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1. WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY POZEZDRZE 

Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną, 
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
 Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy Pozezdrze, która rozpatruje i 
rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze swojego grona 
wybiera komisje stałe i doraźne.  
 W stosunkach publicznoprawnych gminę reprezentuje Wójt Gminy Pozezdrze, który wykonuje 
uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieżące 
sprawy gminy. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. 
Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą urzędu zajmuje się 
Sekretarz gminy, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową oraz realizacją budżetu 
realizuje Skarbnik gminy.  
  Zarówno w kadencji 2014-2018 jak i kolejnej 2018-2023 Wójtem Gminy Pozezdrze jest Bohdan 
Mohyła. W 2018 roku w związku z przejściem na emeryturę Sekretarza Gminy Krystyny Piotrowskiej, 
od 1 marca 2018 funkcję sekretarza sprawuje Agnieszka Wierzchowska.  

RADA GMINY  POZEZDRZE w LATACH 2014 – 2018  

Rada Gminy Pozezdrze na VII kadencję  (15 radnych), została wybrana  przez mieszkańców  gminy 

Pozezdrze w wyborach w dniu 16 listopada 2014r. Na pierwszej sesji, w dniu 1 grudnia 2014r., radni 

odebrali zaświadczenia  o wyborze na radnego Rady Gminy Pozezdrze i złożyli ślubowanie, tym samym  

przystąpili do wykonywania mandatu.  

Skład Rad Gminy Pozezdrze VII kadencja 

L.P Nazwisko i imię radnego 

1 Banaszak Marzena  

2 Cudowski Mirosław  

3 Fliszkiewicz Ewa 

4 Ginkowska Barbara  

5 Grabiński Maciej Tomasz  

6 Kaczorowski Marian  

7 Kołosińska Sylwia Lidia  

8 Krzyżewska Elżbieta  

9 Łabacz Ryszard  

10 Nowacka Katarzyna  

11 Olszewski Adam Karol  

12 Podpirka Renata  

13 Roch Paweł  

14 Sikorski Tomasz  

15 Żołondek Krystyna  

 

Skład Prezydium  Rady Gminy:  

Barbara Ginkowska – Przewodnicząca Rady Gminy  
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Elżbieta Krzyżewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  
Na I posiedzeniu sesji Rada Gminy powołała stałe komisje, ustaliła przedmiot ich  działania oraz  

dokonała wyboru składu komisji, które obradują przeciętnie 1 -2 razy w miesiącu.  

 
Składy komisji Rady Gminy Pozezdrze, powołane  w dniu 1 grudnia 2014r. 

 

Nazwa komisji 
 

Przewodniczący Członkowie 

 
Komisja Rewizyjna  

 
Paweł Roch 

Mirosław Cudowski 
Ryszard Łabacz  
Marzena Banaszak  
Sylwia Lidia Kołosińska  

 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska  

 
Elżbieta Krzyżewska 

Maciej Tomasz  Grabiński 
Tomasz Sikorski 
Marian Kaczorowski 
Adam Karol Olszewski  

Komisja Zdrowia Oświaty, Kultury  i  
Spraw Socjalnych  

 
Katarzyna Nowacka 

Ewa Fliszkiewicz  
Krystyna Żołondek 
Renata Podopirka 

Sesje Rady Gminy  odbywały się  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a ich przebieg był rejestrowany  

i archiwizowany na nośnikach CD przez pracownika  Biura Rady. Od początku kadencji rady do końca 

kadencji 2018r. Rada Gminy Pozezdrze na 40 sesjach podjęła ogółem 252 uchwały. W roku 

sprawozdawczym podjęto i poddano realizacji łącznie 81 uchwał, wśród których dziewięć dotyczyło 

zmian budżetowych. Uchwały Rady Gminy, protokoły z sesji oraz inne informacje były regularnie 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Pozezdrza. Ponadto pracownik Biura Rady  

przekazywał w formie  elektronicznej do Dziennika Urzędowego  Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego  te uchwały, które stanowią akty prawa miejscowego. Publikacja elektroniczna umożliwia 

dostęp mieszkańców do aktów  prawnych tworzonych przez organ stanowiący i kontrolny jakim jest 

Rada Gminy, dodatkowo prowadzone są rejestry podjętych uchwał. Dokumentacja znajdująca się w 

Biurze Rady jest zaliczana do kategorii A czyli okres jej przechowywania to 100 lat w archiwum 

zakładowym.   

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY POZEZDRZE. 

Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych gminy  określają Statuty Sołectw.  

SOŁECTWO Sołtysi wybrani w wyborach powszechnych na okres 4 lat 

1. Przytuły Bogumił Turek 

2. Kolonia Pozezdrze Helena Grabińska 

3. Pieczarki Ryszard Banaszak 

4. Krzywińskie Jan Krupa 

5. Stręgielek Andrzej Biłyj 

6. Harsz Stanisław Borysiewicz 

7. Jakunówko Ilona Roch 

8. Kuty Krystyna Żołondek 

9. Gębałka Dorota Derewecka 

10. Piłaki Wielkie Władysław Melnyk 

11. Radziszewo Alina Wysoczarska (do 26.08.2016r.), Edyta Gromadowska 

12. Przerwanki Andrzej Romejko 

13. Wyłudy Halina Łopaćkyj 

14. Pozezdrze Józef Zalewski 
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Obsługę  organizacyjną organów jednostek sprawuje referat organizacyjny w zakresie  

prowadzenia dokumentacji z działalności tych jednostek, uczestnicząc w zebraniach mieszkańców 

i sprawozdawczo – wyborczych  organów jednostek pomocniczych.  Co roku  organizowane są 

zebrania Wójta Gminy Pozezdrze z sołtysami, na których są omawiane  sprawy bieżące gminy,  w 

roku 2018 odbyły się 3 takie spotkania. Sołectwa gminy Pozezdrze co roku  podejmują wnioski oraz 

uchwały w sprawie realizacji funduszu sołeckiego współpracując z pracownikami gminy przy 

realizacji funduszu.  

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY  
 
Nieposiadające osobowości prawnej – jednostki budżetowe 
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu 
- Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu 
 
Samorządowe instytucje kultury 
- Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu  
 
Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy  
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Pozezdrzu 
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2. SPRAWY SPOŁECZNE 
2.1. DEMOGRAFIA 

Na terenie Gminy Pozezdrze mieszka 3 315 osób (stan na 31 grudnia 2018 r.). Liczba mieszkańców na 

przestrzeni ostatnich trzech lat systematycznie się zmniejsza (różnica pomiędzy stanem z roku 2016 a 

stanem z roku 2018 wynosi 52 osoby).  

Liczba ludności w Gminie Pozezdrze w latach 2016 - 2018 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Sołectwa 3367 3362 3315 

Gębałka 85 83 71 

Harsz 446 444 441 

Jakunówko 211 203 202 

Kolonia Pozezdrze 194 193 200 

Krzywińskie 69 69 66 

Kuty 149 149 144 

Pieczarki 175 181 179 

Piłaki Wielkie 120 123 121 

Pozezdrze 1191 1186 1174 

Przerwanki 100 105 103 

Przytuły 72 68 65 

Radziszewo 253 254 255 

Stręgielek 164 168 159 

Wyłudy 138 136 135 

 

Liczba ludności w Gminie Pozezdrze z podziałem na płeć 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Gmina Pozezdrze 1666 1701 1670 1692 1653 1662 

Ogółem: 3367 3362 3315 

 

Przyrost naturalny w Gminie Pozezdrze w latach 2016 - 2018 

 2016 2017 2018 

Urodzenia 38 32 34 

Zgony 38 43 41 

Przyrost naturalny ----------------- - 11 - 7 

 

Liczba zameldowań i wymeldowań w latach 2016 - 2018 

 2016 2017 2018 

zameldowania 85 94 110 

wymeldowania 86 118 168 

 

W okresie ostatnich 3 lat Gmina Pozezdrze notuje ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo 

migracji wewnętrznej  (stosunek zameldowań do wymeldowań). Według danych na koniec 2018 roku 

średni wiek mieszkańców wynosił 41 lat, natomiast grupa wiekowa mieszkańców gminy kształtowała 

się następująco:  
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• Liczba osób w wieku < 18 lat : 588 

• Liczba osób w wieku > 18 lat: 2727 

• Liczba osób w wieku do 6 lat: 221 

• Liczba osób w wieku 7-15 lat: 295 

• Liczba osób w wieku 16-19 lat: 143 

• Liczba osób w wieku > 60 lat: 786 

 

W omawianym okresie liczba mężczyzn na terenie gminy nieznacznie przewyższała liczbę kobiet i na 

koniec 2018 roku wynosiła odpowiednio:  

• Mężczyzn – 1662 

• Kobiet - 1653 

 

Zadania realizowane w zakresie dowodów osobistych w Gminie Pozezdrze w latach 2016-2018 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba wydanych 
dowodów osobistych 

261 551 352 

 

2.2. URZĄD STANU CYWILNEGO 

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, 
które nastąpiły na terenie gminy Pozezdrze. Od 1 marca 2015r. rejestracji dokonuje się w Rejestrze 
Stanu Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego jest prowadzony w Bazie 
Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego zastępca. Odpisy aktów stanu cywilnego 
oraz zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu 
dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli przeniesienia z wersji papierowej do Rejestru Stanu 
Cywilnego aktu. 

Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza lokalem urzędu stanu 
cywilnego na terenie gminy Pozezdrze. Gmina stanowi bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego. Za 
przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC pobiera się dodatkową 
opłatę w wysokości 1 000,00 zł – jest to dochód gminy. W roku 2018 nie udzielono takich ślubów. 
 

Zadania  zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu w roku 2018 
 

Rodzaj zadania  
 

2018 rok 

Rejestracja aktów urodzeń  
 

0 

Rejestracja aktów zgonu 
 

16 

Rejestracja aktów małżeństw 
 

12 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
 

10 

Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i 
nazwiska 
 

1 
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Transkrypcja i odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego 
 

9 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 
 

268 

Migracja  aktów stanu  cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego 
  

198 

Organizacja uroczystości z okazji 100  rocznicy urodzenia 
mieszkańców naszej gminy  
 

0 

Organizacja  uroczystości Jubileuszy Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego – liczba par małżeńskich 

2 

 
Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez 

administrację rządową. Dodatkowo Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości związane z 
Jubileuszami Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystości te organizowane są razy w roku i cieszą 
się dużą sympatią Jubilatów oraz ich rodzin. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilaci otrzymują 
odznaczenia "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawane przez Prezydenta RP. Medale są 
przyznawane z okazji 50, 60, 65 i 70 rocznicy zawarcia małżeństwa tylko raz. 
  Wójt oraz pracownicy USC odwiedzają z życzeniami również  tych mieszkańców gminy 
Pozezdrze, którzy ukończyli 100 lat. 

 

2.3. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

W roku 2018 współpraca z organizacjami pozarządowymi była  realizowana przede wszystkim poprzez: 
zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie jego  realizacji. Gmina Pozezdrze realizowała także współpracę z organizacjami 
pozarządowymi  w formie pozafinansowej w zakresie: wzajemnego informowania się o planowanych 
kierunkach działalności, współdziałania poprzez: 

a) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

b) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora 
prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, o możliwościach uczestnictwa w 
szkoleniach dedykowanych organizacjom pozarządowym 

c) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach 
internetowych Urzędu, 

d) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć np.: organizacja imprez kulturalno-promocyjnych 
dotyczących Gminy, współorganizowanie konferencji, forum, szkoleń itp. 

e) udostępnianiu pomieszczeń, sali konferencyjnej na spotkania i szkolenia. 
W programie współpracy zaplanowano, że w roku 2018  priorytetowe obszary współpracy obejmować 

będą sferę zadań z zakresu: 

1) Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  
Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze (kwota 1000,-zł) 

2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych 

projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną, (kwota 1000,-zł) 

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. (kwota 18.000,-zł) 
a) zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki 

uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
b) zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki 

uzależnień. 
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4) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w 
zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
(kwota 2.000,-zł)  

Zarządzeniem Nr 57/18 z dnia 11.04.2018 r. ogłoszono otwarty konkurs  na realizację zadań 
publicznych Gminy, w ramach którego do dyspozycji organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 
20.000,00 zł. Informacja o ogłoszonym konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Gminy, 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe/konkursy, a także na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu. W ramach ogłoszonego konkursu na cztery zadania wpłynęły 
3 oferty. Nie wpłynęła oferta na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
Zadanie -  Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców gminy Pozezdrze. Pozostałe 
oferty zostały rozpatrzone pozytywnie. Z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego do realizacji zadania – Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych 
imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną, wybrano 
ofertę Stowarzyszenia Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sapiny”. Z zakresu  przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym: Zadanie – zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci i 
młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień -wybrano ofertę Fundacji 3D Dla Dobra 
Dzieci oraz do realizacji zadania: Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 
szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, wybrano ofertę Ludowego 
Klubu Sportowego  „Amators” Pozezdrze.  

