
obowiązującym aktem prawnym dla obszaru Parku jest rozporządzenie Nr 37 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego 
Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko – mazurskiego (Dz. U. Nr 
140 poz. 1649). Park (25 045 ha) i jego otulina (18 038 ha) położone są w granicach dwóch 
województw: warmińsko – mazurskiego i pomorskiego; obejmuje fragmenty gmin: Starego 
Dzierzgonia, Susza, Iławy, miasta i gminy Zalewo oraz miasta Iławy. Według informacji 
uzyskanych w RDOŚ w Olsztynie na terenie gminy Zalewo obszar otuliny parku stanowią 
sąsiadujące obszary chronionego krajobrazu.  Teren Parku reprezentuje młody krajobraz 
polodowcowy. Reprezentowany przez pagórki moreny czołowej, morenę denną, rozległe pola 
sandrowe i liczne zagłębienia po martwym lodzie, wypełnione wodami jezior. Celem Parku jest 
zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Pojezierza Iławskiego, zachowanie 
różnorodności biologicznej ekosystemów. Park chroni najcenniejsze przyrodniczo                     
i krajobrazowo tereny Pojezierza Iławskiego. Granica parku obejmuje najbardziej urozmaicone 
krajobrazowo tereny z dużym udziałem zwartych kompleksów leśnych (subkontynentalne grądy 
i bory mieszane) i silnie rozwiniętą siecią hydrograficzną. Ochronie podlegają również obszary o 
dużej wartości historycznej i kulturowej w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w 
ramach zrównoważonego rozwoju. 
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego - zasady i kierunki ochrony tego 
obszaru określone zostały w Uchwale  NR XXX/670/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału 
Elbląskiego (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 4144). Powierzchnia całkowita obszaru wynosi 30.143,4 
ha. Obszar ten pełni funkcję strefy ochronnej kanału o wybitnych walorach kulturowych. Kanał 
stanowi zabytek o randze światowej ze względu na unikatowość zastosowanych rozwiązań 
technicznych, które są obecnie dużą atrakcją turystyczną. 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i B) - zasady i kierunki 
ochrony tego obszaru określone zostały w Rozporządzeniu Nr 31 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71, poz. 1357). 
Powierzchnia całkowita obszaru wynosi 13.031,7 ha (w tym część A – 9.785,7 ha i część B – 
3.262,5 ha). 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – Wschód - zasady i kierunki 
ochrony tego obszaru określone zostały w Rozporządzeniu Nr 48 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 108, poz. 1830). Powierzchnia 
całkowita obszaru wynosi 2.062,5 ha. Powołanie OCHK nie wyklucza działalności człowieka na 
obszarze chronionym, jednakże musi być ona uwarunkowana potrzebami przyrody. 

 
Obszary Natura 2000: 

 Obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Iławskie (25218,53 ha)  
 Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Iławska (21029,35 ha) 

 
POMNIKI PRZYRODY 
Na terenie gminy Zalewo znajdują się 24 pomniki przyrody z czego tylko jeden na terenie miasta 
– dąb Ewingus. Są to pojedyncze drzewa i ich skupiska (aleje). 
 

Użytek ekologiczny „Czaplak” 

 
Użytek ten ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 102 Wojewody olsztyńskiego z dnia 
29.10.1998r. Zasady i kierunki ochrony tego obszaru określa natomiast Rozporządzenie                 
Nr 31 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie użytku 
ekologicznego „Czaplak” (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009r. Nr 105, poz. 1664). 
Na terenie gminy położony jest użytek ekologiczny "Czaplak", gdzie ochroną objęte są wyspa 
Czaplak i tereny przyległe na brzegu Jezioraka o łącznej powierzchni 95,15 ha. Celem ochrony 
jest zachowanie unikalnych na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego zbiorowisk 
roślinnych typu borealnego, które stanowią zarośla wierzby rokity oraz las łęgowy z olszą szarą. 
Niskie zarośla wierzby rokity stanowią bardzo rzadkie zbiorowisko na terenie Parku, występuje 
tylko marginalnie we wschodniej części rezerwatu „Jezioro Gaudy”, najpełniej zaś jest 
wykształcone na torfowisku przejściowym w rejonie Czaplaka. Drugie cenne zbiorowisko, łęg 
borealny (Alnetum boreale), jest jedynym stanowiskiem na terenie Parku. Drzewostan tego 
zespołu budują głównie olsza szara i olsza czarna  z domieszką wierzby uszatej i wierzby 
szarej. W runie, o bogatym składzie gatunkowym, na uwagę zasługują: malina właściwa, 
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niecierpek pospolity, świerząbek korzenny, czyściec leśny, jasnota plamista, bniec czerwony, 
kuklik pospolity, gwiazdnica gajowa oraz szereg gatunków rdestu, przytulii i innych. Na samej 
wyspie Czaplak występuje rzadko reprezentowany na terenie Parku zbiorowisko boru 
chrobotkowego. W rejonie półwyspu i wyspy Czaplak stwierdzono występowanie wielu rzadkich 
i zagrożonych gatunków zwierząt m.in.: żurawia, bączka, strumieniówki, podróżniczka, wodnika 
czy kropiatki. 
 
GMINNE PROGRAMY 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zalewo na lata 2018-2021 z perspektywą                  
na lata 2022-2025  
Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów 
środowiska przyrodniczego Gminy Zalewo oraz przedstawiającym cele i zadania konieczne do 
realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego stanu 
środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały działania 
naprawcze.  
 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 
2032 
 
Zadaniem „Programu…” jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów 
zawierających azbest. W „Programie…” zawarte zostały: 
1. ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy, 
2. szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt azbestowo 

- cementowych, 
3. propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu, 
4. potrzeby kredytowe. 
 
W 2018r. Gmina Zalewo nie otrzymała dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu dotacyjnego – Ochrona 
powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu ze względu na ograniczoną alokację środków 
finansowych. 
 

 

VII. Transport publiczny 
 
Mieszkańcy Gminy Zalewo korzystają z transportu publicznego realizowanego przez: 
 

1. PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. J. 
ul. Żeromskiego 43,  
14-300 Morąg 
Realizuje regularne kursy autobusowe na trasach: 
 
a) Zalewo – Boreczno – Iława –Boreczno – Zalewo, 
b) Zalewo - Morąg – Zalewo 
c) Zalewo – Morąg –Olsztyn – Morąg – Zalewo 
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2. PKS w Ostródzie Sp. z o.o.  

            ul. Garnizonowa 14 
            14-100 Ostróda  
                

Realizuje regularne kursy autobusowe na trasach: 
 
a) Zalewo – Morąg – Zalewo, 
b) Zalewo – Ostróda - Zalewo 

 
3. FASTER Radosław Typa 

ul. Mazurska 9/4;  
10-519 Olsztyn 
 
Realizuje  dowóz 384 uczniów do szkół na terenie Gminy Zalewo w ramach regularnych  
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Mieszkańcy gminy mogą również 
korzystać z przejazdu autobusowego podczas dowozu uczniów do szkół w ramach 
odpłatnej usługi przewozu ( bilet ). 

 
4. PKS IŁAWA Sp. z o.o.  

ul. Ogrodowa 14, 
14-200 Iława 
Realizuje regularny kursy autobusowy na trasie: 
 
a) Zalewo – Jerzwałd – Iława- Jerzwałd - Zalewo 

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym (zgodnie z zapotrzebowaniem), regularnie 
zwiększana była sieć przystanków autobusowych na terenie całej gminy. 

 

VIII. Promocja, sport, turystyka i wypoczynek 
 

1. Promocja 

Gmina Zalewo w budżecie na rok 2018, w rozdziale  „promocja jednostek samorządu 
terytorialnego”, zaplanowała środki finansowe w wysokości 74.500,00 zł. Budżet zrealizowano w 
80,96% tj. wydatkowano środki w wysokości 60.316,96 zł.  
W ramach zaplanowanych działań w roku 2018 zrealizowano następujące zadania w zakresie 
promocji Gminy Zalewo: 

1. Zawarto umowę z załogą jachtu TEAM Zalewo, która promowała gminę podczas regat 
żeglarskich. W ramach tej umowy załoga, w oznakowanym jachcie „ZALEWO” 
reprezentowała Gminę Zalewo podczas 6 regat wpisanych do cyklu Pucharu Polski 
Jachtów Kabinowych ( m.in. regaty na jeziorze Powidzkim, Zalewie Włocławski, jeziorze 
Durowskim, jeziorze Jeziorak, jeziorze Niegocin) oraz uczestniczyła w regatach 
żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Jezioraka”. Całkowity koszt działań.  
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Ponadto załoga zakwalifikowała się i brała udział w Finale Pucharu Polski Jachtów 
kabinowych na jeziorze Ryńskim, gdzie zajęła II miejsce.  

2. Zawarto umowy na publikacje materiałów promujących gminę i prezentujących 
podejmowane działania na terenie gminy, w dwóch tygodnikach tj.: 

 „Gazeta Morąska” - materiały publikowane z częstotliwością dwa razy w 
miesiącu; 

 „Kurier Iławski”- materiały publikowane z częstotliwością raz w miesiącu; 
3. Zawarto umowę na publikacje materiałów promujących gminę i prezentujących 

podejmowane działania na terenie gminy na stronie internetowej www.infoilawa.pl.     
W ramach umowy publikowano do sześciu artykułów miesięcznie, opracowanych przez 
pracowników Urzędu. Umowa na okres 4 miesięcy.  

4. Przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego zlecono umieszczenie materiału promującego 
Ekomarinę w magazynie branżowym „Wiatr” – wydanie luty/marzec (reklama „Jeziorak 
zaczyna się w Zalewie”).  

5. Zakupiono gadżety promocyjne: smycze, kubki, puzzle, magnesy z notesami. Zlecono 
promocję Gminy Zalewo podczas Regat Żeglarskich Pucharu Polski jachtów 
Kabinowych na Jezioraku.  

6. Zlecono wykonanie tablic (wielkość 156 cm x 108,5 cm) z widokiem Zalewa i montaż na 
witaczach umiejscowionych przy drogach wjazdowych do Zalewa. Uzupełniono również 
brakujące litery w napisach.  

7. Zakupiono 300 szt. trójdzielnych kalendarzy promocyjnych z wizerunkiem Gminy Zalewo.  
8. Dofinansowano wydania folderu służącego promocji ekomariny (2.000 szt.).  

9. Pozostałe działania to m.in. coroczne wsparcie Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej                
zakup statuetek dla uczestników,  zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup pieczęci -stempla na ekomarinę, wykonanie 
zdjęć lotniczych zrealizowanych inwestycji komunalnych służących do promocji Gminy ), 
promocja w Polskim Katalogu Firm.  

2. Sport 

I. Gmina Zalewo w budżecie na rok 2018 w dziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu posiadała środki w wysokości: 199.960,00 zł, wykonano  - 181.080,31 zł tj.  90,56%.  

W ramach zaplanowanych działań w roku 2018 zrealizowano następujące zadania w zakresie 
sportu: 

1. Przekazano organizacjom pozarządowym, wybranym w ramach ogłoszonych otwartych 
konkursów ofert, dotacje celowe na realizację zadań publicznych, tj. KS „Ewingi” – piłka 
nożna, KS „Piechotka Team” – sporty walki,  UKS „Ikar” – lekkoatletyka, UKS „Vega” – 
piłka siatkowa, UKS „Vega” – tenis stołowy.  

2. Zrealizowano wydatki na zakup pucharów na turniej piłki nożnej i turniej tenisa 
ziemnego organizowanych na boisku Orlik w Zalewie, zakup pucharów i medali na                
X Czwórbój Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Zalewa, zakup pucharów i medali na 
turniej piłki nożnej i turniej piłki nożnej dziewcząt organizowanych na boisku Orlik w 
Zalewie, zakup pucharów w ramach turniejów organizowanych podczas Dni Zalewa 
2018, zakup pucharów na turniej sportowo-pożarniczy OSP, zakupy związane z 
realizacją biegów przełajowych przez ZS w Borecznie, zakup statuetek na Nocny 
Turniej Tenisa Ziemnego, koszty przesyłek. 
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3. Wydatkowano środki na zorganizowanie i przeprowadzenia imprez sportowo- 
rekreacyjnych tj.:  „V Żeglarski – i nie tylko – Dzień Dziecka nad Ewingami”, Regaty 
Żeglarskie - j. Ewingi o Puchar Burmistrza Zalewa - Eliminacje Pucharu Polski w klasie 
Omega Sport i Standard, na organizację zajęć z zakresu nauki gry w piłkę palantową 
"Palant powraca", na organizację Zalewskiej Akademii Sportów Wodnych, na 
organizację Zalewskich Regat Żeglarskich o Puchar Burmistrza Zalewa w klasie 
Optymist. Ponadto sfinansowano koszty transportu osób w związku z wyjazdami 
drużyny PSPal Jaśkowo na Mistrzostwa w Warszawie. 

4. Pokryto również ubezpieczenie sportowców od następstw nieszczęśliwych wypadków 
związanych z kulturą fizyczną w roku 2018. 

 
II. Gmina Zalewo z budżetu w roku 2018 z działu Obiekty sportowe wydatkowała środki                   

w wysokości: 104.889,79 zł, W ramach tych działań  zrealizowano następujące zadania 
w zakresie obiektów sportowych.:  

1. wynagrodzenia 2 (dwóch) lokalnych animatorów sportu na boisku Orlik w Zalewie 
– 9.900,00 zł.  

2. wydatkowano środki na zakup  sprayów chłodzących na wyposażenie apteczki na 
boisku Olik w Zalewie oraz sprzętu sportowego na boisko Orlik – Zalewie                   
( piłki do nożnej, siatkowej, ręcznej, tenisa ziemnego, rakietki oraz pompki                       

3. przekazano kwotę 79.900,00 zł. dla ZGK Sp. z o.o. w Zalewie na utrzymanie                    
i zarząd obiektem – stadionem miejskim w Zalewie, 

4. zakup elementów siłowni w Jaśkowie – 9.848,76 zł.  
 
 
 
 

3. Turystyka i wypoczynek 

Gmina Zalewo jest gminą  niezwykle atrakcyjną turystycznie. Położona jest wśród malowniczych 
jezior i lasów, w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Ponad 50% powierzchni 
gminy to tereny rekreacyjne. Miasto Zalewo położone jest nad jeziorem Ewingi. Na nadbrzeżu 
usytuowany jest nowoczesny obiekt ekologicznej mini przystani żeglarskiej z salą wykładową 
przeznaczoną do prowadzenia szkoleń z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, połączona z budynkiem kładką platforma 
obserwacyjna (wieża widokowa), która jest wykorzystywana w trakcie szkoleń, altana 
szkoleniowa, całoroczny pomost pływający dla 18 jachtów, budynek gospodarczy stacji 
podciśnieniowej do odbioru ścieków   z jachtów, wiata na odpady, punkt awaryjnej naprawy 
jednostek pływających tzw. szkutnia oraz slip do wodowania jachtów. Właściwe 
zagospodarowanie turystyczne uatrakcyjnia połączenie dróg wodnych od jeziora Ewingi przez 
jezioro Jeziorak   i dalej kanałem Ostródzko-Elbląskim do Elbląga lub Ostródy. 
Wśród atrakcji turystycznych naszej gminy znajduje się niewątpliwie najdłuższe jezioro w Polsce 
- Jezioro Jeziorak. Liczy ono ponad 20 wysp. Jedną z nich jest Wyspa Bukowiec. Na wyspie 
usytuowane jest pole namiotowe i rozwinięta baza turystyczna. 
 
Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne: 

 kajakowy  ( jezioro Płaskie i jezioro Jeziorak ): Iława – Siemiany – Jerzwałd. 
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 rowerowe – Kraina Kanału Elbląskiego -  niebieski, żółty i zielony, 

 żeglarski ( jezioro Jeziorak i jezioro Ewingi ):  Iława - Siemiany - Matyty – 
Dobrzyki – Zalewo) . 

 
Niezwykły, zdrowy klimat tych okolic pozwala na zapewnienie aktywnego wypoczynku. Baza 
noclegowa to przede wszystkim liczne i rozsiane po całej gminie kwatery agroturystyczne. 
Można też skorzystać z kilku zajazdów czy pół namiotowych.  
 
