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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  15 913 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 41 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. 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. Na terenie gminy Ostróda znajduje się 

łącznie 45 zróżnicowanych obiektów noclegowych. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, 

szlaki turystyczne, rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne. Jednym         

z najciekawszych kompleksów leśnych jest Puszcza Taborska usytuowana w północnej 

i wschodniej części gminy.  
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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.  

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 847 
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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. 

 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 r. 

 W roku 2017 Gmina Ostróda nawiązała współpracę z Rejonem Korzec z Ukrainy. 

Treść porozumienia określa m.in. podejmowanie wspólnych działań rozwijających w 

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

2020 gmina Ostróda nawiązała współpracę z francuską gminą Ploeuc s/Lié celem 

współpracy pomiędzy samorządami gminnymi związanej z promocją ziemniaka jako 

produktu lokalnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. 

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 i Powiatów 

Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego 

Promocja Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w ramach strategii obszaru 
funkcjonalnego. 
 
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. 
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. 

5. 
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 2020 rok został przyjęty uchwała Nr XIX/158/2019 Rady 

Gminy Ostróda dnia 20 grudnia 2019 r. w niżej wymienionych kwotach: 

- dochody 84.155.629 zł, z tego: bieżące 79.340.232,40 zł, majątkowe 4.815.396,60 zł 

- wydatki 88.954.637 zł, z tego: bieżące 78.437.221,43 zł, majątkowe 10.517.415,57 zł 

- przychody 7.000,000 zł 

- rozchody 2.200.992 zł 

- deficyt 4.799.008 zł. 

 W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmian budżetu podejmując 10 uchwał, 

zmiany dokonywane były również przez Wójta Gminy , który wydał 17 zarządzeń. 

 W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 

2020 r. zamknął się kwotami: 

- dochody 92.498.410,12 zł, z tego: bieżące 85.454.210,62 zł, majątkowe 7.044.199,50 

zł 

- wydatki 100.182.632,12 zł, z tego: bieżące 84.654.267,32 zł, majątkowe 15.528.364,80 

zł 

- przychody 9.983.174 zł 

- rozchody 2.298.952 zł 

- deficyt 7.684.222 zł. 

  Łączny dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów 

wartościowych na koniec roku 2020 wyniósł 30.192.822 zł. 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2020 r. zostało pozytywnie 

zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. 

 

1. Wykonanie budżetu  
 

Wykonanie budżetu w latach 2019-2020 przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa 2019 rok w zł 2020 rok w zł 

DOCHODY ogółem,  
z tego: 

82.815.573,41 92.310.911,08 
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- dochody własne 31.247.050,07 33.921.009,18 

- dotacje  29.297.467,58 32.963.799,07 

- subwencje 16.631.341,03 17.077.754,00 

- Środki unijne 878.410,73 918.789,21 

- dochody majątkowe własne 2.500.064,36 1.065.246,57 

- środki unijne na zadania 
majątkowe 

2.065.595,01 850.690,75 

- środki majątkowe,  
(z RFIL, FDS, KOWR, 
Ministerstwa Sportu, Starostwa 
Powiatowego, Marszałka 
Województwa) 
 

195.644,63 5.513.622,32 

WYDATKI ogółem, 
 z tego: 
 

91.441.816,50 95.222.644,64 

-wynagrodzenia i pochodne 26.346.031,35 28.091.297,23 

- zadania statutowe 16.313.308,65 15.194.193,85 

-dotacje 5.847.363,48 6.581.752,34 

-świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

26.026.094,53 29.763.243,51 

- środki unijne na zadania 
bieżące 

1.365.481,28 1.143.506,38 

-na obsługę długu 594.263,22 578.101,25 

- wydatki majątkowe 14.949.273,99 13.870.550,08 

 

2. Dochody budżetowe 
 Dochody budżetu gminy na koniec 2020 roku wyniosły 92.310.911,08 zł , co 

stanowi 99,80% planu rocznego, z tego dochody bieżące 84.881.351,44 zł, tj. 99,33% 

planu rocznego a dochody majątkowe 7.429.559,64 zł, tj. 105,47% planu rocznego. 

Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % 

Dochody z tytułu podatków, 
udziałów i opłat 
podatkowych 

29.074.132,23 29.028.604,21 99,84 

Dochody z tytułu dotacji na 
zadania zlecone, własne oraz 
subwencje 

50.170.869,77 50.041.553,07 99,69 

Środki unijne na zadania 
bieżące 

1.492.195,58 918.789,21 61,57 
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Pozostałe dochody 4.717.013,04 4.892.404,95 103,72 

Dochody majątkowe własne 1.065.785,00 1.065.246,57 99,95 

Dotacje na zadania 
majątkowej 

1.121.142,55 1.120.974,22 99,98 

Środki unijne na zadania 
majątkowe 

1.953.201,23 850.690,75 43,55 

Dochody majątkowe 
pozyskane z różnych źródeł ,z 
tego: 
- z RFIL 
- KOWR/Olsztyn 
- FDS 
 

2.904.070,72 
 
 
 

4.392.648,10 
 
 

2.063.531,00 
633.141,89 

1.695.975,21 

151,26 

Ogółem 92.498.410,12 92.310.911,08 99,80 

 

 Na dochody z tytułu podatków, udziałów i opłat podatkowych w kwocie 

29.028.604,21 zł składały się wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości 12.082.603,26 

zł , podatku rolnego 2.220.150,55 zł, podatku leśnego i transportowego 713.258,51 zł, 

wpływy z opłaty miejscowej 92.367,05 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 

1.083.929,59 zł, podatku od spadków i darowizn 18.328 zł., udział w podatku 

dochodowym (PIT i CIT) 11.745.714,21 zł., wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej  

i za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 279.717,13 zł., pozostałych 

podatków i opłat 792.535,91 zł. 

 Na pozostałe dochody w kwocie 4.892.404,95 zł składają się wpływy środków                  

z: KOWR na bieżący remont drogi 297.500 zł, z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, 

dzierżawy, wynajmu itp. 253.184,13 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 1.016.263,67 zł, 

dochodów jednostek oświatowych 1.148.354,37 zł, dochodów pomocy społecznej 

204.618,42 zł oraz wpływy z tytułu składowania odpadów w ramach ochrony środowiska 

1.972.484,36 zł. 

 W związku z ogłoszeniem pandemii i rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 , gmina 

otrzymała kwotę 2.063.531 zł jako finansowe wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. W ramach tych środków przyjęto plan dochodów w wysokości 

463.531 zł na przebudowę dróg gminnych , pozostała kwota w wysokości 1.600.000 zł 
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zostanie zaangażowana i wydatkowana na zadania inwestycyjne w budżecie roku 

następnego. 

 Rok 2020 dla wielu podatników z terenu gminy był trudnym rokiem ze względu na 

pandemię i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Podatnicy, którzy odnotowali 

straty i znaczący spadek obrotów w porównaniu do roku ubiegłego (zwłaszcza branża 

turystyczno-gastronomiczna) zwracali się do Wójta Gminy jako Organu Podatkowego                

z  wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków, 

przeprowadzeniu czynności proceduralnych i sprawdzających Wójt Gminy zastosował 

ulgi podatkowe w postaci: umorzenia podatków osobom fizycznym w łącznej kwocie 

205.906 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty kwoty podatków w wysokości 58.416 zł, 

natomiast osobom prawnym umorzył kwotę 285.251 zł a odroczył lub rozłożył na raty 

kwotę 306.231 zł. 

 Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszenie pandemii miało wpływ na 

wykonanie niektórych dochodów budżetowych , m.in. zaplanowane wpływy z tytułu 

opłaty miejscowej w kwocie 115.000 zł zostały wykonane w wysokości 92.367,05 zł,                  

tj. 80,32% planu rocznego, zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.448.979 zł zostały wykonane w wysokości 

11.219.809 zł, tj. 98,00% planu. 

 

3. Wydatki budżetowe. 
 Wydatki budżetu gminy na koniec roku wyniosły 95.222.644,64 zł., co stanowi 

95,0% planu rocznego, z czego wydatki bieżące 81.352.094,56 zł , majątkowe 

13.870.550,08 zł. 

Wydatki budżetu gminy wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa Plan w zł Wykonanie w 
zł 

% 

Rolnictwo i łowiectwo 2.252.578,42 2.189.464,00 97,2 

Transport i łączność 9.819.646,61 9.659.317,72 98,4 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną , gaz i wody 

229.349,00 229.349,00 100,0 

Turystyka 30.000,00 30.000,00 100,0 

Gospodarka mieszkaniowa 672.224,00 634.230,07 94,3 
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Działalność usługowa 761.520,00 562.165,21 73,7 

Administracja publiczna 8.236.640,53 7.191.979,17 87,3 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej.... 

142.648,00 142.248,00 99,7 

Obrona narodowa 3.200,00 0,00 0,0 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1.187.382,00 1.131.230,73 95,3 

Obsługa długu publicznego 773.640,00 578.101,25 74,7 

Różne rozliczenia (rezerwy) 115.000,00 0,00 0,0 

Oświatą i wychowanie 33.523.459,52 31.258.245,94 93,2 

Ochrona zdrowia 250.300,00 214.223,08 85,6 

Pomoc społeczna 5.579.985,50 5.505.567,80 98,7 

Edukacyjna opieka wychowawcza 275.604,00 183.897,40 66,7 

Rodzina 26.948.235,00 26.892.043,12 99,8 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

5.580.980,32 5.106.517,36 91,5 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.010.256,15 2.924.311,54 97,1 

Kultura fizyczna 789.983,06 789.753,25 100,0 

ogółem 100.182.632,12 95.222.644,64 95,0 

 W tabeli zaprezentowano wydatki w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. 

 Z przedstawionych danych wynika, że największym źródłem generowania 

wydatków jest pomoc społeczna i rodzina 32.397.610,92 zł, tj. 34,0 % wszystkich 

wydatków (dotacja z budżetu państwa na realizację tych zadań to kwota 29.671.023,22 

zł). Kolejną pozycją jest oświata i wychowanie 31.258.245,94 zł, tj. 32,8% wszystkich 

wydatków (otrzymana subwencja i dotacje to kwota 13.625.988,73 zł) . Znaczącą kwotę 

przeznaczono również na przebudowy , modernizację oraz remonty dróg - 8.567.855,56 

zł , tj. 9,0% wykonanych wydatków oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

- 5.106.517,36 zł, tj. 5,4% wszystkich wydatków. Obsługa długu w kwocie 578.101,25 zł 

stanowiła 0,6% wydatków ogółem. 

 Z powodu pandemii COVID-19 działalność kulturalna, biblioteczna i promocyjna 

była znacznie ograniczona. Większość wydarzeń przeprowadzona była w systemie 

online oraz w mediach społecznościowych. O wszystkich wydarzeniach w wersji 

wirtualnej informowano na stronie www. oraz profilach w mediach społecznościowych. 

 Na zadania majątkowe zaplanowana została kwota 15.528.364,80 zł                                         

a wydatkowano 13.870.350,08 zł, tj. 89,3% planu rocznego. 
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Kierunki inwestowania w roku 2020 przedstawia tabela: 

Kierunek inwestowania  Nakłady w zł 

Infrastruktura drogowa (budowa, przebudowa, modernizacja 
dróg gminnych) 6.534.082,93  

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 2.343.097,06 

Budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynków 
oświatowych 2.511.778,56 

Rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu 1.172.532,53 

Modernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej  601.339,77 

Pozostałe wydatki inwestycyjne (place rekreacyjne, oświetlenie 
uliczne, estetyka wsi) 216.992,75 

Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych E-usług w 
gminie Ostróda 94.187,77 

Dotacja majątkowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla 
OSP i ochronę środowiska 396.538,71 

Razem 13.870.550,08 

 

 Źródłem finansowania inwestycji były środki własne - 8.641.309,18 zł, dotacje                    

z budżetu UE -735.618,80 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa, KOWR oraz innych 

jednostek samorządu terytorialnego - 4.493.622,10 zł. 