Na Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r. , w ramach otwartego konkursu 
na realizację zadania z zakresu Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust 3 w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, wybrano Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny w Gołdapi. Na 
zadanie pn. „Konkurs grantowy- Działaj Lokalnie 2018”, przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. 

W ramach własnej inicjatywy (art. 19a) do Wójta Gminy wpłynął jeden wniosek  złożony przez Ludowy 
Klub Sportowy  „Amators” w Pozezdrzu na realizację zadania pn. „II Integracyjny Turniej Bocci oraz 
Turniej Badmintona w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę na realizację zadania. Otrzymana kwota wynosiła1.000,00 
zł.  

 

2.4. OCHRONA ZDROWIA 

2.4.1. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pozezdrzu w roku 2018 spotkała się 
15 razy. Członkowie komisji w liczbie 6 osób zostali przeszkoleni wspólnie z GKRPA w Kruklankach. 
Szkolenie kosztowało 900,00 zł. Na działalność komisji wydano 16 566,70 zł.  Wpływy z zezwoleń na 
alkohol w 2018 roku wynosiły 50 597,60 zł, wydatkowano 42 360,07 zł. 

W ramach działalności profilaktyczno-edukacyjnej udzielono dofinansowania do szkolnych 
warsztatów profilaktycznych w kwocie 2100,00 zł oraz warsztatów w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
kwocie 599,94 zł. Dodatkowo na zajęcia sportowe oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży z elementami 
profilaktyki uzależnień wydatkowano łącznie 18.000,00zł.  

GKRPA skierowała 2 osoby na leczenie odwykowe. Opłata sądowa oraz opinia biegłych kosztowała 
844, 00 zł. Z 4 osobami przeprowadzono rozmowy tj. z 2 osobami uzależnionymi oraz 2 członkami ich 
rodzin. 
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2.4.2. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I/LUB PODAWANIE NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH  
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych w placówkach 

detalicznych i gastronomicznych oraz pobieranie opłat za korzystanie z tych zezwoleń regulują przepisy 

ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zgodnie z ustawą, limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pozezdrze ustalane są uchwałą Rady Gminy 

Pozezdrze. Rada Gminy Pozezdrze dnia 4 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXXVII/232/18 w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pozezdrze. 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku wynosiła: 

1) poza miejscem sprzedaży: 

➢ zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa (A) – 16, 

➢ zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa (B) – 15, 

➢ zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu (C) – 14. 

2) w miejscu sprzedaży: 

➢ zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa (A) – 14, 

➢ zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa (B) – 2, 

➢ zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu (C) – 0. 

 

2.5. POMOC SPOŁECZNA  

2.5.1. DZIAŁALNOŚĆ I FINANSE GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu pomocą w 2018 roku objął 257 osób. Głównym 

powodem przyznania pomocy było bezrobocie i ubóstwo. Główną formą pomocy jest praca 

socjalna, poradnictwo socjalne i zawodowo-rodzinnego. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w praca socjalna na co dzień sprowadza się do załatwiania spraw urzędowych, reprezentowania 

klienta w urzędach, poradnictwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki nad 

dziećmi, pomocy w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów np. do dodatku mieszkaniowego, 

zasiłków rodzinnych, stypendium, pomocy w znalezieniu pracy (kontakt z PUP oraz pracodawcami), 

pomocy w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, wsparcia moralnego, psychicznego, 

motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do podjęcia zatrudnienia. 

Część klientów pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Niezaradność rodziny w opiece i wychowywaniu dzieci najczęściej łączy się z takimi dysfunkcjami 

jak uzależnienia, przemoc domowa, problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich, małżeńskich i 

zawodowych. Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we 

współżyciu z ludźmi, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami 

wychowawczymi w środowisku rodzinnym oraz trudnościami finansowymi spowodowanymi 

bezrobociem. 

Budżet ośrodka wyniósł ogółem 4.538.950,00 zł.  w tym środki własne 583.017,67 zł  ( 14,70% 
całości budżetu ) 

Lp. Rodzaj zadania w 2018 roku Kwota w zł 

1 Zadania z pomocy społecznej 760.663,70 zł 
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2 Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

oraz koszty obsługi 

1.410.308,84 

 

3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych 13.212,35 

4 Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi 2.103.044,41 

5 Dodatki mieszkaniowe 63.220,67 

6 Asystent rodziny 26.960,79 

7 Karta Dużej Rodziny 27,34 

8 Rodziny zastępcze 27.651,90 

9 Świadczenie „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi 113.010,00 

10 Stypendium szkolne 20.850,00 

 

Budżet Ośrodka w podziale na środki dotacji Wojewody oraz środki własne gminy: 

DOTACJA: 
Rozdział 85213 § 2010 ( składki na ubezpieczenie zdrowotne od św. rodzinnych ) – 13.325,00 zł 

Rozdział 85213 § 2030 ( składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych ) – 4.482,61 zł 

Rozdział 85214 § 2030 ( zasiłki okresowe )  - 18.798,68 zł 

Rozdział 85216 § 2030 ( zasiłki stałe )   - 52.912,16 zł 

Rozdział 85219 § 2030 ( utrzymanie Ośrodka )  - 90.270,00 zł 

Rozdział 85230 § 2030 ( Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 120.000,00 zł 

Rozdział 85415 § 2030  ( Stypendium szkolne ) – 20.850,00 zł 

Rozdział 85501 § 2060 ( Świadczenie wychowawcze 500+) – 2.103.044,41 zł 

Rozdział 85502 § 2010 ( Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ) – 1.410.308,84 zł 

Rozdział 85503 § 2010 ( Karta Dużej Rodziny )  - 27,34 zł 

Rozdział 85504 § 2030 ( asystent rodziny )   - 9016,00 zł 

Rozdział 85504 § 2010 ( świadczenia Dobry Start ) – 113.010,00 zł 

 

ŚRODKI WŁASNE: 
Rozdział 85202 ( Domy Pomocy Społecznej )  - 12.741,81 zł 

Rozdział 85203 ( Ośrodki Wsparcia )  - 9.744,00 zł 

Rozdział 85214  ( zasiłki celowe )  - 9.000,00 zł 

Rozdział 85215 ( dodatki mieszkaniowe )  - 63.220,67 zł 

Rozdział 85219  ( utrzymanie Ośrodka )  -  245.413,76 zł 

Rozdział 85228 ( usługi opiekuńcze )  - 58.300,74 zł 

Rozdział 85230  ( Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 30.000,00 zł 

Rozdział 85504  ( asystent rodziny )   - 17.944,79 zł 

Rozdział 85508 ( piecza zastępcza ) – 27.651,90 zł 

 

2.5.2. ZADANIA WŁASNE GMINY (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej) 

Zadaniami własnymi gminy o charakterze obligatoryjnym są:  

• Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka.  
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• Sporządzanie  oceny zasobów pomocy społecznej. 

• Udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. W 2018 r. mieliśmy dwie osoby bezdomne. Jedna przebywa w Schronisku 

Monar-Markot w Ełku a druga przebywa w pustostanie na terenie Pozezdrza. Na podstawie 

decyzji wydanej przez GOPS kosztu udzielenia schronienia i pobytu osoby bezdomnej w 

ośrodku dla osób bezdomnych wyniosły w 2018 r. 9.744 zł z czego 50% zwróciła osoba 

bezdomna. Natomiast osoba przebywająca w Pozezdrzu nie wyraziła zgody na skierowanie do 

schroniska. Mamy podpisane porozumienie ze schroniskiem Caritas Diecezji Ełckiej na 

zapewnienie miejsca osobie bezdomnej z terenu Gminy Pozezdrze. W Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Pozezdrzu realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 

porozumieniu Caritas Diecezji Ełckiej a Parafią w Pozezdrzu. W 2018r. z programu pomocowego 

FEAD skorzystało 69 rodzin z Gminy Pozezdrze w tym 155 osób. Ze względu na brak punktu 

wydawania posiłków dla   innych osób niż uczniowie szkół,  posiłki nie są przyznawane, 

natomiast udzielane są zasiłki celowe na zakup żywności w ramach wieloletniego program 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020.  W 2018r. powyższe świadczenia zostały przyznane 97 rodzinom na kwotę  

150.000 zł. z tego 120.000 zł. z dotacji  i 30.000 zł. ze środków własnych. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe GOPS przyznaje i wypłaca 

wszystkim osobom kwalifikującym się do w/w pomocy. Są one przyznawane głównie z powodu 

bezrobocia. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje tutejszy Ośrodek zasiłki 

okresowe  wypłacane są w kwocie 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem 

osoby w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej. Środki finansowe  na wypłatę zasiłków 

okresowych pochodzą z dotacji Wojewody. Z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy nie 

ma możliwości wypłaty zasiłków w wyższej wysokości (powyżej 50% różnicy). W roku 2018 z tej 

formy pomocy skorzystało 11 rodzin na łączną kwotę 27.798,62 zł. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Zasiłki celowe Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pozezdrzu przyznaje i wypłaca  z budżetu gminy. Zasiłki celowe przyznano 23 

osobom  na  kwotę 9.000,00 zł. Zasiłki celowe w większości były wydawane w formie pieniężnej 

z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, odzieży i opału. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego. Nie wypłacono zasiłków celowych w takiej formie. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Ze względu na brak zapotrzebowania w  2018 r. ta 

forma pomocy nie była udzielana. Jednak dodatkowo  Ośrodek potwierdzał prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni. 

Wydano w tej sprawie 7 decyzji.  

• Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego. Nie wypłacono zasiłków 

celowych w takiej formie. 

• Opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z 

zatrudnienia  w związku z koniecznością sprawowania  bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodzin oraz wspólnie nie zamieszkującą matką, 

ojcem lub rodzeństwem. Nie było zapotrzebowania na taką formę pomocy. 
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• Praca socjalna. Praca socjalna ma na celu lepszą adaptację osób, rodzin i grup społecznych w 

ich środowisku życia. Skierowana jest głównie na ludzi o szczególnie obniżonych możliwościach 

samodzielnego dawania sobie rady w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych np. 

chorobą, bezrobociem, patologią społeczną, obniżoną sprawnością psychofizyczną ze względu 

na wiek. W Ośrodku  praca socjalna na co dzień sprowadza się do załatwiania spraw 

urzędowych, reprezentowania klienta w urzędach, poradnictwa w zakresie prowadzenia 

gospodarstwa domowego i opieki nad dziećmi, pomocy w kompletowaniu i wypełnianiu 

dokumentów np. do dodatku mieszkaniowego, zasiłków rodzinnych, stypendium, pomocy w 

znalezieniu pracy (kontakt z PUP oraz pracodawcami), pomocy w zdobyciu nowych kwalifikacji 

zawodowych, wsparcia moralnego, psychicznego, motywowania do podjęcia leczenia 

odwykowego, motywowanie do podjęcia zatrudnienia poprzez m. in. zawieranie kontraktów 

socjalnych. W 2018r. pracę socjalną przeprowadzono w 78 rodzinami. Pracownicy Ośrodka 

współpracują z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działania są 

ukierunkowane przede wszystkim na profilaktykę dzieci i młodzieży, edukację dorosłych, 

kierowanie na leczenie odwykowe.  

• Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  w miejscu 

zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. W 2018 r. GOPS  zatrudniał opiekunkę na umowę o pracę na pól etatu, później 

zwiększono etat do ¾.  Świadczono usługi opiekuńcze dla 5 osób. Koszt świadczenia usług 

opiekuńczych w 2018r. wyniósł 58.300,74 zł. Nie świadczono usług specjalistycznych, ponieważ 

nie było takiego zapotrzebowania.  

• Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Kierownik ośrodka  wystąpił 

z wnioskiem do Wójta Gminy Pozezdrze, o konieczności utworzenia mieszkania chronionego. 