W roku 2018 w ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, 
prowadzonej przez Burmistrza Zalewa wpisane były n/w obiekty: 
 
 
Lp. Nazwa Adres Liczba miejsc 

noclegowych 
1 „Pokoje letnie’’ Matyty 4 

14-233 Jerzwałd 
10 sezonowo 

2 „Dom na   
 Mazurach’’ 

Urowo 22 
14-230 Zalewo 

10 

3 „Przystań’’ Matyty 8 
14-233 Jerzwałd 

18 

4 „Zacisze’’ Witoszewo 12 
14-230 Zalewo 

8 sezonowo 

5 „Muchówko’’ Skitławki 2 
14-230 Zalewo 

8 

6 „Pokoje u 
 Lucyny’’ 

Jerzwałd 43 
14-233 Jerzwałd 

7 

7 „Lipowy Folwark’’ Janiki Małe 20 
14-230 Zalewo 

10 

8 „Domek nad 
 stawem” 

Wielowieś 36 
14-230 Zalewo 

6 sezonowo 

9 ,,Agroturystyka’’ Jerzwałd 41 
14-233 Jerzwałd 

6 

10 „U Michała’’ Matyty 1 
14-230 Zalewo 

40 sezonowo 

11 „Wojciechówka” Wieprz 12 
14-230 Zalewo 

12  

12 „EDEN’’ Skitławki 3 
14-230 Zalewo 

10 

13 „Bartek” Mozgowo 3 
14-230 Zalewo 

10 

14 „Ostoja” Wielowieś 34A 
14-230 Zalewo 

8 

15 „Za lasem” Janiki Małe 21 
14-230 Zalewo 

5 

16 „Nad płaskim” Jerzwałd 4B 
14-230 Zalewo 

7 

17 „Moniówka” Huta Wielka 10 
14-230 Zalewo 

8 

18 „Agroturystyka u Jasia 
Natura 2000” 

Wielowieś 33 
14-230 Zalewo 

10 
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Zajazdy, pokoje gościnne, domki, obozowiska:  
 
Lp. Nazwa Adres Liczba miejsc 

noclegowych 
1 Pole namiotowe 

,,Wyspa Bukowiec’’ 
Wieprz - Wyspa 
14-230 Zalewo 

500 

2 Pole namiotowe Matyty 6 
14-230 Zalewo 

10  

3 Letnisko 
,,Chmielówka’’ 

Nowe Chmielówko 1  
14-230 Zalewo 

72 

4 „Pałac Pozorty” Pozorty 4 
14-230 Zalewo 

18 

 
 
                                                                                                                                                

IX. Edukacja 

1. Stan organizacji szkół i placówek oświatowych 

Gmina Zalewo jest organem prowadzącym dla 1 zespołu szkół w skład którego wchodzi 
2-oddziałowe przedszkole miejskie, szkoła podstawowa i gimnazjum, 2 zespołów szkół w 
skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum oraz 1 samodzielnej szkoły 
podstawowej. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 
przedstawia tabela. 

 

Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.   

  
  
  

Wyszczególnienie 
  
  
Liczba oddziałów 
  

Liczba 
uczniów 
  
  

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 

SP w Bartach 8 93 21 9 8 12 9 10 6 4 14 

2. 

SP w Borecznie 10 159 17 13 14 15 20 14 15 36 15 

3. SP        
w Dobrzykach  

9 132 22 7 9 11 16 19 16 16 16 

4. SP w Zalewie 

14 242 34 27 13 13 38 46 22 16 33 

  
Razem 41 626 94 56 44 51 83 89 59 72 78 

1. 
Gim. w Borecznie 1 22   0 0 22   

  

  

2. Gim.  
w 
Dobrzykach 1 14 

  

  
0 0 14 
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3. Gim. w Zalewie  

2 36 

  

  
0 0 36   

  
Razem 16 72   0 0 72   

  Ogółem 57 698   

Na terenie Gminy Zalewo w roku szkolnym  funkcjonuje przedszkole miejskie 
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Zalewie. Stan organizacji przedszkola publicznego                    
w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia poniższa tabela. 

  
Tabela -   Stan organizacji przedszkola publicznego. 

  

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Miejskie w Zalewie 2 50 

Ogółem: 2 50 

  

Od  roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się reforma oświaty polegająca na 
wygaszaniu gimnazjów. W roku szkolnym 2019/2020  powrócimy do ośmioklasowych szkół 
podstawowych. 

Na terenie Gminy Zalewo będę trzy ośmioklasowe szkoły podstawowe –   w: Bartach im. 
Marii Zientary – Malewskiej, Borecznie i Dobrzykach oraz Zespół Szkół  w Zalewie.  W skład 
Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Konstantego I. Gałczyńskiego oraz Przedszkole 
Miejskie w Zalewie.  Sieć szkół podstawowych  w Gminie zabezpiecza aktualne potrzeby jej 
mieszkańców.  

W przedszkolu publicznym w okresie sprawozdawczym liczba oddziałów w stosunku do 
poprzedniego roku szkolnego pozostała bez zmian.  

2. Baza do działalności oświatowej 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonują w 5 obiektach. Stan 
techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych 
przeznaczanych corocznie na ten cel w budżecie Gminy. 

Nowoczesna szkoła, to wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki. 
Gminne szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. Wszystkie sekretariaty szkół 
posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. We 
wszystkich szkołach i w przedszkolu uczniowie mają dostęp  do szerokopasmowego internetu. 
Dzięki temu szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne. 

Z dniem 1 sierpnia 2018 roku wszystkie szkoły przystąpiły do realizacji unijnego projektu 
po nazwą EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój. 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno – przyrodniczych, 
informatycznych, kreatywności, inicjatywności i pracy zespołowej  wśród 479 uczniów naszych 
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szkół oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 35 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju 
u uczniów kompetencji kluczowych poprzez umiejętności trenerskie i 40 rodziców w zakresie 
wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami. Projekt będzie 
realizowany w okresie 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane 
zajęcia wyrównawcze, rozwijające, kółka zainteresowań, trening kompetencji kluczowych dla 
uczniów, szkolenia trenerskie i coachingowe dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców 
podnoszące ich kompetencje wychowawcze i poprawiające komunikację oraz relacje z dziećmi. 
 Aby zrealizować projekt szkoły otrzymały niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt 
multimedialny, komputery, książki i materiały papiernicze na sumę 1 344 376,52 zł.  W ramach 
projektu dzieci pojadą na wycieczki krajoznawcze (nad morze i w góry) oraz dydaktyczne 
(Centrum Naukowe Heweliusz oraz Kopernik). 

   

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu miejskim, szkołach podstawowych    i gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było 71 nauczycieli. Stan zatrudnienia w 
poszczególnych placówkach przedstawia tabela. 

Tabela -  Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 

  

  
  
Nazwa placówki 
  
  

Zatrudnienie 
  
  
etaty osoby 

1. 
SP w Bartach 11,15 9 

2. 
ZS w Borecznie 21,49 19 

3. 
ZS w Dobrzykach 15,77 15 

4. 
ZS w Zalewie 28,78 28 

 
Razem 77,19 71 

 

 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 
obowiązkowych oraz dodatkowych i zdeterminowany jest ramowym planem nauczania. 

W szkołach zatrudnionych jest 4 pracowników administracji  na 3,75 etatu                               
oraz  27 pracowników obsługi na 25,5 etatu. Są to woźne, sprzątaczki, kucharki, intendenci, 
palacze – konserwatorzy.   Najwięcej pracowników obsługi zatrudnionych jest w Zespole Szkół        
w Zalewie,  ale to wynika  z obowiązku prowadzenia bloku żywieniowego. 
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 4. Doskonalenie nauczycieli 
  

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy 
placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu 
kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe.   

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli 
posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem 
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie bardzo dobra 
struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli.   

W roku szkolnym 2019/2020 będą funkcjonowały ośmioklasowe szkoły podstawowe. 
„Wygaszenie” gimnazjów to jeden rocznik uczniów mniej. Będzie problem z zapewnieniem pracy 
wszystkim nauczycielom. Część z nich będzie musiała uzupełniać etat w innej szkole.  
  
  5. Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu 
zależą od zdolności i aspiracji, ale także i środowiska rodzinnego. Badanie postępów 
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 
sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

Powszechny sprawdzian i egzamin dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły 
podstawowej i trzecią klasę gimnazjum przeprowadzony był ostatni raz w roku szkolnym 
2016/2017 r. Jego celem było sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na 
wyższym etapie kształcenia   (w gimnazjum i liceum) i przydatnych w życiu. 

W ciągu minionych dwóch lat nie odbywały się sprawdziany szóstoklasistów 
ponieważ szkoła podstawowa z sześcioletniej została przekształcona  w ośmioletnią.                      
W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin 
ósmoklasisty. 

W ubiegłym roku szkolnym został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Wyniki 
poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie gimnazjum przedstawiają się 
następująco:  
.   

  
Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

  
    1. Część Humanistyczna   

- średni wynik krajowy -  63,5 pkt   
- średni wynik w województwie  – 60,5 pkt 
- średni wynik szkół Gminy Zalewo  – 57,5 pkt 

 -  wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Borecznie  - 51 pkt 
- wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Zalewie  – 58,5 pkt  
- wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrzykach – 65 pkt 

    
    2. Część Matematyczno-przyrodnicza 
     -  średni wynik krajowy to – 54 pkt   
     -  średni wynik w województwie  – 51,5 pkt 
     -  średni wynik szkół Gminy Zalewo  – 45 pkt 
     -  wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Borecznie  – 36,5 pkt 

- wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Zalewie  – 46 pkt  
- wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrzykach – 57 pkt 
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   Wynik egzaminu gimnazjalnego – język niemiecki 
     - średni wynik krajowy – 52 pkt 
     - średni wynik w województwie – 49 pkt 
     - średni wynik Gminy Zalewo –  61 pkt 
     - wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Borecznie – 81 pkt 
     - wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Zalewie – 51 pkt   
     - wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrzykach – 50 pkt 
  
  Wynik egzaminu gimnazjalnego- język angielski 
    - średni wynik krajowy – 68 pkt 
    - średni wynik w województwie – 64 pkt 
    - średni wynik Gminy Zalewo – 48 pkt 
    - wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Borecznie – 32 pkt   
    - wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Zalewie – 61 pkt. 
    - wynik Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrzykach – 53 pkt  
 

Przedstawione wyżej wyniki egzaminu gimnazjalnego świadczą o dość wysokim 
poziomie nauczania w naszych szkołach. Uczniowie uzyskują wyniki bliskie średniej krajowej.                                 

 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum oprócz egzaminu gimnazjalnego jest także 
ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu  do oceny efektów 
nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak 
zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału 
kulturowego i społecznego, czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych, 
takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, czy warunki nauczania. 
 

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym realizowanym zadaniem Gminy 
jest zabezpieczenie na odpowiednim poziomie (przedszkolom i szkołom prowadzonym przez 
gminę) środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 
pracowników i eksploatację budynków komunalnych. 

Dowożenie uczniów 

Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, (obowiązek 
zapewnienia dowozu dzieci do szkół)  Gmina zapewniła dojazd do szkół  384 uczniom.  Ponadto 
zapewniono transport dzieciom niepełnosprawnym,  zamieszkałym  w znacznym  oddaleniu od 
szkół. 

Stypendia socjalne 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów                   
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych którzy zamieszkują na 
terenie Gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było                      
w kwocie 514 zł na członka rodziny. (w 2017 r.) Od października 2018 r. – 528 zł na członka 
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rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie min. 99,20 zł  miesięcznie.                             
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 108 524,00 zł 
(wrzesień - grudzień 2017 – 44 400,00 zł,  styczeń- czerwiec 2018 r.- 64 128,00 zł). Pozostała 
kwota potrzebna na sfinansowanie tego zadania pochodziła z budżetu gminy i wynosiła – 
27 132, 00 zł. Tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych 
w roku szkolnym 2017/2018 z wyszczególnieniem typów szkół w których uczniowie pobierali 
naukę. 

Tabela - Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018   

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek 
szkolny 

1. Liczba wniosków 169 
- 

2. Liczba wniosków pozytywnie 
załatwionych - ogółem 

162 

- 

   
w tym 
odnoszących 
się do 
uczniów: 

szkół podstawowych 101 
- 

gimnazjów 
  

17 
- 

szkół 
ponadgimnazjalnych 

44 

- 

innych - 
- 

3. 
Nakłady finansowe (w zł) 134 420,40 - 

 
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 
podręczników w ramach rządowego programu ”Darmowy podręcznik”. Z tej formy pomocy 
skorzystało 362 dzieci. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu 
Wojewody w kwocie 75 923,14 zł. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy zgodnie z dyspozycją art. 122 § 1 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów 
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 
czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych były rozpatrywane 
na bieżąco. W roku szkolnym 2017/2018 wpłynęły 4 wnioski. Z Funduszu Pracy wypłacono 
pracodawcom 25 543,09 zł. 
  

7 . Finansowanie zadań oświatowych 

Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział w ogólnych wydatkach 
budżetu Gminy  Zalewo.  

Realizacja zadań bezpośrednio lub pośrednio związanych z oświatą wspierana była 
poprzez zewnętrzne środki finansowe. W roku szkolnym 2017/2018 pozyskano na ten cel 
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następujące środki finansowe: 

    - z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017- 2019, 
„Aktywna Tablica” – w wysokości 56 000 zł. Z programu skorzystały wszystkie szkoły. 
   - z rezerwy subwencji oświatowej  SP w Bartach otrzymała 50 020 zł na wyposażenie 
pracowni chemicznej, biologicznej i chemicznej. 
   - z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny województwa 
warmińsko – mazurskiego, 1 344 376,52 zł na realizację projektu EduStarter – inspiracje, 
kompetencje, rozwój. 
 
Koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach przedstawia się 
następująco: 
  
 
1) Zespół Szkół w Dobrzykach 
  
   
Dział Nazwa Wykonanie 

budżetu 
[zł] 

Liczba uczniów Koszt 
przypadający na 
1 ucznia  
[zł] 

80103 Oddział przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
  

 
77 430,00 

 
16 

 
4 839,38 
 

80101 Szkoła Podstawowa 
  

1 034 067,30  107 9 664,18 

80110 Gimnazjum 
  

 403 873,30 26 15 533,59 

OGÓŁEM: 1 515 370,60 
 

149 10 170,27 

   
 
                                       
2) Zespół Szkól w Zalewie 
  
 
  
Dział Nazwa Wykonanie 

budżetu 
[zł] 

Liczba uczniów Koszt 
przypadający na 
1 ucznia  
[zł] 

80103 Oddział przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 

 
108 439,49 

 
28 

 
3 872,84 
 

80104  Przedszkole Miejskie 
 

442 677,60 50 8 853,55 

80101 Szkoła Podstawowa 
  

1 217 516,72 184 6 616,94 

80110 Gimnazjum 
  

1 087 813,54 59 18 437,52 

OGÓŁEM: 2 856 447,35 
 

321 8 898,59 
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 3) Szkoła Podstawowa Bartach 
    
  
  

         Rozdział Nazwa       Kwota w zł.   Ilość uczniów  Koszt utrzymania           
1 ucznia w zł. 

80101 
 

Szkoła Podstawowa 

 

783 899,93 69  11 360,87 

80103 Oddz. Przedszkolny 

 

83 424,99 13 6 417,31 

         RAZEM  867 342,92 82 10 557,35 

  
    
  
4) Zespół Szkół w Borecznie        
  
Dział Nazwa Wykonanie 

budżetu 
[zł] 

Liczba uczniów Koszt 
przypadający na 
1 ucznia  
[zł] 

80103 Oddział przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
  

 
77 260,45 

 
19 

 
4 066,34 
 

80101 Szkoła Podstawowa 
  

1 021 826,81 145 7 047,08 

80110 Gimnazjum 
  

 398 644,22 43 9 270,80 

OGÓŁEM: 1 497 731,48 
 

207 7 235,42 

   
  
Średni koszt utrzymania jednego ucznia w  gminie  Zalewo wynosi  9 215,41 zł. 

 

X.  Biblioteki 
 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie (MGBP) jest samorządową instytucją kultury, 
która realizuje swoje statutowe założenia, tzn. gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, 
udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. W strukturę organizacyjną MGBP                  
w Zalewie wchodzą dwie filie: w Jerzwałdzie i w Borecznie. Siedzibą głównej biblioteki jest 
miasto Zalewo, natomiast terenem działania miasto i gmina Zalewo.  
 
Lokalizacja bibliotek 
 

 Zalewo – budynek Urzędu Miejskiego, lokal na I piętrze o powierzchni 63 m2 
 Boreczno – budynek Zespołu Szkół, lokal na I piętrze o powierzchni 49 m2,  

z niezależnym wejściem z zewnątrz 
 Jerzwałd – budynek Zespołu Parków Krajobrazowych, lokal na parterze  

o powierzchni 25 m2 
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Stan zatrudnienia 
 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. – 4 osoby na 3,2 etatu. 
 
Biblioteka główna w Zalewie: 

 kierownik 
 bibliotekarz  
 księgowa 1/5 etatu 

 
Filie w Borecznie i Jerzwałdzie: 

 bibliotekarz (jedna osoba pracująca w obydwu filiach łącznie na cały etat). 
 
Zbiory biblioteczne - gromadzenie i selekcja 
 
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie jako instytucja organizująca  
i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie 
skompletowanym księgozbiorze. By móc sprawnie funkcjonować, przyciągać czytelników 
atrakcyjnym księgozbiorem i odpowiadać na ich potrzeby czytelnicze, biblioteka zapewnia ciągły 
zakup nowości dostępnych na rynku wydawniczym, przy jednoczesnej selekcji księgozbioru.  
 