 Analiza wydatków majątkowych w roku 2020 jak i w latach wcześniejszych 

wskazuje, że sprawą priorytetową była realizacja zadań ukierunkowanych na poprawę 

warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. 

 Wydatki majątkowe są ważnym elementem budżetu gminy, wskazują kierunki 

inwestowania a tym samym rozwoju gminy, powiększają też wartość posiadanego 

majątku. 
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III. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

1. Liczba placówek oświatowych, liczba dzieci w poszczególnych placówkach 
 

 Standardowa wysokość subwencji podstawowej w roku 2020 wynosiła łącznie 

6.753.616,14 zł (SOA). Corocznie do podstawowej subwencji doliczana jest kwota 

uzupełniająca na dzieci niepełnosprawne wg wag w zależności od dysfunkcji dzieci                 

i w roku 2020 wyniosła 4.464.292,44 zł (SOB).Dodatkowo doliczana jest kwota subwencji 

na zadania pozaszkolne, dzieci 6-letnie z dysfunkcjami w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych w wysokości 874.855,73 zł 

(SOC). W roku 2020 całkowita kwota subwencji oświatowej wyniosła 12.092.764 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka uczeń zadania SOA zadania  SOB zadania SOC Razem

SP Brzydowo 113 726 042,75 497 074,92 2 082,70 1 225 200

SP Pietrzwałd 106 683 486,07 549 077,89 683,49 1 233 247

SP Samborowo 172 1 106 473,68 581 382,28 1 109,05 1 688 965

SP Idzbark 134 864 029,56 557 492,51 864,03 1 422 386

SP Durąg 95 612 558,27 551 431,40 612,56 1 164 602

SP Tyrowo 108 696 382,03 417 055,46 696,38 1 114 134

SP Lipowo 109 702 830,02 464 835,01 702,83 1 168 368

SP Szyldak 105 674 458,90 455 582,15 677,04 1 130 718

SP Zwierzewo 107 687 354,86 390 360,82 2 044,01 1 079 760

Razem 1049 6 753 616,14 4 464 292,44 9 472,09 11 227 381

Przedszkole Niepub. Mam Talent 9 0,00 0,00 132 183,63 132 184

Przedszkole Niep.Pod Jelonkiem 0 0,00 0,00 0,00 0

Przedszkole Stare Jabłonki 8 0,00 0,00 110 389,45 110 389

Przedszkole Samborowo 23 0,00 0,00 133 473,22 133 473

Przedszkole Tyrowo 12 0,00 0,00 69 638,20 69 638

Przedszkole Pietrzwałd 16 0,00 0,00 111 550,08 111 550

Oddział Przed. Brzydowo 24 0,00 0,00 125 348,77 125 349

Oddział Przed. Szyldak 7 0,00 0,00 36 560,06 36 560

Oddział Przed. Zwierzewo 10 0,00 0,00 52 228,65 52 229

Oddział Przed. Idzbark 13 0,00 0,00 67 897,25 67 897

Oddział Przed. Lipowo 5 0,00 0,00 26 114,33 26 114

Razem 127 0,00 0,00 865 383,64 865 384

OGÓŁEM 6 753 616,14 4 464 292,44 874 855,73 12 092 764

Metryczka subwencji oświatowej na 2020 rok 
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2. Koszty utrzymania ucznia/wychowanka 
 

1) Szkoły Podstawowe 

 
Jednostka 

Średnioroczna 
liczba 

uczniów 

Roczny 
całkowity 

koszt 
utrzymania 
1 ucznia (zł) 

Miesięczny 
całkowity 

koszt utrzymania 
1 ucznia (zł) 

Szkoła Podstawowa  
im. Janusza Korczaka 
 w Brzydowie 

114 18.605,86 zł 1.550,49 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Szyldaku 

103 18.196,68 zł 1.516,39 zł 

Szkoła Podstawowa 
 w Zwierzewie 

109 18259,24 zł 1.521,60 zł 

Szkoła Podstawowa 
im. Żołnierza Polskiego  
w Durągu 

94 21.537,13 zł 1.794,76 zł 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Karola Sembrzyckiego  
w Pietrzwałdzie 

109 17.950,10 zł 1.495,84 zł 

Szkoła Podstawowa  
im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego 
w Lipowie 

105 19.004,86 zł 1.583,74 zł 

Szkoła Podstawowa 
 w Samborowie 

171 17.317,61 zł 1.443,13 zł 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II  
w Tyrowie 

110 19.446,81 zł 1.620,57 zł 

Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Piłsudskiego 
 w Idzbarku 

138 11.895,31 zł 991,28 zł 

 

2) Oddziały zerowe 

  

 
Jednostka 

 

Średnioroczna 
liczba 

uczniów 

Roczny całkowity 
koszt utrzymania 

1 ucznia (zł) 

Miesięczny 
całkowity 

koszt utrzymania 
1 ucznia (zł) 

Oddział Przedszkolny 
Brzydowo 

67 7.873,04 zł 411,28 zł 
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Oddział Przedszkolny 
Szyldak 

18 4.373,08 zł 364,42 zł 

Oddział Przedszkolny 
Zwierzewo 

15 7.765,00 zł 647,08 zł 

Oddział Przedszkolny 
Lipowo 

11 9.765,75 zł 813,31 zł 

Oddział Przedszkolny 
Idzbark  

35 6.684,91 zł 557,08 zł 

Oddział  
Przedszkolny Durąg 

6 10.220,80 zł 851,73 zł 

 

3) Przedszkola Samorządowe 
 

 
Jednostka 

 

Średnioroczna 
liczba dzieci 

 

Roczny 
koszt utrzymania 

1 dziecka (zł) 

Miesięczny 
koszt utrzymania 

1 dziecka (zł) 

Przedszkole Samorządowe 
w Samborowie 

63 7.089,13zł 590,76 zł 

Przedszkole Samorządowe 
w Tyrowie 

40 7.615,85 zł 634,65 zł 

Przedszkole Samorządowe 
w Pietrzwałdzie 

52 9.477,81 zł 789,82 zł 

Przedszkole Samorządowe 
w Starych Jabłonkach 

49 15.272,06 zł 1.272,67 zł 

 

3. Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej 
 

 Subwencja oświatowa wyniosła 12.092.764 zł. Wydatki w całym dziale 801 Oświata 

i wychowanie wyniosły 31.258.245,94 zł. Gmina poza otrzymaną subwencją i dotacjami, 

zaangażowała własne środki na realizację oświatowych zadań bieżących w kwocie 

15.920.478,65 zł oraz na zadania majątkowe 1.711.778,56 zł Udział poniesionych 

wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wyniósł 32,80 %, a w wydatkach bieżących 

35,34%. 

4. Zatrudnienie  
 

 Razem średnioroczne zatrudnienie we wszystkich placówkach oświatowych w roku 

2020 w przeliczeniu na etaty wyniosło: 

- szkoły podstawowe : 159,31 nauczyciele, 54,95 pracownicy administracji i obsługi; 
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- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : 9,24 nauczyciele, 2,08 pracownicy 

administracji i obsługi; 

- przedszkola samorządowe: 16,75 nauczyciele, 13 pracownicy administracji i obsługi; 

- stołówki: 19,42 pracownicy obsługi. 

 

5. Projekty unijne realizowane w szkołach 
 

 - „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  

im Janusza Korczaka 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, Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Pietrzwałdzie, Zespole Szkół w Samborowie, Zespole Przedszkolno - 

Szkolnym 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. W 2020 r. na ten cel wydano środki w kwocie 969.117,38 

zł, z tego środki unijne 867.553,71 zł oraz budżet krajowy 101.563,67 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 

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. 

 W ramach projektu opłacono studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia                                    

z uczniami rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia z indywidualizacji procesu 
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nauczania dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających problemy w nauce, dowóz 

dzieci na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć. Dzięki udziałowi w projekcie zostały 

zakupione 184 laptopy do nauczania zdalnego w szkołach. W tym celu odbywały się 

m.in. spotkania rodziców z psychologiem.  

 

 - projekty grantowe „ Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” 

 W ramach dofinansowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1. 

- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego  

pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Ostróda 

otrzymała wsparcie w wysokości 69.408,00 zł, które przeznaczyła na zakup komputerów 

do nauki zdalnej dla uczniów z 9 szkół podstawowych. 

 W ramach dofinansowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1. 

-„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego 

pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Ostróda 

pozyskała dodatkowe 104.981,00 zł. Z przyznanych środków zakupiła komputery,                        

z których korzystali uczniowie podczas nauki zdalnej.  

 Projekt „Zdalna Szkoła +” był kontynuacją poprzedniego wsparcia. Dofinansowanie 

kierowane było na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym 

uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Komputery trafiły do 

37 dzieci z rodzin wielodzietnych w Gminie Ostróda. 

 

6. Certyfikaty 
 

 Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie wzięła 

udział w V edycji konkursu "Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego". W tym roku 

szkolnym konkurs odbył się pod hasłem "Interdyscyplinarne projekty edukacyjne                       
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w ogrodzie dydaktycznym". Jego celem było przede wszystkim rozwinie postawy 

proekologicznej uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Konkurs polegał na 

wykorzystaniu zgromadzonych w szkolnym ogrodzie dydaktycznym obiektów przyrody 

ożywionej i nieożywionej do stworzenia dwóch interdyscyplinarnych projektów 

edukacyjnych. Jury konkursu przyznało szkole Certyfikat Szkolnego Ogrodu 

Dydaktycznego w roku szkolnym 2020/2021.  

 

7. Pomoc materialna dla uczniów 
 

 Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie otrzymało 193 uczniów 

na kwotę 21.879 zł. 

   Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 129.614,72 zł. Wydatkowano 

na stypendia 162.018,40 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda 

dołożyła z własnych środków 20%, czyli 32.403,68 zł. Środki otrzymane z budżetu 

państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie                                 

z przyjętym „Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostródy”. Wypłacono 454 stypendia 

uczniom ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.  

 

8. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
 

 W ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. wydatkowano kwotę 

122.020,35 zł. W ramach tej kwoty zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe 1076 

uczniom. 

 

9. Dowożenie uczniów 

  
 W pierwszym półroczu 2020 r. obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywało  

3 przewoźników (518 km dziennie) wyłonionych w drodze przetargu. Od września usługę 
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dowozu wykonywał 1 przewoźnik na 2 trasach, tj. do placówek edukacyjnych w Olsztynie 

oraz do szkół w Brzydowie, Durągu i Szyldaku (366 km dziennie).  

 Od marca ubiegłego roku Minister Edukacji Narodowej ograniczył funkcjonowanie 

jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 co miało istotny wpływ na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół.                    

W związku z niemożnością wykonywania usługi przewozowej z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy wypłacono przewoźnikom wynagrodzenie za czas pozostawania                                

w gotowości do świadczenia usługi w wysokości 35 % kwoty, którą otrzymaliby                           

w przypadku planowanego odbywania się zajęć szkolnych. Całoroczny koszt dowozu 

dzieci przez przewoźników to kwota 157.251,02 zł. Zakupiono bilety miesięczne średnio 

dla 656 uczniów. Z uwagi na występowanie na terenie kraju stanu epidemii wywołanego 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na m-c maj, czerwiec i grudzień nie dokonano zakupu 

biletów miesięcznych a za utrzymanie w gotowości lub częściowe wykonanie zadania 

wypłacono przewoźnikowi wynagrodzenie w wysokości 50% zamówienia. Łączne koszty 

zakupu biletów w omawianym okresie wyniosły 1.033.543,76 zł. Partycypowano                           

w kosztach dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, na ten cel wydatkowano kwotę 

13.512,80 zł.  