Gmina Pozezdrze posiada lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który można 

przeznaczyć na prowadzenie mieszkania chronionego. Lokal wymaga remontu  ze względu na 

bardzo zły stan techniczny a to wymaga dużych nakładów finansowych. Znaczącym jest fakt, że 

potrzeby w tym zakresie nie występowały i nie występują, nie wpłynął żaden wniosek o 

przyznanie takiej formy pomocy. Z rozeznania środowiska wynika również, że na terenie naszej 

gminy nie przebywają osoby, którym udzielenie takiej formy pomocy byłaby niezbędne. 

Jednakże gmina ma obowiązek podjęcia działań, aby takie miejsce w mieszkaniu chronionym 

zapewnić osobie wymagającej tej formy pomocy.  

• Dożywianie dzieci. Ta forma pomocy udzielana jest głównie uczniom szkół podstawowych i 

gimnazjum i w niewielu przypadkach uczniom szkół ponadgimnazjalnych w postaci zakupu 

posiłków. Posiłki wydawane są w szkołach. Z dożywiania korzystali głównie uczniowie 

pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na 

osobę nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej. W szkołach w 2018r. dożywianiem zostało objętych 89 uczniów oraz 1 uczeń z puli 

dyrektora. Na posiłki  uczniów w 2018 r. wydano kwotę 62791 zł z tego z budżetu gminy 16.239 

zł. z budżetu Wojewody  46.552 zł. 

• Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. W 2018 roku nie udzielono pomocy w 

takiej formie mimo, iż wpłynął wniosek do GOPS o zwrot kosztów pochówku osoby ostatnio 

zameldowanej na terenie Gminy Pozezdrze. Kierownik GOPS odmówił zwrotu kosztów tego 

świadczenia, ze względu na fakt, iż osoba zmarła od wielu lat nie mieszkała na terenie naszej 

gminy, nie była osoba bezdomną oraz przebywała od wielu lat w miejscowości w której zmarła, 

a zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny miejscem zamieszkania 
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osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

• Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 

2018 r. GOPS w Pozezdrzu  do Domu Pomocy Społecznej skierował dwie osoby, w tym jedno 

dziecko. Pozostałe osoby przebywały w domach pomocy społecznej umieszczone w latach 

ubiegłych. Jedna osoba zmarła. W 2018 r. GOPS  opłacał pobyt za 6 osób. Ogólny koszt  pobytu 

tych osób w 2018r. wyniósł  121.741,81 zł. – są to środki własne gminy.  

• Pomoc osobom mającym trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z Zakładu 

Karnego.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu  w  2018r.  nie udzielił takiej formy 

pomocy ze względu na brak wniosków. 

• Sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie również w 

formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Ośrodek 

sporządzał i przekazywał sprawozdania do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie zarówno w 

formie papierowej jak i elektronicznej z POMOSTU za pośrednictwem aplikacji CAS. 

• Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie 

pracowników. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu została powołany w dniu 

21.02.1990 r. Na utrzymanie Ośrodka w 2018 r.  przeznaczono kwotę 335.683,76 zł z czego 

otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wys. 90.270 zł. pozostała kwota tj. 245.413,76 zł 

pochodziła z budżetu  gminy. Kadrę Ośrodka realizującego zadania z pomocy społecznej w 2018 

r. stanowił kierownik/ p.o. kierownika, główny księgowy, dwóch pracowników socjalnych. Z tych 

środków pokrywane były wynagrodzenia od umów zlecenie; dla informatyka, IDO, osoby 

realizującej zadania w okresie zasiłkowym z funduszu alimentacyjnego podczas nieobecności 

pracownika świadczeń rodzinnych (długoterminowe zwolnienie lekarskie). Pozostali 

pracownicy tj. starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

starszy referent do spraw świadczeń wychowawczych, asystent rodziny, opiekunka 

środowiskowa, pracownicy na zastępstwo, finansowani byli ze środków finansowych 

wykazanych w budżecie oddzielnie przy każdym zadaniu. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.  W 2018 r. z pomocy w formie zasiłków stałych 

skorzystało 11 osób, na łączną kwotę 52.912,16 zł.  Całość zadania pokrywana jest ze środków 

Wojewody. 

• Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne  jest zadaniem własnym gminy dotowanym przez Wojewodę. W 2018 r. z  tej  formy 

pomocy skorzystało 10 osób na łączną kwotę 4.482,61 zł.   

2.5.3. POZOSTAŁE ZADANIA WŁASNE GMINY (ART. 17 UST. 2 USTAWY O 

POMOCY SPOŁECZNEJ) 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych. W 2018 r. wypłacono 3 specjalne 

zasiłki celowe 2 rodzinom na kwotę  2.600 zł. 

• Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze. Ta forma pomocy nie była  udzielana  ze względu na brak 

wniosków. 

• Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 

zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. W 2018 r. na terenie 

gminy Pozezdrze nie funkcjonowały Domy Pomocy Społecznej oraz ośrodki wsparcia. 
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Najbliższym DPS  o zasięgu powiatowym jest Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie. 

• Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym realizacja programów osłonowych. Uchwałą Nr XXX/168/17 Rady 

Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. uchwalono Gminny Program Wspierania 

Rodziny  dla  Gminy Pozezdrze na lata 2017-2020. W ramach Resortowego programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok 2018 –„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej” zatrudniono również asystenta rodziny, który w 2018 roku objął asystenturą 

8 rodzin, w tym 20 dzieci. Formą zatrudnienia była umowa o pracę na czas określony w części 

refundowana ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie. Całkowity koszt asystenta 

rodziny to 32.835,22 zł z czego środki w wysokości 9.016,00 zł. na ten cel pozyskaliśmy od 

Wojewody, refundacja z Urzędu Pracy w Węgorzewie wyniosła 5.874,43 zła  wkładem własnym 

była kwota 17.944,79  zł. Uchwałą nr XVIII/98/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 

2016 r. uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.  W ramach tego programu w celu ściślejszej 

współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołano Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny. W skład tego zespołu wchodzą: pielęgniarki, pedagog szkolny, nauczyciel, 

policjanci (dzielnicowy), pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownik PCPR, koordynator 

oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie 

tego zespołu zostali przeszkoleni. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu prowadzi Ośrodek 

jako dodatkowe zadanie  bezkosztowo. 

• Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu utrzymuje 

stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgorzewie. Współpraca polega na aktywizacji 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy, będących w wieku aktywności zawodowej i 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności osób długotrwale 

bezrobotnych. Rozpowszechniamy informację i oferty pracy przekazywanych przez Urząd Pracy. 

2.5.4. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

• Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2018 ta forma pomocy nie była udzielana za 

względu na brak potrzeb.  

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną. Nie udzielono  tej formy pomocy ponieważ nie było takiego 

zapotrzebowania.  

• Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Powiat Węgorzewski realizuje to zadanie. W 2018r. 3 osoby z 

terenu naszej gminy dojeżdżały na zajęcia w tej placówce.  

• Realizacja zadań wynikających z rządowego programów pomocy społecznej mających na celu  

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalnego wsparcia. W 

zakresie tego zadania GOPS w Pozezdrzu realizuje  wieloletni program wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W 

2018r. na realizację programu wydano łącznie kwotę 150.000 zł. z tego 120.000 zł. z budżetu 

Wojewody a 30.000 zł. z budżetu gminy. W ramach programu prowadzone jest dożywianie 
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dzieci w szkołach, przyznawane są zasiłki celowe na żywność oraz pomoc w postaci talonów na 

zakup żywności.  

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a GOPS  w roku 2018 nie 

udzielał tej formy pomocy ze względu na brak potrzeb oraz wniosków w tym zakresie. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. GOPS  w roku 2018 nie udzielał tej formy pomocy ze 

względu na brak potrzeb oraz wniosków w tym zakresie. 

• Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Nie udzielano tej formy pomocy ze 

względu na brak wniosków w tym zakresie. 

 

2.5.5. REALIZOWANE PROJEKTY 
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pozezdrzu przystąpił do projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. Wnioskodawcą projektu jest Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Olsztynie. Udział w 

projekcie wzięło 26 osób z terenu naszej gminy w wieku 15-64 lat zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego, w tym: osoby bezrobotne z III profilu; osoby niepełnosprawne; bierne 

zawodowo. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem 

ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form 

wsparcia nastawianych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej. Każdy 

z przystępujących do projektu sam wybrał sobie rodzaj szkolenia pod czujnym okiem trenerów tj. 

doradcy zawodowego oraz psychologa. Początkowo w projekcie udział wzięło 26 osób. Pod koniec roku 

zostały 23 osoby. Projekt zaczął się w lipcu 2018 roku i planowany był na ok 1 rok. Najpopularniejszą 

formą szkolenia okazał się kurs prawa jazdy.  W listopadzie 2018 rok przystąpiliśmy do dwóch kolejnych 

projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą „Czas na zmiany” oraz „Razem 

możemy wszystko”. W grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu złożył wniosek na 

projekt konkursowy w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019 r. 

Priorytetem wskazanym we wniosku ma być poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług 

świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Chcielibyśmy skorzystać 

tu ze wsparcia terapeuty ds. przemocy, pomocy prawnej i psychologicznej dla ofiar przemocy. W roku 

2019 zamierzamy przystąpić do programu „Teleopieka” współfinansowanego w 50 % w pierwszym roku 

funkcjonowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Jest to pomoc osobom 

starszym po 60 roku życia w postaci tzw. „Przycisku życia”. 

 

2.5.6. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY  

Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wspierania rodzin, które przeżywają 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.).  W 

dniu 23 października 2017 r uchwałą Nr XXX/168/17 Rady Gminy w Pozezdrzu  uchwalono Gminny 

Program Wspierania Rodziny  dla  Gminy Pozezdrze na lata 2017-2020. 

Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy działania realizowane przez samorząd gminny to: 
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1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

    a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz     

        dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

     b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

     c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

      a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

      b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

      c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 

ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

7)  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

8)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu 

nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 

miesięcy. 

Stosownie do art.179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do 

31 marca każdego roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacja zadań. 

GOPS jako jednostka wyznaczona do realizacji tego zadania zatrudnia asystenta rodziny. Na 

podstawie „Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018 r” wznowionego 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pozezdrzu otrzymał dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. W 2018 r. asystent 

zatrudniony był na cały etat na 11 miesięcy. Część kosztów zatrudnienia asystenta rodziny pokrywane 

były ze środków Wojewody w wysokości 9.016, 00 zł oraz 3.546,00 zł ze środków z Funduszu Pracy 

( środki z FP nie zostały wykorzystane ze względu na brak zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Pozostałą kwotę dofinansowania pochodziła z 

Urzędu Pracy oraz ze środków własnych. Całkowity koszt zatrudnienia asystenta rodziny wynosił 

32.835,22 zł. Praca asystenta rodziny ma na  celu pomóc rodzinom przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ich przezwyciężaniu. Pracownicy socjalni na 

podstawie rozeznania środowiska oraz diagnozy potrzeb  w tym zakresie zakwalifikowali 8 rodzin o 

liczbie osób w rodzinie 29, w tym dzieci 20 z terenu gminy Pozezdrze do objęcia asystenturą. Do 

najczęstszych problemów, z którymi borykają się rodziny zakwalifikowane można wymienić trudną 

sytuację materialno-bytową, brak wzajemnej komunikacji w relacjach rodzice-dzieci, brak wspólnie 

spędzanego czasu rodziców z dziećmi, brak porozumiewania się rodziców i dzieci w sytuacji konfliktu. 

Do roli asystenta rodziny należały działania  prowadzone w kierunku   poprawy funkcjonowania rodziny 

zarówno w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, relacji rodzice-dzieci, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, prawidłowym gospodarowaniem budżetem domowym. Asystent wspierał rodziny poprzez 

indywidualne konsultacje i rozmowy prowadzące do poprawienia wzajemnych stosunków między 
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rodzicami a dziećmi, motywował do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Do form wsparcia 

należało również sporządzanie wspólnie z rodziną i wdrożenie rozkładu stałych czynności 

utrzymujących porządek w mieszkaniu, a także rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami 

na temat problemów dzieci w nauce. Rolą asystenta było także umożliwienie porozumienia się rodziców 

z dziećmi w drodze dialogu , również skłonienie rodziców i dzieci do wzajemnych rozmów w sytuacji 

konfliktu umożliwiających porozumiewanie się stron bez pomocy osób z zewnątrz. Rezultatem 

powyższych działań była  poprawa  funkcjonowania rodzin zakwalifikowanych do tej formy pomocy, lecz 

żeby osiągnąć całkowity cel w tej pracy asystent powinien pracować z  rodzinami przez dłuższy okres. 