Wpływy zbiorów bibliotecznych (książek oraz materiałów audiowizualnych) w 2018 roku  
 
 
Sposób nabycia 

Biblioteka 
Zalewo 

 
Boreczno Jerzwałd 

Liczba 
wol. 

Kwota  
w zł 

Liczba 
wol. 

Kwota w 
zł 

Liczba 
wol. 

Kwota  
w zł 

Zakup z budżetu biblioteki 404 8 910,78 191 3626,89 136 2 710,18 

Zakup z dotacji MKiDzN 171 3 706,06 34 508,81 46 945,13 

Dary 6 135,50 8 52,00 14 218,00 

Ogółem 581 12 752,34 233 4187,70 196 3 873,31 

Razem 1010 wol. na łączną kwotę 20 813,35 

 
 
W 2018 r. prenumerowano 4 tytuły czasopism bieżących na kwotę 1350,00 zł. Biblioteka 
gromadzi też i udostępnia biuletyn „Zapiski Zalewskie” wydawany przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Zalewskiej. 
 
Selekcja zbiorów została przeprowadzona we wszystkich bibliotekach. Ogółem spisanych 
zostało 1346 woluminów książek zniszczonych oraz zdezaktualizowanych. 
 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2018 r. 

Rodzaj zbiorów Biblioteka Liczba wol. Kwota w zł 
książki Zalewo 9286 155 360,28 

materiały audiowizualne Zalewo 124 2 787,20 
książki Boreczno 3 172 36 905,48 
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książki Jerzwałd 3 182 43 634,01 
Ogółem 15 764 238 686,97 

 
 
Biblioteka gromadzi również dokumenty życia społecznego. Są to materiały biblioteczne                  

o różnorodnym charakterze, głównie informacyjnym, propagandowym i reklamowym, takie jak 
druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, programy imprez, plany i mapy. Biblioteka 
gromadzimy też wycinki z prasy lokalnej. Zbiory te stanowią źródło wiedzy o aktualnych 
wydarzeniach z różnych dziedzin życia miasta i gminy Zalewo. 

 
Udostępnianie zbiorów 
 
W 2018 roku biblioteka zarejestrowała ogółem 1034 użytkowników, czyli osób korzystających                 
z usług oferowanych przez bibliotekę, takich jak wypożyczanie zbiorów bibliotecznych                        
na zewnątrz i udostępnianie ich na miejscu, korzystanie z komputera i Internetu, drukowanie, 
ksero oraz korzystanie z platformy e-booków.  Wśród 1034 użytkowników zarejestrowanych było 
975 czytelników, czyli osób aktywnie wypożyczających zbiory biblioteczne w danym roku. 
 
Ze zbiorów oraz innych usług biblioteki głównej w Zalewie oraz jej filii w 2018 r. skorzystało 15% 
mieszkańców gminy Zalewo. 
 
Liczba użytkowników i czytelników MGBP zarejestrowanych w 2018 r. 
 

Biblioteka Liczba użytkowników 

ogółem w tym liczba czytelników 

Zalewo 638 602 
Jerzwałd 137 131 
Boreczno 259 242 
Razem 1034 975 

 

Struktura użytkowników MGBP według wieku w 2018 r. 
 

Grupa 
wiekowa 

do 5 
lal 

6-12 
lat 

13-15 
lat 

16-19 
lat 

20-24 
lat 

25-44 
lat 

45-60 
lat 

pow. 60 
lat 

Ogółem 

 
Liczba 

użytkowników 

 
65 

 
267 

 
92 

 
64 

 
47 

 
220 

 
138 

 
141 

 
1034 

 
 

Struktura użytkowników MGBP według kategorii społecznej w 2018 r. 
 

Kategoria 
społeczna 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali (dzieci w wieku 
przedszkolnym, osoby 

niezatrudnione, emeryci) 

Ogółem 

Liczba 
użytkowników 

392 309 332 1034 

 
 

Odwiedziny w MGBP i filiach w 2018 r. 
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Biblioteka Liczba odwiedzin 

na zewnątrz na miejscu razem 

Zalewo 5876 1188 7064 
Jerzwałd 694 78 772 
Boreczno 2252 809 3061 
Ogółem 8822 2075 10897 

 

Wypożyczenia zbiorów (książek, czasopism, materiałów audiowizualnych) w 2018 r. 
 

Biblioteka Liczba wypożyczeń 

na zewnątrz na miejscu razem 

Zalewo 10145 138 10283 
Jerzwałd 1085 19 1104 
Boreczno 1806 18 1824 
Ogółem 13036 175 13211 

 
W 2018 r. MGBP w Zalewie wraz z filiami oferowała swoim czytelnikom: 

 bezpłatny dostęp do e-booków z IBUK Libra, nowoczesnej platformy dla edukacji                        
i rozwoju zawierającej tysiące tytułów w wersji elektronicznej (publikacje specjalistyczne, 
naukowe, popularnonaukowe oraz beletrystyczne), 

 bezpłatne wypożyczanie e-booków i audiobooków dostępnych w serwisie Legimi, 
zawierającym ponad 60 tysięcy bestsellerów i nowości z literatury pięknej. 

 
Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Zalewo oferowała również usługę „Książka                      
na telefon”, polegającą na bezpłatnym dostarczaniu książek do domu tym osobom, które 
chciałyby poczytać książki, ale wizyta w bibliotece jest dla nich trudnym do podjęcia wyzwaniem. 
Dostarczaniem zbiorów zajmowali się bibliotekarze we wcześniej uzgodnionych terminach.  
 
Komputeryzacja zbiorów i usług 
 
W bibliotece głównej w Zalewie oraz jej filiach w Jerzwałdzie i Borecznie rejestracja wypożyczeń 
i udostępnień zbiorów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej odbywa się elektronicznie 
poprzez zintegrowany system biblioteczny MAK+. Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece                   
wraz z kartą biblioteczną otrzymują dostęp do swojego konta bibliotecznego za pośrednictwem 
Internetu. Mają możliwość sprawdzania swoich wypożyczeń, przeszukiwania zawartości 
katalogów oraz składania zamówień na wybrane tytuły. W 2018 r. biblioteka odnotowała 121 
wejść na indywidualne konta biblioteczne. 
 
Katalog zbiorów bibliotecznych MGBP w Zalewie oraz jej filii w Jerzwałdzie i Borecznie dostępny 
jest w Internecie. W 2018 r. biblioteka odnotowała 6023 wejść na katalog. 
 
MGBP posiada własną stronę internetową pod adresem http://www.biblioteka-zalewo.pl/ oraz 
profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na bieżąco informuje o organizowanych 
wydarzeniach, zamieszcza relacje ze spotkań oraz informuje o zakupionych nowościach 
książkowych i zbiorach multimedialnych. 
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Udział biblioteki w projektach zewnętrznych w 2018 r. 
 

 projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do trzyletnich dzieci 
i ich rodziców, którzy podczas odwiedzin w bibliotece (w Zalewie, Borecznie                                 
i Jerzwałdzie) otrzymali w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.   
W projekcie wzięło udział 15 trzyletnich dzieci z terenu gminy Zalewo. Akcja miała na 
celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem; 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych” – dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                   
na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5160 zł; 

 „E – kompetencje  bez barier” – cykl bezpłatnych grupowych szkoleń dla dorosłych 
mieszkańców gminy Zalewo, którzy w ramach utworzonego e-klubu zdobyli                            
lub poszerzyli swoje umiejętności cyfrowe oraz dowiedzieli się, jak funkcjonalnie 
połączyć je z życiem codziennym. 
 

 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W ZALEWIE  

         Obok działalności statutowej, czyli gromadzenia, opracowania i udostępniania 
księgozbioru , MGBP w Zalewie prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w miarę możliwości 
finansowych i kadrowych organizuje rożnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu,  
podejmuje różnorodne działania zmierzające do aktywizacji  kulturalnej i edukacyjnej                           
w środowisku zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych i seniorów. W 2018 roku               
w 98 imprezach i zajęciach edukacyjnych w MGBP w Zalewie i jej filiach uczestniczyło 1030 
osób. 

Nazwa wydarzenia Liczba 
spotkań 

Liczba 
uczestników 

Spotkania autorskie dla dzieci (Edyta Zarębska, Wioletta 
Piasecka) i dorosłych (Katarzyna Enerlich) 

6 206 

„Piątkowy Klub Mam” – cykliczne spotkania kreatywno – 
literackie dla dzieci i rodziców 

10 108 

„Całe Zalewo czyta dzieciom” – spotkania promujące 
czytelnictwo wśród najmłodszych 

4 60 

„COOLtowe postacie bajkowe” – cykliczne spotkania dla dzieci 
w wieku 6-7 lat 

6 102 

Konkurs ortograficzny VIII Gminne Dyktando  
„O pióro Burmistrza Zalewa” organizowany wspólnie z 
Zespołem Szkół w Zalewie 

1 16 

Warsztaty z historii pisma 8 133 
Spektakl teatralny dla dzieci promujący czytelnictwo (Teatr 
EDU ARTIS) 

1 50 

Szkolenia komputerowe w ramach projektu „E-kompetencje 
bez barier” 

20 14 

Zajęcia edukacyjne, literacko-kreatywne oraz wycieczki dzieci 
ze szkół i przedszkola 

42 341 

RAZEM 98 1030 
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XI. Miejsko – Gminne Centrum Kultury  
 

Rok 2018 pod hasłem „ W Bieli i Czerwieni …” 

Zajęcia z zakresu zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań dzieci                          
i młodzieży organizowane od wielu lat w M-GCK w Zalewie dostosowywane są  do potrzeb 
mieszkańców.    

W roku 2018 odbyły się  zajęcia : 

Plastyczne - uczestniczyło w nich 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat  podzielonych na trzy grupy 
wiekowe. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Formami zajęć najbardziej atrakcyjnymi dla dzieci były sensoplastyka oraz malarstwo 
artystyczne. W sobotę odbywały się dodatkowe zajęcia z  art-recyklingu, w których  
jednorazowo udział brało średnio 12 osób.  

„Przedsiębiorcze dzieci”- nowa forma zajęć, która weszła do stałej oferty M-GCK w 2016 roku 
ze względu na duże zainteresowanie wśród dzieci i rodziców podczas zajęć projektowych. W 
zajęciach uczestniczyło 10 dzieci w wieku do 4 do 6 lat. Zajęcia obejmowały tematy związane z 
przedsiębiorczością, oszczędzaniem, podatkami i finansami. Forma zajęć była dostosowana dla 
małych dzieci. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.  

„Artystyczny Przystanek Malucha” – nowa od 2018 roku forma zajęć dla najmłodszych 
(dzieci w wieku 2-4 lata). Zajęcia angażują dzieci wraz z opiekunem do wspólnej zabawy. 
Podczas zajęć dzieci uczą się współdziałania w grupie. Nawiązują nowe kontakty i przeżywają 
swoją pierwszą przygodę ze sztuką, muzyką i tańcem. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, 
do której zaprasza się dorosłego opiekuna wraz z dzieckiem.  

Muzyczne -  (nauka gry na gitarze, śpiew) – w zajęciach tych udział wzięło  8 dzieci w wieku            
od 6 do 14 lat. Zajęcia są indywidualne i odbywają się 3 x w tygodniu. 

Taneczne – (taniec z elementami akrobatyki) w zajęciach tych udział wzięły dzieci w wieku                
od 6 do14 lat podzielonych na dwie grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Cała 
grupa liczyła 40 dzieci.  

Teatralne –w zajęciach teatralnych udział wzięło 14 dzieci. Na zajęcia uczęszczały dzieci                           
w wieku od 5 do 16 lat. Spotkania i próby odbywały się  raz w tygodniu. Swoje umiejętności 
dzieci prezentowały podczas różnego rodzaju imprez organizowanych  przez M-GCK w Zalewie.  

Animacyjne – Zajęcia skierowane były do dwóch grup dzieci w wieku od 6-8 lat oraz 9-13 lat. 
Zajęcia wspierały harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka będąc jednocześnie beztroską 
zabawą  mającą na celu kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie 
zaufania. W 2018 roku z zajęć animacyjnych skorzystało 26 dzieci.  

Zajęcia ruchowo - animacyjne dla seniorów –  Z zajęć ruchowo – animacyjnych raz  
w tygodniu średnio korzystało 12 seniorów. Odbywały się zajęcia (taneczne, kucharskie 
animacyjne, literackie, rękodzieła ludowego, body ball, wyjazdy do teatru oraz wycieczki 
integracyjno – edukacyjne nad morze do Władysławowa i Jastrzębiej Góry, do wioski 
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tematycznej w Aniołowie, Pieniężna oraz Henrykowa i Ornety ) zajęcia cieszyły się dużym 
powodzeniem.  

 Zespół „Jezioranki”- działający przy M-GCK w Zalewie od 2011 roku.  Liczy 7 osób. Spotkania 
odbywają się raz w tygodniu integrując panie w wieku od 30 do 60 lat. W roku 2018 Jezioranki 
reprezentowały gminę Zalewo na zewnątrz podczas obchodów Dnia Seniora w Ornecie, Morągu 
i w Olsztynie oraz na świetlicach wiejskich w Urowie, Jaśkowie, Borecznie i Bubie. Celem 
zespołu jest integracja i propagowanie kultury śpiewania wśród mieszkańców gminy Zalewo                   
i okolic. Występy zespołu zauważyć można również podczas imprez zamkniętych                               
jak                            i plenerowych organizowanych przez M-GCK w Zalewie. 

Wszystkie dzieci z w/w kółek zainteresowań prezentują swoje umiejętności podczas 
imprez organizowanych w M-GCK w Zalewie. 

 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego 
Świetlica „Słoneczko”  z Urzędem Miejskim  i Ekomariną organizuje wypoczynek letni i zimowy 
dla dzieci w formie zajęć „Zielone Wakacje” 

  Organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki                        
do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas 
wolny w sposób przyjemny i pożyteczny,  oprócz zajęć  planowych odbywały się  również 
wycieczki edukacyjno- integracyjne. W 2018 roku zorganizowaliśmy II turnusy ZIELONYCH 
WAKACJI z podziałem na dwie grupy wiekowe tj.: 

 I dwutygodniowy turnus – dzieci 7-9 lat liczył 22 osoby. 

 II dwutygodniowy turnus – 10-13 lat liczył 24 osoby 

 Podczas  turnusów dzieci brały udział w „biało-czerwonym” konkursie , czyli na zajęcia 
przychodziły ubrane zgodnie z wybranym przez opiekunów kolorem.   Były gry i zabawy 
edukacyjno – integracyjne przeprowadzane przez pracowników Placówki Wsparcia Dziennego 
„Słoneczko” i  instruktorów M-GCK w Zalewie. Organizowane były także wycieczki do: Golubia 
Dobrzynia z wioską tematyczną w Macikowie, Olsztynka : skansen oraz huta szkła, Grunwaldu, 
Olsztyna – Warmiolandii oraz do Pasłęka na plac zabaw i do wioski tematycznej „Smerfna 
Dolina w Zalesiu. Na zakończenie każdego z turnusów, każde dziecko otrzymało upominki                     
i pamiątkowe zdjęcie.   

 Ferie zimowe z M-GCK i Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą 
„Słoneczko” 

M-GCK w Zalewie we współpracy ze Świetlicą Wsparcia Dziennego „Słoneczko” w 2018 roku 
zorganizowało dwutygodniowe zajęcia feryjne dla 24 osobowej grupy dzieci w wieku                 
7-12 lat. Przeprowadzono zajęcia animacyjne muzyczne, taneczne, plastyczne, kulinarne, 
teatralne,  oraz zorganizowano wyjazd do Multikina w Elblągu. Urozmaiceniem dla uczestników 
ferii był występ teatru „ART.-RE” z Krakowa w przedstawieniu „Jaś i Małgosia”. Na zakończenie 
odbył się bal karnawałowy, na który przybyli wszyscy uczestnicy zajęć w bajkowych strojach. 



                          Raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2018 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Strona 44 z 80 

 

 

WSPÓŁPRACA 

W 2018 roku Miejsko – Gminne Centrum Kultury współpracowało z wieloma sołectwami 
pomagając w organizowaniu i prowadzeniu wielu imprez lokalnych                                                  
Odwiedziliśmy takie miejscowości jak: 

 Pikniki: Duba, Urowo, Bajdy, Jaśkowo, Boreczno, Półwieś, Bądki, Jerzwałd, Osiedle 
Wileńskie, Dobrzyki, Międzychód 

 Żeglarski Dzień Dziecka: Ekomarina w Zalewie 
 Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku 
 Dzień Seniora: Urowo, Boreczno, Duba, Jaśkowo, Zalewo 
 Choinki: Bajdy, Bądki, Dajny, Jaśkowo, Urowo. 

Zabawy dostosowywane są do wieku, ilości uczestników i okoliczności w jakich się odbywają                 
( dzień dziecka, dzień seniora, bale karnawałowe, andrzejki, choinki). Wszystkie atrakcje 
zapewniają pracownicy M-GCK w Zalewie. 
  

