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I. WPROWADZENIE 
 

1. Informacje ogólne 
 
 Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich, jedna z największych gmin 

województwa warmińsko-mazurskiego, malowniczo położona wśród licznych jezior, 

rzek i kanałów, zatopiona wśród kompleksów leśnych. Liczy dziś ponad 16 tysięcy 

mieszkańców. Zajmuje obszar 401,06 km2, w tym użytki rolne stanowią 54%, a lasy 29%. 

Do tego dochodzą liczne jeziora i pasmo Wzgórz Dylewskich. Na terenie gminy znajduje 

się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw. 

 Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, 

wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim - Góra Dylewska 312 m n.p.m. 

Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta 

odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze śluzą Mała Ruś, mający 

swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki. Gmina Ostróda to malownicze okolice, 

zaliczane do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom 

wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego 

zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów. 

 Na terenie Gminy Ostróda funkcjonują z powodzeniem duże przedsiębiorstwa 

produkcyjne m.in. OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. (produkcja hamburgerów dla 

sieci restauracji McDonalds w Polsce i zagranicą) oraz Zakłady Mięsne Morliny. 

Natomiast piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe 

warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem są funkcjonujące na 

terenie gminy duże obiekty hotelarskie, których doskonałym przykładem jest największy 

w Polsce Instytut Kosmetyczny pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza 

Dylewskie usytuowany u podnóża najwyższego wzniesienia Pojezierza Mazurskiego, 

czyli Góry Dylewskiej czterogwiazdkowy Hotel Anders położony w turystycznej 

miejscowości Stare Jabłonki. Atrakcji dopełniają liczne rezerwaty przyrody oraz ponad 

200 km szlaków turystycznych oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne. 
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 W gminie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne (droga krajowa nr 7 relacji 

Gdańsk - Warszawa - Chyżne, nr 16 relacji Grudziądz - Augustów i nr 15 Toruń - Ostróda). 

To ważne zarówno dla turystów jak i inwestorów, na których czeka tu ciekawa oferta. 

To dynamicznie rozwijający się region, dysponujący wieloma istotnymi czynnikami z 

punktu widzenia inwestorów. Gmina Ostróda znalazła się w czołówce gmin, wiodących 

pod względem potencjału rozwojowego samorządów Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Ranking został stworzony na podstawie 15 wskaźników, łącznie 

określających poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na danym terytorium. Pod 

uwagę brano m.in. takie wskaźniki jak poziom nakładów inwestycyjnych, udział 

dochodów własnych, przedsiębiorczość, saldo migracji czy odsetek mieszkańców 

korzystających z oczyszczalni ścieków. 

 Gmina Ostróda jest jedyną spośród 9 wchodzących w skład Powiatu Ostródzkiego, 

która w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowała dodatnie saldo migracyjne, a więc gdzie 

per saldo przybyło mieszkańców.  Ranking, co naturalne i oczywiste, uwzględnia podział 

na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu. Pośród 1563 

gmin wiejskich w Polsce nasza Gmina Ostróda uplasowała się na 106 miejscu. W 

Województwie Warmińsko-Mazurskim wyżej uplasowały się jedynie 4 gminy, a 

mianowicie Stawiguda (40 lokata), wiejska Elbląg (64), Kurzętnik (70) i Dywity (102). Jak 

łatwo zatem ustalić, uzyskaliśmy 5. wynik w naszym województwie. Za nami, m.in. 

Jonkowo (112), wiejska Iława (189) i Gietrzwałd (223). 

Liczba mieszkańców                                                   16 061 

Powierzchnia gminy                                                    40,1 tyś. ha 

w tym: lasy                                                                  13,7 tyś. ha 

wody                                                                            2,0 tyś ha 

grunty rolne                                                                  23,1 tyś ha 

tereny pozostałe                                                           1,3 tyś ha 

Liczba miejscowości                                                    80 

Liczba sołectw                                                                  40 

Liczba placówek oświatowych                                         11 

szkoły podstawowe                                                           9 

przedszkola                                                                       1 

zespoły szkolno-przedszkolne                                         3 

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych                  1225 

Liczba gospodarstw agroturystycznych                            48 

Liczba podmiotów gospodarczych                                 742 
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2. Współpraca międzynarodowa 
 
 Dowodem zaangażowania władz samorządowych oraz społeczności gminnej w 

rozwój gminy jest realizowana od lat współpraca zagraniczna. w roku 2000 nawiązano 

współpracę z niemieckim Haltern. Każdego roku dochodzi do wymiany grup młodzieży z 

placówek oświatowych Haltern i Durąga. We wrześniu 2001 roku Samorządy Gminy 

Ostróda i litewskiego Silute podpisały umowę partnerską.  

 Współpraca koncentruje się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w 

zakresie oświaty, kultury i sportu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na integrację 

młodzieży. Od lat strażacy ochotnicy współpracują z bracią strażacką z Osterode am 

Harz, a samorząd gminy Ostróda współpracuje ze wspólnotą powiatową Osterode 

Ostpreussen w zakresie współpracy partnerskiej przy pielęgnacji, utrzymaniu 

cmentarzy, pomników i dóbr kultury z okresu przed 1945.  

 Ponadto w roku 2017 Gmina Ostróda nawiązała wspópracę z Rejonem Korzec z 

Ukrainy. Treść porozumienia określa m.in. podejmowanie wspólnych działań 

rozwijających w dziedzinach takich jak: gospodarka, oświata, kultura, sport i turystyka. 

Przynależność gminy Ostróda do związków i stowarzyszeń 

Lp. 
Nazwa Związku lub 

Stowarzyszenia 
Główny cel 

1. 
Związek Gmin Regionu 
Ostródzko - Iławskiego 
„Czyste Środowisko” 

Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze 
funkcjonowania Związku; budowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Rudnie. 

2. 
Związek Gmin Kanału 

Ostródzko - Elbląskiego 
Pojezierza Iławskiego 

Promocja Kanału Ostródzko - Elbląskiego, Pojezierza Iławskiego i 
Gmin członków Związków. 
 
Tworzenie warunków do zagospodarowania Kanału i terenów 
związanych z Kanałem. 
 
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki. 

3. 
Związek Stowarzyszeń 

„Kraina Drwęcy i Pasłęki” 

Celem LGD jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich 
na terenie jej działania oraz budowanie i rozwijanie partnerstwa 
trójsektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego w celu 
rozwoju obszaru objętego działaniem. Organizacja swoją 
działalnością obejmuje 8 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, 
Jonkowo, Światki, Miłakowo, Grunwald, Dąbrówno. 
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, 
promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego. 
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4. 
Stowarzyszenie „Kraina 

Drwęcy i Pasłęki” 

Celem LGD jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich 
na terenie jej działania oraz budowanie i rozwijanie partnerstwa 
trójsektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego w celu 
rozwoju obszaru objętego działaniem. Organizacja swoją 
działalnością obejmuje 8 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, 
Jonkowo, Światki, Miłakowo, Grunwald, Dąbrówno. 
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, 
promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego. 

5. 
Zachodnio Mazurska 
Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

Przedmiotem działalności ZLOT jest promocja regionu Warmii i 
Mazur, w tym szczególnie - kreowanie i upowszechnianie 
wizerunku Mazur Zachodnich jako rozpoznawalnej marki 
turystycznej, a w jej ramach - obszaru Powiatu Ostródzkiego oraz 
powiatów i gmin z nim sąsiadujących - jako krainy atrakcyjnej 
turystycznie w kraju i za granicą; wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości turystycznej, podnoszenie efektywności 
ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów; 
wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin Powiatu 
Ostródzkiego oraz obszaru Mazur Zachodnich. 

6. 
Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości ATUT 

Celem działania FUNDACJI zgodnie z potrzebami regionu 
ostródzkiego, a także postanowieniami założycieli jest: 
1. ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez: 
a. udzielanie poręczeń kredytowych dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, 
b. prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(MSP), w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do 
programów pomocowych, 
c. promowanie regionu, w tym rozwoju demokracji lokalnej i 
promocji postaw obywatelskich. 
2. rozwój regionu ostródzkiego poprzez: 
a. inicjowanie i wspieranie programów społecznych i 
gospodarczych w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska 
naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich, 
b. wspieranie programów naukowo - badawczych, 
3. propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach 
pomocowych, 
4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i 
zagranicznymi, 
5. wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów po 
pegeerowskich i wiejskich, 
6. aktywizacja, integracja i reintegracja społeczno-zawodowa 
osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
7. wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy społecznej, 
na rzecz rozwoju lokalnego oraz w innych obszarach pożytku 
publicznego. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 
 
 Budżet Gminy Ostróda na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/293/2017 

Rady Gminy Ostróda dnia 21 grudnia 2017 r. W trakcie roku dokonywano zmian w 

budżecie 13 uchwałami Rady Gminy oraz 9 zarządzeniami Wójta Gminy.  

 Ogólne informacje finansowe przedstawiają poniższe tabele i wykresy, natomiast 

szczegółowe dane zawiera zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 

marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda 

za 2018 r. Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Olsztynie. 

 

1. Wykonanie dochodów 
 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT, podatek od 
nieruchomości) w 2018 r. 

101,52% 

Plan dochodów  85 721 448,05 zł  

Wykonanie dochodów  87 021 634,32 zł  

w tym: 

wpływy z PIT  9 915 939,00 zł  

wpływy z CIT  228 394,44 zł  

wpływy z podatku od nieruchomości 10 455 358,72 zł 

wpływy z podatku rolnego 2 056 030,47 zł 

 

2. Źródła finansowania 
 

Źródła finansowania dochodów w 2018 r. 

dochody własne  40 190 092,24 zł  

dotacje  26 919 383,89 zł  

subwencje  15 548 191,00 zł  

środki unijne  4 363 967,19 zł  
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3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
w 2018 r. 

46,18% 

dochody własne  40 190 092,24 zł  

dochody ogółem  87 021 634,32 zł  

 

 

 

 

 

 

4. Dochody z majątku 
 

Dochody z majątku w 2018 r.  7 727 376,74 zł  

 

5. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem w 2018 r. 

17,32% 

wydatki majątkowe  14 796 218,53 zł  

wydatki ogółem  85 425 694,38 zł  

 

 

 

  

 

 

dochody własme

dotacje

subwencje

środki unijne

dochody własne

dochody ogółem

wydatki majątkowe

wydatki ogółem
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6. Wykonanie wydatków 
 

Wykonanie wydatków w 2018 r. 95,34% 

Plan wydatków  89 596 448,05 zł  

Wykonanie wydatków  85 425 694,38 zł  

 

7. Wykonanie wydatków majątkowych 
 

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 r. 86,95% 

Plan  17 016 260,70 zł  

Wykonanie  14 796 218,53 zł  

Inwestycje Gminy Ostróda dotyczą głównie zadań związanych z gospodarką wodno-
kanalizacyjną oraz remontów i przebudowy dróg gminnych. 

 

8. Wynik budżetu 
 

Wynik budżetu w 2018 r. 

Planowany wynik - deficyt  3 875 000,00 zł  

Wykonanie - nadwyżka  1 595 939,94 zł  

 

9. Zadłużenie 
 

Zadłużenie ogółem na koniec 2018 r. 19 442 852,97 zł 

Rok 
Planowana kwota 

spłaty zadłużenia w 
poszczególnych latach 

Planowany stan zadłużenia 
na koniec danego roku 

Koszty obsługi 
zadłużenia 

2019 1 960 000,00 zł 21 093 814,00 zł 623 100,00 zł 

2020 2 150 992,00 zł 18 942 822,00 zł 589 200,00 zł 

2021 2 032 822,00 zł 16 910 000,00 zł 561 500,00 zł 

2022 2 140 000,00 zł 14 770 000,00 zł 498 300,00 zł 

2023 2 280 000,00 zł 12 490 000,00 zł 443 100,00 zł 

2024 2 280 000,00 zł 10 210 000,00 zł 383 700,00 zł 

2025 2 300 000,00 zł 7 910 000,00 zł 324 300,00 zł 

2026 2 300 000,00 zł 5 610 000,00 zł 267 300,00 zł 

2027 2 300 000,00 zł 3 310 000,00 zł 210 300,00 zł 

2028 1 910 000,00 zł 1 400 000,00 zł 153 300,00 zł 

2029 1 400 000,00 zł 0,00 zł 45 000,00 zł 
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Planowany stan zadłużenia do końca 2029 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dochody wykonane w 2018 r. w stosunku do 2012 r. wzrosły o 40.128.976,07 zł, 

czyli o 85,58 %, natomiast wydatki o kwotę 37.925.025,39, tj. o 79,84 %.  

 Poniższe tabele i wykresy prezentują wykonanie dochodów i wydatków  w latach 

2012 - 2018. 

 

10. Dochody wykonane w latach 2012 - 2018 
 

Dochody wykonane w latach 2012 - 2018 

2012 r.  46 892 658,25 zł  

2013 r.  50 095 475,35 zł  

2014 r.  57 672 628,69 zł  

2015 r.  59 189 248,66 zł  

2016 r.  65 654 758,70 zł  

2017 r.  73 506 409,48 zł  

2018 r.  87 021 634,32 zł  
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11. Wydatki wykonane w latach 2012 - 2018 
 

Wydatki wykonane w latach 2012 - 2018 

2012 r.  47 500 668,99 zł  

2013 r.  49 496 624,88 zł  

2014 r.  55 393 329,98 zł  

2015 r.  67 232 048,38 zł  

2016 r.  64 603 814,32 zł  

2017 r.  72 858 179,86 zł  

2018 r.  85 425 694,38 zł  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Wydatki bieżące w latach 2012 - 2018 
 

Wydatki bieżące w latach 2012 - 2018 

2012 r.  43 172 938,62 zł  

2013 r.  45 050 585,36 zł  

2014 r.  47 308 720,75 zł  

2015 r.  48 141 864,55 zł  

2016 r.  58 673 389,92 zł  

2017 r.  65 828 416,85 zł  

2018 r.  70 629 475,85 zł  

 zł-

 zł10 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł30 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł50 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł70 000 000,00

 zł80 000 000,00

 zł90 000 000,00
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13. Wydatki majątkowe w latach 2012 - 2018 
 

Wydatki majątkowe w latach 2012 - 2018 

2012 r.  4 327 730,37 zł  

2013 r.  4 446 039,52 zł  

2014 r.  8 084 609,23 zł  

2015 r.  19 090 183,83 zł  

2016 r.  5 930 424,40 zł  

2017 r.  7 029 763,01 zł  

2018 r.  14 796 218,53 zł  
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14. Fundusz sołecki w latach 2012 - 2018 
 

Fundusz sołecki w latach 2012 - 2018 

Rok Kwota 

2012 r.  532 692,70 zł  

2013 r.  544 586,00 zł  

2014 r.  557 767,40 zł  

2015 r.  628 971,33 zł  

2016 r.  664 489,25 zł  

2017 r.  683 652,89 zł  

2018 r.  817 553,56 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

1. Liczba placówek oświatowych, liczba dzieci w poszczególnych placówkach 
 
 Standardowa wysokość subwencji podstawowej na 1 ucznia statystycznego  

w roku 2018 wyniosła 5.886,09 zł, co dało łącznie kwotę 6.885.053,78 zł na wszystkich 

uczniów (SOA). Corocznie do podstawowej subwencji doliczana jest kwota 

uzupełniająca na dzieci niepełnosprawne przeliczana wg wag w zależności od dysfunkcji 

dzieci i w 2018 r. wyniosła 3.952.885,82 zł (SOB).  
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 Dodatkowo doliczana jest kwota subwencji na zadania pozaszkolne, dzieci 6-letnie 

i dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w placówkach 

publicznych i niepublicznych w wysokości 1.101.757,32 zł (SOC). W związku z tym 

całkowita subwencja oświatowa na rok 2018 wyniosła 11.939.697 zł. 