Dlatego niezbędna jest kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny. Od czerwca 2018 roku GOPS przy 

współpracy z Instytutem Badawczo – Szkoleniowym w Olsztynie realizuje projekt współfinansowany ze 

środków unii europejskiej „Pomosty do kariery”. Trzy rodziny objęte asystenturą realizowały ten projekt 

podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe.  

W 2018 roku asystent rodziny uczestniczył w szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje zawodowe: 

• „Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym”. 

• „Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania świadczeń z trybie 

postępowania administracyjnego związane z praca socjalną.” 

• „Wydawanie decyzji w sprawach dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych po 

nowelizacji”. 

• „Nowe kompetencje samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3.” 

• „Narkotyki a dopalacze – profilaktyka i przeciwdziałanie w środowisku lokalnym”. 

• „Obsługa systemu EZD”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu współfinansował pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej 

oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 27.651,90 zł. 

 

2.5.7.  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE  

W ramach prac zespołu udzielono następującej pomocy: 

1) informowania i kierowania do terapeuty w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds 
Uzależnień w Pozezdrzu oraz motywowanie do korzystania z pomocy terapeuty  

2) motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc 

3) informowania osób pokrzywdzonych o możliwości złożenia wniosku oraz kierowanie na 
leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub w razie 
konieczności wystąpienie z wnioskiem o skierowanie na przymusowe leczenie do GKRPA 

4) pracy socjalnej organizowanej przez pracowników socjalnych GOPS-u w Pozezdrzu 
5) tworzenia indywidualnego planu pomocy dla osoby doznającej przemocy, który ma na celu 

poprawę sytuacji życiowej tej osoby/całej rodziny 
6) rozeznania sytuacji szkolnej i opiekuńczej dzieci w stosunku, co do których istnieje podejrzenie 

stosowania przemocy 
7) rozmowy  ze sprawcą przemocy nadużywającym alkoholu na temat negatywnych skutków 

zdrowotnych nadużywania alkoholu 
8) pouczenia o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy oraz informowanie o 

możliwości złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się 
nad rodziną. 



17 
 

9) comiesięcznego monitoringu wspólnie z dzielnicowym  poprzez wizyty w środowisku. 
 

W 2018 roku 14 rodzin było objętych procedurą „Niebieskiej Karty” (11 spraw wszczęto a 
kontynuowano prowadzenie 3 NK z poprzedniego roku). Odbyły się 4 spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego, a 48 spotkań grup roboczych. Zakończono 4 NK. 

 
 

2.6. EDUKACJA  

2.6.1. PLACÓWKI OŚWIATOWE I KADRA PEDAGOGICZNA 

Prowadzenie szkół podstawowych jest zadaniem własnym gminy. Na terenie gminy Pozezdrze w 2018 

roku istniał jeden obwód szkolny obejmujący wszystkie miejscowości w gminie Pozezdrze. Szkoła 

Podstawowa w Pozezdrzu od 1 września 2018 roku funkcjonuje w jednym budynku zlokalizowanym 

przy ul. 1 Maja 1B. W 2018 roku uzyskano dofinansowanie ze środków  zewnętrznych na rozbudowę 

budynku o jedno skrzydło, mieszczące 4 klasopracownie, bibliotekę z czytelnią, świetlicę i szatnię. 

Obecnie trwają prace budowlane, przewidywany termin zakończenia budowy to IV kwartał 2020 rok.  

Dane i wskaźniki w ostatnich 3 latach szkolnych (stan na 30 września każdego roku) 

 

Powyższe wskaźniki dowodzą, iż przy mniejszej liczbie uczniów w porównaniu do lat poprzednich, 

zatrudnienie kadry pedagogicznej w roku 2018 widocznie zmalało. Zmniejszenie liczby etatów 

pedagogicznych pozwolił na wzrost wskaźnika ilości uczniów na etat nauczycielski, który świadczy o 

efektywności wykorzystania czasu pracy nauczyciela. To ten wskaźnik oraz ilość uczniów w oddziałach 

mają bezpośredni wpływ na ponoszone koszty oświaty w naszej gminie. 

 

2.6.2. STYPENDIA I POMOC MATERIALNA  

Pomoc w formie stypendium szkolnego przyznawana jest na dany rok szkolny, na wniosek rodzica, 

prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły oraz urzędu. Stypendium szkolne może 

zostać przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans 

edukacyjnych. Rozliczenie pomocy materialnej w formie stypendium dokonywane jest w okresach 

styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień.   

Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który przejściowo znajduje się w trudnej 

sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium 

 Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2109 

Liczba uczniów 303 287 265 263 243 

Liczba oddziałów 16 16 13 14 13 
Liczba etatów pedagogicznych 28,51 28,67 29,06 28,55 23,60 
Liczba etatów administracyjnych 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 
Liczba etatów obsługi 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 
Uczniowie na oddział 18,94 17,94 20,38 18,79 18,69 

Etaty pedagogiczne na oddział 1,78 1,79 2,24 2,04 1,81 
Uczniowie na etat pedagogiczny 10,63 10,01 9,11 9,21 10,30 

Uczniowie na etat administr.  202 191,33 176,67 263 243 
Uczniowie na etat obsługi 43,29 44,15 44,17 40,46 40,50 
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szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z 

procesem edukacyjnym.  

Na realizację w/w zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa oraz dofinansowuje 

zadania ze środków własnych w wysokości 10% realizacji zadania. Rozliczenie pomocy materialnej w 

formie stypendium dokonywane jest w okresach styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień. 

 

Rok szkolny 
Liczba 

uczniów 
Czasookres 

Dotacja  
w zł 

Gmina  
w zł 

Razem  
w zł 

2017/2018 43 I – VI 20 850,00 0,00 20 850,00 

2018/2019 43 IX – XII 13 150,00 4 337,99 17 487,99 

 

 

2.6.3. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

W gminie Pozezdrze prowadzi działalność Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka”, które w roku 2018 

realizowało zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki określone w ustawie o systemie 

oświaty. 

Gmina Pozezdrze w roku 2018 udzieliła dotacji według szacunkowego kosztu pobytu wychowanka w 

przedszkolu samorządowym prowadzonym przez najbliższą gminę – Banie Mazurskie. Zgodnie z 

zawartymi regulacjami w Uchwale nr XXXIII/202/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 

r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pozezdrze dla publicznych i 

niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego  organ prowadzący przedszkole do dnia 5 każdego miesiąca 

przedkładał w Urzędzie Gminy Pozezdrze informację miesięczną o faktycznej liczbie uczniów 

uczęszczających do placówki na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca. Zatem dotacja 

przekazywana była na każdego ucznia, który danego miesiąca rozpoczął i kontynuował edukację 

przedszkolną uczestnicząc w zajęciach. 

Wysokość przekazanej dotacji w roku 2018 przedstawiała się następująco: 

Miesiąc Ilość dzieci Kwota na dziecko Wypłacono w zł 

Styczeń  45 506,32 22 784,40 

Luty  45 506,32 22 784,40 

Marzec 46 506,32 23 290,72 

Kwiecień 48 506,32 24 303,36 

Maj 51 506,32 25 822,32 

Czerwiec 51 506,32 25 822,32 

Lipiec 53 506,32 26 834,96 

Sierpień  54 506,32 27 341,28 

Wrzesień 47 506,32 23 797,04 

Październik 47 506,32 23 797,04 

Listopad 47 506,32 23 797,04 

Grudzień 50 506,32 25 316,00 

razem 295 690,88 
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Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych gmina jest zobowiązana 

pokrywać koszt pobytu dzieci w przedszkolu, będącymi jej mieszkańcami. 

 

Zwrot poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola innej gminy w 2018 rok 

 

 
 

Refundacja innych gmin za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka”  

 

 
 

2.6.4. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA OŚWIATĘ I 

WYCHOWANIE 

Główne źródło finansowania oświaty - subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania szkół. 
Gmina Pozezdrze corocznie staje przed zadaniem dofinansowania zadań z zakresu oświaty na swoim 
terenie. Udział Gminy w finansowaniu całości zadań oświatowych w 2018 roku wyniósł: 693.605,13zł.  

miesiąc
Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

styczeń 2 155,87 311,74 3 599,82 1799,46 2 571,17 1142,34 2 513,19 1026,38

luty 2 155,87 311,74 3 599,82 1799,46 3 568,04 1704,12 2 513,19 1026,38

marzec 2 155,87 311,74 3 599,82 1799,46 3 568,04 1704,12 2 513,19 1026,38

kwiecień 2 155,87 311,74 3 653,84 1534,34 3 568,04 1704,12 2 513,19 1026,38

maj 2 155,87 311,74 3 653,84 1619,01 3 568,04 1704,12 2 513,19 1026,38

czerwiec 2 155,87 311,74 3 612,54 875,61 3 568,04 1704,12 2 513,19 1026,38

lipiec 1 155,87 155,87 3 612,54 1495,11 3 568,04 1704,12 0 0

sierpień 1 155,87 155,87 3 612,54 1495,11 3 568,04 1704,12 0 0

wrzesień 5 155,87 779,35 1 612,54 498,37 4 527,58 2110,32 1 737,75 737,75

październik 5 155,87 779,35 1 612,54 498,37 4 527,58 2110,32 1 737,75 737,75

listopad 6 155,87 935,22 1 612,54 498,37 4 527,58 2110,32 1 737,75 737,75

grudzień 6 155,87 935,22 1 600,49 486,32 4 527,58 2110,32 1 737,75 737,75

5611,32 14398,99 21512,46 9109,28

Kruklanki Węgorzewo Giżycko - miasto Gmina Giżycko

miesiąc
Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

Liczba 

dzieci
dotacja

dotacja 

wypłacona

styczeń 1 392,15 392,15 5 392,15 1960,75 2 392,15 784,30

luty 1 392,15 392,15 5 392,15 1960,75 1 392,15 392,15

marzec 1 392,15 392,15 5 392,15 1960,75 1 392,15 392,15

kwiecień 1 392,15 392,15 6 392,15 2352,90 1 392,15 392,15

maj 1 392,15 392,15 7 392,15 2745,05 1 392,15 392,15

czerwiec 1 392,15 392,15 7 392,15 2745,05 1 392,15 392,15

lipiec 2 392,15 784,30 7 392,15 2745,05 1 392,15 392,15

sierpień 2 392,15 784,30 8 392,15 3137,20 1 392,15 392,15

wrzesień 2 392,15 784,30 5 392,15 1960,75 1 392,15 392,15

październik 2 392,15 784,30 5 392,15 1960,75 1 392,15 392,15

listopad 2 392,15 784,30 5 392,15 1960,75 1 392,15 392,15

grudzień 2 392,15 784,30 5 392,15 1960,75 1 392,15 392,15

7058,70 27450,50 5097,95

Kruklanki Węgorzewo Giżycko - miasto
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Źródła środków finansowych na oświatę  

Wyszczególnienie 

2016 2017 2018  

PLN 
%całości  
środków 

PLN 
% całości  
środków 

  

PLN 
% całości 
środków 

  

Subwencja oświatowa 2.451.339,00 82,20 2.466.946,00 80,95 2.485.512,00 75,37 

Celowe dotacje na 
programy bieżące 

104.911,58 3,52 126.048,40 4,14 118.553,94 3,60 

Dochody własne z budżetu 
gminy 

425.862,44 14,28 454.524,74 14,91 693.605,13 21,03 

Razem wydatki oświatowe, 
w tym: 

2.982.113,02 100 3.047.519,14 100 3.297.671,07 100 

Szkoła Podstawowa 1.452.747,83 48,72 1.602.411,47 52,58 1.879.645,41 57,00 

Gimnazjum 729.553,54 24,46 667.785,51 21,91 418.362,30 12,69 

Wydatki na specjalne 
organizacje metod 

nauczania 
234.825,00 7,87 140.275,64 4,60 158.112,76 4,79 

Dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli 8.032,46 0,27 12.841,20 0,42 14.218,92 0,43 
 

Pomoc materialna dla 
uczniów 

60.646,14 2,03 53.935,00 1,77 39.337,99 1,19 

Bezpłatny dostęp do 
podręczników 

 22.903,94 0,69 

Przedszkola 179.758,64 6,03 275.771,22 9,05 346.669,10 10,51 

Oddział przedszkolny 116.947,60 3,92 101.472,65 3,33 181.409,40 5,50 

Dowożenie uczniów 
199.601,81 6,69 193.026,45 6,33 237.011,25 7,19  

Źródło: Referat Finansowy UG Pozezdrze 

 

W powyższej tabeli nie uwzględniono nakładów poniesionych na realizację infrastruktury 

przyszkolnej – boisko wielofunkcyjne, o wartości 278.103,00zł 

2.6.5. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW 

MŁODOCIANYCH  
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze w roku 2018 rozpatrywano zgodnie 

z ustawą Prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy bądź egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację w/w zadania pozyskano 

środki z Funduszu Pracy. 
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Wyszczególnienie 

Pracodawcy, którzy 
złożyli wnioski i 

otrzymali 
dofinansowanie 

Młodociani, którzy 
zrealizowali 

przygotowanie 
zawodowe 

Kwota wydatkowana w 
zł 

Nauka zawodu 2 2 15 263,96 

Przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy 
0 0 0 

 

2.7.   KULTURA  

2.7.1. WYDATKI NA KULTURĘ 

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu w 2018 roku wyniósł 250.000,00zł , w tym na 

wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 188.224,12 zł. Dodatkowym kosztem w 2018 roku była 

modernizacja sali widowiskowej współfinansowana ze środków zewnętrznych o wartości 151.290,- zł.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu w 2018 roku posługiwała się budżetem w kwocie 

154.000,- zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 134.408,61zł.  