Dzięki takim inicjatywom świetlice wiejskie, boiska i place zabaw są miejscem spotkań lokalnej 
społeczności. Ciekawa forma zapewnianych atrakcji możliwa jest dzięki zakupowi nowych 
sprzętów i różnego rodzaju gadżetów animacyjnych, a także dokształcaniu się pracowników                 
w zakresie animacji dla dzieci i dorosłych. 

W 2018 roku M-GCK w Zalewie zorganizowało następujące wydarzenia: 

 Koncert Noworoczny 
 Dzień Babci Dziadka 
 Wieczornica 
 Powitanie Wiosny z ogniskiem i paleniem Marzanny 
 Koncert z okazji „Dnia Kobiet” 
 Konkurs „Spotkania z poezją dziecięcą” 
 Konkurs „Lubię Śpiewać Polskie Piosenki” 
 Występ teatru z Miłomłyna – „Mozaika” 
 Dziecięcy Festiwal –„ PRZEDSZKOLADA” Konkurs Piosenki Przedszkolnej 
 Dzień Matki – „Nie ma jak u Mamy” 
 Noc Świętojańska – „Zalewianki plotą wianki” 
 Manewry Strażackie - Święto Kolorów na Dzień Dziecka 
 Międzynarodowy Dzień Animacji 
 Dni Zalewa – Turniej sołectw 
 Zielone Wakacje 
 Rejonowy Konkurs „W Rytmie Polskiej Piosenki” 
 Przegląd Formacji Tanecznych – „MIXED STYLE” o Puchar  Burmistrza Zalewa 
 Święto Plonów 
 Koncert z okazji  100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
 Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 
 Andrzejki dla dzieci 
 Spotkanie z Mikołajem w Centrum 
 Wigilia dla seniorów 
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 „Mikołajkowe Talenty” 
 Powitanie Nowego Roku 

 

 

KULTURA OBJAZDOWA 

W roku 2018 z „Kulturą Objazdową” byliśmy  w sołectwach : Bajdy , Bądki, Boreczno, Dajny, 
Dobrzyki, Girgajny, Jaśkowo, Jerzwałd, Międzychód, Urowo, Wieprz. Zajęcia od kwietnia   
do czerwca 2018r. odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek – muzyczne i plastyczne                      
oraz czwartek animacyjne) w godzinach 17:00 – 19:00.   Największa frekwencja podczas zajęć 
była w sołectwach : Międzychód – średnio 14 osób, Jaśkowo – średnio 12 osób, Dobrzyki i 
Boreczno – średnio 10 osób pozostałe sołectwa poniżej 10 osób. 

„Kultura Objazdowa” to nasz nowy projekt adresowany dla dzieci i młodzieży z gminy Zalewo. 
Docieramy wszędzie tam gdzie warunki lokalowe i bytowe pozwalają na przeprowadzenie zajęć 
zarówno muzycznych, plastycznych czy też animacyjnych. Przez dwie godziny zajęć uczestnicy 
biorą udział w grach, zabawach, tańcach czy też tworzą różne ciekawe prace plastyczne. 

WSPÓŁPRACA 

Realizując zadania z kalendarza imprez współpracowaliśmy ze szkołami, stowarzyszeniami min: 
Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego – Izba Pamięci w Zalewie, Stowarzyszeniem Klub 
Sportowy  „Piechotka Team”, Bractwem Motocyklowym Pocisk z Morąga, Świetlicą Wsparcia 
Dziennego „Słoneczko”, Świetlicą Terapeutyczną dla Osób Niepełnosprawnych – „Tęcza”, 
Ekomariną w Zalewie. 

 

XII. Pomoc społeczna 
 
 

Terenem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Zalewie jest miasto 
i gmina Zalewo. Jego siedziba znajduje się w Zalewie przy ul. Traugutta 4. Instytucja ulokowana 
jest na I piętrze budynku Domu Usług, który MOPS ma przekazany w trwały zarząd. Łączna 
powierzchnia użytkowa budynku wynosi 582,,98 m2. W budynku ulokowane są następujące 
podmioty: MOPS, który użytkuje 197,88 m2 (33,94% powierzchni); Ochotnicza Straż Pożarna 
użytkuje 264,60 m2 (45,39%); filia Powiatowego Urzędu Pracy zajmuje 61,86 m2 (10,61%); 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej 10,93 m2 (1,87%); Operator sieci telefonicznej 47,71 
m2 ((8,18%). Poniżej prezentujemy graficzny obraz użytkowania powierzchni budynku. 
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           Schemat użytkowania budynku przez poszczególne podmioty     
 
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie swoją działalność prowadzi                                

w  6 pomieszczeniach biurowych na I piętrze. Do użytku ma również jedno pomieszczenie                            
na parterze, w którym jednocześnie działa Punkt Konsultacyjny. Okazjonalnie, w razie zaistniałej 
potrzeby, pracownicy Ośrodka mogą korzystać ze świetlicy strażackiej znajdującej się                             
na                      I piętrze. 
Ponadto w strukturach MOPS działa Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych 
„Tęcza” w Zalewie, na potrzeby której użytkowane jest jedno pomieszczenie o powierzchni 
63,25m2 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie przy ul. Traugutta 20.  

MOPS dysponuje również 1 samochodem 9-cio osobowym typu bus, przystosowanym                
do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionym w 2018 r. 

                                                          
Zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie realizuje zadania w zakresie pomocy 

społecznej tzn. będące zadaniami własnymi gminy, zadaniami zleconymi z obszaru administracji 
rządowej, a także te nałożone ustawami bądź wykonywane na podstawie porozumień. W gestii 
MOPS jest także realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej  na podstawie porozumień                        
z różnymi jednostkami oraz inne zadania wynikające z przepisów prawa. Ponadto MOPS 
realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 
wychowawczego, świadczenia dobry start, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Karty 
Dużej Rodziny. 

MOPS działa obecnie przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                     
o pomocy społecznej, z późniejszymi licznymi zmianami , ustawy z dnia 8 marca 1990r.                    
o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej

Filia Powiatowego Urzędu 
Pracy

Ochotnicza Straż Pożarna

Stowarzyszenie Miłośników  
Ziemi Zalewskiej

Operator sieci telefonicznej
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psychicznego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 24 stycznia 1991r.                          
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia                     
4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007r.                 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne       
oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                       
w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, 
ustawy z dnia   5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy 
państwa  w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                
"Za życiem”, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „ Dobry start”. 

 
Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej swoim działalnością obejmuj teren całej gminy 

Zalewo. Liczba ludności gminy Zalewo wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 6 852 
osoby, z czego 49,8 % stanowiły kobiety, a 50,2 % mężczyźni. Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w gminie Zalewo wynosiła 158 osób. Udział długotrwale bezrobotnych                           
w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,99 %. Stopa bezrobocia wg stanu na 31 grudnia 
2018 r. dla powiatu iławskiego wynosiła 4,8 %, a dla województwa 10,4 %.  

W roku 2018 z pomocy społecznej, z różnych jej form, skorzystało 1 305 osób,                             
co stanowiło 19 % wszystkich mieszkańców gminy. Liczba rodzin, którym przyznano 
świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 25                       
i wyniosła 352 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 
osiągnęła poziom 287 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2017 o 85 osób. W gminie 
Zalewo najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,                
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, było kolejno: długotrwała                         
lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

 
Koszty utrzymania poszczególnych działów: 

 utrzymanie ops – łącznie 729 141,18 zł,  w tym dotacja wojewody wyniosła 117 538,36 zł                   
i była na poziomie 16,12 % ogólnych kosztów utrzymania ops (w 2017 r. dotacja 
wojewody była na poziomie  17,50 % ogólnych kosztów utrzymania ops), 

 usługi opiekuńcze – łącznie na to zadanie wydatkowano 492 724,02 zł, 
 Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Zalewie – łączny koszt               

na  zadanie wyniósł 318 135,67 zł, 
 Klub Integracji Społecznej – łącznie wydatkowano 46 974,31 zł, 
    obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosła 161 168,90 zł. 

 
Działalność poszczególnych działów: 

1. Pomoc społeczna 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
W 2018 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 969 wywiadów środowiskowych, wydano 781 
decyzji przyznających, 12 decyzji odmownych, nie było postępowań skierowanych do SKO. 
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Zasiłki – zadanie własne gminy: 

3. zasiłki celowe przyznano 141 osobom. Wypłacono 332 świadczenia na kwotę 89 781 zł              
(w tym 140  świadczeń na kwotę 36 505 zł z programu rządowego „Pomoc państwa                    
w zakresie dożywiania), średnia wysokość zasiłku  to 270 zł; 

4. 1 osobie wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w ogólnej kwocie 300 zł. 
5. zasiłki okresowe – przyznano 233 świadczenia dla 64 osób -  na łączną kwotę 80 115 zł 

(średnia wysokość zasiłku to 343,84 zł), 
6. zasiłki stałe –  z tej formy pomocy skorzystało 47 osób, którym wypłacono 394 

świadczenia na łączną kwotę 216 974 zł (średnia wysokość zasiłku 550,66 zł), 
7. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – za 36 świadczeniobiorców 
odprowadzono 303 składki, na łączną kwotę 15 559,48 zł. 

8. opłacenie za 5 osób pobytu w schroniskach dla bezdomnych (Rucewo, Puławy)                       
na łączną kwotę 12 440,84 zł. 

 
Domy Pomocy Społecznej – pokryto odpłatność w DPS za 7 osób (Tolkmicko, Elbląg, Ełk, 
Susz,  Olsztyn, Lębork) na łączną kwotę 255 412,91 zł.  
 
Praca socjalna. Pracą socjalną objętych było 460 rodzin, w tym samej pracy socjalnej 
udzielono dla 151 rodzin; zawarto 26 kontraktów socjalnych.  
  
Zespół Interdyscyplinarny.  
 Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie od 14.07.2011r. działa Zespół 
Interdyscyplinarny powołany zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy w środowisku rodzinnym, a także kompleksowe wsparcie rodziny w celu 
przywrócenia prawidłowego jej funkcjonowania w społeczeństwie. W skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, 
organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Zespół Interdyscyplinarny tworzy dla  
indywidualnych przypadków grupy robocze, w celu rozwiązywania problemów związanych                     
z wystąpieniem przemocy w rodzinie. 
Skoordynowane działania służb publicznych, zwiększają gwarancję, że udzielona pomoc będzie 
wszechstronna, efektywna i nawzajem uzupełniająca się. Poprzez jednoczesne oddziaływanie             
na wszystkie aspekty życia rodziny skuteczność takiej pomocy jest nieporównywalnie większa,             
a co za tym idzie, daje większe szanse na rozwiązanie problemów, które doprowadziły                      
do sytuacji kryzysowej. Zespół Interdyscyplinarny i powołane w indywidualnych przypadkach 
grupy robocze wykonują swoje czynności zgodnie z procedurą Niebieskie Karty.  
W roku 2018 założono 26 Niebieskich Kart - A, z tego: Policja założyła 24 Karty, Pomoc 
Społeczna założyła 1 Kartę, przedstawiciel Oświaty założył 1 Kartę. Zakończono 24 procedury w 
zakresie Niebieskich Kart.  
W ramach procedury NK powoływane są tzw. grupy robocze, których zadaniem jest pomoc 
osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Powołanych było 30 grup roboczych, które odbyły 
149 posiedzeń. W 2018 r. pomocą Grup roboczych objętych było 30 rodzin, w tym: 36 kobiet,                        
35 mężczyzn i 44 dzieci. 
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Usługi opiekuńcze. Celem usług opiekuńczych jest zmniejszenie niesamodzielności 
(obiektywnie istniejącej lub subiektywnie odczuwanej) u osób, które doświadczają ograniczeń                   
w zaspokojeniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych oraz kompensowanie utraconej 
samodzielności działaniami umożliwiającymi tym osobom dalsze funkcjonowanie w swoim 
środowisku zamieszkania, w taki sposób, aby ich jakość funkcjonowania uległa polepszeniu lub 
została zachowana na dotychczasowym poziomie, mimo postępujących procesów obniżających 
samodzielność. 
W roku 2018 zatrudnionych było 17 opiekunek domowych, w tym: 16 na umowę o pracę                     
i   1 na umowę zlecenie (stan na 31.12.2018 r.). Tą formą pomocy objęto 59 środowisk. Łączna 
liczba godzin świadczonych usług wyniosła 24 169. Odbiorcy usług ponoszą z tego tytułu 
częściową odpłatność. W roku 2018 łączna kwota wpływów wyniosła 70 058,37zł. 
 
Dodatki mieszkaniowe  w całości opłacone są ze środków własnych gminy.  
W 2018 r. złożono 16 wniosków, wypłacono 133 świadczenia, na kwotę 7 197,25 zł, w tym:                          
60 użytkownikom mieszkań spółdzielczych, na kwotę 5 613,98 zł, 17 użytkownikom mieszkań 
własnościowych na kwotę 2 154,29 zł, 56  użytkownikom innych mieszkań na kwotę 5 378,13 zł. 
Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosłą 13 146,40 zł. 
Zryczałtowany dodatek energetyczny - przysługuje odbiorcom wrażliwym, którym przyznano 
dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać                     
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2018 r. 1 rodzinie wypłacono 10 świadczeń                 
na łączną kwotę 188,54 zł. 

 
Inne formy pomocy 
 
Dożywianie realizowane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.  
W roku 2018 programem były objęte 364 osoby. Pomocy w formie posiłku udzielono 249 
osobom. Z programu opłacono 32 542 posiłki na łączną kwotę 160 871 zł. Zasiłków celowych na 
zakup żywności udzielono 62 rodzinom, wypłacono 140 świadczeń, na kwotę 36 505zł (średnio 
261 zł). 
Całkowity koszt programu wyniósł 204 000 zł w proporcji: 77,45% z dotacji wojewody,                            
co stanowiło kwotę 158 000 zł i 22,55 % ze środków własnych gminy czyli 46 000zł.  
Z programu sfinansowano również dowóz posiłków do szkół w Zalewie i Bartach na kwotę                    
6 624 zł.                   
 
Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne są jedną z form aktywizacji osób bezrobotnych. Polegają                    
na wykonywaniu przez osoby bezrobotne, które nie posiadają już prawa do zasiłku                    
dla  bezrobotnych bądź też go nie nabyły, prac na rzecz gminy typu: 

 utrzymanie czystości i porządku wokół danej posesji (zamiatanie, grabienie liści 
karczowanie krzewów, rąbanie drewna, itp.), 

 prace gospodarcze i domowe, sporządzanie posiłków, pielęgnacja osób starszych                   
i niepełnosprawnych, 

 wykonywanie drobnych remontów i napraw u podopiecznych MOPS i w budynkach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
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Z tej formy pomocy w 2018 r. skorzystały 24 osoby bezrobotne. Za wykonywaną pracę 
otrzymywały wynagrodzenie maksymalnie do kwoty 373,50 zł miesięcznie.  Osoby te łącznie 
przepracowały 4 637 godzin. 
W celu realizacji prac społecznie użytecznych MOPS w Zalewie podpisał 8 porozumień                          
o współpracy partnerskiej z sołectwami oraz instytucjami z terenu gminy Zalewo, na organizacje 
prac, z których  wynikały obowiązki i uprawnienia stron. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38 003,00 zł, w tym Gmina w ramach dofinansowania              
z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymała dofinansowanie w wysokości  13 407,54 zł.  
 
Kolonie letnie.  W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zrekrutował                    
34 uczniów na kolonie letnie. Dla 20 osób kolonie w całości sfinansowane zostały ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla 14 osób wypoczynek letni został 
w całości sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 
 
Pomoc żywnościowa. Ośrodek w ramach podpisanego porozumienia z Elbląskim Bankiem 

Żywności pozyskuje żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa         
2014-2020. Tą formą pomocy w 2018 r. objęto 703 osoby. W sumie  wydano 34 777,65 kg 
produktów spożywczych (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, buraczki, 
ryż, kasza gryczana, mleko, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, cukier, olej, groszek                     
z marchewką, ser żółty, szynka wieprzowa, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli, herbatniki, fasola biała, buraczki wiórki, pasztet 
wieprzowy, kabanosy wieprzowe, miód nektarowy wielokwiatowy).  