 W roku 2020 zwrócono rodzicom koszty dowozu 6 dzieci do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Ostródzie oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Ostródzie w łącznej wysokości 3.142,48 zł. W ramach otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, zaplanowano na przewozy dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Ostródzie kwotę dotacji celowej w wysokości 65.000 zł. Zadanie 

realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Ostródzie, które wydatkowało na ten cel kwotę dotacji w wysokości 

59.291,23 zł. 
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10. Wskaźnik „uprzedszkolnienia” 
 

  Na terenie gminy w 2020 r. zameldowanych było 685 dzieci w wieku 3-6 lat.  

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 452 

dzieci. Zatem wskaźnik „uprzedszkolnienia” za rok 2020 wyniósł 65,98%.  

 

11. Wyniki egzaminacyjne uczniów 
 

 W 2020 roku wyniki egzaminacyjne uczniów przedstawiały się następująco: 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 
Średnie wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwie i w kraju 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 
Średnie wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwie i w kraju 
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IV. POLITYKA SPOŁECZNA 
 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 

 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Przy jej 

wykorzystaniu państwo stara się zaspokoić najniezbędniejsze potrzeby osób 

znajdujących się w niedostatku. 

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które przy wykorzystaniu 

własnych środków finansowych nie są w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. 

Celem głównym Ośrodka jest między innymi.: 

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. 

Ze świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2020r. 

skorzystało 483 rodzin (1334 osób w tych rodzinach), decyzją administracyjną przyznano 

świadczenie - 788 osobom. 

Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy społecznej było: 

1) bezrobocie - 205 rodzin, 

2) niepełnosprawność - 140 rodziny, 

3) potrzeba ochrony macierzyństwa - 103 rodziny, 

4) długotrwała lub ciężka choroba - 95 rodzin. 
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2. Realizacja zadań własnych gminy 
 

1) Domy pomocy społecznej - pokrycie kosztu pobytu 21 osób umieszczonych                                   

w tych placówkach, ponieważ wymagali całodobowej opieki i pielęgnacji, które 

nie można było im zapewnić w miejscu zamieszkania - koszt zadania 535 041, 89 

zł, 

2) Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze - wydatki łącznie wyniosły 603 

786,33 zł. Zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji życiowej otrzymało 229 

osób, koszt - 533 973,14 zł. Zasiłki celowe na żywność, odzież, leki itp. oraz pomoc 

w naturze (pościel, kołdra, ręczniki) - 60 osób, wydatki - 9 235,40 zł. Poza tym 

opłacono koszty schronienia w ośrodkach dla bezdomnych 11 osób, których 

ostatnim miejscem zamieszkania była gmina Ostróda - koszt 46 827,79 zł.                          

Ze środków GOPS zorganizowano także pogrzeb 5 osób bezdomnych z terenu 

gminy - koszt 13 750,00 zł. 

3) Zasiłki stałe - świadczenie przyznano 123 osobom (102 osoby samotne, 21 

pozostającym w rodzinach), wydatki wyniosły - 685 937,16 zł (środki na realizację 

pochodzą z budżetu Wojewody). 

4) Usługi opiekuńcze - świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego, 

przyznano 5 osobom, koszt 32 619,60 zł, 

5) Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu„ - program realizowany w szkołach 

i przedszkolach, polegający na opłacaniu przez Ośrodek posiłku dla dzieci                              

i młodzieży w placówkach oświatowych oraz dla osób dorosłych. Jeżeli nie ma 

możliwości zapewnienia ciepłego posiłku , Ośrodek może przyznać zasiek celowy 

na zakup posiłku lub żywności. Liczba osób objętych programem wyniosła 849 

osób, koszt realizacji zadania to 350 000,00 zł (w tym środki gminy 90 000 zł, 

dotacja Wojewody 260 000,00 zł). 

6) Piecza zastępcza- realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na podstawie której, gmina ostatniego zamieszkania dziecka ponosi 

koszty związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na podstawie 
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postanowienia Sądu. Koszt pobytu 37 dzieci (z 22 rodzin) w rodzinach 

zastępczych wyniósł 401 684,48 zł. 

7) Reintegracja społeczno - zawodowa - skierowanie do Centrum Integracji 

Społecznej w Ostródzie 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach 

Centrum wykonują oni najczęściej prace porządkowe na terenie gminy lub 

wykonują różne prace w placówkach oświatowych (pod nadzorem sołtysów lub 

dyrektorów szkół lub przedszkoli), koszt zadania - 15 363,00 zł. 

8) Utrzymanie Ośrodka - zatrudniamy 18 osób (dyrektor, kierownik działu, główna 

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

dozorca- konserwator, inspektor ochrony danych osobowych, sprzątaczka). 

Ośrodek na umowę - zlecenie zatrudnia także radcę prawnego. Koszt utrzymania 

Ośrodka ogółem wyniósł - 1 744 698,08 zł. 

9) Wspieranie rodziny - koszty zatrudnienia asystenta rodziny , którego rola polega 

na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, niewydolnych w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczo i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparciem objęto 8 

rodzin, zatrudniono asystenta na umowę - zlecenie, koszt - 32 900,00 zł (środki                  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 1 700,00 zł, własne gminy - 31 200 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 124 osoby - koszt 62 185,43 zł. 

 

3. Realizacja zadań zleconych 
 

1) Świadczenie wychowawcze (500 +) - liczba dzieci uprawnionych do pobierania 

świadczenia wyniosła 3 215 . Do obsługi zadania zatrudnione są dwie osoby. 

Wydatki ogółem wyniosły łącznie 18 375 439,22 zł, 
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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 2 082 dzieciom, wydatki 

wyniosły 678 317,59 zł. Obsługą zadania zajmują się 2 osoby zatrudnione do 

świadczenia wychowawczego „500+”. 

3) Świadczenia rodzinne - otrzymało 1 093 rodziny, natomiast świadczenie                              

z funduszu alimentacyjnego 82 rodziny. Do obsługi zadania zatrudnione są 3 

osoby (2 świadczenia rodzinne, 1 fundusz alimentacyjny). Wydatki wyniosły 7 689 

932,45zł. 

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

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , opłacono za 60 osób, wydatki 

wyniosły 78 774,66 zł. 

 

4. Inne zadania realizowane przez GOPS Ostróda 
 

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w 42 przypadkach 

została wszczęta procedura „ Niebieska Karta”, najczęściej na skutek domowych 

interwencji policji, ale także procedurę uruchamiali pracownicy socjalni lub pedagodzy 

szkolni. 

W celu podjęcia działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie 

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

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołała 42 grupy robocze, które                          

z powodu pandemii w większości zdalnie kontaktowały 109 razy. 

W skład grup roboczych wchodzi najczęściej : pracownik socjalny, dzielnicowy, 

członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemu Uzależnień, pedagog szkolny, kurator 

zawodowy lub społeczny. Członkowie grupy roboczej kontaktują się (praca zdalna)                     

w celu opracowania planu pomocy osobie lub rodzinie dotkniętej przemocą. 

W 2020r. złożono 1 zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie                        

o przestępstwie polegającym na znęcaniu się nad najbliższym członkiem rodziny. 
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5. Udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w projektach 
 

1) Realizator - Instytut Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec z siedzibą w Słupsku                    

ul. Zygmunta Augusta 18/206, 76-200 Słupsk. 

Projekt: „ SPOŁECZNI - WYKAWLIFIKOWANI - PRACUJĄCY”. 

Uczestnikami było 19 mieszkańców gminy Ostróda(10 rodzin). Celem głównym projektu 

był wzrost szans zatrudnienia uczestnika projektu będącego osoba zagrożoną ryzykiem 

ubóstwa i wykluczeniem społecznym poprzez pobudzenie aktywności społeczno - 

zawodowej w wyniku działań aktywizacyjnych, szkoleniowych i doradczych, takich jak: 

- grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, 

- podniesienie kompetencji społecznych, 

- szkolenia i kursy zawodowe, 

- staże zawodowe (realizowane od 01.10.2020r. do 31.01.2021r.), 

- wsparcie animatora. 

W wielu przypadkach uczestnicy pochodzili z środowisk popegeerowskich,                          

w których wciąż dziedziczone są problemy społeczne. 

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych 

rodziców. 

2) Realizator : Bank Żywności w Olsztynie. 

 Projekt „ Być rodziną - program wsparcia rodzin w Gminie Wiejskiej Ostróda”, 

realizacja 01.03.2020r. - 28.02.2021r. 

 Cel projektu to podniesienie aktywności społecznej 42 osób (10 rodzin), 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez objęcie ich wsparciem. 

 Rozpoczęcie projektu uzależnione było od sytuacji związanej z COVID - 19,                            

a zakończenie projektu zostało proporcjonalnie wydłużone. 

 Zajęcia w ramach projektu: 

1/ Indywidualna diagnoza rodziny, 

2/ Indywidualne zajęcia aktywizacji społecznej (konsultacje prawne, wsparcie - coaching 

rodzicielski, warsztaty dbania o wizerunek), 
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3/ Grupowe zajęcia aktywizujące (warsztaty techniczne, artystyczne, szkoła dla 

rodziców, wyjazdy rodzinne, zajęcia kulinarne, sportowo - rekreacyjne, kurs pierwszej 

pomocy przedmedycznej). 

 W ramach projektu nie były przewidziane staże. Efektem działań skierowanych do 

rodzin jest zwiększenie aktywności społecznej uczestników, podniesienie kompetencji 

społecznych i funkcjonowania rodziny. 

 W przypadku obu projektów realizator nie był w stanie dla potrzeb niniejszego 

opracowania wykazać kwoty poniesionych kosztów tylko na uczestników z gminy 

Ostróda, ponieważ projekty były łącznie rozliczane na wszystkie powiaty biorące udział 

w ich realizacji. 

3) GOPS w Ostródzie w 2020r. zakwalifikował 815 rodzin do otrzymania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2014 -

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Łącznie przydzielono żywność 2 823 osobom z tych 

rodzin.  
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V. GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

1. Polityka Mieszkaniowa 
 
 W zasobie  mieszkaniowym  gminy na koniec 2020 r. było  120 lokali mieszkalnych   

w tym 6  lokali socjalnych. Wykonano remonty w 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.  Opłacono energię elektryczną za oświetlenia klatek schodowych, 

opłacono czyszczenie przewodów dymowych spalinowych i wentylacyjnych  

w mieszkaniach komunalnych, opłacono zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych, jako 

koszty utrzymania i remontów. Zakupiono materiały i wyposażenie, zrealizowano 

wydatki inwestycyjne, dokonano rocznych przeglądów kominiarskich. 

 

1) Wykonane remonty mieszkań komunalnych 
 

- montaż wkładu kominowego w m. Reszki 48/a , Smykówko 18/3, Górka 3/7 

- remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Turznica 34/2. 

- wykonanie opaski i chodnika przy schodach zewnętrznych dla osoby 

niepełnosprawnej w miejscowości Smykowo 14. 

- remont podłogi w m. Kajkowo ul. Jeziorna 8/1. 

- remont centralnego ogrzewania w m. Kajkowo ul. Jeziorna 8/1. 

- remont pionu kanalizacji w m. Międzylesie ul. Jeziorna 9/5. 

- montaż wentylacji grawitacyjnej w m. Smykowo10/4, Szyldak ul. Parkowa 2/1, 

Reszki 49/1, Międzylesie ul. Jeziorna 9/4, Turznica 34a/4, Turznica 34a. 