2.7.2. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POZEZDRZU 
GOK w Pozezdrzu był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i imprez integracyjnych, 

wiele z nich ma charakter cykliczny. W 2018 zorganizowano zabawy choinkowe, ferie zimowe, 
koncert Walentynowy, obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, warsztaty 
artystyczne, Andrzejki, Sylwester,  Noc świętojańska w Harszu, Piknik rodzinny w Kutach, czy też 
Dożynki parafialno-gminne. W czerwcu 2018 zorganizowano obchody 475 - lecie Pozezdrza  w 
formie  festynu sportowo – rekreacyjnego. Z tej okazji wykonano tablicę pamiątkową  pt. „Śladami 
przeszłości po Pozezdrzu”. Poza realizacją imprez GOK zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci 
i młodzieży oczekującej na odwóz ze szkoły, dzieci i młodzież poza zajęciami w kołach 
zainteresowań mogły korzystać z  kawiarni internetowej, sali rekreacyjno sportowej, grać w gry 
planszowe.  

Przy GOK-u działa Klub Seniora, w którym regularnie uczestniczy ok. 15 osób. Klub był 
prowadzony przez wolontariuszkę Agnieszkę Saczek, od czerwca opiekunem jest pracownik 
ośrodka.  Spotkania odbywały się w każdy wtorek w godz. 16:00 – 19:00. Seniorzy uczestniczą w 
zajęciach plastycznych, rękodzieła artystycznego, malarskich czy sportowych. Członkowie klubu 
mieli zorganizowany wyjazd do kina oraz warsztaty ceramiczne.  

Zespół Improwizacja działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu, w skład którego 
wchodzą 3 gitary akustyczne, cajon, przeszkadzajki, 2 wokale, wystąpił m.in. podczas 
„Motomajówki” w Pozezdrzu, w XXI Ogólnopolskich Biegach Rodzinnych w Giżycku, w imprezach 
okolicznościowych organizowanych przez GOK, a także na Dożynkach Powiatowych w Węgorzewie 
czy w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. 

GOK w 2018 roku był zarządcą dwóch świetlic wiejskich w Radziszewie i Jakunówko. Świetlice 
były wykorzystywana przez mieszkańców  do spotkań integracyjnych, także podczas imprez 
okolicznościowych i warsztatów organizowanych przez GOK. Młodzież korzystała ze świetlic grając 
w tenisa stołowego oraz inne gry planszowe. 

Jednym z zadań jest również promocja gminy. Realizowana ona była poprzez udział naszych 
zespołów w licznych wydarzeniach, koncertach i  imprezach wyjazdowych. Wystawy, archiwizacja 
i  działalność reklamowa realizowana odbywała się m. innymi poprzez druk plakatów  folderów i 
ulotek– oferty programowej GOK oraz  organizację wystaw i kiermaszów  świątecznych w Małej 
Galerii (pracownia plastyczna GOK Pozezdrze). GOK również na bieżąco prowadzi kronikę.  Cel 
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promocyjny osiągnięto również poprzez zaprojektowanie i  wykonanie tablicy upamiętniającej 475- 
lecie powstania Pozezdrza. GOK poza prowadzeniem strony internetowej www.gokpozezdrze.pl 
również opracowuje teksty i materiał fotograficzny dla potrzeb mediów (przesyłanie informacji o 
wydarzeniach w GOK-u do Tygodnika Węgorzewskiego i Gazety Giżyckiej). Opracowanie i druk 
materiałów reklamowych (plakaty, zaproszenia, foldery, ulotki) imprez, plansz, banerów 
okolicznościowych promujących Gminę Pozezdrze, również należy do zadań GOK-u. 

W zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych GOK stale współpracuje z 
Urzędem Gminy, Zespołem Szkół w Pozezdrzu, Gminna Biblioteką w Pozezdrzu, sołtysami wsi, z 
organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Kobiet Mazurskich Dziewczyny znad Sapiny, 
Ludowym Klubem sportowym „AMATORS”, Stowarzyszeniem „Mazurski Zakątek” oraz OSP 
Pozezdrze, OSP Harsz, OSP Kuty i innymi stowarzyszeniami z terenu powiatu węgorzewskiego. 

Przynoszącą dochód formą działalności jest działalność usługowa. Wypracowane w ten sposób 
środki służą do pokrycia kosztów działalności statutowej. Do takiej działalności zaliczyć można: 
wynajem pomieszczeń GOK, świadczenie usług ksero, drukowania oraz fax. 

Stan zatrudnienia w GOK-u przedstawia się następująco: pracownikami stałymi jest  
p.o. Dyrektora (1 etat), Instruktorzy (1 1/2 etatu), Księgowa (2/5 etatu). Wsparcie kadrowe  
stanowią stażyści zatrudnieni ze środków refundowanych z Urzędu Pracy. Instruktorzy godzinowi 
realizujący zajęcia:  tańca współczesnego, break Dance,  
śpiewu (zajęć chóralnych). Za zajęcia z aerobiku oraz  zumby  płacą uczestnicy.  

Bazę lokalową placówki stanowią dwa obiekty tj. budynek GOK przy ulicy Wolności 4 oraz Sala 
Widowiskowa przy ulicy Wolności 2. W budynku przy ul. Wolności 4 działały pracownie: muzyczna, 
plastyczna, internetowa, siłownia oraz Regionalna Izba Rybacka. Budynek  wyposażony został w 
system monitoringu oraz zabezpieczony systemem alarmowym. Drugi budynek, ul. Wolności 2 , to 
sala widowiskowa, w której prowadzone były zajęcia dla dzieci z tańca współczesnego, aerobiku 
tańca break dance oraz zumby. Na sali widowiskowej poza cyklicznymi zajęciami organizowane 
były imprezy okolicznościowe, zabawy taneczne. W okresie od 13 lipca 2018 r. do 18 października 
2018 r. z powodu przeprowadzanych prac remontowych sala widowiskowa była wyłączona z 
użytkowania. Od listopada 2018 roku, na sali odbywają się sesje Rady Gminy Pozezdrze.  

W ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w 
zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich został  wykonany remont i modernizacja budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pozezdrzu. Całkowity koszt projektu wyniósł  151 290 zł,  środki zrefundowane w ramach 
projektu 63 470 zł. 

2.7.3. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w 2018 r. było gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb użytkowników 
biblioteki w zakresie usług informacyjnych (liczba udzielonych  informacji – 261). Zbiory 
biblioteczne łącznie wynoszą 10.171 woluminów, z czego w 2018 roku zakupiono 336 woluminów  
na kwotę - 8.246,72 zł; w tym ze środków własnych – 175 woluminów na kwotę - 4.126,72 zł oraz 
z dotacji  Biblioteki Narodowej - 161 woluminów na kwotę - 4.120,00 zł. Dodatkowo pozyskano 
jako dar 20 książek o łącznej wartości 351,00 zł. Biblioteka prenumeruje 6 tytułów czasopism, w 
tym 3 dla dzieci i młodzieży. W roku 2018 wyselekcjonowano 552 woluminów jako zniszczone, 
zaczytane. W roku 2018 biblioteka obsłużyła 434 czytelników, co jest zadowalającą liczbą, dającą 
wskaźnik 13,14 % czytelnictwa wśród mieszkańców. Ilość wypożyczeń 5209 książek – średnio 
rocznie przypada 12 książek na statystycznego czytelnika. Ponad  51 % czytelników - to dzieci, 
młodzież i studenci do lat 24. Czytelnia zanotowała 320 odwiedzin i udostępniła 326 woluminów 
na miejscu z księgozbioru podręcznego. Zarejestrowano 483 wypożyczeń czasopism,  z Internetu 
skorzystało 197 osób.  
Biblioteka realizowała różnorodne formy pracy kulturalno – oświatowej i edukacyjnej z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. Jedną z nich była realizacja warsztatów z  młodzieżą gimnazjalną  pn. 

http://www.gokpozezdrze.pl/
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„Uzależnienie w 21 wieku”.  Warsztaty poprowadziła  psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z Giżycka. Warsztaty były sfinansowane przy pomocy 
środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pozezdrzu. 

W celu popularyzacji czytelnictwa i rozwoju działalności kulturalno – oświatowej, biblioteka 
współpracuje ze szkołą przyjmując wycieczki klas szkolnych, czy organizując ceremoniał przyjęcia 
po raz pierwszy młodego czytelnika do biblioteki pn. „Pasowanie na Czytelnika”. Prowadzone są 
pogadanki o książce i na inne wybrane tematy, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, czy też 
głośne czytanie bajek i baśni z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Przeprowadzono VII Edycję Narodowego Czytania w ramach akcji Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, czytając powieść pt. „Przedwiośnie ” Stefana Żeromskiego. W czytaniu uczestniczyła 
młodzież gimnazjalna ze Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu i zaproszeni goście wraz z Wójtem 
Panem Bohdanem Mohyłą.  
Czytelnicy uczestniczyli w XV Wojewódzkim Konkursie Literackim zorganizowanym w ramach XX 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Warunkiem uczestnictwa było napisanie pracy w kategorii 
wspomnienia/świadectwa, listy, wiersze. Spośród 4 złożonych prac, 1 praca została nagrodzona 
nagrodą Marszałka Województwa, otrzymał ją Pan Henryk Wierzbicki. Biblioteka prowadziła 
zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Z okazji przypadającej  w 2018 r. - 100 
rocznicy odzyskania Niepodległości  przez Polskę,  27 kwietnia  zorganizowaliśmy akcję  sadzenia 
lasu w Leśnictwie Pozezdrze. W sadzeniu  drzewek wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły. Młodzież 
obsadziła ok 2 ha przygotowanego gruntu tysiącem drzewek.  

Najważniejszymi imprezami zorganizowanymi w 2018 roku w bibliotece były: ferie zimowe i 

wakacje w bibliotece, Dzień kobiet, Wielkanocne tradycje, „Czuj czuj, czuwaj” Konkurs Powiatowy 

M-GBP w Węgorzewie – konkurs o harcerstwie Polskim,  „Dom rodzinny ostoją Ojczyzny” XV 

Wojewódzki Konkurs Literacki w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie,  

„Równać Szanse” Olsztyn prezentacja naszego filmu  „Pozezdrze oczami młodzieży” i „Szlakiem 

mazurskich legend”, „Mała Książka – Wielki Człowiek”  projekt dla  3 latków – młodzi czytelnicy, 

wycieczka plenerowa Szlakiem legend Jadwigi Tressenberg, „Czy znasz  Pozezdrze naprawdę” –  

konkurs biblioteczny, „Zbigniew Herbert – Pan od niełatwej poezji” – konkurs, „Droga do 

Niepodległej”  prelekcja z  okazji 100-lecia Niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem 

regionu Suwalszczyzny, 100- rocznica Niepodległości Polski (1918-2018) obchody w szkole i 

bibliotece, Andrzejki w Bibliotece, Mikołaj w bibliotece.  

W ramach obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8 -15 maja odbył się wyjazd  
studyjny w Bieszczady z LGD9. Odwiedziny Biblioteki Publicznej we Frysztaku, województwo 
podkarpackie – wymiana doświadczeń i publikacji własnych, nawiązanie współpracy między 
bibliotekami. 

Biblioteka po raz kolejny wydała Kalendarz  ścienny na 2019 r. - 100 egz., promujący naszą 

Gminę, Bibliotekę i sponsorów. Zdjęcia do kalendarza wykonała młodzież i pracownicy biblioteki. 