 
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystenci rodziny 
 
       W 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie pracowało dwóch asystentów 
rodziny. Jest to forma pomocy skierowana do rodzin z dziećmi, w których istnieje skumulowanie 
różnych problemów społecznych takich jak: nieporadność życiowa, problemy opiekuńczo – 
wychowawcze z dziećmi, wycofanie, uzależnienia, bezrobocie itp. Jest to pomoc systemowa, 
prowadzona poprzez dostarczenie umiejętności i wiedzy, które pomogą rodzinie w radzeniu 
sobie  z problemami życiowymi.  
Asystent rodziny 3/4 swojego miesięcznego czasu pracy wypracowuje w terenie. W każdym                      
ze środowisk spędza około 10 do 25 godzin miesięcznie, zależnie od potrzeb i zaistniałych                       
w środowisku problemów. Każdego dnia pracy odwiedza przeciętnie od dwóch do czterech 
środowisk, w godzinach od 8 do 22 (zazwyczaj są to godziny popołudniowe), przemierzając 
średnio około 30 – 40 km (własny środek transportu). Czynnie współpracuje z policją, 
nauczycielami, pedagogami, psychologami, kuratorami społecznymi i sądowymi, Placówką 
Wsparcia Dziennego „Słoneczko” w Zalewie, służbą zdrowia, PCPR-em, Sądem.  
Asystent opracowuje indywidualny plan współpracy oraz cele dla każdej z rodzin. 
Przynajmniej dwa razy w roku dokonywana jest ocena osiągniętych celów oraz opis aktualnej 
sytuacji rodziny i jej rokowań. 
Działaniami asystentów objętych było 26 rodzin, w których wychowywało się 60 dzieci                        
do 18-tego roku życia. 
Zatrudnienie asystentów rodziny finansowane  było z dwóch źródeł: z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej  na rok 2018 pt. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dotacja 
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stanowiła  26 390 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 31 168 zł. Łącznie na realizację zadania 
wydatkowano  57 558 zł. 
 
Rodziny zastępcze 
Z terenu Naszej gminy w 2018 r. 14 dzieci umieszczonych było w rodzinach zastępczych.                     
Za dzieci te Gmina wniosła odpłatność w łącznej  wysokości 53 011,87 zł. 
 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
Z terenu Naszej gminy 1 dziecko umieszczone było w placówce opiekuńczo - wychowawczej. 
Odpłatność Gminy za to dziecko wyniosła w 2018 r. 10 491,68 zł. 
 
Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy wychowali  
przynajmniej trójkę dzieci i ich dzieciom. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci                       
do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Przysługuje 
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Karta 
oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni, którzy 
przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy 
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.  W 2018 r. r. wpłynęło 15 wniosków i wydano 60 kart. 

 
2. Zadania zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa 

 
Świadczenia rodzinne. 
Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r.  
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne                             

oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, 
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
 świadczenie rodzicielskie (odpowiednik macierzyńskiego). 

W 2018 r. średnio 530 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w MOPS Zalewo. W sprawach 
świadczeń rodzinnych zostało wydanych 923 decyzji zarówno przyznających, zmieniających, 
uchylających i odmownych. 
W sprawach zasiłku rodzinnego wpłynęło i rozpatrzono 587 wniosków o ustalenie prawa                      
do zasiłku rodzinnego. 
Zostały przyznane i wypłacone następujące świadczenia: 

 wypłacono 6 552 zasiłki rodzinne na kwotę 770 032,00 zł z tego 50 świadczeń 
wypłacono  w ramach koordynacji (tj. zarobkowe przebywanie poza granicami kraju 
jednego z rodziców dziecka), 

 wypłacono: 2 876 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 338 738,00 zł, z tego                       
w ramach koordynacji wypłacono 58 świadczeń. Wśród dodatków do zasiłku rodzinnego 
wymienić należy: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia                    
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej oraz podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania np. dojazd do szkoły               
lub pobyt  w internacie. 
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 w ramach przepisów  „1 złotówka za 1 złotówkę”  wypłacono 1 596 zasiłków  rodzinnych  
wraz z dodatkami na łączną kwotę 82 117,77 zł. 

W sumie w 2018 r. wypłacono 11 024 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę                     
1 190 887,77 zł. 
 
 Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach świadczeń 
rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

1) zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 
W 2018 r. do MOPS Zalewo wpłynęło i rozpatrzono 37 nowych spraw z zakresu zasiłku 
pielęgnacyjnego. W sumie w 2018 r.  wypłacono 2 778 świadczeń na kwotę 438 670,00 zł,                   
co daje średnio blisko 215 osób pobierających co miesiąc zasiłek pielęgnacyjny. Ponadto                         
w 2018 r. w związku ze zmianą wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od listopada 2018 r. wydano 
dodatkowo 208 decyzji. 

2) świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do 31 grudnia 2018 r. 
wynosiła 1 477,00 zł miesięcznie, a od tego roku wynosi 1 583,00 zł miesięcznie zgodnie                          
z coroczną waloryzacją. 
W 2018 r. do MOPS Zalewo wpłynęło i rozpatrzono 9 nowych wniosków o świadczenie 
pielęgnacyjne (w 2017 r. było 9 wniosków). W sumie w 2018 r.  wypłacono 418 świadczeń                   
na kwotę 61 244,00 zł, co daje średnio 33 osoby pobierające co miesiąc świadczenie 
pielęgnacyjne. 
 
3) specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520,00 zł miesięcznie, a od listopada 2018 r.                     
po waloryzacji wynosi 620,00 zł miesięcznie. 
W 2018 r. do MOPS Zalewo wpłynęły 33 wnioski, rozpatrzono 36 nowych spraw o ustalenie 
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2018 r. wypłacono 276 świadczeń na kwotę                   
146 203 zł, co daje średnio 33 osoby pobierające co miesiąc specjalny zasiłek opiekuńczy. 
4) Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 
W 2018 r. MOPS Zalewo pokryło składki zdrowotne za 46 osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Odprowadzono 486 
składek na łączną kwotę 37 049,16 zł. 
Ponadto opłaciło 516 składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy  oraz zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 126 
280zł. 
 Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka, przysługująca w wysokości 1 000,00 zł jednorazowo.  
W 2018 r. do MOPS Zalewo wpłynęło i rozpatrzono 50 nowych wniosków o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. W sumie wypłacono 50 świadczeń na kwotę 50 
000,00zł. 
 
 Ponadto, od 1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie rodzinne – 
świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie. 
W 2018 r. do MOPS Zalewo wpłynęło i rozpatrzono 28 nowych wniosków o świadczenie 
rodzicielskie. W sumie w 2018 r.  wypłacono 290 świadczeń na kwotę 267 698,00 zł, co oznacza 
że średnio 28 matek pobierało co miesiąc w MOPS świadczenie rodzicielskie na dziecko. 
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Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520,00 zł miesięcznie, jako świadczenie opiekuńcze,                              
a od listopada 2018 r. zasiłek po waloryzacji wynosi 620,00 zł miesięcznie. Wypłacono 154 
świadczeń na kwotę 81 468,00 zł, co oznacza, że średnio 12 osób miesięcznie było 
uprawnionych do zasiłku dla opiekuna. 
 W styczniu 2018 r. wprowadzono nowe jednorazowe świadczenie w kwocie 4 000,00 zł                         
na podstawie Ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2018 r. 2 osobom 
wypłacono w/w świadczenie z tytułu ciężkiej i nieodwracalnej choroby nowonarodzonego 
dziecka. 
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych są zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
rządowej  i finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty związane                      
z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą zaledwie 3% otrzymanej dotacji (wysokość 
procentowa kosztów nie uległa zmianie od 15 lat tj. od wprowadzenia w życie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych), a od świadczenia rodzicielskiego organ właściwy otrzymuje 
jednorazowo 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej  w sprawie świadczenia 
rodzicielskiego, natomiast nie ma finansowania obsługi realizacji tego świadczenia. 
 
Fundusz alimentacyjny 
 Świadczenie z funduszu wynosi nie więcej niż 500,00 zł na 1 dziecko. W 2018  r.                      
na terenie naszej gminy średnio 78 osób było uprawnionych do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, wypłacono 910 świadczeń na kwotę 308 240,00 zł. Średnio 48 rodzinom                        
co miesiąc wypłacano świadczenia z tego tytułu.  W ramach tego zadania prowadzone jest 
również postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi.   W 2018 r. MOPS Zalewo prowadził 124 
sprawy jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego. Wyegzekwowano kwotę 117 633,72 zł 
tytułem zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, 
w tym 22 299,00 zł przekazano na dochód gminy Zalewo, jako organu właściwego wierzyciela 
zgodnie z ustawą. Z tej kwoty, na pokrycie kosztów prowadzenia funduszu alimentacyjnego, 
MOPS w 2018 r. otrzymał 9 989,00 zł tj. 44,8 % wyegzekwowanych należności. 
 
W sprawach funduszu alimentacyjnego w 2018 r. prowadzono następujące działania: 

 rozpatrzono 93 wnioski, w tym: 79 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego               
i 14 wniosków o zmianę świadczeń z funduszu w związku ze zmianą sytuacji życiowej,                       
0 wniosków o zmianę zadłużenia, 

 wydano 86 różnych decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego w tym: 72 decyzje 
przyznające świadczenia osobom uprawnionym, 6 odmownych decyzji, 2 decyzje 
uchylające świadczenia FA, w 5 przypadkach umorzono postępowania wobec dłużników, 
wydano również 1 decyzję naliczającą żądanie zwrotu z tytułu nienależnie pobranego 
FA, 

 przekazano na piśmie 78 informacji do komorników sądowych nt. ustalonego prawa                           
do funduszu alimentacyjnego, 

 wydano 51 decyzji o zwrocie przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu 
otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z FA, 

 wystawiono 2 decyzje dłużnikom alimentacyjnym o uznaniu ich za uchylających się                          
od ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego, 

 wystawiono 54 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie do postępowania 
egzekucyjnego,  

 otrzymano z innych ośrodków 41 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych (dla porównania w 2017 r. były 123 wnioski), 
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 przeprowadzono 29 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenia majątkowe                          
od dłużników (dla porównania w 2017 r. było 27 wywiadów). 

 przekazano 69 informacji do Komorników Sądowych mających wpływ na egzekucję 
zasadzonych świadczeń alimentacyjnych, 

 zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie                    
z ustawą, 

 wystawiono 4 wnioski o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników przez Powiatowy 
Urząd Pracy, 

 wystawiono 51 wniosków o ściganie z art.209 k.k. (niełożenie na osoby najbliższe), 
 Wystosowano 34 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do innych 

ośrodków pomocy społecznej w związku z przyznanym funduszem alimentacyjnym, 
 prowadzono 54 sprawy dotyczące egzekucji od dłużników alimentacyjnych, 
 zarejestrowano i prowadzono 72 sprawy dotyczące dłużników alimentacyjnych                   

po przyznaniu funduszu alimentacyjnego w 2018 r., 
 131 razy umieszczono informację w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej                                

o zadłużeniach dłużników alimentacyjnych, 
 wystawiono 113 zaświadczeń dotyczących świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego, 

500+  i świadczeń rodzinnych,  
 97 razy informowano inne jednostki o osobach korzystających z funduszu alimentacyjnego. 
 

Świadczenie wychowawcze (500+). 
 Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko                
w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 1 200,00 zł. 

 W 2018 r. przyjęto 589 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego              
oraz o zmianę świadczenia 500+ w związku ze zmianą sytuacji życiowej np. urodzenie nowego 
dziecka, utrata lub uzyskanie dochodu. 
Ogółem wydano 559 decyzji dotyczących 500+, w tym: 508 przyznających świadczenia,                             
28 decyzji odmawiających świadczenia, 22 decyzjami uchylono świadczenia 500+ oraz wydano                    
1 decyzję dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń i żądania zwrotu 500+. Ponadto 
przekazano 6 spraw do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ze względu na zastosowanie 
przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku gdy członek 
rodziny przebywa poza granicami Polski.  

 Na podstawie decyzji przyznających 500+ do świadczenia było uprawnionych 851 dzieci.  
W 2018 r. wypłacono 8 939 świadczeń na łączną kwotę 4 458 435,80 zł. 
 
Podczas rozpatrywania złożonych wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia 
wychowawczego (500+) i funduszu alimentacyjnego korzystano z platformy informatycznej 
Empatia w celu pozyskiwania następujących informacji dotyczących wnioskodawców:                             
o dochodach z Urzędu Skarbowego, składkach zdrowotnych z ZUS, danych z systemu PESEL, 
danych z systemu EKSMON, CEIDG, Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, weryfikacji klientów                   
w innych jednostkach terenowych. 
W przypadku braku możliwości pobrania danych występowano z wnioskami o udostępnienie 
danych osobowych do instytucji odpowiadających za udzielnie informacji. 
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Ponadto współpracowano w ramach wymiany informacji z takimi instytucjami jak: policja, sąd, 
prokuratura, komornik sądowy, zakład karny, powiatowy urząd pracy, zakłady pracy oraz inne              
ops-y. 

 
Program „Dobry start” 300+  

Program „Dobry start” tzw. 300+ został wprowadzony w życie dn. 01 lipca 2018 r. W gminie 
Zalewo realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem 300,00 zł z tytułu 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny jest MOPS 
Zalewo. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom 
uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne 
ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, 
uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. W ramach programu „Dobry start” 
MOPS Zalewo po raz pierwszy przyjął 547 wniosków w okresie od lipca do października 2018 r., 
które zostały rozpatrzone pozytywnie oraz zakończyły się wypłatą 808 świadczeń  na kwotę 242 
400,00zł. 
 
3. Klub Integracji Społecznej w Zalewie 
 Klub Integracji Społecznej w Zalewie ofiaruje swoim uczestnikom bezpłatne zajęcia                             
z reintegracji społecznej i zawodowej. 
Celem KIS jest: 

 udzielenie wsparcia osobom o podobnych trudnościach  i problemach życiowych,  
 minimalizowanie skutków bezrobocia, 
 uczenie pracy zespołowej, 
 pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, 
 ułatwienie powrotu do aktywnego udziału w życiu zawodowym, społecznym                                 

i rodzinnym, 
 przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia. 

 
 W 2018 roku ze wsparcia Klubu Integracji Społecznej skorzystały 24 osoby, wszystkie 
osoby świadczyły prace społecznie użyteczne, które polegały na wykonywaniu prac 
porządkowych i gospodarczych na terenie gminy w tym: w obejściu budynku MOPS,                            
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Zespole Szkół w Borecznie, na terenie sołectw: Duba, 
Międzychód, Wieprz,  Jaśkowo, Boreczno, Jerzwałd, na terenie Ekomariny w Zalewie                        
oraz u podopiecznych MOPS. Przed przystąpieniem do prac uczestnicy przeszli badania                         
u lekarza medycyny pracy oraz szkolenia BHP.  
Z pośród tych osób 7 podjęło zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
 Od ośmiu lat MOPS organizuje Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, który jest 
równoległą imprezą związaną z Koszalińskim Festiwalem Filmowym. Tematyką Festiwalu                    
jest świat osób niepełnosprawnych, ukazujący ich życie codzienne, radości i smutki. 
Uczestnikami wydarzenia są osoby niepełnosprawne i pełnosprawne z terenu Naszej gminy 
oraz gmin ościennych. Uczestnicy KIS będący na pracach społecznie użytecznych pomagali                 
w organizacji Festiwalu zajmując się promocją Festiwalu tj. roznosząc ulotki i plakaty.   
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 W czerwcu 2018 r. KIS w ramach partnerskiej współpracy z Zalewskim Stowarzyszeniem 
Alfa włączył się w XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, w ramach których zorganizowano 
Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Trasa wynosiła ponad 30 km. 
 
4. Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza” w Zalewie  
 

Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” znajduje się w budynku  
Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Zalewie. W roku 2018 do świetlicy uczęszczało                       
12 podopiecznych.  

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00.                      
W placówce tej uczestnicy zajęć otrzymywali jeden posiłek w formie obiadu (z wyłączeniem 
wakacji, ferii i przerw świątecznych). Podopieczni dowożeni są busem.  

Na świetlicy zatrudnione są dwie osoby na pełen etat z wyższym wykształceniem                        
na stanowisku instruktora terapii zajęciowej.                   
 W roku 2018 wychowawcy zorganizowali pracę uczestników, dostosowując tematykę 
zajęć do ich wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań, a także, obchodzonych uroczystości, 
świąt i pór roku. Poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji          
i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulowali twórczy rozwój podopiecznego                        
i ich aktywność.  

Podopieczni uczestniczący w zajęciach świetlicowych uczyli się m.in. planowania pracy, 
podejmowania właściwych decyzji, logicznego myślenia. Kształcili uwagę, pamięć, koncentrację, 
aktywność psychoruchową i sprawność manualną, a przede wszystkim wychowawca dążył                     
do wykreowania w jak największym stopniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania                        
w życiu społecznym.  

Celem zajęć prowadzonych w świetlicy było także przedstawianie podopiecznym 
propozycji wypełniania czasu wolnego i umożliwienie im spotkań w gronie rówieśniczym.                       
W ciągu całego roku uczestnicy otrzymali emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, 
problemowych. Każdy uczestnik został objęty właściwą opieką i indywidualnym podejściem 
wychowawczym.  
 Ważnym elementem uczestnictwa na świetlicy był udział w wyjazdach sportowych: 
07.06.2018 – XX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Wikielcu, 
17.08.2018 – I Ogólnopolskie Zawody Sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy                        
w  Kwietniewie, 
20.09.2018  –  „Spartakiada” w  Suszu, 
18.10.2018  –   XXV Terenowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Lubawie. 
 