 
Metryczka subwencji oświatowej 2018 

Jednostka uczeń 
zadania SOA 
subwencja 

podstawowa 

zadania SOB 
subwencja 

uzupełniająca 

zadania SOC 
zadania 

pozaszkolne 
Razem 

SP Stare Jabłonki 18  111 014,08 zł   80 722,83 zł   111,01 zł   191 848 zł  

SP Brzydowo 101  622 912,34 zł   367 033,96 zł   622,91 zł   990 569 zł  

SP Pietrzwałd 109  672 251,93 zł   478 063,11 zł   672,25 zł   1 150 987 zł  

SP Samborowo 159  980 624,38 zł   520 154,57 zł   980,62 zł   1 501 760 zł  

SP Idzbark 97  598 242,54 zł   340 420,11 zł   598,24 zł   939 261 zł  

SP Durąg 91  561 237,85 zł   298 453,91 zł   561,24 zł   860 253 zł  

SP Tyrowo 98  604 409,99 zł   261 099,81 zł   604,41 zł   866 114 zł  

SP Lipowo 96  592 075,10 zł   392 693,80 zł   592,08 zł   985 361 zł  

SP Szyldak 88  542 735,50 zł   367 807,63 zł   542,74 zł   911 086 zł  

SP Zwierzewo 86  530 400,61 zł   282 499,06 zł   530,40 zł   813 430 zł  

Gimnazjum Pietrzwałd 33  159 646,75 zł   76 566,52 zł   159,65 zł   236 373 zł  

Gimnazjum Samborowo 44  212 862,34 zł   98 949,45 zł   212,86 zł   312 025 zł  

Gimnazjum Zwierzewo 36  174 160,09 zł   95 780,89 zł   174,16 zł   270 115 zł  

Gimnazjum Durąg 71  343 482,41 zł   187 119,03 zł   343,48 zł   530 945 zł  

Gimnazjum Lipowo 37  178 997,87 zł   105 521,14 zł   179,00 zł   284 698 zł  

Razem 1164  6 885 053,78 zł   3 952 885,82 zł   6 885,05 zł   10 844 825 zł  

Przedszkole Niepub. 
Mam Talent 

59  - zł   - zł   244 626,05 zł   244 626 zł  

Przedszkole Niep. Pod 
Jelonkiem 

44  - zł   - zł   60 862,21 zł   60 862 zł  

Przedszkole Stare 
Jabłonki 

37  - zł   - zł   64 393,86 zł   64 394 zł  

Przedszkole 
Samborowo 

58  - zł   - zł   138 911,81 zł   138 912 zł  

Przedszkole Tyrowo 47  - zł   - zł   79 462,26 zł   79 462 zł  

Przedszkole Pietrzwałd 57  - zł   - zł   172 109,38 zł   172 109 zł  

Oddział Przed. 
Brzydowo 

74  - zł   - zł   119 193,40 zł   119 193 zł  

Oddział Przed. Szyldak 15  - zł   - zł   42 909,62 zł   42 910 zł  

Oddział Przed. 
Zwierzewo 

7  - zł   - zł   36 140,61 zł   36 141 zł  

Oddział Przed. Idzbark 46  - zł   - zł   102 888,92 zł   102 889 zł  

Oddział Przed. Lipowo 12  - zł   - zł   33 374,23 zł   33 374 zł  

Razem 456  - zł   - zł   1 094 872,35 zł   1 094 872 zł  

OGÓŁEM   6 885 053,78 zł   3 952 885,82 zł   1 101 757,40 zł   11 939 697 zł  
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2. Koszty utrzymania ucznia/wychowanka 
 

1) Szkoły Podstawowe 
  

 
Jednostka 

 

Średnioroczna 
liczba 

uczniów 

Miesięczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Roczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Szkoła Podstawowa  
 w Brzydowie 

108 1.299,30 zł 15.591,60 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Szyldaku 

92 1.371,37 zł 16.456,44 zł 

Szkoła Podstawowa  
 w Starych Jabłonkach 

13 1.961,71 zł 23.540,52 zł 

Szkoła Podstawowa 
 w Zwierzewie 

93 1.421,89 zł 17.062,68 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Durągu 

92 1.171,03 zł 14.052,36 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Pietrzwałdzie 
(od 09/18 w ZSP) 

107 1.175,65 zł 14.107,80 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Lipowie 

100 782,10 zł 9.385,20 zł 

Szkoła Podstawowa 
 w Samborowie 

171 728,73 zł 8.744,76 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Tyrowie 

103 1.341,75 zł 16.101 zł 

Szkoła Podstawowa 
 w Idzbarku 

104 896,25 zł 10.755 zł 

 

2) Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 
 

 
Jednostka 

 

Średnioroczna 
liczba 

uczniów 

Miesięczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Roczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Oddział Przedszkolny 
Brzydowo 

75 223,05 zł 2.676,60 zł 

Oddział Przedszkolny 
Szyldak 

17 303,20 zł 3.638,40 zł 

Oddział Przedszkolny 
Zwierzewo 

11 444,05 zł 5.328,60 zł 

Oddział Przedszkolny 
Lipowo 

11 577,42 zł 6.929,04 zł 

Oddział Przedszkolny 
Idzbark  

42 531,60 zł 6.379,20 zł 
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3) Przedszkola Samorządowe 
 

 
Jednostka 

 

Średnioroczna 
liczba dzieci 

 

Miesięczny 
koszt utrzymania 

1 dziecka (zł) 

Roczny 
koszt utrzymania 

1 dziecka (zł) 

Przedszkole Samorządowe 
w Samborowie 

59 603,28 zł 7.239,36 zł 

Przedszkole Samorządowe 
w Tyrowie 

44 387,55 zł 4.650,60 zł 

Przedszkole Samorządowe 
w Pietrzwałdzie 

55 771,97 zł 9.263,64 zł 

Przedszkole Samorządowe 
w Starych Jabłonkach 

37 1.079,94 zł 12.959,28 zł 

 

4) Gimnazja 
 

 
Jednostka 

 

Średnioroczna 
liczba 

uczniów 

Miesięczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Roczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Oddziały Gimnazjum w 
Zwierzewie  

30 786,59 zł 9.439,08 zł 

Oddziały Gimnazjum w 
Durągu 

60 917,16 zł 11.005,92 zł 

Oddziały Gimnazjum w 
Pietrzwałdzie 

25 747,62 zł 8.971,44 zł 

Oddziały Gimnazjum w 
Lipowie 

30 2.962,04 zł 35.544,48 zł 

Oddziały Gimnazjum w 
Samborowie 

38 2.157,92 zł 25.895,04 zł 

 

3. Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej 
 
 Subwencja oświatowa na rok 2018 wyniosła 11.939.697 zł. Gmina poza otrzymaną 

subwencją otrzymała również dotacje celowe oraz środki unijne w kwocie 2.137.101,03 

zł. Wydatki w całym dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 26.340.344,01 zł. Gmina 

zaangażowała własne środki na realizację oświatowych zadań bieżących w kwocie 

12.263.545,98 zł. Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących 

wyniósł 37,30 %. 
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4. Zatrudnienie 
 
 Razem średnioroczne zatrudnienie we wszystkich placówkach oświatowych w roku 

2018 wynosiło: 

a. nauczyciele - 195,44 etatu; 

b. administracja i obsługa - 87,3 etatu, tj.: 

- szkoły podstawowe: 131,10 etatu nauczycieli; 47,09 etatu pracowników 

administracyjno-obsługowych, 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 9 etatów nauczycieli; 1,72 etatu 

pracowników obsługi, 

- przedszkola samorządowe: 18,01 etatu nauczycieli; 10,5 etatu pracowników 

administracyjno-obsługowych, 

- gimnazja: 37,24 etatu nauczycieli; 10,33 etatu pracowników administracyjno-

obsługowych, 

- stołówki - 17,66 etatu pracowników obsługi. 

   

5. Dowożenie uczniów 
 
 Do wszystkich placówek oświatowych w gminie Ostróda organizowane było 

dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli. Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 

1.400 km. Do czerwca 2018 r. obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywało 2 

przewoźników tj. El-TRANS Michał Antochowski, oraz Usługi Transportowe Przewóz  

 osób Autokarem Józef Zawrocki, wyłonionych w drodze przetargu.  

 Od miesiąca września obsługę dowozu wykonywało 3 przewoźników: El - TRANS 

Michał Antochowski, Usługi Transportowe Przewóz osób Autokarem Józef Zawrocki, 

oraz EXPRES - BUS Przewozy Osobowo - Towarowe Wacław Stasiulewicz. 

 Gmina partycypowała w kosztach dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu 

gminy do: 

- specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie. Na ten cel 

wydatkowano 20.309,80 zł, 

- placówek edukacyjnych w Olsztynie. Na ten cel wydatkowano 71.016,24 zł. 
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 Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 702 uczniów, w tym: PKS - 697, Żegluga 

Ostródzko - Elbląska - 1 i Transport „Lipnicki” - 4. 

 Zwrócono rodzicom koszty dowozu 14 dzieci: do Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Szymanowie - 1, do Szkoły Podstawowej w Brzydowie - 1, do 

Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie - 10, do 

Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie - 2. Na ten cel wydatkowano 8.189,17 zł. 

 W ramach konkursu organizacji pozarządowych przeznaczono na przewozy dzieci 

niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie 

kwotę 44.000 zł. 

 Najdłuższa droga dziecka do szkoły obwodowej wynosiła ok. 20 min. W szkołach 

na terenie gminy uczą się dzieci z miejscowości poza obwodem danych szkół. 

 Ze względu na prośby rodziców o możliwość organizacji dowozu, gmina stworzyła 

taką możliwość, ale czas dowozu tych dzieci uległ wydłużeniu o ok. 15 min. 

 

6. Wskaźnik „uprzedszkolnienia” 
 
 Na terenie gminy w 2018 r. zameldowanych było 660 dzieci w wieku 3-6 lat.  

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 453 

dzieci. Zatem wskaźnik „uprzedszkolnienia” za rok 2018 wynosił 68,64%. Gmina nie 

prowadzi żłobków. 

 

7. Wyniki egzaminacyjne uczniów 
 
 W roku 2018 odbył się egzamin tylko dla uczniów gimnazjum. Nie było 

sprawdzianu uczniów kl. VI. 
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EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 
 

Średnie wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwie i w kraju 

Oddziały  
gimnazjalne w: 

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza 

język polski 
historia i wiedza  

o społeczeństwie. 
matematyka przedmioty przyrodnicze 
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Szkole Podstawowej  
im. Jana Karola 
Sembrzyckiego 
w Pietrzwałdzie 

20 58 3 61 64 65 68 20 53 4 53 56 56 59 20 41 3 40 47 49 52 20 47 3 49 53 54 56 

Szkole Podstawowej 
im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego 
w Lipowie 

17 69 6 61 64 65 68 17 62 6 53 56 56 59 17 46 4 40 47 49 52 17 51 4 49 53 54 56 

Zespole Szkół  
im. Mikołaja Kopernika 
w Samborowie 

13 66 5 61 64 65 68 13 61 6 53 56 56 59 13 46 4 40 47 49 52 13 60 7 49 53 54 56 

Szkole Podstawowej  
im. Żołnierza Polskiego 
w Durągu 

40 65 5 61 64 65 68 40 54 4 53 56 56 59 40 41 3 40 47 49 52 40 50 4 49 53 54 56 

Szkole Podstawowej 
w Zwierzewie 

15 38 1 61 64 65 68 15 31 1 53 56 56 59 15 23 1 40 47 49 52 15 38 2 49 53 54 56 
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EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 
 

Średnie wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwie i w kraju 

Oddziały 
gimnazjalne w: 

Język obcy nowożytny 

 
język angielski - poziom podstawowy 

j. angielski - 
poziom 

rozszerzony 

 
język niemiecki - poziom podstawowy 

j. niemiecki - 
poziom 

rozszerzony 
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Szkole Podstawowej  
im. Jana Karola Sembrzyckiego 
w Pietrzwałdzie 

11 64 5 52 62 64 68 11 48 9 40 3 48 49 49 52 0 - 

Szkole Podstawowej 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Lipowie 

8 64 5 52 62 64 68 5 64 9 37 3 48 49 49 52 0 - 

Zespole Szkół  
im. Mikołaja Kopernika 
w Samborowie 

9 70 6 52 62 64 68 9 53 4 47 - 48 49 49 52 0 - 

Szkole Podstawowej  
im. Żołnierza Polskiego w Durągu 

28 47 2 52 62 64 68 12 41 12 69 8 48 49 49 52 11 34 

Szkole Podstawowej 
w Zwierzewie 

11 31 1 52 62 64 68 7 15 4 29 - 48 49 49 52 0 - 
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8. Projekty unijne realizowane w szkołach i przedszkolach w Gminie Ostróda 
 

1) „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” 
 
 W projekcie „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” uczestniczyły 4 

przedszkola i 1 oddział przedszkolny tj. Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, 

Przedszkole w Pietrzwałdzie, Przedszkole w Tyrowie, Przedszkole w Samborowie oraz 

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Projekt realizowany był w 

okresie 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r. 

 Pozyskane środki pochodziły z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Europejski 

Fundusz Społeczny. Całkowity koszt projektu wynosił 1 134 363,11 zł, z czego wsparcie  

ze środków Unii Europejskiej to 964.208,64 zł. 

 Celem było zwiększenie udziału dzieci 2,5 - 4-letnich w edukacji przedszkolnej 

poprzez dofinansowanie nowego oddziału dla 15 dzieci w przedszkolu w Starych 

Jabłonkach, a także rozwój kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w 

języku obcym, kompetencji społecznych, inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności 

dzieci uczęszczających do przedszkoli: w Pietrzwałdzie, Starych Jabłonkach, 

Samborowie, Tyrowie i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzydowie 

oraz zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dodatkowo w 

ramach projektu w Przedszkolu w Pietrzwałdzie gabinet rehabilitacyjny dla dzieci 

niepełnosprawnych.  

 W ramach projektu prowadzone były zajęcia teatralno - taneczne, plastyczne oraz 

nauka języka niemieckiego.  

 

2) „Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
w klasach IV-VI” 
 
 Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkolna 

Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych w 

klasach IV - VI”. Projekt realizowano w okresie od 01.01.2017 r do 30.08.2018 r. 
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 Pozyskane środki pochodziły z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Europejski 

Fundusz Społeczny. Całkowity koszt projektu wynosi 1 130 819,95 zł, z czego wsparcie  

ze środków Unii Europejskiej to aż 95%, czyli 1 074 279,95 zł.  

 Celem projektu było podniesienie u 160 uczniów z 4 szkół podstawowych: Szkoły 

Podstawowej w Brzydowie, Szkoły Podstawowej w Szyldaku, Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Tyrowie oraz Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, poziomu kompetencji 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki dzięki zapewnieniu 

kompleksowego wsparcia przez udoskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych 

do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu u12 

nauczycieli matematyki i przyrody, wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki oraz podniesienie umiejętności rodzicielskich w zakresie stymulowania 

rozwoju dziecka u 55 rodziców. 