- remont instalacji elektrycznej w m. Międzylesie ul. Jeziorna 9, Turznica 34/1, 

Jankowiec 2/2. 

- wznowienie granic działki 357/2, Międzylesie. 

- remont przyłącz kanalizacyjnego w m. Kraplewo 11/3. 
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- remont centralnego ogrzewania w m . Samborowo ul. Szkolna 8. 

- remont lokalu mieszkalnego w m. Morliny 10/1. 

- montaż obróbek dekarskich w m. Reszki 48a. 

- montaż wentylacji grawitacyjnej w m. Turznica 34a. 

- naprawa inst. zasilania w m. Jankowiec 2/2. 

- wykonanie prac ziemnych i odwodnienia bud. w m. Ornowo 31/a. 

- remont elewacji w m. Durąg 7a/6. 

- wymiana przyłącza wod-kan w m. Turznica 67c. 

- mechaniczne czyszczenie przewodu w m. Morliny 13/1. 

- uszczelnienie dachu w m. Pancerzyn 3/3. 

- dokumentacja geodezyjna w m. Turznica dz. nr 298/30. 

- remont ogrodzenia działki w m. Turznica dz . nr 298/30. 

- remont mieszkania komunalnego w m. Morliny 13/1. 

- rozbiórka budynku komunalnego w m. Turznica 25. 

- montaż okna w mieszkaniu komunalnym w m. Tyrowo 86/1. 

- remont stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym Grabin 14/2. 

- -remont pokrycia dachu w budynku komunalnym w m. Grabin14/2. 

- remont instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w m. 

Kraplewo 22/2. 

- demontaż przyłącza energetycznego bud. gosp. w m. Górka 3. 

- demontaż zużytych i montaż nowych kolan przyłącza pieca c.o Morliny 13/1. 

- remont cząstkowy dachu w m. Pancerzyn 3/3. 

- montaż systemu wentylacji grawitacyjnej w m. Górka 3a/3. 

- wykonanie likwidacji szamb bezodpływowych w m. Górka 3. 

- remont cząstkowy dachu w m. Turznica 23a. 

- remont cząstkowy dachu krytego papą w m. Tyrowo 101a. 

- wykonanie połączenia rurą żarową na odcinku piec - komin w m. Wałdowo 

8a/2. 

- remont instalacji centralnego ogrzewania w m. Międzylesie ul. Jeziorna 9/5. 
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- remont rozdzielni prądu w m. Durąg 5/3. 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w m. Kajkowo ul. Jeziorna 8/2. 

- montaż wkładów kominowych w budynkach komunalnych w m. Smykowo 4/1, 

Durąg 5/3, Międzylesie ul. Jeziorna 9/3. 

- remont komina w budynku komunalnym w m. Jankowiec 4a. 

 

2) Wydatki inwestycyjne 
 

- remont budynku komunalnego wraz ze zmianą dachu krytego eternitem  

w miejscowości Kraplewo 22. 

- modernizacja budynku gospodarczego w m. Turznica 34. 

- remont dachu i elewacji budynku komunalnego w m. Samborowo ul. Szkolna 8. 

- remont dachu w ramach wspólnoty w m. Tyrowo 86. 

 

2. Ochrona środowiska 
 

1) Dotacje wypłacone w roku 2020 na dofinansowanie dopłat do azbestu, budowy 
oczyszczalni 

a) wymiana pokryć dachowych zawierających azbest  (28 wniosków) kwota 

ogółem 64 538,71 zł., 

b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych         

(3 wnioski)  kwota ogółem 12 000,00 zł, maksymalnie po 4 000,00 zł na każdy 

wniosek. 

 Na terenie Gminy Ostróda w roku 2020 znajdowało się ogółem 177 gospodarstw 

indywidualnych z bezodpływowymi zbiornikami wodnymi oraz 90 gospodarstw  

z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.  

 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 12142 co stanowi 76,3% ogółu zameldowanych.  
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 Dzikie wysypiska odpadów na terenie Gminy Ostróda likwidowane są na bieżąco 

po pozyskaniu o nich informacji. 

 

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

poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10. 

Gmina Ostróda zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczące obsługi programu dotacyjnego 

„Czyste Powietrze”. Program ten jest kompleksowym planem działa zaprojektowanym 

w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. 

 W ramach współpracy Gmina Ostróda przyjmuje od mieszkańców wnioski  

o dofinansowanie, które przekazuje do WFOŚiGW w Olsztynie. W roku 2020 przyjęto  

i przekazano 20 wniosków. 

 

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. 

 

3. Wypłata dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych w 2020 roku 
 

1) Dodatek energetyczny 
 

- Wypłacono ogółem 68 dodatków energetycznych na kwotę 976,58 zł. 

 

2) Dodatek mieszkaniowy 
 

- Wypłacono ogółem 120 dodatków mieszkaniowych na kwotę 18574,53 zł. 
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4. Bezpieczeństwo 
 
 Ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy jest                    

12 Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Jednostki OSP wyposażone są w 18 samochodów ratowniczo gaśniczych, jednej łodzi 

ratowniczej oraz 81 jednostek mechanicznych typu motopompy, agregaty 

prądotwórcze, pilarki do drewna, stali i betonu, agregaty oddymiające oraz sprzęt 

hydrauliczny ratownictwa technicznego. 

 Do OSP należy 420 członków, w tym mężczyzn 350, kobiet 70. Liczba członków 

zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 250,  

w tym mężczyzn 225, kobiet 25.  

 Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 10, członków 120, w tym chłopców 90, 

dziewcząt 30.  

 W 2020 roku na terenie Gminy Ostróda miały miejsce 152 zdarzenia podczas 

których niezbędna była interwencja Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych 

Straży Pożarnych.  

 Jednostki OSP z naszej Gminy brały udział  196 razy w działaniach ratowniczych. 

OSP Brzydowo- 30 razy, OSP Durąg-9 razy, OSP Glaznoty- 9 razy, OSP Idzbark- 14 razy, 

OSP Naprom- 5 razy, OSP Ornowo- 18 razy, OSP Pietrzwałd - 26 razy, OSP Reszki-11 razy, 

OSP Samborowo-23 razy, OSP Smykówko- 15, OSP Stare Jabłonki- 26 razy, OSP Turznica- 

15 razy. 

 Gmina ponosiła koszty ubezpieczenia remiz strażackich, wyposażenia  

w jednostkach, samochodów strażackich oraz członków  OSP i MDP.  Ponadto 

prowadziła wypłaty ekwiwalentów członkom jednostek OSP za udział w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie komendanta gminnego i konserwatorów 

sprzętu mechanicznego. Gmina ponosi również koszty zakupu sprzętu ratowniczo-

gaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego. Obowiązkowe przeglądy, 

legalizacje i serwisy pojazdów pożarniczych, sprzętu mechanicznego i aparatów 

oddechowych. Zakupiono umundurowanie, ubrania specjalne, rękawice specjalne, buty 

i dresy i hełmy dla członków OSP oraz MDP.  
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 Środki wydatkowane były również na utrzymanie remiz OSP: energia elektryczna, 

woda, ścieki i ogrzewanie oraz prace remontowe w remizach w Napromie, malowanie 

remizy w Turznicy, zagospodarowanie działki w Reszkach.  

 Opłacane są usługi telekomunikacyjne w postaci alarmowania strażaków 

ratowników oraz internet w remizie OSP w Starych Jabłonkach. 

 Opłacane są badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział                         

w działaniach ratowniczych. 

 W 2020 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano  rozbudowę remiz OSP     

w Samborowie i Starych Jabłonkach .W remizach OSP w Napromie, Turznicy i Reszkach 

zmieniono ogrzewanie na pompy ciepła powietrze - powietrze. Zakupiono nowy średni 

samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Samborowo. Środki finansowe na utrzymanie 

12 jednostek OSP pochodziły zarówno z budżetu Gminy jak i z źródeł zewnętrznych. 

Zarówno Gmina jak i OSP pozyskały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych  w łącznej 

kwocie 699800 zł w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie-311800 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych-361000 zł, 

Starostwo Powiatowe w Ostródzie- 15000 zł. Inne źródła 12000 zł Z budżetu Gminy na 

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 906800 zł. 

 Oprócz działalności typowo ratowniczej członkowie OSP biorą czynny udział                       

w przygotowaniu i zabezpieczeniu wszystkich imprez i uroczystości organizowanych                

na terenie Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

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 

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; 

- Imprezy masowe; 

- Obsługa Administracyjna Urzędu; 

- Obsługa systemu teleinformatycznego  poczty wychodzącej z Urzędu; 

- Obsługa tablicy ogłoszeń; 

- Obsługa skarg i wniosków; 

- Obsługa wyborów i aktualizacja spisów wyborców w gminie Ostróda. 

 

2. Ludność Gminy Ostróda 
 

 W 2020 r. zameldowaliśmy na stałe 500 osób, a czasowo 63. Na koniec 2020 roku 

liczba ludności wynosiła 15.913 osób, w tym na stałe zameldowanych na terenie Gminy 

Ostróda było 15.710  na czasowo było 203 osób.  

 Dla porównania w 2019 r. zameldowaliśmy na stałe 551 osoby, a na pobyt czasowy 

57, na koniec 2019 roku liczba ludności wynosiła 16.048 w tym na stałe zameldowani na 

terenie Gminy Ostróda było 15.783,  na pobyt czasowy było 265 osób. 
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3. Obsługa dowodów osobistych 

  
 W 2020 roku wydaliśmy 879 Dowodów Osobistych dla porównania w 2019 

wydaliśmy 1.276 Dowodów Osobistych 

 

4. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
 

 W 2020 wydaliśmy 239 kart Dużej Rodziny rodzinom lub rodzicom z co najmniej 

trójką dzieci, dla porównania w 2019 roku 584 kart. 

5. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 

 Obsłużyliśmy w 2020 roku 630 wniosków w Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej CEIDG dla porównania w 2019 roku 827 wniosków. 

 

6. Koncesje na alkohol 
 

 W 2020 roku było wydanych 112 koncesji dla sprzedaży detalicznej i 41 koncesji dla 

gastronomii. Dla porównania w 2019 było wydanych 138 koncesji dla sprzedaży 

detalicznej i 35 koncesji dla gastronomii. 
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7. Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda  
 

 Zadanie jest realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  

i Mazury na lata 2014-2021 w ramach działania „Cyfrowa dostępność informatyzacji 

sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Rzeczową realizację 

zadania zaplanowano na lata 2019-2022.  Całkowita wartość to kwota 1.849.272,57 zł, 

w tym dofinansowanie 1.557.686,68 zł. W roku 2020 na realizację projektu 

wydatkowano kwotę 94.187,77 zł. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w roku 

2022.  

 Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu 51 eUsług z zakresu działania gminnej 

administracji publicznej, dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz innych osób 

załatwiających sprawy urzędowe. Ponadto przewidziano także zakup i wdrożenie eUsług 

wspierających NGO. Celem uruchomienia tych eUsług jest umożliwienie w sposób 

całkowicie elektroniczny, zdalny, mobilny i automatyczny załatwianie spraw związanych 

z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych wraz z dokonaniem 

płatności. 

 Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup przez Beneficjenta tzw. „front-office” czyli 

w istocie rzeczy Elektronicznej Platformy Obywatela i Przedsiębiorcy. Działanie  

w ramach tego zadania polegać będzie na wykonaniu, przez podmiot wyłoniony                            

w postępowaniu przetargowym, oprogramowania informatycznego umożliwiającego 

funkcjonowanie takiej platformy. 