 Podopieczni świetlicy uczestniczą  również w licznych zabawach i imprezach 
kulturowych: 
04.09.2018 –„Mały Festiwal Filmowy” organizowany w ramach Europejskiego Festiwalu 
Filmowego „Integracja Ty i Ja” , 
21.11.2018 – Zabawa Andrzejkowa organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” w Iławie, 
06.12.2018 – Spotkanie z Mikołajem na placu Jana Pawła II, organizowane przez M-GCK                       
w Zalewie. 
 Organizowane były spotkania okolicznościowe (m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, 
spotkanie wigilijne), uroczystości wewnętrzne jak również wycieczki. 
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XIII. Ochrona zdrowia 
 

Na terenie Gminy Zalewo działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”                        
w Zalewie, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, natomiast 
w soboty jest pełniony dyżur w godzinach 9:00 - 11:00. Placówka prowadzi ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne oraz wyposażona jest w następujące gabinety/poradnie: 
 poradnia POZ - poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
 poradnia położniczo - ginekologiczna 
 poradnia stomatologiczna 
 gabinet fizjoterapii  
 gabinet USG 
 gabinet pielęgniarki POZ  
 gabinet położnej POZ 
 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci 
 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 
 punkt szczepień 
 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci 
 poradnia reumatologiczna 
 poradnia urologiczna 
 poradnia alergologiczna. 
 poradnia neurologiczna. 

 
Ponadto, po godzinach pracy NZOZ „Zdrowie”, całodobową opiekę nad mieszkańcami 

gminy pełni ambulatorium przy Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie                  
ul. gen. Wł. Andersa 3 oraz Pogotowie Ratunkowe stacjonujące w Zalewie                                         
przy   ul. Częstochowskiej 8. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej „Komisją”, 

powołana została na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi przez Burmistrza Zalewa Zarządzeniem Nr 0050-88/15 z dnia 8 października 
2015r. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, powołane. Członkowie Komisji otrzymuje zryczałtowane 
wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z pracą w komisji. Do zadań  Komisji 
należy w szczególności:  

1) inicjowanie działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; 

2) uczestniczenie w pracach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy                
w rodzinie; 

3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego; 

4) opiniowaie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej; 

5) przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych                
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na terenie Gminy, 
6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami 

uczestniczącymi w realizacji Gminnych Programów. 
W roku 2018 Komisja zainicjowała zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania te miały na celu:  
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu,  
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
4. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131                

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
Na realizację w/w zadań w roku 2018 zaplanowano środki w wysokości 132.000,00 zł,                  

w tym wykonanie wyniosło 118.204,54 zł. Źródłem finansowania zadań realizowanych w ramach 
Gminnych Programów są dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń                          
na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2018 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń                   
na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 135.239,89 zł. 

W roku 2018 odbyło się 10 posiedzeń Komisji. Posiedzenia zwoływane są średnio                           
raz w miesiącu. Podczas posiedzeń członkowie komisji opiniują zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, przeprowadzają rozmowy motywujące osoby zgłoszone do poddania się 
leczeniu odwykowemu oraz inne sprawy skierowane do Gminnej Komisji. W trakcie roku 2018 
wszczęto postępowanie w sprawie o leczenie odwykowe wobec 27 osób oraz kontynuowała 
procedury wszczęte w latach wcześniejszych. Gminna Komisja wystosowała 58 wezwań                     
na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, przeprowadziła 23 rozmowy motywujące (osoby, 
które stawiły się na wezwanie). Na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
skierowanych zostało  26 osób. Badanie takie wykonywane jest przez dwóch lekarzy: 
psychologa i psychiatrę i kończy się wydaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
Opinia zwiera informacje czy u osoby badanej występuje zespół zależności alkoholowej oraz 
wskazanie rodzaju zakładu leczniczego. W roku 2018 w wyniku przeprowadzonych badań 
uzyskano 15 opinii w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Iławie 
złożono 21 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz 2 wnioski                          
w sprawie zmiany sposobu leczenia. Postanowieniem Sądu skierowanych na badanie                            
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zostało 13 osób. W roku 2018 Komisja zaopiniowała 
pozytywnie 15 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
W Zalewie działa Punktu Konsultacyjny, którego siedziba znajduje się przy ul. Traugutta 4 

i czynny jest dwa razy w tygodniu. Do podstawowych zadań punktu należy  w szczególności: 
1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia 

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie na leczenie 
specjalistyczne, 

2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych,  do zmiany 
szkodliwego wzoru picia, 

3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym  (np. przez rozmowy 
podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób                    
po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu), 
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4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji                     
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

5) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 
6) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji działających na terenie gminy, które powinny być 
włączone w systemową pomoc dla rodziny. 

W Punkcie zatrudnieni zostali specjaliści, tj. psycholog oraz instruktor terapii uzależnień.  
W roku 2018 z pomocy Punktu skorzystało: 46 osób z problemem alkoholowym (łącznie 
udzielono 443 porady), 17 dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym 
(łącznie udzielono 48 porad),    6 osób doznających przemocy w rodzinie (łącznie udzielono                 
16 porad) oraz 4 osoby stosujące przemoc w rodzinie (łącznie udzielono 24 porady). Ponadto                           
z pomocy Punktu skorzystało 19 osób, które ukończyły podstawowy program leczenia 
odwykowego (łącznie udzielono 190 porad),  1 osoba pijąca ryzykownie i  szkodliwie  (łącznie 
udzielono 5 porad) oraz 4 dzieci z rodzin  z problemami alkoholowymi (łącznie udzielono                     
8 porad).  
 

 

XIV. Organizacje pozarządowe 
 

1. Związki i stowarzyszenia gmin: 

Gmina Zalewo od wielu lat aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju stowarzyszeniach      
i związkach gmin. Głównym celem przynależności jest wspólna realizacja zadań inwestycyjnych, 
promocyjnych, zadań związanych z gospodarką odpadami, ochroną środowiska czy też 
współuczestnictwo w realizacji projektów,  finansowanych z funduszy europejskich. 
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – Lokalna Grupa Działania z Elbląga dodatkowo  jest 
grantodawcą.  Przedstawicielem gminy Zalewo w stowarzyszeniach i związkach jest przede 
wszystkim  Burmistrz Zalewa. Niejednokrotnie gminę reprezentuje Burmistrz wspólnie z grupą 
Radnych oraz mieszkańców.   
 
Gmina Zalewo należy do n/w stowarzyszeń i związków: 
 
 Związek Gmin Kanału Ostródzko- Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego -                     

ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda. 
Podstawowy rodzaj działalności – promocja i turystyka, zwłaszcza w obszarze Kanału 
Elbląskiego. 
 
 ZWIĄZEK GMIN Regionu Ostródzko-Iławskiego ,,CZYSTE ŚRODOWISKO’’ - ul. Jana III 

Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda. 
Podstawowy rodzaj działalności – realizuje zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami, 
w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych, organizacja systemu logistycznego zbiórki 
odpadów.  
  
 STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK - ul. Św. Ducha ¾ , 82-300 Elbląg. 
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Podstawowy Rodzaj działalności –  współpraca miedzy regionami obszaru Morza Bałtyckiego, 
współpraca transgraniczna, promocja i turystyka, wspomaganie rozwoju gospodarczego.  
 
 STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,            

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg. 
Podstawowy rodzaj działalności – rozwój regionów, turystyka, ochrona oraz promocja 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz popularyzacja i 
rozwój produkcji wyrobów regionalnych.  Współrealizator inwestycji oraz operacji ze środków 
Unii Europejskiej. 
 

2. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy: 

Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest 
ważnym elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. W ich pracy duże 
znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca z instytucjami,                     
w szczególności z organami gminy, przy realizacji i osiąganiu wspólnych celów. Organizacje 
pozarządowe poprzez swoją działalność w dużej mierze wpływają na jakość życia 
mieszkańców, aktywizując ludzi zaangażowanych oraz dysponujących wiedzą                                     
i doświadczeniem.  

Na terenie gminy Zalewo swoją siedzibę mają  n/w organizacje pozarządowe: 
 

Lp Nazwa organizacji 
Siedziba 

Organizacji 

1 Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej w Zalewie Zalewo 

2 Więź Społeczna w Zalewie Zalewo 

3 Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci” w Zalewie Zalewo 

4 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Zalewie Zalewo 

5 Klub Sportowy „Ewingi” w Zalewie Zalewo 

6 Ludowy Klub Sportowy „UNIA”  w Urowie Urowo 

7 Uczniowski Klub Sportowy „VEGA” w Borecznie Boreczno 

8 Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” w Zalewie Zalewo 

9 Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „Natura”  Jerzwałd 

10 Pomocni Ludziom – Rucewo im. Zenona Noconia w Rucewie Rucewo 

11 Stowarzyszenie „Zawsze Razem” w Zalewie Zalewo 

12 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Róbmy Swoje” Matyty 

13 Stowarzyszenie „Moje Urowo nad Jeziorem Kocioł” Urowo 

14 Zalewski Ludowy Zespół Sportowy OLIMP w Zalewie Zalewo 

15 Zalewskie Stowarzyszenie „ALFA” Zalewo 

16 Uczniowski Klub Sportowy „Zefir” Barty 
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17 Klub Sportowy „PIECHOTKA TEAM” w Zalewie Zalewo 

18 Uczniowski Klub Sportowy „Ikar” Dobrzyki 

19 Stowarzyszenie OTWIERACZ  Urowo 

20 Stowarzyszenie Sportów Wodnych „NA FALI” w Zalewie Zalewo 

21 Bezpieczna Przyszłość    Śliwa 

22 Stowarzyszenie "Nasze Pozorty" Pozorty 

23 Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Pojezierza Iławskiego Zalewo 

24 Warmińskie Towarzystwo Producentów Rolnych Bądki 

25 Ochotnicza Straż Pożarna w Zalewie Zalewo 

26 Ochotnicza Straż Pożarna w Borecznie Boreczno 

27 Ochotnicza Straż Pożarna w Janikach Wielkich Janiki Wielkie 

28 Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzwałdzie Jerzwałd 

29 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi Wielowieś 

30 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykach Dobrzyki 

31 Ochotnicza Straż Pożarna w Urowie Urowo 

 
Z budżetu gminy na rok 2018 przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych środki finansowe jak przedstawia tabela:  
 

 

Lp. Nazwa zadania  Wysokość dotacji 

1 
Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo 

60.000,00 zł 

2 
Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo 

3.000,00 zł 

3 
Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo 

3.000,00 zł 

4 
Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo 

2.999,99 zł 

5 Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki 15.699,99 zł 

6 
Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia 
i zdrowia  – szkolenia  z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i 
młodzieży  

2.500,00 zł 

7 Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach  15.000,00 zł 

8 
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o 
charakterze  „Dobra Wspólnego”  

3.600,00 zł 

9 
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami 
profilaktyki uzależnień 

4.903,44 zł 

10 
Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej 
wraz z programem profilaktyki uzależnień 

20.000,00 zł 

11 
Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i 
życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. 

2.700,00 zł 
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 Razem  133.403,42 

 

 

XV. Bezpieczeństwo 
 

1. Policja 

 W Posterunku Policji w Zalewie pracuje 9 funkcjonariuszy w tym 1 etat kierowniczy,                    
2 etaty- Zespół Kryminalny, 1 etat dzielnicowego, 5 etatów Zespołu ds. Prewencji oraz 1 etat 
cywilny. 
 
W 2018 roku na terenie działania Posterunku Policji w Zalewie odnotowano: 
- 63 kolizje drogowe w tym 18 kolizji na terenie miejskim oraz 45 kolizji na terenie wiejskim 
- 6 wypadków w tym  - 2 wypadki na terenie miasta (dwie osoby ranne), oraz 4 wypadki                     
na terenie miejskim (jedna osoba poniosła śmierć a cztery osoby zostały ranne). 
 
Przeprowadzono ogółem 180 postępowań wyjaśniających. Skierowano ogółem 106 wniosków                  
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Iławie  
- art. 119 KW kradzież - 13 wniosków 
- art. 51 KW zakłócenia ładu i porządku – 7 wniosków 
- 140 i 141 KW nieobyczajny wybryk – 11 wniosków  
- art. 43 Ustawy o wych. w trzeźwości – 7 wniosków 
- art. 77 KW (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt) – 5 wniosków 
 
Nałożono 260 mandatów karnych, w tym 11 mandatów karnych gotówkowych                                       
na obcokrajowców na łączną kwotę 50 440zł.  
Łącznie udzielono 265 pouczeń z czego większość w RD, wykonano 994 interwencji z czego 
znaczna większość zaistniała na terenie wiejskim w drugiej zmianie czyli w godz. 14.00-22.00. 
 
 
Przestępczość  
W 2018r. Posterunek Policji w Zalewie wszczął ogólnie 132 postępowania,  gdzie w roku 2017 
wszczęto 92 postępowania, znacznie wzrosła dynamika postępowań, która w roku 2018 
wyniosła 152,9%  w tym 7 kategorii (są to przestępstwa najbardziej uciążliwe): 
 
-kradzież z włamaniem 15 postępowań   (w roku 2017 -  15) 
-kradzież cudzej rzeczy 8 postępowań   (w roku 2017 -  9) 
-uszkodzenie rzeczy 1 postępowanie   (w roku 2017 -  4) 
-bójki i pobicia nie było postępowań   (w roku 2017 -  1)  
-uszczerbek na zdrowiu 2 postępowania   (w roku 2017 -  3)  
-rozboje, kradzieże pojazdów 1 postępowanie  (w roku 2017 -  0) 
-z ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii 6 postępowań (w roku 2017/ 1 postępowanie)  
 



                          Raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2018 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Strona 63 z 80 

 

 

Wykrywalność w w/w  7 kategoriach w 2018r. wyniosła 52,4%  (w roku 2017 - 54,2%), natomiast 
wykrywalność ogólna przedstawia się na poziomie 79,7% (2017 -  82,4%). 
 
Ujawniono łącznie 38 nietrzeźwych kierujących, w tym: 
-11 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) 
-27 kierujących rowerem w stanie po użyciu alkoholu oraz po użyciu alkoholu (do 0,5  promila) 
 
Zatrzymano 36 osób poszukiwanych. 
 
Zabezpieczono również jedną dużą imprezę masową „Dni Zalewa”, która wymaga zwiększonej 
liczby policjantów zaangażowanych w zabezpieczenie przedsięwzięcia, gdzie dzięki wsparciu 
finansowym przez Urząd Miejski w Zalewie angażuje się policjantów do służb 
ponadnormatywnych z jednostek ościennych, co wzorem lat ubiegłych pozwala zapewnić 
prawidłowy przebieg imprezy, która odbywa się bez wydarzeń nadzwyczajnych, jak również 
posiłkując się służbami ponadnormatywnymi zabezpieczono imprezę rekreacyjno- sportową 
Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa.  
 Na uwagę zasługuje również fakt utworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
która funkcjonuje od kilku lat na stronie internetowej i również jest wykorzystywana przez 
mieszkańców miasta i gminy Zalewo, która zapewnia anonimowość przy zgłoszeniu, 
jednocześnie wskazując miejsce zagrożone pod różnym kątem nie tylko przestępczością,                  
ale i wykroczeniami oraz złą infrastrukturą drogową. 

2. Ochrona przeciwpożarowa 

a) OSP 
 

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną  
w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 
 
Na terenie gminy Zalewo działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  typu,, S ” : 
 

1) OSP Boreczno 
2) OSP Dobrzyki, 
3) OSP Janiki Wielkie, 
4) OSP Jerzwałd, 
5) OSP Urowo, 
6) OSP Wielowieś, 
7) OSP Zalewo. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela - Strażacy czynni i ich wyszkolenie   
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WYSZKOLENIE 
 
 

Szeregowy 
OSP 

 
 

Naczelnik 
OSP 

 
 

Dowódca 
sekcji 
OSP 

Z zakresu 
kwalifikow
a-nej 
pierwszej 
pomocy 
przedmed
y-cznej 

 
Z 
zakre
su 
techn
iczne
go, 
kons
erwat
or 
sprzę
tu 

 
Przesz
-koleni 
w 
2018r. 

1 Boreczno 16 16 2 5   1 
2 Dobrzyki 18 18 2 2  2 3 
3 Janiki 

Wielkie 
18 18 1 2 2  3 

4 Jerzwałd 21 21 5 5    
5 Urowo 14 14 1 3    
6 Wielowieś 16 16 1 1  1 3 
7 Zalewo 17 17 2 2 2 3 2 
 Razem 120 120 14 20 4 6 12 

Źródło: wg danych Powiatowej Komendy Straży Pożarnych. 

 
 
OSP Jerzwałd  
 
Jednostka dysponuje średnim samochodem ratowniczo - gaśniczym Star 266 z 1989 roku,  
z autopompą i zbiornikiem wody 2500 litrów. Samochód wyposażony jest  
w  motopompę pływającą, piłę do cięcia drewna i betonu, cztery aparaty ochrony dróg 
oddechowych, agregat prądotwórczy, zestaw medyczny PSP R 1, defibrylator, zestaw 
ratowniczy ,,LUKAS”, podstawowy sprzęt gaśniczy. Jednostka od 2014 roku działa w 
strukturach KSRG. 
 