  

3) „Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI” 
 
 Od 1 września 2018 r. do 31 lipca 2021 r. w 9 szkołach: Szkole Podstawowej w 

Brzydowie, Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu, Szkole Podstawowej 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, Szkole Podstawowej w Szyldaku, 

Szkole Podstawowej w Zwierzewie, Szkole Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego 

w Pietrzwałdzie, Szkole Podstawowej w Samborowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Tyrowie realizowany jest projekt edukacyjny „Szkolna Akademia Przyszłości” - 

rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I - VI.  

 Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Europejski 

Fundusz Społeczny. Całkowity koszt projektu wynosi 3.467.576,49 zł, z czego wsparcie  

ze środków Unii Europejskiej to aż 94,96%, czyli 3.292.576,49 zł.  

 Celem projektu jest podniesienie u 1050 uczniów ze szkół gminy Ostróda poziomu 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw  

i umiejętności poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i wychowawczych 
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nauczycieli, rozwinięcie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, prowadzenie zajęć 

metodami innowacyjnymi i eksperymentalnymi przy pomocy nowoczesnych narzędzi 

edukacyjnych, jak również podniesienie umiejętności rodzicielskich w zakresie 

stymulowania rozwoju dziecka.  

 

4) „Stawiamy na rozwój” 
 
 Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w Gimnazjum w Pietrzwałdzie i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie realizowany był projekt pt. „Stawiamy na 

rozwój!”.  

 Powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”  

im. Janiny Pelczarskiej z Gminą Ostróda. Wartość projektu wynosiła 435 112,38 zł.  

Celem projektu było zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych 

postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy tj. kreatywność, innowacyjność oraz 

praca zespołowa) u uczniów ww. gimnazjów przez zastosowanie nowatorskich i 

eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.  

 W ramach projektu realizowane były zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  

u uczniów, wyposażona została pracownia geograficzna w Lipowie i komputerowa  

w Pietrzwałdzie, przeprowadzono szkolenia nauczycieli. W związku z realizacją zajęć 

zakupionych zostało szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych do szkół,  

a w ramach projektu organizowane były wycieczki edukacyjne do Warszawy, na Wyżynę 

Kielecko - Sandomierską oraz do Szwecji. Wsparciem objętych zostało 112 osób - 92 

uczniów i 20 nauczycieli. Efektem był rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz 

wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 
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9. Certyfikaty uzyskane przez szkoły i przedszkola 
 

1) „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” - Szkoła Podstawowa w Brzydowie 
 
 Szkoła Podstawowa w Brzydowie za działania w zakresie edukacji patriotycznej i 

historycznej otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła 

Wierna Dziedzictwu”. Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce w Urzędzie 

Wojewódzkim w Olsztynie 30 listopada 2018 r. 

 

2) Szkolny Ogród dydaktyczny - Szkoła Podstawowa w Brzydowie 
 
 Szkoła Podstawowa w Brzydowie otrzymała Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu 

Dydaktycznego pod hasłem „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 

szkolnym ogrodzie dydaktycznym”. Certyfikat przyznany został przez Warmińsko-

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej.  

 Szkoła zajęła trzecie miejsce w trzeciej edycji tego konkursu organizowanego dla 

szkół i przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego. Fundatorem nagród był 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

 Ogród wykonany przez szkołę w ramach tej edycji jest już czwartym ogrodem, 

który powstał w szkole w ramach działań szkoły na rzecz edukacji ekologicznej i 

przyrodniczej. Za dotychczasowe działania szkoła otrzymała w roku szkolnym 2017/2018 

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”. 

 

3) Szkoła Przyjazna Środowisku - Szkoła Podstawowa w Szyldaku 
 
 Szkoła Podstawowa w Szyldaku w 2018 r. została wyróżniona przez Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty za niestandardowe działania na rzecz środowiska 

przyrodniczego. Szkole został przyznany certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku. W 

ramach działań proekologicznych szkoła ściśle współpracuje z Nadleśnictwem Jagiełek, 

Kołem Łowieckim „Drwęca”, Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i 

Wzgórz Dylewskich, sokolnikiem p. Łukaszem Glica oraz rodzicami.  
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4) Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu i Zespół Przedszkolno-Szkolny w 
Tyrowie  
 
 Za tworzenie dobrego klimatu i warunki do wszechstronnego rozwoju, 

przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego stylu życia, do aktywnego uczestnictwa 

w życiu społecznym, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

wspieranie społeczności szkolnej w rozwijaniu dialogu człowieka z człowiekiem 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Zespołowi Przedszkolno-Szkolnemu w 

Tyrowie w 2016 r. a Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu w 2017 r. 

certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata. 

 

10. Dęby pamięci 
 
 W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości szkoły  

i placówki zostały zaproszone do udziału w projekcie „100 dębów pamięci bohaterów 

Niepodległej”. Projekt ma na celu utrwalenie wybitnych postaci, które wywarły istotny 

wpływ na odzyskanie oraz utrwalenie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Współtwórcami projektu byli: 

- Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, 

- Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 

a patronat honorowy objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 

 W ramach ww. projektu sadzonki dębów otrzymały: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie - dąb 

poświęcony pamięci Jana Mosdorfa, 

2) Szkołą Podstawowa w Szyldaku - dąb poświęcony pamięci generała Jana 

Kruszewskiego. 

 

11. Kamienie pamiątkowe 
 
 W związku z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę, w ciągu całego 

roku 2018 r., 9 miejscowościach; Brzydowie, Durągu, Idzbarku, Lipowie, Szyldaku, 
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Zwierzewie, Pietrzwałdzie, Samborowie, Tyrowie zostały odsłonięte kamienie, z 

tablicami upamiętniającymi odzyskanie niepodległości.  

 

12. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 
 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda 

otrzymała od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wsparcie finansowe wysokości 4.000 

zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej w Zwierzewie. 

Celem programu jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

 Szkoła w sprawie zakupu książek zasięgnęła opinii rady rodziców, samorządu 

uczniowskiego oraz konsultacji z biblioteką publiczną i pedagogiczną. 

 Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę 

finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji 

zadania. 

 

13. Szkolny Ogród Dydaktyczny - Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Lipowie 
 
 Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie w 

październiku 2018 r. uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 000 zł z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania: 

Ogród dydaktyczny „W trawach szumi historia”. Celem projektu było: 

- wykorzystanie istniejącej przestrzeni wokół szkoły do celów dydaktycznych, przy 

jednoczesnym zagospodarowaniu terenu wokół szkoły, 

- zaangażowanie uczniów i rodziców do współtworzenia otoczenia szkoły, 

- rozwijanie wśród uczniów kreatywności, realizacji własnych pomysłów, 

- wyrabianie wśród uczniów wrażliwości ekologicznej, 

- wyrabianie wzorców estetycznego zagospodarowania otaczającej przestrzeni, 

- poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt. 
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IV. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 
 GOPS w Ostródzie udziela różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom 

dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową, przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów 

własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy z władzami samorządowymi i środowiskiem 

lokalnym. 

 

2. Cel główny GOPS Ostróda 
 
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości, 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, 

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

3. Pomoc społeczna  
 
 Ze świadczeń pomocy społecznej w 2018r. skorzystało 627 rodzin , decyzją 
administracyjną przyznano świadczenie - 1 014 osobom. Najczęstszą przyczyną 
przyznania pomocy było: 
 
1) bezrobocie - 211 rodzin, 

2) niepełnosprawność - 146 rodzin, 

3) długotrwała i ciężka choroba - 113 rodzin, 

4) potrzeba ochrony macierzyństwa - 96 rodzin. 

 

4. Realizacja zadań własnych 
 
1) Domy pomocy społecznej - pokrycie kosztu pobytu 21 osób umieszczonych w tych 
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placówkach, ponieważ wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji - koszt zadania 

463 708,00 zł, 

2) Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze - wydatki łącznie wyniosły 579 139,00 

zł. Zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji życiowej otrzymało 267 osób, zasiłki 

celowe i pomc w naturze ( pościel, kołdra, ręczniki) - 245 osób. Poza tym opłacono 

koszty schronienia w Monar - Markot w Marwałdzie 7 osób, których ostatnim 

miejscem zamieszkania była gmina Ostróda. Ze środków GOPS zorganizowano 

także pogrzeb 2 osób bezdomnych z terenu gminy. 

3) Zasiłki stałe - świadczenie przyznano 166 osobom, wydatki wyniosły - 800 360,00 zł 

(środki na realizację pochodzą z budżetu Wojewody). 

4) Usługi opiekuńcze - świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego, przyznano 

3 osobom, koszt 54 897,00 zł, 

5) Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ - program głównie realizowany 

na bazie placówek oświatowych, w których Ośrodek opłaca posiłek dla dzieci i 

młodzieży. Liczba osób objętych programem wyniosła 1 042 osoby, koszt realizacji 

zadania to 412 979,00 zł, 

6) Piecza zastępcza- pokryto koszty pobytu 43 dzieci w rodzinach zastępczych. Dzieci 

umieszczone w pieczy z powodu niewydolności wychowawczych rodziców, 

pochodzą z 24 rodzin z gminy Ostróda - koszt zadania 265 821,00 zł, 

7) Reintegracja społeczno - zawodowa - skierowanie do Centrum Integracji Społecznej 

w Ostródzie 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej. W ramach CIS wykonują oni najczęściej prace 

porządkowe w gminie, koszt zadania - 3 103,00 zł.  

8) Utrzymanie Ośrodka - zatrudniamy 17 osób (dyrektor, kierownik działu, główna 

księgowa, księgowa, 8 pracowników socjalnych, sekretarka, kasjer, kierowca, 

dozorca- konserwator, inspektor ochrony danych osobowych). Ośrodek na umowę 

- zlecenie zatrudnia także radcę prawnego. Koszt utrzymania Ośrodka ogółem 

wyniósł - 1 613 923,00 zł. 

9) Wspieranie rodziny - koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który pomaga rodzinom 
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zagrożonym wykluczeniem społecznym, niewydolnym w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczo i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparciem objęto 15 

rodzin, zatrudniono asystenta na umowę - zlecenie, koszt - 28 760,00 zł. 

10) Składka na ubezpieczenie zdrowotne (środki z budżetu państwa) - opłacana za 

osoby pobierające zasiłki stałe i uczestników Centrum Integracji Społecznej w 

Ostródzie, łącznie opłacono składkę za 163 osoby - koszt 70 653,00 zł. 

 

5. Zadania zlecone 
 
1) Świadczenie wychowawcze (500+) - liczba rodzin uprawnionych do pobierania 

świadczenia wyniosła 1 073 , liczba uprawnionych dzieci - 1 889. Do obsługi zadania 

zatrudnione są dwie osoby. Wydatki wyniosły łącznie 11 335 479,00 zł,  

2) Rządowy program „ Dobry start” - jednorazowe świadczenie w wys. 300 zł 

przysługujące bez względu na dochód rodziny w związku z rozpoczęciem przez 

dziecko roku szkolnego. Wypłacono świadczenie 2 062 dzieciom, wydatki wyniosły 

667 930,00 zł. Obsługą świadczenia zajmują się 2 osoby zatrudnione do świadczenia 

„500+”. 

3) Świadczenia rodzinne - otrzymało 1 244 rodzin, natomiast świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 100 rodzin. Do obsługi zadania zatrudnione są 3 osoby. Wydatki 

wyniosły 7 611 097,00 zł. 

4) Składka na ubezpieczenie zdrowotne - opłacana za niektóre osoby pobierające 

świadczenia rodzinne, opłacono za 76 osób, wydatki wyniosły 64 216,00 zł. 

 

6. Inne zadania realizowane przez GOPS 
 
1) Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w 52 przypadkach została 
wszczęta procedura „ Niebieska Karta”. 
 
 W celu podjęcia działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołała 48 grup roboczych, które 

łącznie spotkały się 126 razy. 
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 W skład grup roboczych wchodzi najczęściej: rejonowy pracownik socjalny, 

dzielnicowy, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemu Uzależnień, pedagog 

szkolny, kurator zawodowy lub społeczny. 

 Grupy spotykają się w celu opracowania planu pomocy osobie lub rodzinie. W 

2018r. złożono 3 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie o przestępstwie 

polegającym na znęcaniu się nad najbliższym członkiem rodziny. Najczęściej procedurę 

„Niebieska Karta” uruchamia policja po interwencjach domowych. 

 

2) Udział w projekcie „W stronę zmiany” 
 
 Realizator - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i 

Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminą Ostróda/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

 Uczestnikami było 40 mieszkańców gminy Ostróda. Są to członkowie rodzin, w 

których występuje koncentracja wielu problemów. Przede wszystkim rodziny 

wielodzietne (50%), doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu 

niepełnosprawności, bezrobocia, nałogów czy przemocy. 

 W wielu przypadkach uczestnicy pochodzili z środowisk popegeerowskich, w 

których wciąż dziedziczone są problemy społeczne. 

 Celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych i 

aktywność lokalnej wśród uczestników projektu. 

 Projekt trwał od stycznia do grudnia 2018r., odbył się w ramach 2 edycji, a 

uczestnicy otrzymali następujące formy wsparcia: 

a. poradnictwo specjalistyczne, 

b. szkoła dla rodziców, 

c. wyjazd integracyjny, 

d. kurs animatora czasu wolnego, 

e. domowe vademecum (gospodarowanie budżetem, poprawa wizerunku, 

seksuolog, domowe sposoby na ekologiczne środki do sprzątania itd.), 

f. akademia kulinarna, 
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g. ekonomia społeczna na wsi. 

 Projekt nastawiony był na wspieranie uczestników jak najbliżej ich miejsca 

zamieszkania, dlatego wsparcie realizowane było w 5 miejscowościach, w których w 

2017r. Gmina Ostróda wyremontowała świetlice tj.: Durąg, Pietrzwałd, Kątno, Idzbark, 

Brzydowo. 

 Wszystkie osoby wytypowane przez pracowników socjalnych do projektu ukończyły 

go, a jego uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadały się o założeniach i organizacji 

projektu. 

 

3) Pomoc żywnościowa 
 

 GOPS w Ostródzie w 2018r. zakwalifikował 712 rodzin do otrzymania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2018r. Łącznie 

przydzielono żywność 2368 osobom z w/w rodzin. 

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

1. Polityka Mieszkaniowa 
 
 W zasobie  mieszkaniowym  gminy na koniec 2018 było  137 lokali mieszkalnych   

w tym 2  lokalne socjalne . Łączna powierzchnia mieszkalna to 5874,78 m2. Gmina nie 

buduje nowych lokali mieszkalnych.  Wolne lokale mieszkalne pozyskuje się po 

opuszczeniu przez dotychczasowego najemcę  oraz w ramach przejęcia od innych 

jednostek lub adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych. 

 W 2018 r. złożono 33 podania o lokale mieszkalne z tego komisja mieszkaniowa  

rozpatrzyła 6 podań pozytywnie, w tym jedno podanie o zamianę lokalu mieszkalnego.   

Urząd Gminy Ostróda nie sporządza list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu 

lokalu mieszkalnego. Podania są zarejestrowane i zostaną rozpatrzone w chwili, gdy 

Gmina uzyska wolny lokal, który nadawał się będzie do zamieszkania. W zasobie 

mieszkaniowym Gminy  nie posiadamy mieszkań nie zamieszkałych. 