 Powyższe eUsługi będą mogły być realizowane dopiero po zakupie i wdrożeniu 

nowego systemu finansowo-księgowego, a także elektronicznego obiegu dokumentów, 

wraz z 5 letnimi opłatami licencyjnymi. 

 Warunkiem działania wszystkich wskazanych powyżej systemów, konieczny będzie 

zakup i doposażenie Urzędu Gminy w nowy sprzęt komputerowy. 

 Będzie się to wiązało m.in. z całkowitą modernizacją serwerowni, w tym wymianą 

osprzętu serwerowego, szaf serwerowych, oczywiście samych serwerów, systemów 

archiwizujących, centralnego UPSa, systemu klimatyzacji. Jeśli chodzi o inne elementy 

doposażenia, to projekt przewiduje wymianę 42 stanowisk komputerowych wraz                       
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z pełnym oprogramowaniem, a także zakup dwóch wysokowydajnych urządzeń 

kserująco-skanujących na potrzeby elektronicznego punktu kancelaryjnego. 

 Dodatkowo zostanie wdrożony system eUsług eRada mający za zadanie 

wspomagać pracę Rady Gminy, poprzez ułatwienie polegające na automatyzacji przy 

przygotowaniu i dystrybucji drogą elektroniczną materiałów dla radnych,  

przeprowadzania posiedzeń Rady, wdrożenie elektronicznej obsługi głosowań, 

transmisję obrad razem z aktualnymi wynikami głosowań. 

 Na potrzeby eRady planuje się doposażyć Radnych i Biuro Obsługi Rady w dwie 

szybkoobrotowe kamery wraz z całym systemem oprogramowania i dedykowanym 

portalem internetowym, a także w 22 laptopy, monitor 65 calowy na potrzeby 

prezentacji wyników głosowań, projektor multimedialny. Wdrożenie nowego 

elektronicznego systemu głosowań będzie także wymagało kompleksowej wymiany 

obecnego systemu nagłośnienia. 

 W 2020 roku w ramach projektu zrealizowano i wdrożono następujące zadania: 

- zakup i wdrożenie eUsług wspierających NGO wraz ze szkoleniami, 

- doposażenie dla aplikacji eRada (w ramach tego zadania wymieniono system 

nagłośnienia na Sali sesyjnej), 

- zakup usług Inżyniera projektu, 

- zakup Aplikacji Antywirusowych abonament 5 letni na 100 licencji. 
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VII. BUDŻET OBYWATELSKI I FUNDUSZ SOŁECKI 
 

1. Fundusz sołecki na terenie Gminy Ostróda 
 

 Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na 

wyodrębnienie funduszu. Stosowną uchwałę Rada Gminy podjęła 31 marca 2014 r. - 

Uchwała Nr L/309/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na rok 2020 zostały wyodrębnione środki 

w wysokości 1.029.852,88 zł.  

 Na realizację zadań wskazanych przez rady sołeckie wydatkowano kwotę 

1.005.372,12 zł, tj. 97,62 % planu. Środki przeznaczono na: bieżące remonty dróg 

gminnych i chodników - 306.473,49 zł, na remonty, zakup mebli i wyposażenia                     

do świetlic wiejskich - 191.364,24 zł, na doposażenie placów zabaw oraz utrzymanie 

miejsc do rekreacji -189.829,80 zł, na estetykę wsi i utrzymanie terenów zielonych -

109.784,52 zł, na uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych -102.746,31 zł, na zakup 

doposażenia boisk sportowych - 32.627,90 zł, na działalność kulturalną na terenie 

sołectw - 27.533,06 zł, na doposażenie OSP - 27.165 zł, na wykonanie tablic 

informacyjnych dla sołectw - 10.847,80 zł oraz na utrzymanie zabytków i prac                                   

na cmentarzach gminnych - 7.000 zł 
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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. 

1) Koła i zespoły artystyczne 
W 2020 roku w GCK-B Samborowo działały następujące grupy i sekcje: 

1. Zespół wokalny „Serenada” 

2. Zespół wokalny „Piątka z plusem” 

3. Zespół wokalny „Inaczej” 

4. Koło Teatralne „Amoże” 

5. Koło Teatralne „Grupa z podwórka” 

6. Orkiestra Dęta (Turznica) 

7. Koła plastyczne 

8. Koło szachowe 

9. Koło fotograficzne 

2) Stałe formy pracy 
zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzielnicze, wokalne, lekcje biblioteczne, zajęcia 

szachowe, zajęcia głośnego czytania, komputerowe, fotograficzne, biblioterapeutyczne, 

kulinarne, 

3) Edukacja 
- spotkania z pisarzami i podróżnikami, 

- edukacja poprzez gry planszowe, 

- biblioterapia, 

- kampanie społeczne na rzecz kultury, 

- akcje ekologiczne, 
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- akcje społeczne, 

- bajkoterapia, 

- warsztaty tematyczne, 

- szkolenia komputerowe, 

- wystawy. 

4) Zorganizowano 
Imprezy: 

- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, 

- dzień zabaw i zabawek, 

- -dzień morski, 

- dzień kulinarny, 

- dzień babci i dziadka, 

- uroczystość podsumowania gminnego konkursu „Najpiękniejszy stroik 

bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, 

- jubileusz 90tych urodzin Edmunda Kajetanka honorowego obywatela Gminy 

Ostróda wieloletniego działacza kultury, 

- bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży, 

- gminny dzień kobiet. 

- narodowe czytanie 

Konkursy: 

- „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, 

- „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Turznicy”, 

- „Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii”, 

- „Ilustracja do legendy Warmii i Mazur”, 

- „Sleeveface 2020, czyli ubierz się w książkę na wakacje”, 

- „Jaka postacią z bajki chciałabyś/chciałbyś być i dlaczego”, 

- ” Moja ojczyzna - z miłości do niepodległości", 

- „Suknia Pani wiosny”, 

- „Mój przyjaciel pluszowy miś”. 
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Wydarzenia: 

- spotkanie integracyjne z podopiecznymi Rodzinnego domu opieki Leoniszki                      

w Samborowie, 

- noc teatralna w GCK-B (warsztaty teatralne, zajęcia kulinarne, próby do spektaklu), 

- -udział w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Gdańsku „Nad światem 

cicha noc” 

- nagrywanie wierszy i legend Warmii i Mazur w amatorskim studio (w ramach 

projektu pn. Głosem na taśmę- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń 

GCK-B w Samborowie, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”), 

- współorganizacja akcji profilaktycznej „Chcę być zdrowa”, 

- podsumowanie czytelnictwa „najlepszy czytelnik Gminy Ostróda”, 

- akcja mikołajkowa „Wędrujący mikołaj”. 

- akcja „Jestem z tobą” (na rzecz osób samotnych, starszych i potrzebujących) 

Projekty: 

- Narodowy pogram rozwoju czytelnictwa „Zakup Nowości dla Bibliotek” 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

- Projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste 

- Projekt plastyczno-fotograficzny „Nasza wieś w obiektywie i obrazach” 

finansowany ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Olsztynie, 

- Projekt grantowy ”Głosem na taśmę-przebudowa budynku i adaptacja 

pomieszczeń GCK-B Samborowo” 

- Projekt utworzenia bazy i katalogu bibliotecznego online, finansowany ze środków 

Gminy Ostróda. 

Czytelnictwo: 

 Wypożyczono i udostępniono łącznie 38519 woluminy. Biblioteki odwiedziło 

28791 użytkowników. Zakupiono 1855 książek. 1437 szt. z dotacji organizatora oraz 418 

z projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Narodowy Program Rozwoju 
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Czytelnictwa na lata 2016-2020- Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek 

Publicznych”. 

 W roku 2020 wykonano dokumentację na zadanie pn.: „Rozbudowa z przebudową 

budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie”. Koszt 

wykonania dokumentacji to 46 248,00 zł. 

 Działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego oraz placówek 

bibliotecznych w 2020 roku była ograniczona z powodu pandemii SARS COV -2. 
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IX. USŁUGI KOMUNALNE 
 

1. Sieć dróg gminnych 
 
Gmina Ostróda posiada 180,9 dróg o kategorii dróg gminnych, a w tym: 

- 46,4 km dróg o nawierzchni bitumicznej; 

- 9,7 km dróg o nawierzchni z kostki betonowej; 

- 2,58 dróg o nawierzchni brukowej; 

- 86,3 km dróg gruntowych utwardzonych 

- 35,92 km dróg gruntowych. 

 

2. Inwestycje w sieć dróg gminnych 
 
1) „Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko” 

 Zadanie objęło zakresem wykonanie chodnika o szerokości 1,5 mb z kostki 

betonowej na długości 463,0 mb. Wykonane zostało również przejście dla pieszych. 

Nowy chodnik z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Siedliska                   

i Lubajn. Koszt zadania wyniósł 141.000,00 zł. Środki pochodziły w całości z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 

2) „Remont drogi gminnej nr 153080N - ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem” 

 W roku 2020 zakończono realizację inwestycji polegającej na remoncie drogi 

gminnej 153080N - ul. Szkolna w m. Szyldak. Zadanie objęło zakresem wykonanie 

remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 730,0 mb i  szerokości 5,0 mb              

z przeznaczeniem pod ruch KR-2. Wykonany został również remont chodnika. W ramach 

odwodnienia wykonane zostały 4 szt. studni chłonnych. Koszt inwestycji to 1.078.610,49 

zł brutto z czego 621.340,22 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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3) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd - wieś II wraz                          

z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd” 

 

 W lutym 2020 r. zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowie 

drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd - wieś II. Inwestycja polegała na wykonaniu ciągu 

pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm o długości 216,0 mb wraz z odwodnieniem. 

Łączny koszt zadania to 325.263,56 zł brutto z czego 171.122,93 zł to dofinansowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

4) „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo 

- ul. Henrykowska” 

 Inwestycja obejmowała zakresem wykonanie ok. 212,0 mb jezdni o nawierzchni z 

kostki betonowej gr. 8 cm z przeznaczeniem pod ruch kategorii KR-2 wraz z chodnikiem 

i kanalizacją deszczową. W celu poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z drogą 

powiatową powstało również przejście dla pieszych. Przebudowana droga zwiększy nie 

tylko bezpieczeństwo, ale i komfort życia mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 

382.674,16 zł brutto. Środki w całości pochodziły z budżetu Gminy Ostróda. 

 

5) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N - ul. Dworcowa w m. 

Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej” 

 Inwestycja dotyczyła przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej wraz                       

z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie objęło zakresem wykonanie ok. 540,0 mb 

jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 mb z lokalnymi przewężeniami z 

przeznaczeniem pod ruch KR-2. Wykonany został jednostronny chodnik o szerokości 2,0 

mb na całym odcinku drogi z odcinkowym przewężeniem do 1,5 mb. W celu poprawy 

bezpieczeństwa zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych. Dodatkowo 

wyremontowano chodnik przy blokach nr 4 i 6 oraz wykonano nakładkę z masy 

bitumicznej. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.067.892,70 zł z czego 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 425.136,06 zł. 
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6) „Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap I)” 

 Zadanie swym zakresem objęło wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej 

(warstwa wiążąca) o szerokości 4,7 mb na długości 500 mb wraz z wykonaniem poboczy. 

Łączny koszt zadania wyniósł 149.500,00 zł. Środki w całości pochodziły z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

7) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowo - wieś” 

 Inwestycja dotyczyła przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej. Zadanie 

objęło zakresem wykonanie ok. 200,00 mb jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz ok. 

250,00 mb nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. W terenie zabudowanym wykonany 

został jednostronny chodnik o długości ok. 290,00 mb. Powstały również miejsca 

postojowe. Łączny koszt zadania wyniósł 624.641,90 zł. Zadanie zostało w całości 

sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 

8) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 - Tyrowo Kolonia wraz z 

chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej” 

 Inwestycja dotyczyła przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej wraz z 

chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej. 