OSP Urowo 
 
Jednostka wyposażona jest w średni samochód ratowniczo - gaśniczy Star 244 z 1978 roku  
z autopompą i zbiornikiem wody 2500 litrów. Samochód doposażony jest  
w  agregat prądotwórczy, piłę do cięcia betonu i drewna, turbowentylator, dwa aparaty ochrony 
dróg oddechowych, pompę szlamową, motopompę pływającą, zestaw ratowniczy 
,,HOLMATRO” miernik wielogazowy` detektor prądu oraz podstawowy sprzęt gaśniczy. 
 
OSP Wielowieś 
 
Jednostka wyposażona jest w średni samochód ratowniczo - gaśniczy Magirus z 1978 roku,  
z autopompą i zbiornikiem wody 2500 litrów. Pojazd wyposażony jest w piłę  
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do drewna, agregat prądotwórczy pompę szlamową, motopompę pływającą, dwa aparaty 
ochrony dróg oddechowych i podstawowy sprzęt gaśniczy. 
 
OSP Boreczno 
 
Jednostka posiada  średni samochód ratowniczo - gaśniczy Magirus z 1973 roku  
z autopompą i  zbiornikiem wody 2500 litrów. Samochód doposażony jest w  piłę  
do drewna, motopompę pływającą, dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat 
prądotwórczy, zestaw ratowniczy „HOLMATRO”, miernik wielogazowy, detektor napięcia  
i podstawowy sprzęt gaśniczy. 
 
OSP Janiki Wielkie 
 
Jednostka wyposażona jest w średni samochód ratowniczo - gaśniczy Star 200 z 1987 roku  
z motopompą i zbiornikiem wody 2500 litrów. Samochód  doposażony jest  piłą  
do cięcia drewna, pompą szlamową, miernik wielogazowy i podstawowy sprzęt gaśniczy. 
 
OSP Dobrzyki 
 
Jednostka wyposażona w lekki samochód ratowniczo - gaśniczy IVECO z 1993 roku,  
z autopompą  i zbiornikiem wody 1000 litrów. Samochód wyposażony jest  
w  podstawowy sprzęt ratowniczo - gaśniczym, piłę do drewna, agregat prądotwórczy, 
motopompę szlamową, zestaw medyczny PSP R1, dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. 
 

OSP Zalewo 
 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie, decyzją Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej Nr 26/40/KSRG z dnia 19 maja 1995 roku  została włączona  
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

 
Jednostka wyposażona jest w dwa  lekkie samochody ratownicze: Volkswagen Transporter, 
Ford Tranzit oraz ciężki samochód pożarniczy Mercedes Benz. Samochód do ratownictwa 
technicznego wyposażony został w zestaw ratownictwa ,,HOLMATRO” oraz torbę medyczna 
PSP R1, defibrylator, miernik wielogazowy, detektor prądu. Ciężki samochód gaśniczy 
Mercedes Benz bez wyposażenia. 
 
W dniu 27 listopada 2018r.,  wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności doszło do pożaru 
budynku strażnicy, w wyniku którego uszkodzony został ciężki samochód pożarniczy 
MERCEDES BENZ oraz  średni samochód ratowniczy MERCEDES ATEGO 1329, w którym 
spłonęła część jego zabudowy, całkowicie wyłączając pojazd z podziału operacyjnego,  
a  sprzęt ratowniczo – gaśniczy, będący na  wyposażeniu samochodu nie nadaje się do 
dalszego użytkowania. Pojazd wraz z wyposażeniem został zakupiony w 2010 roku za łączną 
wartości 841.020,00 zł. Dzięki poświęceniu strażaków  uratowany został samochód ratownictwa 
drogowego i ambulans. W wyniku starań i zaangażowania  Gminy Zalewo  samochód 
pożarniczy MERCEDES BENZ, który uległ częściowemu uszkodzeniu, już  został 
wyremontowany, odnowiony i wprowadzony do podziału operacyjnego, lecz nie jest jeszcze 
wyposażony w sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Odtworzenie gotowości operacyjnej jednostki 
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sprzed dnia 27 listopada 2018r. jest bardzo dużym obciążeniem dla samorządu gminnego                   
( prowadzone są prace remontowe strażnicy, wykonano nową instalację elektryczną, wstawiono 
bramę wjazdową, prowadzimy starania w celu pozyskania nowego średniego samochodu 
pożarniczego). 

 
 
W 2018 roku na terenie Gminy Zalewo  wystąpiło 80 zdarzeń, w tym: 

1. pożary – 35 
a) małe – 33 
b) średni -1 
c) duży   -1 

2. miejscowe zagrożenia - 40 
3. alarmy fałszywe  - 5  

 

XVI. Urząd Miejski 
 

Urząd Miejski w Zalewie ma siedzibę przy ul. Częstochowskiej 8. Jest gminną jednostką 
organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Zalewa realizuje zadania własne gminy określone 
w ustawie o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
Urzędem kieruje Burmistrz Zalewa przy pomocy Sekretarza Gminy.  

 
W Urzędzie Miejskim pracuje 24 pracowników  na stanowiskach urzędniczych + 2 pracowników 
obsługi. Pracownicy legitymują się głównie wykształceniem wyższym ( 65% ogółu zatrudnienia)               
i ciągle podwyższają swoje kwalifikacje poprzez udział w  kursach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych 
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim charakteryzują się dużym doświadczeniem 
zawodowym co ma wpływ na jakość świadczonej przez nich pracy.  
 
Staż pracy pracowników jest zróżnicowany: 
 11 pracowników legitymuje się stażem pracy 30 lat  i powyżej, 
 11 pracowników jest w przedziale od10 do 30 lat pracy zawodowej, 
 4 pracowników posiada staż do 10 lat. 
 
Nie bez znaczenia jest także wiek zatrudnionych pracowników. 
 
Spośród 26 pracowników : 
 3 pracowników nie przekroczyło 30 roku życia, 
 5 pracowników jest z przedziału wiekowego 30- 40 lat, 
 6 pracowników  jest  z przedziału wiekowego 40 – 50 lat, 
 12 pracowników  w wieku powyżej 50 lat. 
 
Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 
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XVII. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
 

1. Informacje ogólne 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie zwany dalej „Spółką” działalność 
swą prowadzi od 1 stycznia 2013r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia  
i likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej będącego zakładem budżetowym Gminy Zalewo. 
Proces przekształcenia zakładu budżetowego nastąpił na podstawie uchwał Rady Miejskiej                    
w Zalewie. Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Zalewo, która posiada 100% kapitału. 
Burmistrz Zalewa, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. 
Spółka posiada jednoosobowy Zarząd a Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje trzyosobowa 
Rada Nadzorcza. 

 
2. Przedmiot działalności Spółki 

Podstawowa działalność Spółki: 
 

1) Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie gminy Zalewo. 
 W zakresie gospodarki wodociągowej zajmujemy się utrzymaniem i administracją całej 

infrastruktury wodociągowej w gminie. Prowadzimy wszelkie czynności administracyjne               
i księgowe. Zajmujemy się remontami i bieżąca konserwacją infrastruktury. Spółka 
odpowiada za niezawodne funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej 
na terenie całej gminy aby zapewnić ciągłą, nieprzerwalną dostawę wody 24 godz./dobę.  
Stan ilościowy infrastruktury wodociągowej: 
 Sieć wodociągowa  - długość, ok. 162,5 km 
 Stacje uzdatniania wody  - 8 szt.  

(Zalewo, Kupin, Bajdy, Boreczno, Dobrzyki, Janiki Małe, Międzychód, Urowo).  
Posiadamy trzy nowoczesne stacje uzdatniania wody. Są to stacje  
w miejscowościach: Dobrzyki, Boreczno i Kupinie. Dwie stacje uzdatniania są  
w pełni automatyczne, tj. w Dobrzykach i Borecznie. 
 

Aktualnie do wody pochodzącej z sieci wodociągowej dostęp ma 6774 mieszkańców,     
co stanowi ok. 98,5% mieszkańców całej Gminy. 

 
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 
 W zakresie gospodarki ściekowej analogicznie jak w przypadku gospodarki 

wodociągowej zajmujemy się utrzymaniem i administracją całej infrastruktury 
kanalizacyjnej w gminie, wraz z wszelkimi czynnościami administracyjnymi  
i księgowymi. Odpowiadamy za ciągłe, nieprzerwalne funkcjonowanie wszystkich 
oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej. Zapewniamy jej 
funkcjonowanie 24 godz./dobę, odpowiadamy za prawidłową, zgodną z przepisami 
jakość oczyszczanych i odprowadzanych do wód ścieków. 
Stan ilościowy infrastruktury kanalizacyjnej: 
 Oczyszczalnie ścieków   – 3 szt. 

 Oczyszczalnia w Półwsi – mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia 
ścieków komunalnych. Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć ok. 1944 m3 ścieków 
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na dobę. Obsługuje miejscowości: Zalewo, Półwieś, Bądki, Barty  
i Girgajny. 

 Oczyszczalnia w Jaśkowie – biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków 
komunalnych. Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć ok. 35 m3 ścieków na dobę. 
Obsługuje miejscowość Jaśkowo. 

 Oczyszczalnia w Karpowie – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
komunalnych. Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć ok. 50 m3 ścieków na dobę. 
Obsługuje miejscowość Wieprz i Gubławki. 

 Przepompownie ścieków sieciowe  – 18 szt. 
 Przepompownie ścieków przydomowe – 31 szt.  
 Sieć kanalizacyjna   – długość, ok. 45,9 km 

 
Z kanalizacji sanitarnej korzystają mieszkańcy miejscowości Zalewo, Półwieś, Girgajny, 

Jaśkowo, Barty, Bądki, Wieprz i Gubławki. W sumie z kanalizacji sanitarnej korzysta około 3359 
stałych mieszkańców gminy, co stanowi ok. 48,8 % mieszkańców Gminy Zalewo. 

 
Pozostała działalność Spółki – usługi 

1) Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 
2) Oczyszczanie miasta 
3) Zimowe utrzymanie dróg i chodników 
4) Utrzymanie obiektów sportowych Stadionu i Orlika 
5) Zarząd targowiskiem miejskim z Zalewie 
6) Zarząd zasobem mieszkaniowym gminy 
7) Zarząd cmentarzami komunalnymi (Zalewo, Boreczno, Dobrzyki, Jerzwałd) 
8) Zarząd kotłownią miejską w Zalewie 
9) Odbiór ścieków samochodem asenizacyjnym 
10) Kompleksowe usługi pogrzebowe 
11) Budowy przyłączy i sieci wod-kan 
12) Konserwacja oświetlenia ulicznego 
13) Usługi sprzętem mechanicznym, usługi hydrauliczne itp. 

 
3. Inwestycje 

W miarę możliwości finansowych wykonujemy zadania inwestycyjne. Prowadzona przez 
Spółkę działalność komunalna (zarówno wod-kan jak i związana z zielenią  
i oczyszczaniem miasta)  jest praktycznie non-profit. Dla poprawy wyniku i płynności finansowej 
prowadzona jest „działalność pozostała”. 
 
Inwestycje 2018 rok 

1) ukończenie II-etapu inwestycji zwodociągowania miejscowości Jerzwałd i Rucewo  
- 620 tys. zł netto 

2) modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych przy ul Żeromskiego w Zalewie 
- 69 tys. zł netto 

3) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbity i Międzychód. Rozpoczęcie 
dokumentacji projektowej    - 21 tys. zł netto 

4) modernizacja stacji uzdatniania wody w Zalewie    - 73 tys. zł netto 
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 W 2018 r. Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WiM na projekt pn. 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zalewo”. Wysokość 
dofinansowania ponad 2,4 mln zł, wartość projektu niemal 3,7 mln zł brutto.  
W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania 
wody w Zalewie oraz wybudowane zostaną przyłącza wodociągowe  
i przyłącze kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Zalewo. Inwestycja ta jest 
już w trakcie realizacji a termin zakończenia planowany jest na wrzesień 2019 r.               
Po ukończeniu trwających inwestycji, do wody pochodzącej z sieci wodociągowej 
dostęp będzie miało ok. 6834 mieszkańców, co będzie stanowiło ok. 99,3% 
mieszkańców całej Gminy Zalewo.  

5) E-usługi i system zarządzania telemetrycznego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka 
z o.o. w Zalewie     
 Pod koniec ubiegłego roku Spółka w ramach konkursu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 otrzymała 
dofinansowanie na projekt pn. „E-usługi i system zarządzania telemetrycznego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie”.  Wartość projektu opiewa 
na 2,38 mln zł brutto, wartość dofinansowania 1,62 mln zł. Planowane rozpoczęcie 
inwestycji w 2019 roku. 
W ramach projektu planowane jest: 

 wymiana wszystkich wodomierzy na terenie gminy Zalewo na elektroniczne 
wodomierze ultradźwiękowe, 

 wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy za pośrednictwem fal radiowych. 
Odczyt wodomierzy przez inkasenta będzie polegał na zebraniu sygnałów radiowych  
z wodomierzy poprzez aplikacje mobilną bez konieczności wejścia na teren posesji 

 wprowadzenie elektronicznego biura obsługi klienta eBok. W szczególności: dostęp 
do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line, składanie wniosków, 
zgłaszania zdarzeń, informacji o awariach. Udostępnienie do pobrania dla 
mieszkańców aplikacji mobilnej. 

 
Pozostała działalność inwestycyjna związana jest z wymianą lub doposażaniem Spółki  
w niezbędny sprzęt, urządzenia lub pojazdy. W 2018 roku Spółka posiadała cztery umowy 
leasingowe na nowe pojazdy: 2 koparki, 2 samochody. Zakupiono posypywarkę piasku z solą 
do zimowych usług utrzymania dróg.   

 
4. Zatrudnienie 

Spółka posiada własną kadrę pracowniczą. Zatrudniamy niezbędną ilość osób, która 
umożliwia nam prowadzenie pełnej księgowości, zapewnia ciągłość realizowanych usług oraz                 
w sposób samodzielny poradzenie sobie w przypadku nagłych zdarzeń związanych                      
np.  
z awariami posiadanej infrastruktury. Zakres powierzonych i realizowanych zadań przez Spółkę 
wymaga zwiększenia zatrudnienia. Jednak wysokość osiąganych przychodów ze świadczonych 
usług powoduje w tym zakresie ograniczenia. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka zatrudniała ogółem 31 osób. 
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XVIII. Rada Miejska 
 
Rada Miejska w Zalewie liczy 15 radnych.  
 
 
W Radzie Miejskiej działają następujące komisje stałe: 
 

1. Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, 
2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,                                              
3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 

Środowiska, 
4. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, 
5. Komisja Rewizyjna, 
6.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (powołana od nowej kadencji Rady Miejskiej w 

2018r.).    
 

W 2018 roku Rada Miejska w Zalewie podjęła 102 uchwały, w tym 72 uchwały podjęła 
Rada Miejska VII Kadencji (zakończyła swoją działalność w listopadzie 2018r.), a 30  Rada 
Miejska VIII kadencji ( aktualnie funkcjonująca ). 

 
Tabel: stan realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Zalewie, podjętych w roku 2018 
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Lp. Nr Uchwały tytuł Informacja dotycząca 
wykonania uchwały 

1. Uchwała Nr LI/333/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 11 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018-2036. 

wykonane 

2. Uchwała Nr LI/334/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 11 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r. wykonane 

3. Uchwała Nr LII/335/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

W trakcie realizacji.  

4. Uchwała Nr LII/336/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
519, na terenie Gminy Zalewo. 

Zrealizowana.  

5. Uchwała Nr LII/337/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, na 
terenie Gminy Zalewo. 

W trakcie realizacji. 

6. Uchwała Nr LII/338/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w 
drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

W trakcie realizacji. 

7. Uchwała Nr LIII/339/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 

Wykonane 

8. Uchwała Nr LIII/340/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

9. Uchwała Nr LIII/341/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo”. 

W trakcie realizacji. 

10. Uchwała Nr LIII/342/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 9/18, położona w obrębie Janiki Wielkie.  

Zrealizowana. 

11. Uchwała Nr LIII/343/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 9/19, położona w obrębie Janiki Wielkie. 

W trakcie realizacji. 

12. Uchwała Nr LIII/344/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu 
Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zalewie na lata 2018-
2021”. 

W trakcie realizacji. 

13. Uchwała Nr LIV/345/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 

Wykonane 

14 Uchwała Nr LIV/346/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

15 Uchwała Nr LIV/347/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Zalewo na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu. 
 

Zrealizowana. 

16. Uchwała Nr LIV/348/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Zalewo na stałe obwody głosowania. 
 

Zrealizowana. 

17.  Uchwała Nr LIV/349/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zalewo w 2018 roku. 

Zrealizowana. 

18 Uchwała Nr LIV/350/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie 
geodezyjnym Zalewo. 

Opracowano zmianę planu 
miejscowego, zatwierdzony 
zmieniająca uchwałę Nr 
V/34/2015 Rady Miejskiej w 
Zalewie z dnia 25 lutego 2015r. w 
sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu 
miasta Zalewo obejmującego 
działki gruntu położone w obrębie 
geodezyjnym Zalewo. 