Wydano również 2 wersje  Pocztówki z Pozezdrza 2 x 500 egz 

Stan osobowy pracowników biblioteki przedstawia się następująco:  kierownik - 1 etat, 

bibliotekarz - 1 etat; starszy bibliotekarz - 1/2 etatu; główna księgowa - 1/5 etatu. Biblioteka 

posiada 5 sztuk komputerów z dostępem do Internetu, skaner, dwie drukarki. Biblioteka prowadzi 

komputerowy katalog książek on-line na stronie:  www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.html. 

Biblioteka udostępnia nieodpłatnie dostęp do internetu o sile do 80 Mb. Biblioteka prowadzi 

własną stronę internetową, www.gbppozezdrze.jimdo.com, na której zamieszczamy wszystkie 

bieżące informacje, dokumentujemy przebieg realizowanych projektów, wydarzeń, konkursów, 

spotkań. 

Biblioteka współpracowała ze Szkołą Podstawową w Pozezdrzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Pozezdrzu, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie, Wojewódzką Biblioteką 

http://www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.html
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Publiczną w Olsztynie, ze stowarzyszeniem „Dziewczyny znad Sapiny”, Przedszkolem 
Niepublicznym „Złota Rybka” w Pozezdrzu, Ludowym Klubem  Sportowym Amators, z innymi 
instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Braliśmy udział z własnym 
programem kulturalnym w różnorodnych spotkaniach  i wydarzeniach organizowanych w naszej 
gminie przez inne instytucje i organizacje.  

  
2.8. Sport i rekreacja 

2.8.1. Organizacja imprez sportowych 

2.8.2. Działalność orlika 

2.8.3. Wydatki na sport 

 

2.9. OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

Sprawami związanymi w szeroko rozumianym bezpieczeństwem zajmuje się Referat Organizacyjny. W 

ramach obowiązków gminy realizowane są następujące rodzaje zadań: 

• zadania związane z obronnością kraju, 

• zadania obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, 

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych. 

We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Giżycku organizowana jest kwalifikacja 

wojskowa. W roku 2018 do kwalifikacji wojskowej stawiło się 17 osób. Wyznaczone podmioty i osoby 

fizyczne na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień realizują zadania obronne poprzez 

wykonywanie świadczeń na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania 

należy do zadań Wójta Gminy Pozezdrze.  

Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być zaplanowane w ramach przygotowań w zakresie 

obronności. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony 

cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń oraz 

ostrzegania i alarmowania. Wójt Gminy,  jako Szef Obrony Cywilnej w Gminie  wraz z pracownikiem 

prowadzącym sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego, OC i wojskowości systematycznie 

uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy 

staroście węgorzewskim.  

 

2.10. STRAŻE POŻARNE 

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Zadania związane z 
ochroną przeciwpożarową realizuje Referat organizacyjny. Gmina Pozezdrze zadanie to wypełnia 
poprzez wspieranie działalności statutowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
finansowana jest z budżetu Gminy oraz ze środków własnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W Gminie Pozezdrze działa 3 jednostki terenowe OSP: 
• OSP Pozezdrze jednostka włączona do KSRG 
• OSP Kuty 
• OSP Harsz 
  

Jednostki OSP zrzeszone są w Związkach Ochotniczych Straży Pożarnych RP i na szczeblu 
Gminy tworzą Zarząd Gminny. Aktualnie w strukturach OSP działa 86 osób, w tym: 

 
• czynni  - 82 w tym: 
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Mężczyźni – 73  
Kobiety  - 9  
• członkowie wspierający - 3 
• członkowie honorowi - 1 
• członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 10 w tym: 
Chłopcy – 6 
Dziewczyny 4  
 

Budżet przeznaczony na  ochronę   przeciwpożarową   w    roku   2018 
 

 
Budżet zaplanowany 
 

 
340 369,78 zł  

(ujęto koszty naprawy samochodu pożarniczego OSP Pozezdrze)  
 

 
Wykonanie budżetu 
 

 
99 141,72 zł 

 

 

 
Ochrona przeciwpożarowa w  roku 2018  ( w zł) 

 

 
Rodzaje zadań 

 

 
2018 rok 

Ekwiwalentów za udział w działaniach i szkoleniach ratowniczych 7 445,70 zł 

Wynagrodzenie umowa zlecenia kierowcy OSP  22 470,63 zł 

Badania lekarskie  członków OSP  1 120,00 zł 

Zakup paliwa na akcje ratowniczą oraz innych paliw  3 202,53 zł 

Zakup mediów do  remizy (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, gaz)  11 248,90 zł 

Przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu OSP  2 239,38 zł 

Polisy ubezpieczenia  pojazdów oraz członków OSP  5 293,50 zł 

Usługi remontowe ( samochody, pomieszczenia, sprzęt)  14 575,63 zł  

Ogólne inne wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową (np.  dzień 
strażaka, nagrody za udział w zawodach OSP oraz konkursach na temat 
wiedzy pożarniczej oraz inne wydatki)    

 
6 605,45 zł 

Realizacja projektu – zakup sprzętu ze środków – Funduszu Sprawiedliwości 24 940,00 zł 

  

Na swoim wyposażeniu jednostki OSP gminy Pozezdrze posiadają  samochody ratowniczo -  

gaśnicze  typu: 

OSP Pozezdrze – 1 samochód  średni STAR 244, rok produkcji  1983  

LAND ROVER DEFENDER, rok produkcji  1992.   
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OSP Kuty – 1 samochód średni  STAR 244, rok produkcji  1991. 

OSP Harsz- 1 samochód lekki Volkswagen T4, rok produkcji 1994.  

 

Jednostki OSP Gminy Pozezdrze uczestniczyły w 52 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych  na 

terenie gminy Pozezdrze.     

W roku 2018 gmina Pozezdrze otrzymała   dofinansowanie na zakup  sprzętu 

„Współfinansowanego  ze Środków – Funduszu Sprawiedliwości” w  wysokości  - 24 940,00 zł wkład 

własny gminy - 249,40 zł. Za otrzymaną dotacje został zakupiony następujący sprzęt dla jednostek OSP: 

OSP Pozezdrze: defibrylator AED, detektor napięcia oraz parawan do osłony  miejsca wypadku 

i zasłaniania ofiar wypadków. 

OSP Harsz:  defibrylator AED, detektor napięcia oraz przenośny zestaw oświetleniowy. 

OSP Kuty : defibrylator AED, detektor napięcia oraz latarki akumulatorowe szt. 2.  

Dokonywano również na bieżąco naprawy samochodów:  dla jednostki OSP Pozezdrze będącej 

jako jedyna w naszej gminie włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,  naprawa 

LAND ROVERA DEFENDER wyniosła 3 792,05 zł oraz oddano do remontu 17 grudnia 2018r. samochód 

pożarniczy STAR 244, którego naprawa wyniosła 184 500,00 zł. Wydatek został opłacony w roku 2019.  

Na bieżąco były wykonywane  naprawy samochodów pożarniczych w  OSP Harsz – Volkswagen T4, 

koszt naprawy  2 704,20 zł  oraz OSP  Kuty samochód STAR 244 – koszt naprawy 317,36 zł.  
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3. FINANSE GMINY 

3.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY 
 
Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zaliczamy 
głównie: podatki lokalne i opłaty, udziały w podatkach państwowych, subwencje ogólne z budżetu 
państwa, dotacje celowe na zadania zlecone. Dochody majątkowe dzielimy na: dotacje i środki 
przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
  

DOCHODY   ROK WYDATKI 

13 231 973,53 2016 11 244 167,55 

14 674 906,45 2017 12 284 564,94 

15 381 481,26 2018 15 673 792,74 

 
 

DOCHODY budżetu gminy Pozezdrze w latach 2016-2018  (w zł) 

ROK 
Dochody 

planowane 
Dochody 

wykonane 
%  

wykonania 

Nadwyżka 
budżetowa 
(dochody - 
wydatki) 

Deficyt 
budżetowy 

Przychody 
(wolne 
środki, 

zaciągnięte 
kredyty i 
pożyczki) 

2016 13 318 224,71 13 231 973,53 99,35% 1 987 805,98 - 265 846,62 

2017 14 456 917,76 14 674 906,45 101,51% 2 390 341,51 - 1 410 900,00 

2018 16 526 947,45 15 381 481,26 93,07% - 292 311,48 2 696 241,51 

 

Realizację dochodów gminy w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela. 

Realizacja dochodów gminy w latach 2016-2018(w zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 

Dochody bieżące 12 043 579,76 12829156,25 13294338,62 

Subwencje 4 152 706,00 4 321 312,00 4 479 339,00 

Udziały 1 237 635,59 1 333 782,03 1 462 649,89 

Dotacje na zadania zlecone 3 492 326,96 3 992 937,87 4 081 654,20 

Pozostałe dochody bieżące 3 160 911,21 3 181 124,35 3 270 695,53 

Dochody majątkowe: 1 188 393,77 1 845 750,20 2087142,64 

RAZEM: 13 231 973,53 14 674 906,45 15 381 481,26 

 

Budżet Gminy Pozezdrze w 2018 w podziale na działy DOCHODY: 

 

Dział Nazwa 2018 

010 Rolnictwo i łowiectwo 357 136,17 

600 Transport i łączność 1 144 833,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 978 733,48 

710 Działalność usługowa 10 000,00 

750 Administracja publiczna 353 277,86 
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751 
Urzędy naczelnych organów władzy Państwowe, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 42 523,89 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 690,60 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 3 797 605,10 

758 Różne rozliczenia 4 547 649,41 

801 Oświata i wychowanie 125 698,44 

852 Pomoc społeczna 309 241,13 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 000,00 

855 Rodzina 3 644 571,79 

900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska 10 874,03 

926 Kultura fizyczna 646,34 

 RAZEM: 15 381 481,26 

 

Stawki podatkowe w gminie Pozezdrze: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 

Uchwała Rady 
Gminy 

Górne 
stawki 

1m² pow. Użytkowej budynku mieszkalnego 0,77 0,77 

1 m² pow. Użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 22,00 23,10 

1 m² pow. Użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 10,80 

1 m² pow. Użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie świadczonych usług zdrowotnych 4,70 4,70 

1 m² pow. Użytkowej pozostałych budynków 7,00 7,77 

Od budowli 2% 2% 

Domki letniskowe 7,77 7,77 

1 m² gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 0,88 0,91 

1 ha gruntów pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi 4,63 4,63 

Grunty pozostałe 0,36 0,48 

 

Wpływy z podatków i opłat w gminie Pozezdrze 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 rok 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacanych w formie karty podatkowej 

4.238,30 

Wpływy z podatku od nieruchomości 1.287.044,03 

Wpływy z podatku rolnego 567.210,75 

Wpływy z podatku leśnego 170.298,79 

Wpływy z podatku od środków transportowych 29.037,00 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.704,00 

Wpływy z opłaty targowej 1.050,00 

Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej 7.118,40 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 171.281,64 
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Wpływy z opłaty skarbowej 11.260,00 

Wpływy z opłaty miejscowej 9.828,34 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.597,60 

udziały gminy w podatkach (od osób fizycznych i prawnych) 1.462.649,89 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.342,36 

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach 12.944,00 

Razem wpływy ( dział 756 ) 3.797.605,10 

 

Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe: wydatki 

bieżące służą bieżącej działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie dróg, lokalny transport zbiorowy, 

gospodarka mieszkaniowa, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i ochrona środowiska oraz 

kultura fizyczna i sport. Wydatki majątkowe służą powiększaniu majątku gminy. W tej kategorii 

mieszczą się wszelkie wydatki dotyczące zakupu środków trwałych, jak i budowy czy rozbudowy 

obiektów komunalnych, modernizację dróg itp., czyli działania, dzięki którym możliwy jest postęp 

społeczno – gospodarczy gminy. Obejmują m.in. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 

wydatki na zakupu i objęcie akcji i udziałów. 