Zadanie objęło zakresem wykonanie ok. 960,0 mb jezdni z nawierzchni bitumicznej o 

szerokości 5,5 mb z lokalnymi przewężeniami z przeznaczeniem pod ruch KR-3. 

Wykonany został chodnik o szerokości 1,5-2,0 mb. Zaprojektowana została się również 

przebudowa zatoki autobusowej wraz z montażem nowej wiaty przystankowej. W celu 

poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione przejścia dla pieszych. Wykonana 

została również kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.528.243,02 zł brutto z czego 1.270.839,15 zł to 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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9) „Budowa pętli autobusowej przy SP Pietrzwałd” 

 Inwestycja dotyczyła budowy pętli autobusowej przy SP w m. Pietrzwałd. 

Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 333,0 m2 oraz 

chodnik o pow. 235,0 m2. Koszt zadania wyniósł 139.500,00 zł. Środki w całości 

pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

3. Zimowe utrzymanie dróg 

 Na utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Ostróda w okresie 

zimowym 2019/2020 wydatkowana została kwota 24.615,00 złotych brutto. Kwota 

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

mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach chodnikach i drogach. 

 

4. Remonty dróg i chodników 

- Wykonano remonty chodników z kostki betonowej ze środków Rad Sołeckich                    

i środków Gminy Ostróda w miejscowościach: Ostrowin, Wirwajdy, Szyldak,  

Górka, Lubajny. 

- Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty 

cząstkowe w miejscowościach: Samborowo, Lipowiec, Zwierzewo, Morliny, 

Kątno, Lubajny, Rudno, Reszki, Stare Jabłonki, Grabin, Szyldak, Durąg, Górka, 

Międzylesie, Warlity Wielkie, Ostrowin, Gierłoż. Remont obejmował wykonanie 

uzupełnień ubytków grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Ogółem wykonano 

remonty na pow. 2.599,86 m2 Wartość robót to 63.956,56 zł brutto. 

- Wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem 

betonowym skruszonym i mieszanką stabilizacyjną) w miejscowościach: 

Brzydowo, Cibory, Durąg, Gierłoż, Glaznoty, Górka, Glaznoty-Wysoka Wieś, 

Grabin, Kajkowo, Kątno, Kraplewo, Lichtajny, Lipowiec, Lubajny, Mała Ruś, 

Międzylesie, Nastajki, Nowe Siedlisko, Ornowo, Pancerzyn, Pietrzwałd, Reszki, 

Rudno, Samborowo, Szafranki, Stare Jabłonki, Turznica, Tyrowo, Wyżnice, 

Wałdowo, Wirwajdy, Zwierzewo. 
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- Wykonano remonty dróg w miejscowościach: Międzylesie (ul. Słoneczna), 

Turznica - Stary Las, Reszki - Reszki Kolonia, Idzbark (kierunek jezioro), Idzbark (ul. 

Kamratów), Bednarki, Samborowo (ul. Jodłowa), Tyrowo. 

- Wykonano remonty dróg z masy bitumicznej w m. Smykówko, Pietrzwałd, Szyldak 

(ul. Pocztowa), Tyrowo, Ornowo. 

- W ramach dofinansowania z KOWR Oddział w Olsztynie wykonano remonty dróg 

w m. Szyldak - ul Parkowa (masa bitumiczna), Lichtajny (destrukt) oraz Smykówko 

(masa bitumiczna). Dofinansowanie wyniosło 297.500,00 zł brutto. 

- Wykonano remonty parkingów w m. Pietrzwałd i Reszki. 

- Wykonano remont przepustów drogowych w m. Cibory, Brzydowo. 

- Dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w m. Kajkowo                                  

(ul. Jeziorna), Kątno, Szyldak, Ostrowin, Idzbark, Gierłoż. 

- Wykonano remont kładki na rzece Poburzanka w m. Samborowo. 

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

bezpieczeństwa i estetyki. 

- Zlecono wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych. 

- Zlecono wycinkę i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzaków w ciągach dróg m. 

Naprom, Samborowo, Tyrowo, Wyżnice, Wirwajdy, Wałdowo, Gierłoż, Wysoka 

Wieś, Szyldak, Durąg, Kątno, Kajkowo, Lubajny, Międzylesie, Nastajki, Rudno, 

Stare Jabłonki, Idzbark. Drzewa i krzaki zagrażały bezpieczeństwu użytkowników 

drogi. 

- Wykonano wiaty przystankowe wraz z jej montażem na w miejscowościach 

Cibory, Glaznoty, Zajączki, Miejska Wola, Lubajny. 

- Wykonano remont wiat przystankowych w m. Kajkowo. 

- Utwardzono nawierzchnię pod wiatami przystankowymi w m. Zajączki, Glaznoty, 

Miejska Wola, Cibory, Lubajny. Pancerzyn. 

- Zlecono wykonanie przeglądów dróg gminnych oraz przejazdów kolejowych                     

w ciągach dróg gminnych. Koszt 11.070,00 zł brutto. 
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5. 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. 

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

Samborowo, Idzbark, Kajkowo, Międzylesie. 

 

6. Dodatkowe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku 

 

1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Lichtajny                   
w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 roku 
 

 Wartość inwestycji 25.000,00 zł. Dzięki realizacji zadania została zagospodarowana 

plaża nad jeziorem w Lichtajnach. Inwestycja polegała na ogrodzeniu plaży                                         

i uzupełnieniu piasku w celu jej powiększenia, wygrodzeniu i oznakowaniu parkingu, 

zaimpregnowaniu istniejącego pomostu, zamontowaniu dwóch betonowych leżaków, 

stacji naprawy rowerów, stojaków na rowery, koszy na śmieci, tablic informacyjnych                                    

o  osobliwościach historyczno-przyrodniczych wsi oraz bezpieczeństwie kąpieli, tablic 

kierunkowych oraz wykonaniu nasadzeń wzdłuż drogi dojazdowej. 

 

2) Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu na 
terenie Gminy Ostróda w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
 

 Wartość inwestycji 1.172.532,53 zł. Dzięki realizacji zadania ocalono od 

zapomnienia teren posiadający ogromną wartości historyczno-przyrodniczą                                      

o powierzchni 5ha, zaprojektowany wykonany przez Johanessa Larassa – projektanta 

pruskich ogrodów. Ten park dworski został założony na przełomie XVIII i XIX w. Obiekt 

wpisano na listę konserwatora zabytków 23.06.1989 r.  W ramach projektu wykonano 

następujące działania: 

- Odtworzono osie i punkty widokowe, 
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- Odtworzono wnętrza parkowe, 

- Nasadzono rośliny charakterystycznych dla założeń parkowych XIX w., nasadzenia 

roślin rodzimych z „Czerwonej księgi), 

- Wprowadzono zakątki tematyczne dot. roślin i zwierząt występujących w parku, 

- Wykonano ścieżki dendrologiczne z informacjami o drzewach, 

- Zamontowano tablice edukacyjne o florze i faunie chronionej z kodami QR 

(odgłosy prezentowanych zwierząt i filmiki), 

- Oczyszczono i pogłębiono istniejący zbiornik wodny, 

- Zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, altanę, 

ozdobne kamienie, pomost nad zbiornikiem wodnym) 

- Oświetlono i wytyczono alejki. 

 

3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Lipowo w ramach konkursu 
„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku 
 

 Wartość inwestycji 23.000,00 zł. Dzięki realizacji zadania zagospodarowano teren 

pow. 0,4929 ha, na którym znajdował się zamulony i zanieczyszczony zbiornik wodny. 

Strefie wokół zbiornika nadano funkcję rekreacyjną i uczyniono ze zbiornika doskonałe 

miejsce odpoczynku i wędkowania. W ramach projektu wykonano roboty ziemne 

polegające na zniwelowaniu terenu, zwałowaniu i utwardzeniu podłoża, zasiano także 

trawę, pogłębiono i oczyszczanie zbiornik. Na przedmiotowym terenie zamontowano 

stojak na rowery na 6 stanowisk, kosz na śmieci, tablice informacyjne o osobliwościach 

historyczno-przyrodniczych miejscowości i zasadach wędkowania, wysokość, wokół 

zbiornika wykonano nasadzenia, zbudowano wiatę rekreacyjna oraz stojak na wędki. 

 

4) Modernizacja budynku świetlicy w Starych Jabłonkach. 
 

 Wartość inwestycji 116.308,00 zł. W ramach zadania nadano nową funkcję 

budynkowi po zlikwidowanej szkole podstawowej w Starych Jabłonkach, który stał się 

miejscem integracji mieszkańców. Wykonano roboty remontowe związane                                       

z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej, tynków, podłóg, glazury, terakoty, 
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wyposażono sanitariaty oraz kuchnię, pomalowano ściany i sufity, wykonano także 

instalację c.o. wraz z kotłownią na pellet, przeprowadzono remont schodów 

zewnętrznych i uporządkowano przyległy terenu. 

 

5) Termomodernizacja budynku świetlicy w Giętlewie 
 

 Wartość inwestycji 64.000,00 zł. W ramach inwestycji docieplono budynek 

świetlicy wiejskiej oraz położono opaskę z kostki betonowej wokół budynku. 

 

6) Modernizacja budynku świetlicy w Nastajkach 
 

 Wartość inwestycji 71.500,00 zł. Zadanie polega na utworzeniu w miejscowości 

świetlicy wiejskiej. Wykonano pierwszy etap polegający na ociepleniu ścian 

zewnętrznych z wymianą drzwi zewnętrznych i okien oraz pokryciu dachu blachą, 

wymianą posadzek, wymianą instalacji elektrycznej. 

 

7. 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. Zakład realizuje 

zadania własne Gminy, polegające na uzdatnianiu i dostarczaniu 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 31.12.2020 r. Zakład eksploatuje: 

- 17 stacji uzdatniania wody 

- 2 hydrofornie 

- 6 oczyszczalni ścieków 

- 119 przepompowni zbiorczych 

- 419 przepompowni przydomowych 

- 366,8 km sieci wodociągowych 
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- 266,1 km sieci kanalizacyjnych 

- 3127 szt. przyłączy wodociągowych 

- 2442 szt. przyłączy kanalizacyjnych 

 Przychody za 2020 rok wynosiły 7 554 316,47 zł. Koszty 7 689 702,48 zł. Wynik 

finansowy -135 386,01 zł netto. 

 Sprzedaż wody w 2020 r. wynosiła 636 509,40 m3, w tym: 

- Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne - 488 168,0 m3 

- Cele produkcyjne - 77 533,0 m3. 

- Pozostałe cele - 70 808,4 m3. 

 Sprzedaż ścieków za 2020 r. wynosiła 585 261,4 m3 w tym: 

- Od gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych - 341 486,4 

m3. 

- Od jednostek działalności produkcyjnej (przedsiębiorstw, zakładów 

przemysłowych, budownictwa, transportu) - 193 689,0 m3. 

- Pozostałe - 50 086,0 m3. 

 Zużycie wody przez mieszkańców jest stosunkowo niskie i wynosi 30,99 m3/rok, 

2,58 m3/ m-c czyli 86,09 l/d. 

 Ilość odprowadzanych ścieków jest jeszcze mniejsza i wynosi 25,21 m3/rok, 2,10 

m3/m-c czyli 70,02 l/d. 

 Gmina Ostróda jest zwodociągowana w 99,67 %, jedyną miejscowości w której nie 

funkcjonuje wodociąg publiczny jest Ruś Mała licząca 56 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 85,13 %. W najbliższym czasie planuje się 

budowę kanalizacji w miejscowości Durąg i Grabinek.  