 Przeprowadzane remonty i ich zakresy wynikają z prowadzonych przeglądów 

rocznych i   pięcioletnich stanu technicznego obiektów i realizowane są zgodnie ze 
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stopniem konieczności. Prowadzone jest roczne utrzymanie i czyszczenie przewodów 

dymowych wentylacyjnych i spalinowych. W roku budżetowym  2018 wykonano 

remonty w 38 lokalach mieszkalnych  w zakresie: wymiany stolarki  drzwiowej i okiennej, 

wydzielenia pomieszczeń na łazienki, remonty instalacji wod-kan i wykonanie podejść 

wod-kan, remonty kominów, remonty termomodernizacyjne, remonty  elewacji, zmiany 

poszycia dachów, zmiany systemów ogrzewania z pieców kaflowych na centralne 

ogrzewanie, remonty instalacji elektrycznych.  Najemcy lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy mają prawo wykupy wynajmowanych mieszkań z 

bonifikatą. W 2018 roku w tej formie zostały sprzedane trzy mieszkania. 

 

2. Ochrona środowiska 
 

1) Gospodarka odpadami 
 
 Gmina Ostróda należy do Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste 

Środowisko”, który prowadzi sprawy związane z gospodarką odpadami na terenie naszej 

Gminy. 

 Liczba osób zamieszkujących Gminę Ostróda wykazanych w deklaracjach dot. 

odbioru odpadów komunalnych wynosi 11 901 co stanowi 74,31% ogółu 

zameldowanych. 3 377 osób deklaruje segregowanie odpadów. Ściągalność należności 

z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ostróda wynosi 90%.W 

2018 roku na terenie Gminy zebrano selektywnie 512 ton odpadów oraz 3502 tony 

niesegregowanych odpadów komunalnych. 

 Dzikie wysypiska odpadów na terenie Gminy Ostróda likwidowane są na bieżąco 

po pozyskaniu o nich informacji. W 2018 r., zlikwidowano na terenie gminy 2 dzikie 

wysypiska odpadów z których przekazano do utylizacji 80 ton odpadów. 

 

2) Ochrona powietrza 
 
 Na terenie Gminy Ostróda nie stwierdzono dni z przekroczeniami 24 - godzinnego 

poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10. 
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3) Ochrona przed hałasem 
 
 Na terenie Gminy Ostróda występują obszary zagrożone hałasem komunikacyjnym 

w obrębie miejscowości położonych przy głównych szlakach komunikacyjnych  droga nr 

15 - Smykówko, Bałcyny, Lipowo i droga nr 16 - Tyrowo, Wirwajdy Samborowo. Na 

terenie Gminy nie były prowadzone pomiary poziomu hałasu. 

 

4) Ochrona wód  
 

 Jedynym badanym jeziorem na terenie Gminy w ramach monitoringu WIOŚ było 

Jezioro Pauzeńskie. Na podstawie przeprowadzonych w roku 2014 badań biologicznych 

i fizykochemicznych stan ekologiczny jeziora określono jako zły. Stan rzeki Drwęcy do 

Jeziora  Drwęckiego po przeprowadzonej w 2014 roku diagnozie określono jako dobry. 

Jezioro Drwęckie z rzeką Drwęcą określono jako zły. 

 Urząd Gminy w 2018 roku prowadził postępowania z zakresu ochrony środowiska 

głównie w sprawie nielegalnie składowanych odpadów. 

 

3. Wypłata dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych w 2018 roku 
 

1) Dodatek energetyczny 
 
 Wypłacono ogółem 147 dodatków energetycznych na kwotę 2263,60 zł. Liczba 

rodzin korzystających z dodatku energetycznego w 2018 r. - 18. Średnia wartość 

dodatku energetycznego - 15,10 zł miesięcznie. 

 

2) Dodatek mieszkaniowy 
 
 Wypłacono ogółem 255 świadczeń na kwotę 38 797,71 zł. Liczba rodzin 

korzystających z dodatku mieszkaniowego w 2018 r. - 28. Średnia wartość dodatku 

mieszkaniowego - 152,15 zł. 
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5. Bezpieczeństwo 
 
 Według danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie w 

2018 r. stwierdzono ogółem 1775 przestępstw  z podziałem na najważniejsze kategorie 

w tym:  

- przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu - rozboje:  stwierdzono 12  przypadków, 

247 przypadków kradzieży mienia oraz 205 przestępstw gospodarczych.  

 Po przeprowadzeniu ankiety telefonicznej z wybranymi losowo mieszkańcami 

poszczególnych miejscowości około 70 % ankietowanych  osób czuje się bezpiecznie w 

miejscu zamieszkania. 

 Ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy jest 12 

Ochotniczych Straży Pożarnych które działają w formie stowarzyszeń. Mają one siedzibę 

w 12 remizach z których 11 stanowi własność Gminy Ostróda. Jednostki OSP 

wyposażone są w 16 samochodów ratowniczo gaśniczych, jednej łodzi ratowniczej oraz 

86 jednostek mechanicznych typu motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki do 

drewna, stali i betonu, agregaty oddymiające oraz sprzęt hydrauliczny ratownictwa 

technicznego. 

 Do OSP należy 408 członków , w tym mężczyzn 342, kobiet 66. Liczba członków 

zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 253, w 

tym mężczyzn 234, kobiet 19. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 9, członków 

119, w tym chłopców 82, dziewcząt 37. W 2018 roku na terenie Gminy Ostróda miały 

miejsce 192 zdarzenia podczas których niezbędna była interwencja Straży pożarnej. 

Jednostki OSP z naszej Gminy brały udział  169 razy w działaniach ratowniczych. 

 

VI. ADMINISTRACJA I SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
 

 W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pracownik Biura Obsługi 

Interesanta udziela informacji oraz służy pomocą mieszkańcom gminy Ostróda w 

wypełnieniu wniosków i formularzy oraz kieruje do merytorycznie odpowiedniego 
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referatu, pracownika. 

 Celem głównym Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich jest m.in. : 

- Obsługa w wydawaniu Dowodów Osobistych;  

- Obsługa w wydawaniu Karty Dużej Rodziny; 

- Obsługa wniosków w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG; 

- Ewidencja Ludności Gminy Ostróda; 

- Koncesje na alkohol. 

 

2. Ludność Gminy Ostróda 
 

 W 2018 r. zameldowaliśmy na stałe 860 osób, a czasowo 184. Na koniec 2018 roku 

liczba ludności wynosiła 16.016 osób, w tym na stałe zameldowanych na terenie Gminy 

Ostróda było 15.866  na czasowo było 150 osób.  

 Dla porównania w 2017 r. zameldowaliśmy na stałe 682 osoby, a na pobyt czasowy 

134, na koniec 2017 roku liczba ludności wynosiła 16.007 w tym na stałe zameldowani 

na terenie Gminy Ostróda było 15.866,  na pobyt czasowy było 141 osób. 

 

3. Obsługa dowodów osobistych 

  
 W 2018 roku wydaliśmy 1.685 Dowodów Osobistych dla porównania w 2017 

wydaliśmy 2.868 Dowodów Osobistych (w 2017 mijała dekada od masowej wymiany 

starych dowodów osobistych). 

 

4. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
 

 W 2018 wydaliśmy 195 kart Dużej Rodziny rodzinom z co najmniej trójką dzieci, dla 

porównania w 2017 roku 212 kart. 

 

5. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 

 Obsłużyliśmy w 2018 roku 972 wnioski w Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej CEIDG dla porównania w 2017 roku 846 wniosków. 
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6. Koncesje na alkohol 
 

 W 2018 roku było 112 koncesji dla sprzedaży detalicznej 31 koncesji dla gastronomii, 

dla porównania w 2017 było 125 koncesji dla sprzedaży detalicznej 34 koncesji dla 

gastronomii. 

 

VII. BUDŻET OBYWATELSKI I FUNDUSZ SOŁECKI 
 

1. Fundusz sołecki na terenie Gminy Ostróda 
 

 Podstawą prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego jest ustawa z dnia 20 

lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420).  

 Po raz pierwszy Rada Gminy Ostróda wyodrębniła w budżecie gminy środki na ww. 

cel Uchwałą Nr XXXV/203/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2010 roku.  Od tego czasu fundusz ten realizowany jest corocznie i jest 

przeznaczany  na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia lokalnej 

społeczności. 

 W 2018 r. frekwencja na zebraniach wiejskich dotyczących podziału środków  

funduszu sołeckiego wyniosła 792 mieszkańców gminy Ostróda.  

 W ramach funduszu sołeckiego zostały wyodrębnione środki w wysokości  862.025 

zł . Na realizację zadań wskazanych przez  rady sołeckie wydatkowano  kwotę  

817.553,56 tj.,  94,84% planu. 

 Wysokość poniesionych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa i zadania  

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Sołectwo Zadania Plan 
w zł 

Wykonanie 
w zł 

1. Bałcyny 

1. Zakup kontenera biurowego 
2. Modernizacja miejsca publicznego 
3. Zakup witaczy 
4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
5. Utrzymanie czystości wsi 

6.000,00 
5.400,00 
2.600,00 
3.500,00 

532,00 

6.000,00 
5.400,00 
2.583,20 
3.200,00 

521,43 
   18.032,00 17.704,63 

2. Brzydowo 

1.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
2. Zakup namiotu 
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
4. Doposażenie jednostki OSP 

6.000,00 
3.000,00 
2.100,00 
5.400,00 

6.000,00 
2.893,70 
2.096,22 
5.400,00 
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5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
6. Zakup wiaty przystankowej 

9.318,00 
4.470,00 

9.318,00 
4.470,00 

   30.288,00 30.177,92 

3. Durąg 

1. Utrzymanie miejsc użytku publicznego 
2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 
3. Zakup kosy spalinowej 
4. Remont dróg i mostów 
5. Doposażenie świetlicy 
6. Wykonanie tynku dekoracyjnego 

1.000,00 
3.010,00 
2.970,00 

13.443,00 
400,00 

4.000,00 

965,64 
3.006,25 
2.969,10 

13.400,00 
164,94 

4.000,00 
   24.823,00 24.505,93 

4. Gierłoż 

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
2. Doposażenie placu zabaw 
3. Organizacja imprez kulturalno-
integracyjnych 

5.200,00 
5.200,00 
1.114,00 

5.200,00 
3.960,60 

541,21 

   11.514,00 9.701,81 

5. Giętlewo 
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 

10.377,00              
200,00 

10.349,78 
0,00 

   10.577,00 10.349,78 

6. Glaznoty 

1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 
2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
3.Doposażenie świetlicy, niwelacja terenu 

2.254,00 
1.000,00 
8.885,00 

2.253,08 
964,81 

8.885,00 
   12.139,00 12.102,89 

7. Grabin 

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3. Doposażenie placu zabaw  
4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 

10.355,00 
4.500,00 
6.500,00 
3.000,00 

10.354,66 
4.422,90 
6.499,10 
2.998,18 

   24.355,00 24.274,84 

8. Górka 

1. Ustawienie krawężnika i zakup piasku 
2. Cele gospodarcze wsi 
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4. Oświetlenie w sołectwie Górka 
5. Wykonanie koszulek dla sołectwa 

2.950,00 
250,00 

1.700,00 
13.502,00 

450,00 

2.950,00 
215,20 

1.696,63 
13.502,00 

450,00 
   18.852,00 18.813,83 

9. Idzbark 

1. Budowa chodnika  
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej  
3. Doposażenie boiska 
4. Spotkanie integracyjne mieszkańców 
5. Zakupy dla OSP 
6. Wykonanie tablicy sołeckiej 

19.000,00 
2.120,00 
3.000,00 
1.700,00 
2.000,00 
1.180,00 

19.000,00 
2.118,80 
2.911,50 
1.684,53 
1.994,00 
1.180,00 

   29.000,00 28.888,83 

10. Kajkowo 

1. Opracowanie dokumentacji ul. Jeziornej 
2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 
3. Remont drogi Cibory 
4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
5. Utwardzenie powierzchni pod wiatą 
6.Wykonanie gablot 
7. Rozbudowa oświetlenia 

18.000,00 
9.000,00 
4.000,00 
2.900,00 
2.930,00 
1.200,00 
1.000,00 

18.000,00 
8.995,81 
4.000,00 
2.900,00 
2.930,00 
1.200,00 

0,00 



41 
 

   39.030,00 38.025,81 

11. Kątno 

1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
5. Tablica informacyjna 

2.100,00 
2.000,00 
4.000,00 
4.946,00 
1.200,00 

2.079,20 
1.998,22 
4.000,00 
4.946,00 
1.200,00 

   14.246,00 14.223,42 

12. Klonowo 

1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
2. Remont chodnika 
3. Konserwacja wiaty 
4. Organizacja imprez kulturalno- społecznych 

2.102,00 
10.000,00 

200,00 
2.100,00 

2.102,00 
10.000,00 

200,00 
2.098,48 

   14.402,00 14.400,48 

13. Kraplewo 

1.Utrzymanie porządku na placu zabaw 
2.Organizacja imprez kulturalno-
integracyjnych 
3. Budowa chodnika i zatoczki 

1.700,00 
2.500,00 

16.330,00 

1.700,00 
2.500,00 

16.330,00 

   20.530,00 20.530,00 

14. Lichtajny 

1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
2. Utrzymanie czystości w sołectwie 
3. Doposażenie placu zabaw  
4. Doposażenie plaży  

3.752,00 
2.500,00 
6.000,00 
5.000,00 

3.751,66 
2.322,10 
5.904,00 
5.000,00 

   17.252,00 16.977,76 

15. 