 

WYDATKI budżetu gminy Pozezdrze w latach 2016-2018 

ROK Wydatki planowane Wydatki wykonane % wykonania 
Rozchody 

(spłaty 
kredytów) 

2016 11 833 806,71 11 244 167,55 95,02% 860 000,00 

2017 13 351 917,76 12 284 564,94 92,01% 1 105 000,00 

2018 17 818 188,96 15 673 792,74 87,97% 1 105 000,00 

 

 

Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Pozezdrze w latach 2016-2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 

Wydatki bieżące 11 067 599,47 11 371 355,31 12 165 908,11 

Wydatki majątkowe 176 568,08 913 209,63 3 507 884,63 

RAZEM: 11 244 167,55 12 284 564,94 15 673 792,74 

 

Budżet Gminy Pozezdrze w  2018 na działy WYDATKI (w zł) 

Dział Nazwa 2018 

010 Rolnictwo i łowiectwo 629 088,08 

600 Transport  i łączność 1 903 545,77 

700 Gospodarka mieszkaniowa 594 259,21 

710 Działalność usługowa 95 683,32 

750 Administracja publiczna 2 484 422,97 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 42 523,89 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 104 722,73 
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757 Obsługa długu publicznego 76 046,25 

758 Różne rozliczenia 0,00 

801 Oświata i wychowanie 3 536 436,08 

851 Ochrona zdrowia 42 730,01 

852 Pomoc społeczna 837 099,46 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 337,99 

855 Rodzina 3 681 000,54 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 018 106,15 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 562 052,89 

926 Kultura fizyczna 26 737,40 

Razem wydatki 15 673 792,74 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 

Budżet wykonany 11 244 167,55 12 284 564,94 15 673 792,74 

Wydatki majątkowe 176 568,08 913 209,63 3 507 884,63 

Udział w budżecie 1,57 7,43 22,38 

 

Potrzeby, które gmina ma do zaspokojenia wymagają większych nakładów, aniżeli jest ona w stanie 

zapewnić po stronie dochodów. Źródłem pokrycia deficytu w gminie w roku 2018 są przychody 

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Realizacja zadań Urzędu Gminy Pozezdrze związanych z finansami gminy Pozezdrze  

w latach 2017-2018 

Wyszczególnienia   2017 2018 

Ilość decyzji ustalających i określających zobowiązania podatkowe oraz 
sprostowań   1 811 1 810 

Ilość wysłanych upomnień   218 234 

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych w zł   5226,05 8254,85 

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych   29 38 

Ściągnięte zaległości podatkowe w egzekucji (zł)   15438,00 46747,97 

Pobrane koszty upomnień (zł)   1377,90 1345,60 

 

3.2. STAN ZADŁUŻENIA GMINY  

Zadłużenie gminy Pozezdrze w latach 2016-2018 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Zadłużenie gminy na 31.12 4.619.901,00 3.514.901,00 2.409.901,00 
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4. ZAGOSPODAROWANIE GMINY  

Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m. in. 
sprawy: 

• Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, 

• Gminnych dróg, ulic mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

• Lokalnego transportu zbiorowego, 

• Gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

• Zieleni gminnej i zakrzewień, 

• Cmentarzy gminnych, 

• Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych. 

 

4.1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA GMINY – STRUKTURA 

PRZEDSIĘBIORSTW I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących działalność 

gospodarczą. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy zainteresowany może 

zapoznać się z informacjami w niej zawartymi. Do dnia 30 czerwca 2011 r. ewidencja działalności 

gospodarczej była prowadzona przez Wójta Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania 

przedsiębiorcy. Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), która prowadzona jest w systemie informatycznym. Portal działa na 

podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest nadzorowany przez Ministra 

Rozwoju. 

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. 

Głównym celem stworzenia internetowej ewidencji było ułatwienie przedsiębiorcom założenia 

własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania właściciela. Centralna ewidencja, działająca w sieci, pozwala na 

składanie wniosku bez wychodzenia z domu. Z takiego udogodnienia mogą także skorzystać 

przedsiębiorcy prowadzący działalność, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub 

zlikwidować firmę. Dzięki CEIDG każdy, kto ma dostęp do internetu może skorzystać z bazy danych, 

w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, 

zarejestrowane w Polsce. 

 

Struktura zrealizowanych zadań w zakresie CEIDG w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Wpis do ewidencji 5 8 11 

Zmiana wpisu 12 32 27 

Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej 5 21 13 

Wznowienie działalności gospodarczej 9 12 9 

Wykreślenie wpisu z ewidencji 5 4 7 
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Ilość wpisów działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

                       Status wpisu Ilość wpisów dla głównego 
miejsca wykonywania 

działalności 

Ilość wpisów dla miejsca 
zamieszkania 

przedsiębiorcy 

Aktywny 101 96 

Działalność prowadzona wyłącznie w 
formie spółki/ spółek cywilnych 

2 3 

Nie rozpoczął działalności  1 1 

Wykreślony 169 127 

Zawieszony  30 26 

 

Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej wg stanu na dzień  31.12.2018 r.  

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 8 

Sekcja F Budownictwo 30 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

31 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 5 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 12 

Sekcja J Informacja i komunikacja 4 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5 

Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 6 

Sekcja P Edukacja 1 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekraacją 4 

Sekcja S Pozostała działalność usługowa  5 

                                                                                                                       Suma: 131 

 

Ze struktury działalności gospodarczej w Gminie Pozezdrze wynika, że nadal największy udział liczbowy 

zajmuje działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz działalność w zakresie 

budownictwa. Inne ważne dziedziny to działalność w zakresie zakwaterowania i usługami 

gastronomicznymi.    
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4.2. INWESTYCJE 

 
Działalność inwestycyjna gminy Pozezdrze polegała głownie na zwiększeniu bądź modernizacji  

istniejących środków trwałych oraz tworzeniu nowych. 

Projekty dofinasowane ze środków zewnętrznych 

Projekty zrealizowane przez  gminę Pozezdrze z udziałem środków zewnętrznych w roku 2018 r 

Obszar Rodzaj zadania Wartość 
projektu  

zł 

Kwota dotacji 
zł 

 

Harsz „Przebudowa drogi w m. Kolonia 
Harsz, obręb Harsz.”” 479 461,34 218 543,00 

Dofinasowanie 
z budżetu 
Państwa 

Harsz „Przebudowa drogi w m. Nowy 
Harsz, obręb Harsz.” 896 837,35 632 490,00 

Dofinasowanie 
z budżetu 
Państwa 

Harsz „Zmiana sposobu użytkowania 
budynku po byłej zlewni mleka na 
świetlicę wiejską w Harsz, Gmina 
Pozezdrze.” 

106 998,93 63 621,00 

Dofinasowanie 
z  PROW 

Razem 1 483 297,62 914 654,00  

Projekty zrealizowane ze środków własnych 

Projekty 
realizowane w gminę Pozezdrze ze środków własnych przez Urząd Gminy w roku 2018 r. 

Obszar Rodzaj zadania Wartość 
projektu 

Środki własne  

Pozezdrze 

„Budowa przyszkolnej 
infrastruktury sportowej przy 

szkole Podstawowej im Jadwigi 
Tressenberg w Pozezdrzu” 

279 059,00 279 059,00  

Pozezdrze  „Adaptacja budynku 
gospodarczego na cele biurowo – 
socjalne działka Nr 275/24 i 275/25 
w Pozezdrzu.” 
 

337 174,12 337 174,12  

Pozezdrze  „Przebudowa części drogi gminnej 
w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr dz. 
31 obręb Pozezdrze” 

76.129,80 76.129,80  

Razem   692 362,92  692 362,92  

Projekty w realizacji  

Projekty realizowane  przez Gminę Pozezdrze z udziałem środków zewnętrznych w roku 2018 r. i 
następnych 

Obszar Rodzaj zadania Wartość 
projektu 

Kwota dotacji  

Pozezdrze  Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
im. Jadwigi Tressenberg w 

Pozezdrzu w zakresie 
infrastruktury kształcenia 

ogólnego 

3 017 472,90 819 925,72 

Planowany 
termin 
zakończenia 
IV kwartał 
20120  
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4.3. STAN DRÓG I TRANSPORT PUBLICZNY  

Stan dróg gminnych  

Na terenie Gminy Pozezdrze zlokalizowanych jest 238,61 km dróg gminnych, w tym 46,83 km 

dróg publicznych i 191,78 km dróg wewnętrznych. Przeważającą większość stanowią drogi gruntowe 

nieutwardzone wzmocnione kruszywem pochodzenia naturalnego (żwiry) oraz pochodzące z 

recyklingu (kruszone cegły, płyty betonowe, destrukt) wykorzystywane głównie jako podbudowa 

zasadnicza warstw nośnych dróg.  

Parkingi i inne nawierzchnie utwardzone zajmują powierzchnię ok. 2495,36 m2 i są zlokalizowane na 

terenie miejscowości Pozezdrze. 

Stan dróg gminnych jest monitorowany, poprzez przeprowadzane co roku komisyjne objazdy 

dróg. W trakcie oględzin, komisja mając na uwadze takie czynniki jak: stan nawierzchni drogi, natężenie 

ruchu i posiadany budżet,  typuje które drogi najbardziej wymagają napraw.  

  W celu realizacji postanowień komisji, Gmina przeprowadza postępowanie ofertowe w celu 

wyłonienia wykonawcy dostarczającego żwir do naprawy dróg. W 2018 r. dokonano zakupu żwiru do 

remontu dróg na łączną kwotę 57.219,60 zł.  

W celu poprawy dostępności, bezpieczeństwa oraz ułatwienia korzystania i przemieszczania się po 

drogach gminnych, dokonuje się inwestycji związanych z rozbudową lub przebudową dróg. W roku 

2018 dokonano następujących inwestycji: 

1. „Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz, obręb Harsz” o długości 1,55 km. Łączny koszt inwestycji 

wynosił: 790.612,61 zł. Środki dofinansowania stanowiły 632.490,00 zł, natomiast środki własne 

158.122,61zł. 

2. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 158 obręb Kuty, gm. Pozezdrze” o długości 0,326 km. 

Łączny koszt inwestycji wynosił: 229.522,74zł, środki Gminy Pozezdrze: 179.522,74 zł, środki z 

Nadleśnictwa Borki: 50.000,00zł. Zadanie było realizowane w latach 2017 - 2018 r.  

3. „Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów Kolonia Harsz w obrębie Harsz, Gminy 

Pozezdrze poprzez przebudowę drogi” o długości 0,818 km. Łączny koszt inwestycji wynosił: 

498.575,72zł, wartość dofinansowania 218.543,00 zł, środki własne w wysokości: 260.918,34 zł.  

Wydano 12 decyzji administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  

Transport publiczny 

Gmina Pozezdrze wchodzi w skład powiatu węgorzewskiego i graniczy z czterema gminami tj. 

Gminą Węgorzewo, Gminą Giżycko, Gminą Kruklanki i Gminą Budry. Siedziba Gminy Pozezdrze 

położona przy drodze krajowej nr 63   pomiędzy dwoma  miastami powiatowymi tj. Węgorzewem, a 

Giżyckiem.  

W gminie funkcjonuje komunikacja wewnętrzna związana przede wszystkim z dowozem dzieci do 

szkoły tj. dzieci dowożone są do jedynej szkoły znajdującej  się w Pozezdrzu. W roku  2018  dowozy 

realizowane były  autobusem własnym Gimbusem i przez przewoźnika  wybranego  postepowaniu 

przetargowym  o udzielenia zamówienia publicznego  do grudnia  2018 r. – Arriva Sp. z o.o. O/Kętrzyn.  

Pozostałe połączenia autobusowe stanowią przystanki pośrednie na dłuższych trasach w kierunku 

Węgorzewa, Giżycka,  Suwałk, Warszawy realizowane przez przewoźników Arriva sp. z o.o. O/Kętrzyn 

i PKS Nova S.A. O/ Suwałki. 

Autobusy w kierunku Węgorzewa i Giżycka kursują dość często w szczególności w godzinach rannych i 

późnego popołudnia, nawet co godzinę. Autobusy komunikacji publicznej w kierunku Węgorzewa i 

Giżycka: 
• w kierunku Giżycka pierwszy kurs godz. 522, a ostatni kurs godz. 18 22 

• w kierunku Węgorzewa – pierwszy kur 624, a ostatni 2050. 
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Mieszkańcy  Pozezdrza, Kolonii Pozezdrze nie mają więc problemu z dostępem do komunikacji 

publicznej autobusowej. Natomiast  mieszkańcy pozostałych miejscowości korzystają z autobusów 

dowożących dzieci do szkoły, w których godziny odjazdów dostosowane  są planu zajęć szkolnych.  

Podczas ferii i wakacji autobusy na tych trasach nie kursują i dostęp do komunikacji publicznej jest 

ograniczony.  

Gmina Pozezdrze nie posiada dostępu do linii kolejowej i najbliższa stacja kolejowa znajduje się w 

Giżycku ( odległość 14 km). 