1) Liczba odbiorców obsługiwanych przez przedsiębiorstwo 
 

a) Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne korzystający z: 

- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 3593 
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- tylko z sieci wodociągowej - 732 

- 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 - 13519 

- tylko z sieci wodociągowej - 2233 

- tylko z sieci kanalizacyjnej - 28 

 

 Cena wody dla wszystkich odbiorców po uwzględnieniu dopłaty przez Gminę 

Ostróda, wynosi  3,60 zł/m3 brutto. 

 Cena ścieków dla wszystkich grup odbiorców odprowadzających ścieki wynosi 7,20 

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

 Cena ścieków dla odbiorców odprowadzających ścieki  przez przepompownie 

ścieków zasilane własną energią elektryczną wynosi 6,70 zł/m3 brutto. Miesięczna 

opłata abonamentowa 5,84 zł brutto. 

 Dostarczana woda badana jest mikrobiologicznie i fizykochemicznie na podstawie 

harmonogramu, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

 W 2020 wykonano 50 analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych, 35 analiz 

rozszerzonych i 20 analiz wód popłucznych z ujęć wody. Problemy z jakością wody 

wystąpiły w wodociągu Turznica, Ostrowin, Naprom utrzymujące się ok. 3 tygodni. 

 W związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków wykonano wymaganą przepisami 

ilość analiz ścieków, 22 analiz ścieków surowych i 22 analiz ścieków oczyszczonych. 

Wszystkie analizy ścieków oczyszczonych spełniały wymagane normy. 
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 Do PTGZZ w Lubajnach w 2020 roku przyjęto z terenu Gminy Ostróda 18,903 Mg 

odpadów pochodzenia zwierzęcego,  z pozostałych terenów w ilości 14,162 Mg 

odpadów. 

2) Realizacja inwestycji w roku 2020 
 

Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny. 

W ramach zadania  opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na 

budowę . Wydatkowane środki to kwota 44.999,99 zł. 

Realizacja prac budowlano - montażowych przewidziana na lata 2021 - 2022. 

Sieć wodno - kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni. W ramach w/w 

prac wykonano: 

- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV o średnicy 200 mm L - 1561 mb, 

- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 110 mm L - 27 mb, 

- zbiorcze przepompowni ścieków - 2 kpl. 

- sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 - 110 mm L - 1358 mb. 

W/w prace wykonano ze środków własnych za kwotę 552.501,46 zł. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie kontynuowana w latach następnych                                       

w momencie pozyskania środków z budżetu UE. 

Uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo  etap II. W ramach 

w/w prac wykonano: 

- sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 - 110 mm L - 1505 mb, 

- hydranty - 13 szt. 

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200 mm L - 1358 mb. 

W/w prace wykonano za kwotę 449.203,93 zł. 

Zadanie w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej współfinansowane ze środków 

PROW w kwocie 139.984 zł 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny  

W ramach w/w prac wykonano: 

- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 225 mm  L - 1.793 mb, 

- rozbudowano zbiorczą przepompownię ścieków  - 1 kpl. 
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W/w zakres prac wykonano za kwotę 741.062,07 zł. 

W najbliższym czasie planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej                      

w m. Durąg, Ruś Mała, Grabin - Grabinek. Na w/w miejscowości Gmina posiada 

dokumentacje projektowe.  

Realizacja zadań uzależniona od pozyskania środków finansowych z UE lub budżetu 

państwa.   

Ponadto w roku 2020 dokonano odpłatnie przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych                              

w miejscowościach Samborowo, Kątno, Tyrowo, Zwierzewo, Stare Jabłonki.   

W ramach w/w porozumień zwiększono mienie komunalne Gminy Ostróda o kwotę  

158.932,17 zł oraz o n/w zakres rzeczowy: 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy 160 -200 mm L - 381 mb, 

- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy  50 - 63 mmm L - 111 mb, 

- przydomowe przepompownie ścieków - 2 kpl.  

- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 90 - 110 mm L - 1.288 mb. 
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X. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
 W 2020 r. Rada Gminy Ostróda podjęła: 

1) dnia 24 lutego 2020 r. uchwałę Nr XXI/175/2020 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych 

przy ulicy Widok w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda; 

2) dnia 20 marca 2020 r. uchwałę Nr XXII/180/2020 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 

141/169 i 172/48 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda; 

3) dnia 30 czerwca 2020 r. uchwałę Nr XXV/204/2020 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych 

w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda; 

4) dnia 30 czerwca 2020 r. uchwałę Nr XXV/205/2020 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych 

w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda; 

5) dnia 30 czerwca 2020 r. uchwałę Nr XXV/206/2020 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 42/6, 42/7                  

i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 położonych w 

obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda; 

6) dnia 11 września 2020 r. uchwałę Nr XXVI/214/2020 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. 

Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. 

 

Dnia 30 sierpnia 2018 r. uchwałą Nr XVL/367/2018 Rada Gminy odstąpiła od 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów 

położonych w obrębie Tyrowo objętych Uchwałą Nr XVIII/133/2016 z dnia 8 kwietnia 

2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przemysłowych w miejscowości Morliny, gmina Ostróda. 
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 W związku z powyższym w 2020 r. zaczęło obowiązywać 6 nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obejmujących łączną powierzchnię 43,85 ha.                     

Na dzień 31 grudnia  2020 r. w Gminie Ostróda obowiązywało 70 planów miejscowych 

obejmujących łączną powierzchnię 1475,65 ha. Przeważającą część terenów, dla 

których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona 

jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Szczegółowy rozkład procentowy terenów o 

różnym przeznaczeniu w mpzp przedstawia wykres zamieszczony poniżej.  

 

Wykres Nr X1 - Rozkład procentowy terenów o różnym przeznaczeniu zgodnie                                
z obowiązującymi mpzp. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z serwisu ostroda.e-
mapa.net 
 

Gmina Ostróda była również w trakcie opracowania kolejnej zmiany studium. 

Obszar opracowania przedmiotowej zmiany studium został określony następującymi 

Uchwałami:  

• Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

Tereny zabudowy mieszkaniowej
ogółem

Tereny zabudowy usługowej
ogółem

Tereny użytkowane rolniczo

Tereny zabudowy techniczno -
produkcyjnej

Tereny zieleni i wód

Tereny komunikacji

Tereny infrstruktury technicznej

Tereny zabudowy zagrodowej
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zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek 

położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda; 

• Uchwała Nr XXI_174_2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek 

położonych w obrębie Górka i Kajkowo, gmina Ostróda; 

• Uchwała Nr XXII_183_2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działek położonych                      

w obrębie Samborowo gmina Ostróda; 

• Uchwała Nr XXIV_193_2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działek położonych                      

w obrębach Stare Jabłonki oraz Idzbark, gmina Ostróda; 

• Uchwała Nr XXV_203_2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r.                   

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań                        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru 

działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda; 

• Uchwała Nr XXVI_216_2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań                                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla terenu 

położonego w obrębach Mała Ruś, Morliny, Tyrowo oraz Górka, gmina Ostróda. 

W 2020 r. Rada Gminy Ostróda podjęła 11 uchwał w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących 

łączną powierzchnię 312,88 ha. Szczegółowy rozkład procentowy terenów objętych ww. 

uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w rozbiciu na obręby geodezyjne 

przedstawia wykres zamieszczony poniżej. 
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Wykres Nr X2 - Rozkład procentowy terenów dla których przystąpiono do sporządzeni 
mpzp - w rozbiciu na obręby geodezyjne. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał podjętych w 2020 r. przez Radę 
Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowani przestrzennego. 
 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Ostróda była w trakcie opracowywania 26 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 

r. poz. 741) wszczęcie postępowania zmierzającego do uchwalenia przedmiotowych 

planów nastąpiło na podstawie: 

 

1) Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo; 
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2) Uchwały Nr XVI/117/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej; 

3) Uchwały Nr XVIII/133/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

przemysłowych w miejscowości Morliny, gmina Ostróda;  

4) Uchwały Nr XXIV/167/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych przy oczyszczalni ścieków w obrębach Morliny i Tyrowo, 

gmina Ostróda; 

5) Uchwały Nr XXXI/229/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                 

w obszarze działek położonych w obrębie Ryn, gmina Ostróda; 

6) Uchwały Nr XXIX/208/2017 z dnia 28 marca 2017 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Górka; 

7) Uchwały Nr XXIX/209/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś Mała; 

8) Uchwały Nr XXXVI/275/20217 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2, położonej w obrębie Tyrowo gmina 

Ostróda; 

9) Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r.                             

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej                              

w obrębie Idzbark gmina Ostróda; 
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10) Uchwały Nr V/48/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4 położonych w obrębie Lubajny, gmina Ostróda; 

11) Uchwały Nr VIII/74/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda; 

12) Uchwały Nr VIII/76/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda; 

13) Uchwały Nr VIII/78/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w prawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda; 

14) Uchwały Nr VIII/79/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda; 

15) Uchwały Nr XI/117/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

Nr 29 położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda; 

16) Uchwały Nr XXII/182/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działek ew. Nr 7/17, 7/23, 7/24, 7/26, 7/27, 7/28, 84/16 położnych w obrębie 

Górka, gmina Ostróda; 

17) Uchwały Nr XXII/184/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przystąpienie do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Samborowo, gmina Ostróda; 

18) Uchwały Nr XXII/185/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru działek położonych w obrębie Tyrowo, gmina Ostróda; 
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19) Uchwały Nr XXII/186/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki ew. Nr 225/10 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda; 

20) Uchwały Nr XXIV/194/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda; 

21) Uchwały Nr XXV/202/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś miejscowość Wałdowo, 

gmina Ostróda; 

22) Uchwały Nr XXVI/215/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 

ew. Nr 141/120, 143/2 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda; 

23) Uchwały Nr XXVI/217/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 

ew. Nr 8/2 położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda; 

24) Uchwały Nr XXVI/218/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w obrębach Morliny i Tyrowo, gmina Ostróda; 

25) Uchwały Nr XXX/247/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

działki ew. Nr 134/1 położonej w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda; 

26) Uchwały Nr XXX/248/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

działki ew. Nr 79/2 położonej w obrębie Idzbark gmina Ostróda. 

 

 Łączna powierzchnia planów miejscowych będących w trakcie opracowania                  

na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 913,24 ha (w tym obszary dla których obowiązuje 

mpzp: 106,60 ha). 
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2. Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje celu publicznego 
 
 Poniżej przedstawiono liczbę wydanych decyzji w poszczególnych latach 

począwszy od roku 2007 do 2020. 

L.p. Decyzja o warunkach zabudowy Decyzja celu publicznego 

2020 221 47 

2019 175 42 
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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XI. OCHRONA ZDROWIA  
 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostróda  

 
 1) W ramach przedmiotowego zadania w 2020 roku zrealizowano: 

 
- 5 programów profilaktycznych, w tym 3 szkolne programy profilaktyczne, 

2 pozaszkolne programy profilaktyczne, zrealizowane w szkołach 

podstawowych, zespołach szkolono-przedszkolnych, przedszkolach i innych 

placówkach z terenu gminy Ostróda, 

- Organizację warsztatów profilaktycznych, 3 szkoleń dla pedagogów oraz 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Ostródzie oraz kilku spotkań profilaktycznych, 

- 3 kampanie profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z placówek 

oświatowych na terenie Gminy Ostróda, 

- Pomoc psychologiczną - program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej 

- terapia indywidualna i grupowa, w ramach którego zrealizowano sesje 

indywidualne oraz spotkania grupowe, 

- Pomoc psychospołeczną i prawną oraz ochronę przed przemocą dla  rodzin, 

w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, 

- 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Ostródzie na których zaopiniowano pozytywie 27 wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz orzeczono w 27 sprawach 

dot. osób nadużywających alkoholu. Przedstawiciel Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Ostródzie uczestniczył 

w charakterze strony w 4 posiedzeniach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

Sądu Rejonowego w Ostródzie, 

 Wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 
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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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 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, odbywała się w oparciu o pięć 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, program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 

lat. 