Lipowo 
 
 
 

1. Dokończenie remontu chodnika 
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
5. Wykonanie gabloty 

12.800,00 
2.600,00 
4.000,00 
2.623,00 
1.200,00 

12.800,00 
2.600,00 
3.953,07 
2.584,71 
1.200,00 

   23.223,00 23.137,78 

16. Lubajny 

1. Remont dróg w sołectwie 
2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
4. Oświetlenie uliczne 
5. Zakup wiaty przystankowej 

18.400,00 
3.382,00 
7.748,00 

      
5.000,00           
4.500,00           

18.399,99 
3.381,79 
7.423,28 
5.000,00 
4.500,00 

   39.030,00 38.705,06 

17. Międzylesie 

1. Budowa chodnika 
2. Utrzymanie miejsc publicznych 
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
5. Wykonanie tablic 
6.Zakup piasku na plażę 

22.500,00 
532,00 

4.721,00 
1.500,00 
2.400,00 
1.718,00 

22.500,00 
518,34 

4.721,00 
1.500,00 
2.400,00 
1.717,44 

   33.371,00 33.356,78 
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18. Morliny 

1. Budowa drogi i chodników 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4. Utrzymanie boiska  
5. Wykonanie cokolika przy basenie ppoż 
6. Konserwacja placu zabaw 

10.000,00 
1.000,00 
2.300,00 
1.000,00              

500,00           
2.022,00 

10.000,00 
1.000,00 
2.300,00 

995,18 
500,00 

2.021,66 
   16.822,00 16.816,84 

19. Naprom 

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
2. Zakup pawilonu ogrodowego 
3. Organizowanie imprez kulturalno-
społecznych 
4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
5. Doposażenie jednostki OSP 

5.500,00 
600,00 

1.500,00 
2.475,00 
3.000,00 

5.470,53 
576,00 

1.495,60 
2.473,85 
3.000,00 

   13.075,00 13.015,98 

20. Nastajki 

1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
2. Doposażenie placu zabaw  
3. Organizacja imprez kulturalno-
integracyjnych 
4. Uporządkowanie placu rekreacyjnego  

1.500,00 
4.005,00 
3.000,00 
5.000,00 

1.252,79 
3.999,00 
2.985,03 
2.500,00 

   13.505,00 10.736,82 

21. Ornowo 

1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
2. Doposażenie placu zabaw 
3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
4. Wykonanie tablicy ogłoszeń 
51. Doposażenie remizy OSP 

1.581,00 
11.500,00 

1.000,00 
1.200,00 
4.000,00 

1.581,00 
11.499,00 

970,26 
1.200,00 
4.000,00 

   19.281,00 19.250,26 

22. Ostrowin 

1. Remont chodnika przy drodze gminnej 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3. Zakup środków czystości do świetlicy 

20.000,00 
340,00 
112,00 

20.000,00 
337,91 
110,49 

   20.452,00 20.448,40 

23. Pietrzwałd 

1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
3. Doposażenie jednostki OSP 
5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
6. Doposażenie świetlicy wiejskiej 

1.500,00 
3.000,00 
1.500,00 
4.000,00 

16.385,00 

1.500,00 
3.000,00 
1.500,00 
3.994,16 

16.318,84 
   26.385,00 26.313,00 

24. Reszki 

1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 
3. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 

1.666,00 
6.180,00 
8.820,00 

1.666,00 
6.171,06 
8.788,00 

   16.666,00 16.625,06 

25. Rudno 

1.Doposażenie i remont świetlicy oraz 
   monitoring    
2. Zakup namiotów plenerowych  
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 

3.867,00 
 

5.200,00 
3.367,00 
1.383,00 

3.867,00 
 

5.080,00 
3.486,28 
1.381,48 

   13.817,00 13.814,76 
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26. Ryn 

1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3. Doposażenie placu zabaw, zakup grilla, 
zakup  
    namiotu,  
4. Doposażenie wiaty 

4.400,00 
1.000,00 
9.378,00 

 
2.200,00 

4.396,75 
999,28 

9.233,97 
 

2.200,00 

   16.978,00 16.830,00 

27. Samborowo 

1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
2. Organizacja imprez kulturalno- społecznych 
3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
4. Doposażenie jednostki OSP 

27.030,00 
6.000,00 
2.000,00 
4.000,00 

27.030,00 
5.982,57 

978,70 
4.000,00 

   39.030,00 37.991,27 

28. Smykowo 

1. Zakup paliwa 
2. Konserwacja - boiska sportowego  
3. Zakupienie kosza na śmieci 
4. Konserwacja placu zabaw i wykonanie 
wiaty  
5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 

500,00 
1.961,00 

400,00 
12.000,00 

2.000,00 

499,99 
0,00 

400,00 
11.999,90 

1.879,71 

   16.861,00 14.779,60 

29. Smykówko 

1. Zakup garażu blaszanego 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3. Doposażenie placu zabaw  
4. Doposażenie boiska 
5. Naprawa dróg gminnych 
6. Uzupełnienie doposażenia OSP  
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
8. Zakup namiotu 

1.500,00 
4.400,00 
5.000,00           
3.000,00 
2.000,00 
4.500,00 
1.740,00 
2.879,00 

1.500,00 
4.400,00 
5.000,00 
2.678,94 
2.000,00 
1.900,00 
1.740,00 
2.839,00 

   25.019,00 22.057,94 

30. 
Stare 
Jabłonki 

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3.Doposażenie OSP w Starych Jabłonkach 
4. Wykonanie tablicy ogłoszeń  
5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
6. Plac rekreacyjny wkład własny 

12.800,00 
8.193,00 
7.500,00 
1.200,00 
5.500,00 
1.300,00 

4.800,00 
8.193,00 
6.701,70 
1.200,00 
5.494,00 
1.300,00 

   36.493,00 27.688,70 

31. Szyldak 

1. Rozbudowa chodnika na ul. Pocztowej 
2. Budowa siłowni zewnętrznej 
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 

20.000,00 
10.000,00 

8.000,00 
1.030,00 

20.000,00 
9.995,95 
7.988,13 
1.015,07 

   39.030,00 38.999,15 

32. Turznica 

1. Doposażenie boiska  
2. Doposażenie placu zabaw 
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4. Zakup umundurowania dla OSP Turznica 
5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
6. Wykonanie witacza i naklejek 
7. Zabezpieczenie wkładu na projekt 

4.000,00 
280,60 

3.650,00 
2.000,00 
2.298,00 
4.050,00 
4.719,40 

4.000,00 
197,53 

3.647,36 
2.000,00 
2.241,45 
4.000,00 
4.719,40 
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   20,998,00 20.805,74 

33. Tyrowo 

1. Budowa chodnika 
2. Organizacja imprez integracyjnych 
3.Wyposażenie szatni przy boisku sportowym  
4. Zakup farby i środków czystości do świetlicy  
5. Zakup lampy oświetlenia ulicznego 
6. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 

30.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.200,00 

800,00 
530,00 

30.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.200,00 

800,00 
460,96 

   39.030,00 38.960,96 

34. Wałdowo 

1. Dofinansowanie dokumentacji budowlanej 
    ul. Szmaragdowej 
2. Wykonanie tablicy informacyjnej 
3. Remont dróg i chodników 
4. Utrzymanie placu zabaw 
5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
6. Organizacja imprez kulturalno-
integracyjnych 

18.100,00 
 

650,00 
8.300,00 

190,00 
392,00 

2.500,00 

0,00 
 

650,00 
8.300,00 

107,11 
392,00 

2.488,25 

   30.132,00 11.937,36 

35. Wirwajdy 

1.Organizacja imprez integracyjno-
kulturalnych 
2. Budowa chodnika 
3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 

1.000,00 
12.000,00 

1.363,00 

999,87 
12.000,00 

1.363,00 

   14.363,00 14.362,87 

36. Wygoda 

1. Wykonanie furtek w ogrodzeniu boiska  
2. Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego   
2.Wykonanie tablic ogłoszeń 
3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 

1.500,00 
8.000,00 
1.700,00 

236,00 

0,00 
7.995,00 
1.700,00 

0,00 
   11.436,00 9.695,00 

37. 
Wysoka 
Wieś 

1. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej  
3. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa 
4. Wykonanie ławek na plac zabaw  
5. Zakup pojemnika do wywozu nieczystości  

8.400,00 
2.187,00 
1.000,00 

200,00 

8.400,00 
2.185,73 

996,30 
200,00 

   11.787,00 11.782,03 

38. Zajączki 

1. Doposażenie placu zabaw 
2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 
4.Uzupełnienie oświetlenia 

10.417,00 
1.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

10.407,29 
974,56 

1.985,89 
800,00 

   15.417,00 14.167,74 

39. Zwierzewo 

1. Oświetlenie drogi gminnej 
2. Remont dróg gminnych 
3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 
4. Wysiew trawy, piaskowanie płyty boiska 
5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 

8.000,00 
7.700,00 
1.500,00 
5.000,00 
2.584,00 

8.000,00 
7.700,00 
1.500,00 
5.000,00 
2.396,53 

   24.784,00 24.596,53 

 RAZEM:  862.025,00 817.553,56 
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VIII. POLITYKA KULTURALNO-EDUKACYJNA 
 

1. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie 
 

 Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie jest samorządową 

instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania 

gminy m.in. w zakresie wychowania artystycznego, upowszechniania wartości kultury, 

tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, przygotowania 

oferty kulturalnej, popularyzacji książek i czytelnictwa poprzez udostępnianie zbiorów i 

czasopism mieszkańcom. 

 W strukturach GCK-B znajdują się filie biblioteczne w Idzbarku, Smykówku, Starych 

Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku oraz biblioteka główna w Samborowie.  

 Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w roku 2018 prowadziło 

wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz 

potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i 

promocję kultury lokalnej. 

 W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2018r.) łącznie 16 osób na 

umowę o pracę -11,375 etatu) oraz 16 osób na umowę - zlecenie w tym 12 dozorców 

świetlic, 3 instruktorów, 1 sprzątaczka, 1 kapelmistrz orkiestry.  

 W GCK-B Samborowo w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła 

zainteresowań: 

 Zespół wokalny „Serenada”  

 Zespół wokalny „Piątka z plusem” 

 Zespół wokalny „Inaczej” 

 Koło Teatralne „Amoże” 

 Koło gitarowe 

 Orkiestra Dęta 

 Koło taneczne „Balbinki” 

 Koła plastyczne  

 Koło szachowe 
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 Koła biblioteczne 

 Kluby przyjaciół biblioteki 

 W okresie sprawozdawczym organizowano imprezy, koncerty, prelekcje, spotkania, 

wykłady, imprezy turystyczno-rekreacyjne, pokazy teatralne. Ogółem zrealizowano 51 

imprez przy udziale 16.700 uczestników - w tym m.in.: 

1) Imprezy choinkowe (GCK-B, świetlice wiejskie) 

2) Bal karnawałowy w krainie bajek i baśni dla dzieci i młodzieży  

3) Uroczystości z okazji Dnia Kobiet (GCK-B, świetlice wiejskie)  

4) Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (GCK-B, świetlice wiejskie) 

5) Uroczystość podsumowania Gminnego Konkursu „Obrzędowość Świąt 

Wielkanocnych” w Samborowie 

6) Obchody Światowego Dnia Kota 

7) Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie) 

8) Obchody Międzynarodowego Dnia Książki 

9) Udział w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Czytam w podróży Herberta” 

10) Uroczystość związana z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

11) Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie) 

12) Akcja bajkoterapia „Chodź opowiem Ci bajeczkę”  

13) Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

14) Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda 

15) Współorganizacja rajdu rowerowego Dylewska Góra 2018 

16) Pietrzwałdzka Majówka- festyn rekreacyjny 

17) Zakończenie Roku Kulturalnego 2017/2018 

18) Organizacja zajęć na terenie Gminy Ostróda podczas wakacji „Wędrująca kultura” 

19) Letni Festyn w Samborowie 

20) Współorganizacja Obchodów Dnia Cukrzycy 

21) Obchody Dnia Bibliotekarza 

22) Współorganizacja XI Mazurskiego Dnia ziemniaka w Kraplewie 

23) Gminne Święto Plonów w Smykówku 
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24) Obchody Tygodnia Bibliotek 

25) Imprezy dożynkowe na terenie Gminy Ostróda 

26) Obchody Dnia Flagi 

27) Spotkania dla dzieci z teatrem Kamishibai 

28) „Samborowskie Święto Ziemniaka” 

29) Obchody Światowego dnia języka ojczystego 

30) Obchody Światowego Dnia Miłośników Książki 

31) Uroczystości z okazji 100.rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (GCK-B, 

świetlice wiejskie) 

32) Koncert „ Z pieśnią i słowem przez dzieje Polski”. 

33) Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej „Dla Niepodległej” 

34) Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia 

35) Imprezy andrzejkowe dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ostróda 

36) Imprezy mikołajkowe w świetlicach wiejskich 

37) Spotkania wigilijne w GCK-B i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ostróda 

Wystawy Ogółem 12, uczestników - 2000, w tym m.in. 

1) „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy” 

2) „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych” 

3) „Nasza mała i duża ojczyzna kolorami malowana” 

4) Wystawy tematyczne w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich 

5) Wystawy tematyczne w GCK-B 

Konkursy ogółem 35, uczestników - 3000 w tym m.in. 

1) Gminny konkurs rękodzieła "Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy" 

2) Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda 

3) Konkurs plastyczny „Moje walentynki” 

4) Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji” 

5) Gminny konkurs rękodzieła „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych" 

6) Konkurs rękodzieła „Wielkanocny koszyczek” 

7) Konkursy podczas ferii zimowych w GCK-B i świetlicach wiejskich 
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8) Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda 

9) Konkurs plastyczny „Złota rybka moje marzenie” 

10) Konkurs na „Najlepszego czytelnika” 

11) Konkurs rękodzieła ,,Magia teatru - lalka teatralna" 

12) Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda  

13) Konkurs plastyczny „Star Wars” 

14) Konkurs plastyczny „Portret mamy” 

15) konkursu recytatorskiego pt. ,,Moja Ojczyzna” 

16) Konkurs plastyczny „Nasza mała i duża ojczyzna kolorami malowana” 

17) Mistrzostwa Gminy w wyciskaniu odważnika 

18) Konkurs plastyczny „Calineczka” 

19) Konkurs plastyczny „Nie choruję na cukrzycę bo...” 

20) Konkurs rękodzieła „Stroje ludowe” 

21) Konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 

22) Konkurs plastyczny „ Bo bez chleba żyć się nie da” 

23) Konkursy podczas festynów na terenie Gminy Ostróda 

Usługi artystyczne obce w tym m.in: 

1) Usługi artystyczne - Black-Team  

2) KRAK - ART z Krakowa- spektakle teatralne 

3) Koncert MJAY 

4) Koncert zespołu folkowego naRok 

5) Oprawa muzyczna Sonax cover-band 

6) Koncert kapeli ludowej Dybzaki 

7) Oprawy muzyczne imprez 

8) Spektakl teatralny Mozaika Miłomłyn 

9) Pokaz iluzji Magik Art 

10) Oprawa muzyczna Aga Zone 

11) Oprawa artystyczna Novum 

12) Koncert górali Art-Vivo 
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Edukacja w tym m.in. 

1) Akcja edukacyjna „Zimą bezpiecznie” 

2) Akcja „Dokarmiany ptaki zimą’ 

3) Cykl spotkań edukacyjnych „Podróże małe i duże: 

4) Lekcje biblioteczne 

5) Spotkanie z pisarką Jolantą Szwalbe 

6) Edukacja poprzez gry planszowe  

7) Akcja „Cała polska czyta dzieciom” 

8) Spotkania z grami planszowymi 

9) Kampania społeczna „Mała książka- wielki człowiek” 

10) Akcja Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.... 

11) Akcja „Wielka paka dla zwierzaka” 

12) Akcja „Mirabelka- kiełkująca historia stolicy” 

13) Projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

14) Projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste 

15) Akcja „Wielokulturowość” Fundacja Kulczyk 

16) Projekt „Paczka Literacka” Fundacja Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego 

17) Projekt„ Biblioteczka dla malucha” Fundacja im A. Komeńskiego 

 

2. Działalność kulturalno-edukacyjno-czytelnicza bibliotek 
 
 W 2018 roku na terenie Gminy Ostróda funkcjonowało 7 bibliotek, które 

odwiedziło łącznie: 81.754 użytkowników, 1712 czytelników zarejestrowano. 

 W bibliotece głównej w Samborowie oraz jej filiach w: Brzydowie, Idzbarku, 

Szyldaku, Pietrzwałdzie, Tyrowie i Starych Jabłonkach wypożyczono i udostępniono 

łącznie: 

- 88.455 książek czyli 5 woluminów na jednego mieszkańca gminy, 

- 8.463 czasopism.  
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 W 2018 r. zakupiono 1656 książek czyli 0,10 książki na jednego mieszkańca gminy. 

Łączna wartość zakupionych woluminów to 33766,41 złotych, z czego 8730,00 zł 

wyniosła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości do 

bibliotek publicznych. Z dotacji organizatora przeznaczono na zakup nowości 25036,41 

złotych.  

 Siedem bibliotek w Gminie Ostróda posiada na stanie łącznie 23600 szt. 

woluminów o wartości 378246,75 zł. Biblioteki dysponują 18 jednostkami 

komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu. W 2018 roku ze stanowisk 

komputerowych skorzystało 8490 osób. 

 Biblioteki przeprowadziły w 2018 roku 465 zajęć (lekcje biblioteczne, edukacyjne, 

plastyczne, rękodzielnicze, sportowo-zabawowe, półkolonijne), w których uczestniczyło 

3696 osób. 