19 Uchwała Nr LIV/351/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

W trakcie realizacji. 



                          Raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2018 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Strona 72 z 80 

 

 

20 Uchwała Nr LIV/352/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 232/10, położonej w obrębie Zalewo nr 1. 

Zrealizowana. 

21 Uchwała Nr LV/353/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 

Wykonane 

22 Uchwała Nr LV/354/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

23 Uchwała Nr LV/355/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 179/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

Zrealizowana. 

24 Uchwała Nr LV/356/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 176/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

Zrealizowana. 

25 Uchwała Nr LVI/357/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Zalewo za 2017r. 

Zrealizowana. 

26 Uchwała Nr LVI/358/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 
2017 r.  
 

Zrealizowana. 

27 Uchwała Nr LVI/359/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 

Wykonane 

28 Uchwała Nr LVI/360/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

29 Uchwała Nr LVI/361/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 

Komisja w związku z wyborem 
nowej Rady Miejskiej zakończyła 
działalność. 

30 Uchwała Nr LVI/362/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020” 
 

Uchwała jest w trakcie realizacji – 
w ramach programu realizowane 
są różne przedsięwzięcia. 

31 Uchwała Nr LVI/363/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na 
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa 
– Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w 
Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo. 

Zrealizowana. 

32 Uchwała Nr LVI/364/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 41/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

Zrealizowana. 

33 Uchwała Nr LVI/365/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, określona numerem ewidencyjnym 85 o 
powierzchni 0,5100 ha, położonej w obrębie Barty. 

W trakcie realizacji. 

34 Uchwała Nr LVI/366/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, określona numerem ewidencyjnym 142/12 o 
powierzchni 0,0051 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

Zrealizowana. 

35 Uchwała Nr LVI/367/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr 
XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 listopada 
2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

Wykonane 

36 Uchwała Nr LVI/368/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa. 
 

wykonane 

37 Uchwała Nr LVII/369/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036 
 

wykonane 

38 Uchwała Nr LVII/370/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 czerwca 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

39 Uchwała Nr LVIII/371/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 czerwca 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036 
 

wykonane 

40 Uchwała Nr LVIII/372/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 czerwca 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

41 Uchwała Nr LIX/373/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 12 lipca 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036 
 

wykonane 
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42 Uchwała Nr LIX/374/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 12 lipca 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

43 Uchwała Nr LIX/375/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 12 lipca 2018 r 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Zrealizowana. 

44 Uchwała Nr LIX/376/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 12 lipca 2018 r 

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i 
prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt. 

Przekazano opinię 
Wnioskodawcy w celu realizacji. 

45 Uchwała Nr LIX/377/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 12 lipca 2018 r 

W sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr LVI/368/18 
Rady Miejskiej w zalewie z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa. 

wykonane 

46 Uchwała Nr LX/378/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 lipca 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 
 

wykonane 

47 Uchwała Nr LX/379/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 lipca 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

48 Uchwała Nr LXI/380/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 13 sierpnia 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 
 

wykonane 

49 Uchwała Nr LXI/381/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 13 sierpnia 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

50 Uchwała Nr LXI/382/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 13 sierpnia 2018 r 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

W trakcie realizacji. 

51 Uchwała Nr LXI/383/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 13 sierpnia 2018 r 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w 
publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Zalewo. 

Uchwała została uznana za 
nieważną w § 2 ust.1 w zakresie 
sformułowania „…oraz 0,25 zł za 
każdy rozpoczęty kwadrans”, § 2 
ust. 2. I § 6 uchwały. 

52 Uchwała Nr LXI/384/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 13 sierpnia 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do 
partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „EduStarter – 
inspiracje, kompetencje, rozwój”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

W trakcie realizacji. 

53 Uchwała Nr LXII/385/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 27 września 2018 r 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zalewo. 

Obowiązujący przepis prawa 
miejscowego, w trakcie realizacji. 

54 Uchwała Nr LXII/386/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 27 września 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 
 

wykonane 

55 Uchwała Nr LXII/387/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 27 września 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

56 Uchwała Nr LXIII/388/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 18 października 2018 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2036. 
 

wykonane 

57 Uchwała Nr LXIII/389/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 18 października 2018 r 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r. wykonane 

58 Uchwała Nr LXIV/390/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr LXI/383/18 
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym 
przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Zalewo. 

Do uchwały wniesiono poprawki 
zawarte w rozstrzygnięciu 
nadzorczym z dnia 10 września 
2018 r. 

59 Uchwała Nr LXIV/391/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Zalewo na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 
2025. 

Dokument obowiązujący. 

60 Uchwała Nr LXIV/392/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 67/2, położonej w obrębie Matyty, gmina 
Zalewo. 

Zrealizowana. 

61 Uchwała Nr LXIV/393/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 30/7, wraz udziałem 1/7 w działkach 30/2 i 30/4, 
położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo. 

W trakcie realizacji. 

62 Uchwała Nr LXIV/394/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 30/9, wraz udziałem 1/7 w działkach 30/2 i 30/4, 
położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo. 

W trakcie realizacji. 
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63 Uchwała Nr LXIV/395/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 58/2, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina 
Zalewo. 

W trakcie realizacji. 

64 Uchwała Nr LXIV/396/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 143/18, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina 
Zalewo. 

W trakcie realizacji. 

65 Uchwała Nr LXIV/397/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 232/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1. 

Zrealizowana. 

66 Uchwała Nr LXIV/398/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Śliwa 
poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych. 

W trakcie realizacji. 

67 Uchwała Nr LXIV/399/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu 
Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych 
zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2019. 

Zrealizowana. 

68 Uchwała Nr LXIV/400/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu 
geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo 

Nie obowiązuje – uchwała 
unieważniona rozstrzygnięciem 
Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego z dnia 27 grudnia 
2018r., znak: PN.4131.488.2018. 

69 Uchwała Nr LXIV/401/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny przez Gminę Zalewo od Towarzystwa Miłośników 
Przyrody Warmii i Mazur „NATURA” 

Zrealizowana. 

70 Uchwała Nr LXIV/402/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

wykonane 

71 Uchwała Nr LXIV/403/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 31 października 2018 r 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych. 

wykonane 

72 Uchwała Nr LXV/404/18 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 14 listopada 2018 r 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2019. 

W trakcie realizacji. 

73 Uchwała Nr I/1/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. 
 

Zrealizowana. 

74 Uchwała Nr I/2/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Zalewie. 

Zrealizowana. 

75 Uchwała Nr I/3/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji. 

Zrealizowana. 

76 Uchwała Nr I/4/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego 
tej komisji. 

Zrealizowana. 

77 Uchwała Nr I/5/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady 
Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących 
tych komisji. 
 

Zrealizowana. 

78 Uchwała Nr II/6/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018-2036. 

wykonane 

79 Uchwała Nr II/7/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r. wykonane 

80 Uchwała Nr II/8/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie odwołania – w związku ze złożoną, pisemną 
rezygnacją – członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Zalewie oraz dokonania zmiany w treści Uchwały Nr 
I/4/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018 r. 

Zrealizowana. 

81 Uchwała Nr II/9/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę 
Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’. 

Zrealizowana. 

82 Uchwała Nr II/10/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę 
Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i 
Pojezierza Iławskiego. 

Zrealizowana. 

83 Uchwała Nr II/11/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa. wykonane 

84 Uchwała Nr III/12/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zalewo na lata 2018-2036. 

wykonane 
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85 Uchwała Nr III/13/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r. wykonane 

86 Uchwała Nr III/14/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na 
rok kalendarzowy 2019. 

W trakcie realizacji. 

87 Uchwała Nr III/15/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie 
przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2019.  
 

W trakcie realizacji. 

88 Uchwała Nr III/16/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w 
publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Zalewo. 

Opłaty i zasady funkcjonowania 
przedszkola miejskiego 
regulowały trzy uchwały. Straciły 
one moc w wyniku uchwały 
przyjętej 28 grudnia 2018.  
Obecnie jest tylko jedna uchwała 
regulująca prace przedszkola 
miejskiego. 

89 Uchwała Nr III/17/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie. 

W trakcie realizacji. 

90 Uchwała Nr III/18/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 
położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo. 

W trakcie realizacji. 

91 Uchwała Nr III/19/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Zalewie z 
dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie 
geodezyjnym Zalewo. 

Obowiązujący miejscowy plan. 

92 Uchwała Nr III/20/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina 
Zalewo. 

Obowiązujący miejscowy plan. 

93 Uchwała Nr III/21/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 

Zrealizowana. 

94 Uchwała Nr III/22/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 
jako działka Nr 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1.   

W trakcie realizacji. 

95 Uchwała Nr III23/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na 
rok 2019. 

W trakcie realizacji. 

96 Uchwała Nr III/24/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Zalewo na lata 2019 - 2020. 

W trakcie realizacji. 

97 Uchwała Nr III/25/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania. 

Uchwała została wykonana (nowa 
od 7 marca 2019 r.) 

98 Uchwała Nr III/26/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci 
posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 

Uchwała jest w trakcie realizacji 
do 2023 r. 

99 Uchwała Nr III/27/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane 
świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 
 

Uchwała jest w trakcie realizacji 
do 2023 r. 

100 Uchwała Nr III/28/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu 
osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 

Uchwała jest w trakcie realizacji 
do 2023 r. 

101 Uchwała Nr III/29/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały LII/415/14 Rady Miejskiej w 
Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody 
przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez 
Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, 
gmina Zalewo. 

Zrealizowana. 

102 Uchwała Nr III/30/18 
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXI / 345 / 05 
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia statutów dla sołectw oraz osiedli utworzonych na 
terenie Gminy Zalewo. 

Zrealizowana. 
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XIX. Działalność gospodarcza 
 

1. Podmioty gospodarcze w Gminie Zalewo 

 
Podstawę gospodarki w Gminie Zalewo stanowią małe i średnie firmy. Większość              

z nich prowadzone jest przez osoby fizyczne na podstawie wpisu dokonanego                           
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorstwa 
działające na zasadach prawa handlowego i spółek handlowych rejestrują się                          
w  Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Według stanu z dnia 31 grudnia 2018r. w Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji na terenie Gminy Zalewo 
zarejestrowanych jest 242  indywidualnych przedsiębiorców. 

  
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się                                  

następująco: 
 działalność w zakresie produkcji    50 przedsiębiorstw 
 działalność w zakresie  usług                9          –" - 
 działalność w zakresie handlu              60         –" - 
 działalność w zakresie transportu          9         –" - 
 działalność w zakresie budownictwa    47         –" - 
 w zakresie świadczeń zdrowotnych        6         –" - 
 w zakresie turystyki                                 7         –" - 
 w zakresie rybołówstwa                         10        –" - 
 inna                                                        44        –" - 
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Największe zakłady produkcyjne i usługowe na terenie Gminy Zalewo 
 
 

L.p. Nazwa zakładu Miejscowość Profil działalności gospodarczej 

1 Zakład Drobiarski Lech-Drób 
Spółka z o.o. 

Zalewo ubój i rozbiór drobiu  

2 Dam- Rob S.A Zalewo produkcja specjalistycznych pojemników 
i palet metalowych do transportu 

3  BIOFED Zalewo Zalewo produkcja i sprzedaż pasz dla zwierząt, 
skup zbóż 

4 PPHU Usługowe „ DOLUX-M” Boreczno produkcja mebli, obróbka elementów 
 z drewna elementów z drewna, 
 krawędzi meblowych 

5 PPHU „ Polirol” M.JacynoSp.j 
 

Zalewo produkcją wyrobów z tworzywa  
poliestrowo-szklanego, sprzedaż paliw  
 płynnych 

6 Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o 

Zalewo usługi remontowo-budowlane,  
melioracyjne, transportowe, 
stacja napraw, przeglądów i kontroli pojazdów,  
sprzedaż gazu bezprzewodowego, 

7 Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o 

Zalewo zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy  
w wodę, odprowadzanie i utylizacja ścieków 
komunalnych, remonty i utrzymanie sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej, 
zaopatrzenie w energię cieplną, usługi remontowe, 
budowlane, transportowe, zarząd lokalami  
komunalnymi,  
utrzymanie cmentarzy komunalnych, 
usługi pogrzebowe, targowisko miejskie 

8 Zakład Produkcyjno – Usługowy 
,,Stolarstwo” 

Zalewo produkcja drzwi, suszenie drewna, przecieranie 
drewna 

9 Zakład Usług Masarskich- 
Rudaś  Sławomir 

Zalewo produkcja mięsa z wyjątkiem drobiowego 
i sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa 

10 PPHU 
„ Węglobud” 

Zalewo handel artykułami budowlanymi, opałem, 
 skup i sprzedaż surowców wtórnych, 
usługi spawalnicze, usługi transportowe 

 
 
 

2. Stan rolnictwa w Gminie Zalewo 

 

Na obszarze Gminy Zalewo użytki rolne stanowią 64,06% powierzchni Gminy,  
co nadaje jej typowo rolniczy charakter.   
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1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW (ha) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Źródło: Główny Urząd Statystyczny, W-M Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

2. LICZBA I STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH  W 2018 ROKU 
 

L.p. 

Powierzchnia gosp. 
według  

powierzchni 

liczba 
gospodarst

w 

1. od 1,01 – 2 ha 184 

2. od 2,01 – 5 ha 174 

3. od 5,01 – 7 ha 61 

4. od 7,01 – 10 ha 66 

5. od 10,01 – 15 ha 85 

6. od 15,01 – 20 ha 56 

7. od 20,01 – 50 ha 85 

8. od 50,01 – 100 ha 32 

9. Powyżej 100 ha 19 

 Razem 762 

                                                Źródło: Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Zalewie 

 

Analizując tabele przedstawiające liczbę i strukturę rolnictwa w Gminie Zalewo w 2018r. 
można zauważyć, iż największą grupę gospodarstw stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 

Wyszczególnienie 2018 
Powierzchnia ogólna: 25393 
Użytki rolne ogółem: 16266 
w tym: X 
 grunty orne 

11251 

 sady 
26 

 łąki 
1164 

 pastwiska 
2151 

 pozostałe użytki 
rolne 1674 

Lasy i grunty leśne 5633 
Pozostałe grunty 3494 
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do 5ha, które stanowią łącznie 47% ogółu wszystkich gospodarstw. Biorąc pod uwagę 
gospodarstwa o powierzchni w przedziale od 1ha do 10ha, stanowią one łącznie blisko 65% 
wszystkich gospodarstw. Natomiast gospodarstwa duże (o powierzchni powyżej 20 ha) 
stanowią zaledwie 17% wszystkich gospodarstw. 
 

3. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW, PLONY I PLAN ZASIEWÓW 

 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

zasiewów w ha 
Plon z ha w 

dt Plan zasiewów  
na 2019 

2018 2018 

Zboża ogółem 8 314 x 8695 

w tym: 

pszenica jara 1435 38 912 

pszenica ozima 3080 46 3210 

żyto 223 35 176 

jęczmień jary 490 40 565 

jęczmień ozimy 45 35 30 

owies 115 33 126 

pszenżyto 1351 40 1425 

mieszanki zbożowe 1575 33 2251 

Rzepak ozimy 1110 27 1203 

Ziemniaki 139 212 142 

Kukurydza na kiszonkę 450 475 475 

Rośliny energetyczne 116 0 116 

Pozostałe zasiewy 165 x 125 

Zasiewy razem  10 294 x 10756 

Grunty czasowo nieużytkowane 151 x 151 

RAZEM GO  10 445 x 10907 
       Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, GUS, W-M Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
Na terenie gminy Zalewo główny udział w powierzchni zasiewów zajmuje uprawa pszenicy 

ozimej. Kolejnymi uprawami o dużym areale zasiewów są uprawy rzepaku, pszenicy jarej, 
pszenżyta oraz mieszanek zbożowych. Porównując powierzchnię zasiewów z tego roku do 
planowanego w roku 2019, widoczny jest wzrost areału o 462ha. Z analizy planu zasiewów na 
2019r. wynika wzrost powierzchni zasiewów pszenicy ozimej, mieszanki zbożowej, jęczmienia 
jarego, pszenżyta oraz rzepaku. Wpływ na planowany wzrost powierzchni zasiewów w/w zbóż 
oraz rzepaku mogły mieć tegoroczne ceny w skupach.   
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4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – POGŁOWIE I PRODUKCJA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Pogłowie w szt. 

2016 2017 2018 
Bydło ogółem 5870 5913 5500 

 w tym: krowy 4450 4490 4465 
średnia roczna 

wydajność mleka od 
krowy w litrach 

5200 5250 5150 

Trzoda chlewna 
ogółem 

1220 1252 1040 

w tym: lochy 200 190 170 
Owce ogółem 91 130 162 

      w tym: maciorki 50 50 71 
Konie ogółem 30 30 53 

Kozy ogółem 8 14 25 
 

          Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, W-M Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
 