 Program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

powstał na bazie Programu współpracy na rok 2019. 

Uchwałą Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 roku przyjęto 

„Roczny Program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

 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 2020 we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obejmowała następujące zadania, uznane jako priorytetowe: 
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1) działalność w zakresie pomocy społecznej 
 

a) udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych 

oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,  

b) powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie, 

w tym udzielanie specjalistycznych usług opiekuńczych w środowiskowym 

domu pomocy w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych 

do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, 

c) 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 rekreacyjno-

sportowych, umożliwiających mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo, 

b) wspieranie ogólnego rozwoju psychicznego i zdrowotnego wszystkich 

mieszkańców Gminy Ostróda oraz ich równy dostęp do różnych form kultury 

fizycznej i sportu, bez względu na wiek, płeć oraz stopień niepełnosprawności; 

 

3) w zakresie nauki, oświaty i wychowania 
 

a) zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda 

dostępu do zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych i edukacyjnych w placówkach 

rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych; 

4) w zakresie upowszechniania lokalnej turystyki  
 

a) realizacja zadań z zakresu szeroko pojętej promocji Gminy Ostróda, poprzez 

prowadzenie informacji turystycznej w Ostródzie; 
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5) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
 

a) realizacja zadania z zakresu przygotowania jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych do działań ratowniczych; 

 

6) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 

a) 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 
 

 W związku z powyższym, realizując cele Programu w 2020 roku Samorząd Gminy 

Ostróda rozdysponował ostatecznie kwotę 1.729.565,52 zł, w tym na realizację 14 zadań 

publicznych w ramach 2 otwartych konkursów ofert dla organizacji i podmiotów 

uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.), 

tj.: 

 
a) upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej, 

b) przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczych, 

c) dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola 

Niepublicznego „Orewiaczek”, 

d) powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie, 
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e) udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych 

oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 

f) Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”, 

g) realizację zadań publicznych w zakresie sportu, w tym: 

− popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, 

judo, 

− popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez 

zajęcia fitness, 

− popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim, 

h) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie 

medium społecznościowego. 

 

Ponadto, na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 r. dofinansowano zadanie 

publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert, zrealizowane przez Stowarzyszenie 

„Durąg XXII wieku” pn.: „Od ziarenka do bochenka - święto chleba i dyni  

na mazurskiej wsi” na kwotę 7.000,00zł. 

 

W 2020 roku, udzielono również dwóch pożyczek dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Ostróda w łącznej kwocie 97.960,00 zł, w tym: 

1) 60.960,00zł dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku”, 

2) 37.000,00zł dla Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej  

w Ostródzie. 

Pożyczki zostały zwrócone w terminie określonym w umowach, tj. do dnia 31.12.2020 r. 
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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 715.000,00 395.000,00 18 18 

1. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” 

65.000,00 65.000,00 1 1 

2.  Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej 30.000,00 30.000,00 1 1 

3. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 170.000,00 170.000,00 6 6 

4. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo 8.000,00 8.000,00 2 2 

5. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 7.000,00 7.000,00 1 1 

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

7. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 32.000,00 32.000,00 1 1 

8. Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim 5.000,00 5.000,00 1 1 

9. Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim 8.000,00 8.000,00 1 1 

10. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego 

10.000,00 10.000,00 1 1 

11. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego 10.000,00 10.000,00 1 1 

12. Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych 320.000,00 0,00 1 1 

 Dotacje udzielone w ramach umów wieloletnich 2019-2021 1.014.275,50 1.013.925,00 2 2 

13. Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 999.275,50 998.925,00 1 1 

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

 Dofinansowania w trybie 19a 7.000,00 0,00 1 1 

15. Od ziarenka do bochenka - święto chleba i dyni na mazurskiej wsi 7.000,00 0,00 1 1 

RAZEM 1.736.275,50 1.408.925,00 21 21 
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Lp. Nazwa zadania/nazwa organizacji 
Kwota (w zł) 

dofinansowania 

1. 
Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 999.275,50 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie 999.275,50 

2.  

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” 

65.000,00 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Ostródzie 

65.000,00 

3. 
Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 15.000,00 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 15.000,00 

4. 
Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej 30.000,00 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 30.000,00 

5. 

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 170.000,00 

GLKS „MEWA” Smykowo 10.000,00 

GKS „ISKRA” Smykówko 24.000,00 

LKS Tyrowo 26.000,00 

GLKS „Szeląg-Kormoran” 50.000,00 

LKS „Płomień” Turznica 50.000,00 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda 10.000,00 

6. 
Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim 5.000,00 

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie 5.000,00 

7. 
Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim 8.000,00 

Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda 8.000,00 

8.  

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży 8.000,00 

- karate 5.000,00 

Stowarzyszenie GLADIUS w Ostródzie 5.000,00 

- judo 3.000,00 

UKS „Shizoku” w Ostródzie 3 000,00 

9. 
Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim  7.000,00 

MLKS w Ostródzie 7.000,00 

10. 
Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 50.000,00 

Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie 50.000,00 

11. 
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 32.000,00 

MLKS „Ostródzianka” w Ostródzie 32.000,00 

12. 
Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych  
oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego 

10.000,00 

Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe w Ostródzie 10.000,00 

13. 

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium 
internetowego 

10.000,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna 10.000,00 

14. 
Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych 320.000,00 

OSP Samborowo 320.000,00 

15. 
Dofinansowanie w trybie 19a na realizację zadań własnych  7.000,00 

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” w Durągu 7.000,00 

OGÓŁEM: 1.736.275,50 

 
 

 Reasumując, w roku 2020 na realizację zadań własnych Samorządu Gminy Ostróda 

zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 1.408.925,00zł. 

Ostatecznie na realizację zadań publicznych zgodnie z podpisanymi 21 umowami 

udzielono dofinansowania w kwocie 1.736.275,50zł. Różnica pomiędzy planowanym 
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budżetem a wykonanym planem w łącznej wysokości 327.350,50zł wynikła  

w szczególności z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniających plan 

dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji 

rządowej, w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 

ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2, wynikającym z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, jak również z przeprowadzanych  

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

pomiędzy poszczególne zlecane zadania.  

 W ramach przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami środków w łącznej 

wysokości 1.736.275,50zł, organizacje wydatkowały 1.729.565,52zł. Różnicę  

w wysokości 6.709,98zł stanowi zwrot dotacji dokonany przez: 

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Ostródzie, realizujące zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek””- 

5.708,77zł, 

2) Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda, realizujące zadanie pn.: „Popularyzacja 

sportów motorowych w środowisku wiejskim” - 1.001,21zł. 
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XIII. SPORT I REKREACJA 
 

1. Baza sportowo - rekreacyjna 

  

 Na terenie gminy znajduje się 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich                                   

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

Durąg, Zwierzewo, Idzbark, Stare Jabłonki.  

 W 2020 roku na pięciu boiskach sportowych (Zwierzewo, Turznica, Tyrowo, 

Smykówko, Idzbark) zostały przeprowadzone wiosenne i letnie specjalistyczne zabiegi 

renowacyjne. Ponadto na boisku w Turznicy zostały zmodernizowane szatnie dla 

zawodników i sędziów  w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową                       

w  Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020 r.” współfinansowanych                                

ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Na gminnym boisku                             

w Tyrowie został zainstalowany automatyczny system nawadniania murawy, zadanie 

zostało zrealizowane ze środków Gminy Ostróda.  

 

2. Kluby piłkarskie 

 W 2020 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.  

 

Nazwa Klubu Klasa rozgrywek 
Liczba drużyn 

młodzieżowych 

GLKS Szeląg Kormoran 

Zwierzewo 
Klasa Okręgowa 3 

LKS Płomień Turznica Klasa Okręgowa 3 

LKS Tyrowo Klasa „A” 0 

GKS Iskra Smykówko Klasa „A” 1 

GKS Mewa Smykowo Klasa „B” 0 
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 Cztery z wymienionych klubów (LKS Płomień Turznica, GLKS Szeląg Kormoran 

Zwierzewo, LKS Tyrowo, GKS Iskra Smykówko) w 2020 roku otrzymało dofinansowanie 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Klub” w kwocie 10 000,00 zł. 

 Gmina Ostróda przyznała trzem zawodnikom stypendia za wybitne osiągnięcia 

sportowe (udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy dziewcząt w tenisie ziemnym 

oraz występy w młodzieżowej reprezentacji piłki nożnej kobiet U-15, występy                                  

w młodzieżowej reprezentacji piłki nożnej chłopców U-17) 

 

3. Sport szkolny 

 

 W 2020 roku przeprowadzono łącznie tylko 3 turnieje w ramach 

współzawodnictwa szkół z terenu Gminy Ostróda z powodu pandemii Covid-19. Udało 

się przeprowadzić następujące zawody: 

 

- Mistrzostwa Gminy Ostróda w halowej piłce nożnej; 

- Mistrzostwa Gminy Ostróda w Piłce siatkowej; 

-        Mistrzostwa Gminy Ostróda w Dwa Ognie 

 

4. Szkolny Klub Sportowy 

 

 W ośmiu szkołach podstawowych na terenie Gminy Ostróda były prowadzone 

dodatkowe zajęcia dla uczniów danych placówek z zakresu aktywności fizycznej. Zajęcia  

realizowane były w ramach Programu "Szkolny Klub Sportowy", który jest nadzorowany 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Główne cele programu to: kształtowanie nawyku 

podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego                                      

i aktywnego stylu życia, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia 

dzieci i młodzieży. Dodatkowe zajęcia odbywały się w Szkołach Podstawowych                                

w Idzbarku, Samborowie, Pietrzwałdzie, Szyldaku, Durągu, Brzydowie, Lipowie i Tyrowie. 
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5. Organizacja imprez sportowych 

 

 W 2020 roku w Gminie Ostróda odbyło się kilka  imprez sportowo - rekreacyjnych 

skierowanych do mieszkańców naszej gminy: 

 

- Gminna Liga Halowa o Puchar Wójta Gminy Ostróda (190 uczestników); 

- Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda 

(70 uczestników); 

- „Sportowe Ferie” w Gminie Ostróda (60 uczestników); 

 

6. Sukcesy gminnych reprezentacji 

 

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

- I miejsce w Mistrzostwach Województwa WMZ LZS w halowej piłce nożnej kobiet 

- II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w strzelaniu z broni 

pneumatycznej 

- II miejsce Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn 

 

7. Gmina Ostróda - Piłkarski Samorząd Roku 

 

 Podczas Piłkarskiej Gali Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zostały 

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

trzeci rok z rzędu zajęła I miejsce. Ponadto nagrody indywidualne powędrowały do 

przedstawicieli LKS Płomień Turznica i LKS Tyrowo za zwycięstwa w kategoriach: „Postać 

Roku Klasy Okręgowej” oraz „Postać Roku A - klasy”.  
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8. Dofinansowania zewnętrzne 

 

 Gmina Ostróda w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - 

Sportowa Polska, edycja 2020 otrzymała dofinansowanie na budowę boisk 

wielofunkcyjnych w Lipowie, Tyrowie i Szyldaku. Inwestycja została dofinansowana                       

z Ministerstwa Sportu. Wartość dofinansowania opiewała na kwotę 951 900,00zł. 

 

 

 

 

 

 

 