 Biblioteki zorganizowały i współorganizowały 57 imprez, w których uczestniczyło 

9423 osoby. Wprowadzono nowe usługi: „książka na telefon” oraz „książka życzeń”. 

 Mając na względzie promocje czytelnictwa oraz edukację kulturalną w każdej 

bibliotece na terenie Gminy Ostróda organizowano imprezy, akcje i spotkania związane 

z obchodami. 

 

IX. USŁUGI KOMUNALNE 
 

1. Sieć dróg gminnych 
 
Gmina Ostróda posiada 168,2 dróg o kategorii dróg gminnych, a w tym: 

- 37,7 km dróg o nawierzchni bitumicznej; 

- 8,5 km dróg o nawierzchni z kostki betonowej; 

- 2,98 dróg o nawierzchni brukowej; 

- 88,8 km dróg gruntowych utwardzonych 

- 30,22 km dróg gruntowych. 
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2. Inwestycje w sieć dróg gminnych: 
 

1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny. 
 
 W roku 2018 zadanie nie było realizowane i nie poniesiono żadnych kosztów. 

Został złożony wniosek do Wojewody. Zadanie będzie prawdopodobnie realizowane w 

roku 2019. 

 

2) Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej 
w Kajkowie.  
 
 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu kwietniu 2018 r. 

wyłoniono wykonawcę ww. zadania. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowego Spółka z.o.o., ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg. Wartość 

inwestycji wyniosła 267.916,46 zł brutto. Zakres robót objął wykonanie nawierzchni 

drogi z kostki betonowej gr. 8 cm jezdnia + chodnik na powierzchni 1.090,00 m2, zjazdów 

gospodarczych z kostki betonowej koloru czerwonego na powierzchni 102,00 m2, 

wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi 200-315 mm dł. 111,00 mb, studzienek 

ściekowych szt. 6, studni rewizyjnych szt. 7 oraz wykonanie przepustu drogowego 

długości 12 mb.  

 

3) Przebudowa nawierzchni drogi Morliny - DK15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji 
deszczowej w m. Morliny. 
 
 W miesiącu lutym w ramach inwestycji wykonane zostały prace przygotowawcze 

polegające na wycince 24 szt. drzew rosnących w pasie drogowym i kolidujących z 

wykonaniem inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu 

październiku wyłoniono wykonawcę ww. zadania. Wykonawcą robót zostało 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża. 

Wartość inwestycji wyniosła 984.601,75 zł brutto. Wykonano nawierzchnię z betonu 

asfaltowego dł. 550,00 mb, pow. 3051,00 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. 711,00 

m2, kanalizację deszczową o dł. 176,00 mb, studzienki ściekowe 6 szt. oraz studzienki 

rewizyjne 5 szt. 
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4) Przebudowa nawierzchni wraz budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie  
 
 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu sierpniu 2018 r. 

wyłoniono wykonawcę ww. zadania. Wykonawcą robót zostało PHUP „CEZAR” 

Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda. Wartość inwestycji wyniosła 

160.205,14 zł brutto. Zakres robót objął wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego 

z kostki betonowej gr. 8 na powierzchni 765,00 m2, wykonanie kanalizacji deszczowej z 

rur fi 160-200 mm dł. 88,00 mb, studzienek ściekowych szt. 3, studni rewizyjnych szt. 2 

oraz studni chłonnej.  

   

5) Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny - Tyrowo 
 
 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu lipcu wyłoniono 

wykonawcę ww. zadania. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża. Wartość inwestycji wyniosła 

1.797.922,73 zł brutto. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego dł. 1253,00 mb, 

chodnik z kostki betonowej o dł. 698,00 mb i pow. 1088,00 m2, wymianę wpustów 

ulicznych szt. 26 oraz oświetlenie przejść dla pieszych (lampy hybrydowe). Zadanie 

realizowane w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

 

6) Budowa chodnika w m. Międzylesie 
 
 Wykonano budowę chodnika w m. Międzylesie na ul. Jeziornej. Chodnik wraz ze 

zjazdami gospodarczymi o nawierzchni z kostka betonowej o powierzchni 166,00 m2.  

 

7) Zimowe utrzymanie dróg 
 
 Na utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Ostróda w okresie 

zimowym 2017/2018 wydatkowana została kwota 33.000,27 złotych brutto Kwota 

dotyczy utrzymania dróg - odśnieżanie, usuwania śliskości na drogach oraz zakup 

mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach chodnikach i drogach. 
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8) Remonty dróg i chodników 
 

- Wykonano remonty chodników z kostki betonowej ze środków Rad Sołeckich i 

środków Gminy Ostróda w miejscowościach: Stare Jabłonki - ul. Kolejowa, 

Klonowo, Wirwajdy, Szyldak - ul. Pocztowa, Ostrowin, Tyrowo, Lipowo, Wałdowo, 

Zwierzewo, Kraplewo, Turznica. 

- Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty 

cząstkowe w miejscowościach: Samborowo, Zwierzewo, Morliny, Kątno, Lubajny, 

Rudno, Reszki, Stare Jabłonki, Grabin, Szyldak, Durąg, Górka, Międzylesie, Warlity 

Wielkie, Ostrowin. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z 

emulsją asfaltową na gorąco. Ogółem wykonano remonty na pow. 1813,00 m2 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Mar-Dar” Paweł 

Łapkiewicz, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. 

- Wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem 

betonowym skruszonym i mieszanką stabilizacyjną) w miejscowościach: Reszki 

(kierunek Gierłoż), Reszki - Gruda, Ornowo -Lesiak Ostródzki, Ornowo - Kolonie, 

Ornowo - Ryńskie, Rudno - Dziadyk, Turznica - kolonie (Stary Las), Idzbark - kolonie, 

Idzbark, Kajkowo - Cibory, Wałdowo - ul. Wypoczynkowa, Wałdowo - ul. 

Diamentowa, Wałdowo - ul. Perłowa, Wałdowo - ul. Bursztynowa, Tyrowo - ul. 

Źródlana, Samborowo - ul. Sosnowa, Wirwajdy - Kolonie, Pietrzwałd - Kolonie 

(kierunek Bałcyny), Samborowo - Kolonie Samborówko, Samborowo - Tor 

Działdowski, Wygoda - Wólka Klonowska, Glaznoty, Giętlewo, Tyrowo-kolonie-

kierunek Samborowo, Tyrowo - kierunek Ryńskie, Durąg, Kątno, Wygoda. 

- Wykonano remonty dróg w miejscowościach: Pancerzyn (kierunek Domkowo), 

Idzbark - Kolonie, Giętlewo, Glaznoty (kierunek Wólka Klonowska).  

- Wykonano remont przepustów drogowych na odcinkach dróg Kajkowo - Brzydowo 

w m. Kajkowo, Brzydowo - Rudno, w m. Klonowo, Cibory.  

- Dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w m. Samborowo. 
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- Wykonano remonty mostów w ciągach dróg gminnych w m. Samborowo szt. 6 oraz 

w miejscowości Durąg szt. 2 oraz Ostrowin szt. 1. 

- Zlecono wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Ostróda w celu poprawy 

bezpieczeństwa i estetyki.  

- Zlecono wycinkę i pielęgnację drzew w ciągach dróg m. Stare Jabłonki, Bałcyny, 

Wałdowo, Morliny, Tyrowo. Drzewa zagrażały bezpieczeństwu użytkowników 

drogi. 

 

3. Bezpieczeństwo oraz znaki drogowe 
 
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i na przejazdach kolejowych 

zakupiono i ustawiona znaki drogowe w miejscowościach: Kajkowo, Szyldak, 

Wałdowo, Stare Jabłonki, Lipowiec, Kajkowo - Lipowiec, Szafranki, Zwierzewo, 

Samborowo, Tyrowo, Bednarki. 

- Wykonano tablice z nazewnictwem ulic w m. Tyrowo, Kajkowo, Stare Jabłonki, 

Samborowo, Wałdowo, Szafranki. 

- W ramach bezpieczeństwa na drodze gminnej w miejscowości Kątno dokonano 

przestawienia słupa energetycznego średniego napięcia.  

- Zakupiono i zamontowano progi zwalniające w ilości 3 szt. w ciągu drogi gminnej 

Zwierzewo - Stare Jabłonki w m. Zwierzewo wraz z oznakowaniem pionowym. 

- Dokonano wznowienia granic pasa drogowego przy drogach gminnych w m. 

Zwierzewo, Pietrzwałd, Kajkowo, Kątno. 

 

4. Transport zbiorowy 
 
- Wykonano wiaty przystankowe wraz z montażem w miejscowościach Bałcyny, 

Ryńskie, Lubajny. 

- Gmina Ostróda przekazała zadanie własne polegające na realizacji usług przewozu 

osób i bagażu w ramach lokalnego transportu zbiorowego Gminie Miejskiej 

Ostróda na mocy porozumienia. W ramach porozumienia z Gminą Miejską Ostróda 

w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy 
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Ostróda przekazano dotację w wysokości 475.828,00 zł. Ilość przejechanych na 

terenie Gminy Ostróda km to 95.165,6.  

 

5. Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie 
 

 ZOK w Ostródzie został powołany 1 października 2009 r., obecnie zatrudnia 24 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz 10 osób na umowę zlecenie. Celem powołania 

zakładu, była realizacja zadań własnych Gminy, polegająca na uzdatnianiu i dostarczeniu 

wody, odbieraniu i oczyszczaniu ścieków od odbiorców z terenu Gminy Ostróda.  

 Dodatkowym zadaniem jest prowadzenie Punktu Tymczasowego Gromadzenia 

Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach, konserwacja sieci burzowej należącej do Gminy 

Ostróda, jak również wykonywanie na zlecenie Gminy niewielkich zadań inwestycyjnych 

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Według stanu na 31.12.2018 r. Zakład 

eksploatuje: 

- 17 stacji uzdatniania wody 

- 2 hydrofornie 

- 4 oczyszczalnie ścieków 

- 105 przepompowni zbiorczych 

- 403 przepompowni przydomowych 

- 259,3 km sieci wodociągowych 

- 245,8 km sieci kanalizacyjnych 

- 2950 szt. przyłączy wodociągowych 

- 2189 szt. przyłączy kanalizacyjnych 

 Przychody za 2018 rok wynosiły 6 768 272 zł. Koszty 6 757 406 zł. Wynik finansowy 

10 866 zł netto. 

 Sprzedaż wody w 2018 r. wynosiła 592 747 m3, w tym:  

- Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne - 468 489 m3 

- Cele produkcyjne - 63 625 m3. 

- Pozostałe cele - 60 633,3 m3. 

 Sprzedaż ścieków za 2018 r. wynosiła 552 942 m3 w tym: 
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- Od gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych - 301 203 m3. 

- Od jednostek działalności produkcyjnej (przedsiębiorstw, zakładów 

przemysłowych, budownictwa, transportu) - 196 085 m3. 

- Pozostałe - 55 654 m3. 

 Zużycie wody przez mieszkańców jest stosunkowo niskie i wynosi 30,22 m3/rok, 

2,52 m3/ m-c czyli 83 l/d. 

 Ilość odprowadzanych ścieków jest jeszcze mniejsza i wynosi 23,69 m3/rok, 1,97 

m3/m-c czyli 65 l/d. 

 Gmina Ostróda jest zwodociągowana w 99,54 %, jedyną miejscowości w której nie 

funkcjonuje wodociąg publiczny jest Ruś Mała licząca 60 mieszkańców. 

 W pozostałych miejscowościach takich jak Ornowo, Brzydowo, Tyrowo, Wirwajdy 

występują pojedyncze zabudowania, które nie mają możliwości do podłączenia do 

Gminnej sieci wodociągowej. 

 Gmina Ostróda jest skanalizowana w 81,64 %, obecnie są kanalizowane 

miejscowości Ornowo i Gierłoż. W najbliższym czasie planuje się budowę kanalizacji w 

miejscowości Durąg, Bednarki i Grabinek.  

 

1) Liczba odbiorców obsługiwanych przez przedsiębiorstwo 
 

a)  Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne korzystający z: 

- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 3446 

- tylko z sieci wodociągowej - 879  

- tylko z sieci kanalizacyjnej - 9 

b) Podmioty korzystające z: 

- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 156 

- tylko z sieci wodociągowej - 78 

- tylko z sieci kanalizacyjnej - 19 

c) Liczba mieszkańców korzystających z usług przedsiębiorstwa: 

- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 12689 

- tylko z sieci wodociągowej - 2815 
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- tylko z sieci kanalizacyjnej - 28 

 
 Cena wody dla wszystkich odbiorców po uwzględnieniu dopłaty przez Gminę 

Ostróda, wynosi 3,35 zł/m3 brutto. 

 Cena ścieków dla wszystkich grup odbiorców odprowadzających ścieki wynosi 6,63 

zł/m3 brutto, po uwzględnieniu dopłaty przez Gminę Ostróda. 

 Cena ścieków dla odbiorców odprowadzających ścieki przez przepompownie 

ścieków zasilane własną energią elektryczną wynosi 6,21 zł/m3 brutto. Miesięczna 

opłata abonamentowa 5,58 zł brutto. 

 Dostarczana woda badana jest mikrobiologicznie i fizykochemicznie na podstawie 

harmonogramu, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

 W 2018 wykonano 46 analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych, 19 analiz 

rozszerzonych i 16 analiz wód popłucznych z ujęć wody. Problemy z jakością wody 

wystąpiły w wodociągu Pietrzwałd (Zajączki) z powodu zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego i skarg mieszkańców na niewłaściwy zapach wody. W wodociągu 

Szyldak została przekroczona nadmierna ilość bakterii typu ogólnego, związana  

z uruchomieniem nowej stacji uzdatniania wody. 

 W związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków wykonano wymaganą przepisami 

ilość analiz ścieków, 10 analiz ścieków surowych i 10 analiz ścieków oczyszczonych. 

Wszystkie analizy ścieków oczyszczonych spełniały wymagane normy. 

 Do PTGZZ w Lubajnach w 2018 roku przyjęto z terenu Gminy Ostróda 37,950 Mg 

odpadów pochodzenia zwierzęcego, z pozostałych terenów w ilości 8,865 Mg 

odpadów. 

 

X. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
 Teren Gminy Ostróda obejmuje powierzchnie 40.089ha, pod względem wielkości 

gmin wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Gmina Ostróda zajmuje 4 
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miejsce. Ze względu na położenie przyrodnicze jest jedną z bardziej atrakcyjnych gmin 

w województwie, jednakże inwestowanie na jej terenie może być jednak znacznie 

utrudnione w związku z dużym udziałem powierzchni o szczególnych walorach 

przyrodniczych. W związku z powyższym większość terenu gminy Ostróda nie posiada 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestowanie wówczas odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub 

celu publicznego.  

 Planami miejscowymi objęte są obszary o największych predyspozycjach 

rozwojowych i najbardziej atrakcyjnych ofertach inwestycyjnych. Najbardziej 

intensywne procesy zagospodarowania w gminie mają miejsce w miejscowościach 

położonych na obszarze podmiejskim, obejmującym tereny już zurbanizowane i 

intensywnie urbanizujące się w pobliżu miasta Ostróda. 

 Do dnia dzisiejszego w Gminie Ostróda opracowano 60 obowiązujących planów 

miejscowych, których suma powierzchni wynosi około 1429 ha. W stosunku do 

powierzchni gminy stanowią one tylko 3,6%.  

 

L.p. Rodzaj terenu 
Powierzchnia 

(ha) 
Udział 

procentowy 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 455,92 31,9 

2 Tereny zabudowy usługowej ogólnej 149,84 10,48 

3 Tereny użytkowane rolniczo 200 13,99 

4 
Tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej 

177,3 12,4 

5 Tereny zieleni i wód 259,25 18,14 

6 Tereny komunikacji 160,27 11,21 

7 Tereny infrastruktury technicznej 16,64 1,16 

8 Tereny zabudowy zagrodowej 7,06 0,49 
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2. Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje celu publicznego 
 
 Większość terenu Gminy Ostróda nie posiada obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, wszelkiego rodzaju inwestycje na tych 

terenach odbywają się na podstawie decyzji administracyjnych tj. decyzji o warunkach 

zabudowy lub decyzji celu publicznego.  

 Poniżej przedstawiono liczbę wydanych decyzji w poszczególnych latach 

począwszy od roku 2007 do 2018. 

L.p. Decyzja o warunkach zabudowy Decyzja celu publicznego 

2018 181 35 

2017 132 29 

2016 143 19 

2015 167 27 

2014 151 31 

2013 157 46 

2012 166 22 

2011 192 30 

2010 155 40 

2009 179 44 

2008 173 19 

2007 164 19 
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Liczba uchwalonych planów miejscowych lub zmian w poszczególnych 
latach
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3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 
 Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda zostało przyjęte uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r. sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Zostało sporządzone w oparciu o 

ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 

kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 26 maja 2004r. Nr 118, poz. 1233), a 

także uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie 

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba wydanych decyzji celu publicznego



61 
 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda zostało sporządzone dla całego terenu Gminy Ostróda. „Studium” ma charakter 

planu- programu wiążącego samorząd przy sporządzaniu planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz określa kierunki działania organów i jednostek działających na 

obszarze gminy. 

 W chwili obecnej studium jest w trakcie zmiany. Zmiana studium dokonywana jest 

na podstawie wniosków zainteresowanych właścicieli gruntów, w celu umożliwienia im 

realizacji zamierzonych inwestycji. Wprowadzone zmiany dotyczą dziewięciu obszarów 

na terenie gminy Ostróda i odnoszą się do konkretnych terenów. 

 

XI. OCHRONA ZDROWIA  
 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda za 2018 rok 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz 

przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.  

 Podstawą do realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

realizacja zadań ujętych w programie możliwa była dzięki środkom finansowym 

pochodzącym z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 

wynosiła 230.000,00zł. 
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 W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2018 rok, 

zrealizowano następujące zadania:  

- Wzmocnienie roli szkół, a także lokalnych liderów poprzez działania profilaktyczne, 

- Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej, 

- Dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy o szkodliwości i skutkach nadużywania 

alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, 

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, 

- Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Ostródzie. 

 

2. Szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne 
 
 W 2018 roku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda, a także  

w Sołectwach trwała realizacja programów profilaktycznych. Bezpośrednimi 

realizatorami programów byli nauczyciele i pedagodzy szkolni, sołtysi, a także 

stowarzyszenia. Dofinansowanie realizowanych programów z funduszy gminnych na 

profilaktykę, polegało na pokryciu kosztów zakupu materiałów i usług niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć programowych. 

 

1) Programy profilaktyczne 
 
 W ramach przedmiotowego zadania w 2018 roku zrealizowano 32 programy 
profilaktyczne, w tym: 21 szkolnych programów profilaktycznych, tj.: 
 
a) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie - „Jest alternatywa”, 

b) Zespół Przedszkolno- Szkolny w Tyrowie- „Program domowych detektywów Jaś i 

Małgosia na tropie”, 
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c) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie-„Program domowych 

detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, 

d) Szkoła Podstawowa w Brzydowie- „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia 

na tropie”, 

e) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie- „Program domowych detektywów Jaś i 

Małgosia na tropie”, 

f) Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie- „Program domowych detektywów Jaś i 

Małgosia na tropie”, 

g) Szkoła Podstawowa w Durągu - „Sobą być dobrze żyć”, 

h) Szkoła Podstawowa w Lipowie - „Nie spal się na starcie”, 

i) Szkoła Podstawowa w Lipowie - „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia 

na tropie”, 

j) Szkoła Podstawowa w Brzydowie - „Młodzi, gniewni siebie pewni”, 

k) Szkoła Podstawowa w Idzbarku - „Kacze bagno”, 

l) Szkoła Podstawowa w Tyrowie - „Szkoła wolna od dymu tytoniowego”, 

m) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie - „Nie łam się”, 

n) Szkoła Podstawowa w Lipowie - „Wybór należy do Ciebie”, 

o) Szkoła Podstawowa w Tyrowie - „Agresji mówimy nie”, 

p) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie - „VIII Memoriał im. Edwarda Urbańskiego- 

turniej piłki siatkowej będący alternatywą dla uzależnień”, 

q) Szkoła Podstawowa w Szyldaku - „Zdrowa Rodzina”, 

r) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie- „Apteczka pierwszej pomocy 

emocjonalnej”, 

s) Szkoła Podstawowa w Tyrowie - „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, 

t) Szkoła Podstawowa w Brzydowie - „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, 

u) Szkoła Podstawowa w Brzydowie - „Bawmy się razem- piłka z Mikołajem”. 

 
10 pozaszkolnych programów profilaktycznych 
 
a) Sołectwo Brzydowo - „Brzydowski dom mody na słońce i inne pogody”, 
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b) Sołectwo Smykówko - „Uwierz w siebie”, 

c) Sołectwo Zajączki - „Profilaktyka przez odkrywanie”, 

d) Sołectwo Smykówko - „Zdrowo sportowo”, 

e) ABC Studio - „Oblicza uzależnień”, 

f) Sołectwo Tyrowo - „Program profilaktyka, edukacja, D-dziecko/ciąża, O- 

odpowiedzialność, M-mama i tata”, 

g) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Samborowo- „Alkohol, a nowotwory”, 

h) Sołectwo Lubajny, Sołectwo Zwierzewo- „Sercem MALOWANE”, 

i) Ludowy Klub Sportowy „Płomień Turznica”- „Nie eksperymentuj! Alkohol i 

papierosy to też trucizna”, 

j) Sołectwo Brzydowo- „Zimowe spotkania”. 

 

2) Warsztaty profilaktyczne, szkolenia 
 
a) Warsztaty profilaktyczne pn. „Narkotyki - odlot czy upadek?”, „Cyberprzemoc - jak 

skutecznie radzić sobie z hejtingiem?” oraz przeciwdziałania szeroko rozumianej 

przemocy i agresji rówieśniczej pt.: „Mobbing w szkole.  

b) Warsztaty pt.: „Cyberprzemoc jak skutecznie radzić sobie z hejtingiem. 

c) Warsztaty pt.: „Mobbing w szkole”. 

d) Szkolenie z zakresu programu profilaktycznego „UNPLUGGED”.  

e) Szkolenie pn. „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc w Ramach 

procedury Niebieskiej Karty”.  

f) Warsztaty profilaktyczne pt.: „Nie daj się wciągnąć” oraz przeciwdziałania szeroko 

rozumianej przemocy i agresji rówieśniczej pt.: „Nie bądź ofiarą”.  

g) Warsztaty profilaktyczne pn. „Dialog przeciw narkotykom - NIE BIORĘ”.  

h) Szkolenie pt.: „Praktyczne wytyczne w zakresie procedury zobowiązania do 

podjęcia leczenia odwykowego”.  

i) Warsztaty profilaktyczne -„Podstawowe informacje o rozwoju mózgu dziecka” - 

piramida sukcesu/szczęścia dziecka, „Porozumienie bez przemocy” - szansa na 
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dobre relacje w p-lu/szkole i szczęście rodzinne, „Uczucia jako podstawa rozwoju 

człowieka” - o potrzebach i emocjach. 

j) Warsztaty profilaktyczne pn. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. 

 

3) Kampanie profilaktyczne 
 
 W profilaktyce szkód związanych z piciem alkoholu przez młodzież istotne 

znaczenie mają nie tylko systematyczne i pogłębione zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz 

nauczycielami, ale również kampanie społeczne zaadresowane albo do ściśle 

określonych grup i środowisk społecznych albo do tzw. szerokiej opinii publicznej, 

mające wsparcie medialne. W związku z powyższym, w 2018 roku realizowano działania 

profilaktyczne kierowane do szerokiej grupy społecznej, w tym m.in.: 

- „Odpowiedzialny sprzedawca”.  

- „Bezpieczne wakacje”.  

- „Profilaktyka przez zabawę".  

- „Zachowaj trzeźwy umysł".  

 

4) Organizacja półkolonii profilaktycznych 
 
 W ramach przedmiotowego zadania zorganizowano program pn. „Bezpieczne lato 

2018", skierowany do 75 dzieci, zrealizowany w 5 szkołach podstawowych z terenu 

gminy Ostróda. Podczas trwających 10 dni półkolonii, wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna (kierownik i wychowawca wypoczynku) realizowała szczegółowy program 

wypoczynku, zatwierdzony uprzednio przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie, zostało zorganizowane w: 

a) Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie, w terminie 25.06-06.07.2018 r., godz. 

9.00-13.00, 

b) Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowie, w terminie 25.06-

06.07.2018 r., godz. 9.00-13.00, 

c) Szkole Podstawowej w Idzbarku, w terminie 25.06-06.07.2018 r., godz. 9.00-13.00, 
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d) Szkole Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, w terminie 

02-13.07.2018 r., godz. 10.00-14.00, 

e) Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach, w terminie 23.07-

03.08.2018 r„ godz. 9.00-13.00. 

 

3. Pomoc psychologiczna 
 
 Świadczenia zdrowotne udzielane były poprzez realizację poszczególnych  

zadań, tj.: 

a) program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej - terapia indywidualna i 

grupowa, w ramach którego zrealizowano sesje indywidualne oraz spotkania 

grupowe, w zakresie: 

- rozpoznawania i rozbrajania elementów działania psychologicznych 

mechanizmów uzależnienia,  

- nauki zapobiegania nawrotom choroby, 

- poznawania i wyćwiczenia umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia, 

- rozpoznawania ważnych problemów osobistych i podjęcia pracy nad nimi, próba 

ich rozwiązywania, 

- pracy nad rozwojem osobistym (w tym praca nad duchowością, głównie w 

obszarze wartości, poszukiwanie nowej hierarchii, przewartościowanie), 

- planowania zmian osobistych i życiowych, 

b) pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych  

od alkoholu - terapia indywidualna i grupowa, w ramach której zrealizowano sesję 

indywidualne oraz spotkania grupowe, w zakresie: 

- autodiagnozy aktualnych problemów występujących u pacjenta i ustalenie 

strategii ich rozwiązywania, 

- kształtowania umiejętności pomagających w zachowaniu abstynencji zdrowego 

stylu życia, 

- budowania własnej tożsamości, 

- duchowych aspektów zdrowienia, 
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- treningów umiejętności, praca nad złością, poczuciem winy, poczuciem własnej 

wartości.  

c) prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla Współuzależnionych - terapia 

indywidualna i grupowa, w ramach której zrealizowano sesję indywidualne oraz 

spotkania grupowe, w zakresie: 

- uporządkowania relacji z osobą uzależnioną, 

- pogłębienia samopoznania, 

- treningu asertywnych zachowań dla współuzależnionych. 

d) prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) 

oraz Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych rodziców (DDD) - terapia indywidualna i 

grupowa, w ramach której zrealizowano sesję indywidualne oraz spotkania 

grupowe, w zakresie: 

- stworzenie pomostu pomiędzy rodziną a pacjentem, 

- zapoczątkowanie poprawnej komunikacji, 

- praca nad akceptacją syndromu DDA i planu dalszej terapii, 

- rozpoznanie przeszkód w terapii, 

- nauka rozpoznawania negatywnych zjawisk w rodzinie dysfunkcyjnej, 

- budowanie głębszej i bardziej konstruktywnej relacji ze swoimi bliskimi. 

 Zgodnie z procedurą postępowania w Gminnym Centrum Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień w Ostródzie w 2018 roku przyjęto 21 nowych zgłoszeń spraw 

dotyczących nadużywania alkoholu. Z osobami zgłaszającymi przeprowadzone zostały 

wywiady rodzinne na temat osoby nadużywającej alkoholu oraz udzielono 

szczegółowych informacji dotyczących procedury postępowania, sposobu i miejsca 

leczenia odwykowego oraz możliwości uzyskania pomocy socjalnej i prawnej. W Gminny 

Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie osobom zgłaszającym 

problem nadużywania alkoholu przez członka rodziny oferowano specjalistyczną pomoc 

psychologiczną. Przeprowadzono dyżury psychologa oraz indywidualne konsultacje 

psychologiczne w zakresie:  
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a) rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz terapii krótkoterminowej dla 

osób uzależnionych od alkoholu, 

b) wsparcia psychologiczne dla dorosłych członków rodzin alkoholików, 

c) uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)  

i uzależnień behawioralnych, 

d) wsparcia psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

e) agresywnego zachowania oraz trudności w budowaniu trwałych relacji  

z innymi ludźmi. 

 

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie spotkała się na 

11 posiedzeniach, na których orzekała w następujących sprawach: 

1) zaopiniowała pozytywnie 4 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy dot. limitu punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz lokalizacji tych punktów, 

2) orzekała w 77 sprawach dot. osób nadużywających alkoholu i wydała 77 

rozstrzygnięcia dotyczące: 

- skierowania uczestników na drogę postępowania sądowego w celu orzeczenia 

obowiązku leczenia odwykowego, 

- skierowania uczestników na badanie biegłych sądowych psychologa i psychiatrę w 

celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, 

- odwieszenia zawieszonego postępowania i skierowanie uczestników na badanie 

do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 

wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

- zawieszenia bezterminowo toku postępowania do czasu ponownego zgłoszenia, 

- umorzenia postępowania z powodu zgonu uczestników, 

- umorzenia postępowania z uwagi na brak przesłanki medycznej, 

- umorzenia postępowania z uwagi na brak przesłanki społecznej, 
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- zakończenia toku postępowania w sprawie z powodu ukończenia dobrowolnego 

leczenia odwykowego, 

- zakończenia toku postępowania z powodu wycofania wniosku z Sądu przez GKRPA 

o zastosowanie do zobowiązania do leczenia odwykowego. 

 Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Ostródzie uczestniczył w charakterze strony w 16 posiedzeniach III Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie. 

 

XII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
 

1. Organizacje pozarządowe 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) organy administracji publicznej prowadzą 

współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy (dalej jako organizacje pozarządowe). Współpraca ta dotyczy sfery zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi 

danej administracji publicznej. Współpraca, mająca charakter finansowy i 

pozafinansowy, powinna odbywać się w oparciu o sześć podstawowych zasad - 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

oraz jawności. 

 Zgodnie z art. 5a ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może, w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny bądź wieloletni program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3. 

 Współpraca Gminy Ostróda z sektorem pozarządowym w roku 2018, obok zapisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opierała się na Rocznym 

Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 



70 
 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, przyjętym 

Uchwałą XXXVI/281/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. 

 Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Ostróda oraz na podstawie opinii 

organizacji pozarządowych wyrażonych w składanych propozycjach do budżetu Gminy 

Ostróda oraz przeprowadzonych konsultacjach społecznych, strefa zadań publicznych, 

które były realizowane w roku 2018 we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obejmowała zadania, uznane jako priorytetowe, w następujących obszarach: 

 

1) działalność w zakresie pomocy społecznej 
 
a) realizacja programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracja 

społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,  

a w szczególności niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, 

w tym prowadzenie odzieżowni, jadłodajni oraz dystrybucja żywności,  

b) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i wykorzystywania potencjału osób starszych 

w środowisku lokalnym, a także przeciwdziałanie osamotnieniu  

i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, a w szczególnych poprzez 

wspieranie wszechstronnych działań na rzecz ich aktywizacji i integracji w tym 

zapewnianie sprzętu rehabilitacyjnego i środków opatrunkowych,  

c) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie, 

d) pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu 

Gminy Ostróda, zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz 

zmotywowanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska 

lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników; 

 

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć i szkoleń w różnych dyscyplinach sportu, 

wspieranie sportowych reprezentacji Gminy Ostróda w imprezach i zawodach 

sportowych, wspieranie organizacji zawodów, obozów sportowych oraz imprez 
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rekreacyjno-sportowych, umożliwiających mieszkańcom gminy aktywne 

uczestnictwo, 

b) organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, głównie dla dzieci i 

młodzieży; 

 

3) w zakresie nauki, oświaty i wychowania 
 
- zapewnienie dowozu dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych do placówek 

rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych; 

 

4) w zakresie turystyki i krajoznawstwa 
 
- realizacja zadań z zakresu turystyki oraz promocji, poprzez prowadzenie Informacji 

Turystycznej w Ostródzie; 

 

5) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 

- wspieranie i promowanie działań mających na celu szerzenie idei społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez zachęcanie różnych grup społecznych do „wzięcia sprawy 

w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności 

lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego, to również działania w 

zakresie promowania samorządności obywatelskiej poprzez angażowanie 

lokalnych społeczności. 

  

2. Konkursy na realizację zadań publicznych 
 
 Samorząd Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w roku 2018 ogłosił  

3 otwarte konkursy ofert, opublikowane na stronie internetowej Gminy Ostróda oraz 

tablicy ogłoszeń, mianowicie: 

1) 12 grudnia 2017 r. na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”; 

2) 21 grudnia 2017 r. na realizację zadań publicznych: 

a) popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 
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b) popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim, 

c) popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo, 

d) popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim, 

e) popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim, 

f) popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness, 

g) prowadzenie Informacji Turystycznej, 

h) dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda  

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, 

i) organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni, organizacja oraz 

prowadzenie magazynu (odzieżowni), organizacja oraz prowadzenie (w sposób 

ciągły) schroniska dla bezdomnych, 

j) udzielanie osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych  

i sprzętu rehabilitacyjnego, 

k) Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”; 

3) 12 lipca 2018 r. na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”. 

 W 2018 r. przekazano również 3 pożyczki dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Ostróda z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 

o łącznej wartości 231.698,00 zł, w tym: 

a) 48.987,00zł - dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu,  

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie „Budowa placu zabaw 

w miejscowości Durąg”, 

b) 146.569,00zł - dla Stowarzyszenia „Kreatywny Spinacz” w Samborowie,  

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie „Zagospodarowania 

przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw”, 

c) 36.142,00zł - dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda  

w Brzydowie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie 

„Zagospodarowania na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości 

Nowe Siedlisko”. 
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 Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w 2018 r. do Urzędu Gminy 

Ostróda wpłynęły 3 oferty podmiotów uprawnionych, dotyczące realizacji zadań 

publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uznając celowość realizacji 

przedmiotowych zadań publicznych, na podstawie art. 19a ustawy w dniu 11 września 

2018 r. zamieszczone zostały oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, 

na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej 

www.gminaostroda.pl. Na przedmiotowe działania przekazano środki finansowe w 

łącznej wysokości 3.163,42 zł, w tym: 

1) 814,36zł - dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu, z przeznaczeniem  

na realizację zadań własnych w zakresie „Budowa placu zabaw w miejscowości 

Durąg”, 

2) 1.431,00zł - dla Stowarzyszenia „Kreatywny Spinacz” w Samborowie,  

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie „Zagospodarowania 

przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw”, 

3) 918,06zł - dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda  

w Brzydowie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie 

„Zagospodarowania na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości 

Nowe Siedlisko”. 

http://www.gminaostroda.pl/
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Lp. Nazwa zadania 
Kwota (w zł) 

przekazana na 
realizację zadań 

Oczekiwana kwota 
dofinansowania  

(w zł) 

Liczba 
zgłoszonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

 Dotacje udzielone w ramach otwartych konkursów ofert 1.600.566,40 1.666.912,00 20 19 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 836.926,40 874.912,00 1 1 

2. 
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Ostródzie 

44.000,00 44.000,00 1 1 

3. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 15.000,00 15.000,00 1 1 

4.  Prowadzenie Informacji Turystycznej 30.000,00 30.000,00 1 1 

5. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 162.000,00 162.000,00 6 6 

6. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 25.000,00 25.000,00 1  1 

7. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo 13.000,00 13.000,00 3 2 

8. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 5.000,00 5.000,00 1 1 

9. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 50.000,00 50.000,00 1 1 

10. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 30.000,00 30.000,00 1 1 

11. 
- organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni, 
- organizacja i prowadzenie magazynu (odzieżowni), 
- organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych. 

8.000,00 8.000,00 1 1 

12. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego. 10.000,00 10.000,00 1 1 

13. Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych. 371.640,00 400.000,00 1 1 

 Pożyczki dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda 231.698,00 0,00 3 3 

14. Budowa placu zabaw w miejscowości Durąg 48.987,00 0,00 1 1 

15.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw. 146.569,00 0,00 1 1 

16. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe Siedlisko. 36.142,00 0,00 1 1 

 Dofinansowania w trybie 19a 3.163,42 0,00 3 3 

18. Budowa placu zabaw w miejscowości Durąg. 814,36 0,00 1 1 

19. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw. 1.431,00 0,00 1 1 

20. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe Siedlisko. 918,06 0,00 1 1 

RAZEM 

 
 
 

1.835.427,82 1.666.912,00 26 25 
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Lp. Nazwa zadania/nazwa organizacji 
Kwota (w zł) 

dofinansowania 

1. 
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 836.926,40 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie 836.926,40 

2.  

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie 

44.000,00 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło  
w Ostródzie 

44.000,00 

3. 
Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 15.000,00 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 15.000,00 

4. 
Prowadzenie Informacji Turystycznej 30.000,00 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 30.000,00 

5. 

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 162.000,00 

GLKS „Szeląg-Kormoran” Zwierzewo 50.000,00 

LKS „Płomień” Turznica 43.000,00 

LKS Tyrowo 26.000,00 

GKS „Iskra” Smykówko 24.000,00 

GLKS „Mewa” Smykowo 11.000,00 

LKS „Kormoran” Brzydowo 8.000,00 

6. 
Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 25.000,00 

MLKS Foto „OLA” w Ostródzie 25.000,00 

7.  

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży 13.000,00 

- karate 10.000,00 

Stowarzyszenie GLADIUS w Ostródzie 10.000,00 

- judo 3.000,00 

UKS „Shizoku” w Ostródzie 3 000,00 

8. 
Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim  5.000,00 

MLKS w Ostródzie 5.000,00 

9. 
Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez 
zajęcia fitness 

50.000,00 

Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie 50.000,00 

10. 
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 30.000,00 

MLKS „Ostródzianka” w Ostródzie 30.000,00 

11. 

- Organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni, 
- organizacja i prowadzenie magazynu (odzieżowni), 
- organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla 
bezdomnych. 

8.000,00 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie 8.000,00 

12. 

Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków 
opatrunkowych  
i sprzętu rehabilitacyjnego. 

10.000,00 

Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe w Ostródzie 10.000,00 

13. 
Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 
ratowniczych 

400.000,00 

OSP Brzydowo 371.640,00 

14. Dofinansowanie w trybie 19a na realizację zadań własnych  3.163,42 

 
Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” w Durągu, z przeznaczeniem na 
realizację zadań własnych w zakresie „Budowa placu zabaw w 
miejscowości Durąg” 

814,36 
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Stowarzyszenie „Kreatywny Spinacz” w Samborowie, z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych w zakresie „Zagospodarowania przestrzeni 
publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw” 

1.431,00 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda w 
Brzydowie,  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie 
„Zagospodarowania  
na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe 
Siedlisko” 

918,06 

15. 
Pożyczki dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 
Ostróda 

231.698,00 

 

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” w Durągu, z przeznaczeniem na 
realizację zadań własnych w zakresie „Budowa placu zabaw w 
miejscowości Durąg” 

48.987,00 

Stowarzyszenie „Kreatywny Spinacz” w Samborowie, z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych w zakresie „Zagospodarowania przestrzeni 
publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw” 

146.569,00 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda w 
Brzydowie,  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie 
„Zagospodarowania  
na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe 
Siedlisko” 

36.142,00 

OGÓŁEM: 1.835.427,82 

 

Reasumując, w roku 2018 na realizację zadań własnych Samorządu Gminy 

Ostróda zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 1.266.912,00 zł. 

Ostatecznie na realizację zadań publicznych zgodnie z podpisanymi 25 umowami, 

udzielono dofinansowania w kwocie 1.835.427,82 zł. Podwyższenie planowanej kwoty 

wynikło w szczególności z wyższej kwoty dotacji udzielonej na zadanie: „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”, jak również z przeprowadzanych w 

ciągu roku zmian w budżecie. Przedstawione tabele pokazują rozkład dotacji pomiędzy 

poszczególne zlecane zadania.  

Z przyznanej dotacji w wysokości 1.835.427,82 zł organizacje wydatkowały 

łącznie 1.834.552,74 zł, natomiast kwotę 875,08zł zwróciły jako środki 

nierozdysponowane na konto tut. Urzędu. Zwrotu dokonały: 

1) 852,30zł - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie,  

w ramach zadania pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Wygodzie”, 
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2) 22,78zł - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda w 

Brzydowie, w ramach zadania pn.: „Zagospodarowania na cele rekreacyjne 

przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe Siedlisko”.  

 

XIII. SPORT I REKREACJA  
 

1. Baza sportowo - rekreacyjna 

  
 W ostatnich latach znacznie poprawiła się baza sportowo-rekreacyjna i 

wypoczynkowa na naszym terenie. Wszystkie obiekty są ogólnodostępne i ich 

użytkowanie jest bezpłatne. Na terenie gminy znajduje się 10 pełnowymiarowych boisk 

piłkarskich w miejscowościach: Tyrowo, Turznica, Pietrzwałd, Smykówko, Smykowo, 

Brzydowo, Durąg, Zwierzewo, Idzbark, Stare Jabłonki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boisko sportowe LKS Płomień Turznica (klasa okręgowa)  
 
W 2018 roku na czterech boiskach sportowych (Zwierzewo, Turznica, Tyrowo, 
Smykówko) dwa razy zostały przeprowadzone specjalistyczne zabiegi renowacyjne. 
Ponadto na boisku w Turznicy została zmodernizowana trybuna dla kibiców, a w Tyrowie 
został zakupiony socjalny.  
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 W  miejscowości Samborowo przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika od lutego 

2012 roku dostępny jest kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem Orlik 2012. 

Kompleks składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska 

tartanowego wielofunkcyjnego, służącego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa 

ziemnego). Obiekt jest wyposażony we wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy dla 

użytkowników Orlika: piłki, rakiety, zestawy do ćwiczeń gimnastyki, koordynacji, siły itp. 

Obiekt był czynny od marca do końca listopada i w tym czasie realizowany był projekt 

Lokalny Animator Sportu.  

 Na terenie Gminy Ostróda funkcjonują sale sportowe, którymi zarządzają Zespoły 

Szkół oraz Szkoły Podstawowe. Obiekty te w godzinach popołudniowych i w dniach 

wolnych od zajęć lekcyjnych są wykorzystywane przez zorganizowane grupy 

sportowców na zasadach określonych przez Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy z dnia 

20 lutego 2004r. 

 

1) Miejscowości i wymiary sal sportowych 
 

- Zespół Szkół w Samborowie - wym. 18m x 36m 

- Szkoła Podstawowa w Lipowie -  wym. 12m x 24m, 

- Szkoła Podstawowa w Brzydowie -  wym. 12m x 24m, 

- Szkoła Podstawowa w Szyldaku - wym. 12m x 24m, 

- Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie -  wym. 12m x 28m, 

- Szkoła Podstawowa w Zwierzenie - wym. 11m x 18m, 

- Szkoła Podstawowa w Durągu - wym. 12m x 24m. 

- Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie - wym. 12m x 8m. 

 

2. Kluby piłkarskie 
 

 W 2018 roku na terenie gminy Ostróda funkcjonowało pięć klubów piłkarskich, 

które występowały w rozgrywkach pod patronatem Warmińsko - Mazurskiego Związku 

Piłki Nożnej. Kluby prowadziły szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.  
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Nazwa Klubu Klasa rozgrywek 
Liczba drużyn 

młodzieżowych 

GLKS Szeląg Kormoran 
Zwierzewo 

Klasa Okręgowa 2 

LKS Płomień Turznica Klasa Okręgowa 2 

LKS Tyrowo Klasa „A” 1 

GKS Iskra Smykówko Klasa „B” 1 

GKS Mewa Smykowo Klasa „B” 0 

 
 Trzy z wymienionych klubów (LKS Płomień Turznica, LKS Tyrowo, GKS Iskra 

Smykówko) w 2018 roku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

ramach Programu „Klub” w kwocie 10 000,00 zł.  

 

3. Sport szkolny 
  
 W 2018 roku przeprowadzono łącznie 10 turniejów w ramach współzawodnictwa 

szkół z terenu Gminy Ostróda. Przeprowadzono między innymi:  

 
- Drużynowe i Indywidulane Mistrzostwa Gminy Ostróda w biegach przełajowych; 

- Drużynowe Mistrzostwa Gminy Ostróda w tenisie stołowym; 

- Mistrzostwa Gminy Ostróda w halowej piłce nożnej; 

- Mistrzostwa Gminy Ostróda w Piłce siatkowej;  

- Mistrzostwa Gminy Ostróda w Mini piłce siatkowej.  

 

4. Organizacja imprez sportowych  
 
 W 2018 roku w Gminie Ostróda odbyło się wiele imprez sportowo - rekreacyjnych 

skierowanych do mieszkańców naszej gminy: 

 
- Gminna Liga Halowa o Puchar Wójta Gminy Ostróda (200 uczestników); 

- IV Zimowy Bieg „Rodzinne Bieganie” (300 uczestników); 

- Memoriał Edwarda Urbańskiego w Piłce Siatkowej (40 uczestników); 

- Zimowy i Letni Bieg Sasinów (100 uczestników). 
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5. Sukcesy gminnych reprezentacji 
 
- udział reprezentacji Gminy Ostróda U-12 w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 

Nożnej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku; 

- I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Gmin w Orzyszu; 

- I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w strzelaniu z broni 

pneumatycznej; 

- I miejsce w Mistrzostwach Województwa WMZ LZS w Piłce nożnej kobiet;  

- II miejsce w 59 Turnieju o Puchar TVP Olsztyn w tenisie stołowym. 

 

6. Gmina Ostróda - Piłkarski Samorząd Roku 
 
 Podczas Piłkarskiej Gali Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zostały 

ogłoszone wyniki głosowania w kategorii "Piłkarski Samorząd Roku". Gmina Ostróda 

wyprzedziła w plebiscycie Samorządy Gminy Lubawa, Gminy Iława, Gminy i Miasta Biała 

Piska, Miasta Elbląg i Gminy Szczytno, tym samym zajmując pierwsze miejsce w 

plebiscycie.  

 