Na terenie Gminy Pozezdrze funkcjonowali  następujący przewoźnicy:   

1) Arriva Sp. z o.o. O/ Kętrzyn,  

2) PKS Nova S.A. O/Suwałki. 

W 2018 r. Wójt Gminy Pozezdrze wydał 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym dla przewoźnika Arriva Sp. z o.o. w Toruniu. Przewoźnik 

wywiązywał się z realizacji przewozów i stosowanych taryf, co jest sprawdzane co miesiąc przy 

rozliczaniu biletów miesięcznych i faktur za usługi świadczone w zakresie dowożenia uczniów.  

Z komunikacji publicznej autobusowej korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież 

dojeżdżająca do szkół w Pozezdrzu, Węgorzewie i Giżycku oraz osoby pracujące. Liczba osób 

dojeżdżających nie zmienia się , a kursujące autobusy nie są przepełnione.  

Gmina Pozezdrze posiada atrakcyjne tereny rekreacyjne z dostępem do jezior, co szczególnie w okresie 

letnim powoduje zwiększone zapotrzebowanie na transport   publiczny . Przewoźnicy reagują na 

zwiększone zapotrzebowanie w szczególności w okresie przedświątecznym i wakacyjnym . 

Mieszkańcy miejscowości Radziszewo, miejscowość położona peryferyjnie oddalona 14 km od 

Pozezdrza,  skarżą się na brak połączeń autobusowych w okresie ferii i wakacji.  

Podsumowując ocenę sytuacji w transporcie publicznym na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 

r. można stwierdzić, że  obecny transport autobusowy dostosowany jest do potrzeb społecznych , a 

zgłaszane problemy są rozwiązywane w miarę możliwości Gminy.  

 

4.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OŚWIETLENIE ULIC  

Gospodarka mieszkaniowa: 

Do zadań gminy Pozezdrze w ramach gospodarki mieszkaniowej należy: 

• rejestrowanie wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu gminy, 

• opracowywanie wraz z Społeczną Komisja Mieszkaniową wykazu osób uprawnionych do zawarcia 

umowy najmu na lokale mieszkalne, socjalne, zamiany mieszkań, 

• regulowanie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 

2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, 

uchwałę Nr XXXII/195/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pozezdrze, uchwałę Nr 

XXX1/187/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pozezdrze w latach 

2018-2022. 

• przyznawanie lokali socjalnych w oparciu o prawomocne wyroki sądowe i eksmisyjne, 

• przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie lokali mieszkalnych i socjalnych, 

Budynkami, lokalami mieszkalnymi na terenach stanowiących własność gminy Pozezdrze 

gospodarował  Wójt Gminy Pozezdrze   
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Ilość lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Gminy Pozezdrze 

Wyszczególnienie Będących we 
własności Gminy 

Będących we 
współwłasności 

Będących we 
Wspólnocie 

Mieszkaniowej 

Razem 

Ilość budynków 2 1 1 4 

Ilość lokali 9 1 2 12 

mieszkalnych 3 0 1 4 

socjalnych 6 1 1 8 

 

Charakterystyka stanu technicznego lokali mieszkalnych (razem 12 lokali) 

• Stan dobry:  25%  

• Stan dostateczny: 58%  

• Stan zły: 17% 

Stan techniczny wyposażenia mieszkań: 

• Instalacja co: 0%, 

• Instalacja gazowa: 0%, 

• Instalacja wod. – kan.: 100%, 

• łazienka w lokalu:  100%. 

 

Wysokość nakładów na zarzadzanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Pozezdrze 

rok Zarzadzanie zasobem gminy 
zł. 

Prace remontowe 
zł 

2018 5 055,00 5 800,00 

 

Oświetlenie ulic 

W corocznych wydatkach budżetowych przewidziano środki na opłaty bieżące związane z 

poborem energii elektrycznej dla oświetlenia ulic gminnych powiatowych, krajowych na terenie Gminy 

oraz konserwację i eksploatacje oświetlenia ulicznego. 

Operatorem systemu Dystrybucji w Gminie Pozezdrze jest PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. 

Garbarska 21a, 20-340 Lublin. Koszt usług dystrybucji energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego 

w 2018r. wyniósł: 46.119,22 zł. W ramach dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w 

Gminie Pozezdrze zawarto na skutek przeprowadzonego zamówienia publicznego umowę na sprzedaż 

energii elektrycznej z ENEA S.A, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Łączny koszt zakupu energii do 

oświetlenia ulicznego w 2018r. wyniósł 42.328,65 zł. 

W celu utrzymania, konserwacji oraz naprawy urządzeń służących do oświetlenia ulicznego, Gmina 

Pozezdrze zawarła umowę z: „Usługi Instalacyjne Stanisław  Buczyński: ul. Królowej Jadwigi 19/44, 11-

500 Giżycko., na skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego.  W zakres konserwacji oświetlenia 

wchodzą takie elementy jak:  

• wymiana niesprawnych źródeł światła 

• wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw 

• regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników 

• pomiary eksploatacyjne, rezystancji uziemień ochronnych, izolacji kabli 

• wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń w sieci oświetlenia 

• zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników 

• wymiana niesprawnych bezpieczników 

• przegląd, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych złącz kablowych 
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• wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach 

• konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych 

• przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej 

• czyszczenie i konserwacja tablic słupowych 

• regulacja zegarów sterowniczych 

• wymiana uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgników 

• usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn 

• regulacja zwisów oświetlenia drogowego 

• lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia 

• naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej 

• kontrola sprawności oświetlenia na terenie gminy 

• wycinka gałęzi dotykających przewodów i lamp oświetlenia 

• zabezpieczenie i wymiana uszkodzonych punktów świetlnych przez osoby trzecie np. w wyniku 

kolizji drogowych np. opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych 

• konserwacja lamp solarnych, w tym wymiana zużytych akumulatorów, czyszczenie paneli 

słonecznych, wymiana źródeł światła i innych elementów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania lamp. 

 

Wydatki na energię oraz konserwację i eksploatacje oświetlenia ulicznego 

Rok Koszt energii 
elektrycznej 

( zakup + dystrybucja) 

Koszt konserwacji i  
eksploatacji oświetlenia 

2018 88.447.87 10 202,76 zł.  

 

4.5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Zestawienie zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy pzp w roku 2018 
Tryb 
udzielenia 
zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Liczba 
postępowań 
zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia   

Wartość 
zawartych 
umów  

Liczba 
postępowań 
zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia   

Wartość 
zawartych 
umów 

Liczba 
postępowań 
zakończonych 
udzieleniem 
zamówienia   

Wartość 
zawartych 
umów 

Przetarg 
nieograniczony  

5 4 817889,69 0 0 2 333.100,00 

Razem   4 817889,69    333.100,00 

RAZEM 5 150 989,69 

 

4.6. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Gospodarka nieruchomościami w Gminie Pozezdrze realizowana jest w oparciu o następujące 

przepisy prawa: 

• Przepisy kotelsku cywilnego 

• Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
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• Uchwałę Nr XXXV/214/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 

Pozezdrze.  

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018  r. wynosi:  31.954.686,26 zł brutto 

w tym: 

− grunty 569.348,87 zł 

− budynki i lokale 2.434670,61 zł 

− budowle 26.948.599,94 zł 

− maszyny i urządzenia 1.198.292,02 zł.  

− środki transportowe 581.638,00 zł 

− wyposażenie 222.136,82 zł 

 

Gmina Pozezdrze stała się właścicielem nieruchomości położonych w granicach 

administracyjnych gminy głównie drogą komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 

1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych. Nabycie mienia na podstawie w/w przepisów nastąpiło nieodpłatnie.  

Na dzień 31.12.2018 r. mienie gminne stanowią nieruchomości o pow. ogólnej 449,5175 ha, w 

tym: 2,9784 ha przekazanych w użytkowanie wieczyste, 214,9160 ha stanowią drogi, nabyte głównie 

w wyniku komunalizacji mienia, zakupu nieruchomości od osób fizycznych, zamiany nieruchomości, 

nabycia do zasobu Gminy mienia Agencji Nieruchomości Rolnych w trybie ustawy z dnia 19.10.1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 208, poz. 2128). 

Proces komunalizacji mienia w zasadzie został przeprowadzony na początku lat 90-tych, poza 

nielicznymi wyjątkami komunalizacji mienia w kolejnych latach. 

Prawo własności Gminy do mienia gminnego uwidoczniane jest w księgach wieczystych prowadzonych 

przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie.  

Powierzchnia nieruchomości gminnych wg. obrębów (pow. dróg, pow. gruntów) 

Lp. Obręb geodezyjny Pow. dróg 
[ha] 

Pow. gruntów 
[ha] 

Powierzchnia 
ogólna [ha] 

1. Gębałka 11,6043 0,5500 12,1543 

2. Harsz 29,9801 28,2226 58,2027 

3. Jakunówko 20,4573 6,0408 26,4981 

4. Kolonia Pozezdrze 19,8704 21,1203 40,9907 

5. Krzywińskie 17,0246 1,3177 18,3423 

6. Kuty 12,4650 23,5003 35,9653 

7. Pieczarki 15,3522 14,5267 29,8789 

8. Piłaki Wielkie 9,9300 55,3738 65,3038 

9. Pozezdrze 27,5443 56,5358 84,0801 

10. Przerwanki 6,2922 1,1164 7,4086 

11. Przytuły 8,7887 9,1786 17,9673 

12. Stręgielek 9,5869 5,5585 15,1454 

13. Wyłudy 26,0200 11,5600 37,5800 

 OGÓŁEM 214,9160 234,6015 449,5175 
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Użytkowanie wieczyste  

 Część nieruchomości gminnych oddana jest w użytkowanie wieczyste dla; Gminnej Spółdzielni 

„SCh” w Węgorzewie, Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w 

Giżycku, osób fizycznych. 

Nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste 

Lp. Położenie 
nieruchomości 

[obręb] 

Nr geodezyjny 
nieruchomości 

Powierzchnia 
gruntów [ha] 

Termin użytkowania 
wieczystego gruntu 

1 Pozezdrze 219 0,2503 25.01.2089 r. 

2 Pozezdrze 172 1,6676 07.04.2092 r. 

3 Pozezdrze 275/27 0,0321 27.08.2095 r. 

4 Pozezdrze 275/29 0,0136 27.08.2095 r. 

5 Pozezdrze 275/30 0,0034 27.08.2095 r. 

6 Pozezdrze 275/19 0,1056 28.06.2093 r. 

7 Pozezdrze 275/18 0,0743 28.06.2093 r. 

8 Pozezdrze 275/6 0,0269 08.04.2091 r. 

9 Pozezdrze 275/3 0,0338 08.04.2091 r. 

10 Pozezdrze 269 0,3508 10.09.2091 r. 

12 Jakunówko 252 0,09 30.12.2094 r. 

13 Przytuły 121 0,06 30.12.2094 r. 

14 Piłaki Wielkie 109 0,08 30.12.2094 r. 

15 Pieczarki 214 0,10 30.12.2094 r. 

16 Jakunówko 235 0,09 24.08.2082 r. 

 OGÓŁEM  2,9784  

 

ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. 

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze  

 W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Gmina Pozezdrze 

dokonała sprzedaży niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność komunalną: 

Obręb geod. Piłaki Wielkie:  

• zabudowana działka gruntowa będąca we współwłasności (udział: 3/7) oznaczoną  nr geod. 

112 o pow. 0,1200 ha, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w 

formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Obręb geod. Harsz: 

• niezabudowana działka gruntowa oznaczona  nr geod. 24/8  o pow. 0,1663 ha, objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 
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Obręb geod. Jakunówko: 

• niezabudowana działka gruntowa oznaczona  nr geod. 9  o pow. 1,6800 ha, nie objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

• niezabudowana działka gruntowa oznaczona  nr geod. 7  o pow. 0,7800 ha, nie objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

Obręb geod. Pozezdrze: 

• niezabudowana działka gruntowa o nr geod 288/5 o pow. 0,2355 ha  nieobjęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

• niezabudowana działka gruntowa o nr geod 433/1 o pow. 0,0101 ha  nie objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, w formie bezprzetargowej na powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej. 

Obręb geod. Kuty: 

• niezabudowana działka gruntowa nr geod. 131/1 o pow. 0,0750 ha nie objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, w formie bezprzetargowej na powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej. 

Obręb geod. Kolonia Pozezdrze: 

• niezabudowana działka gruntowa o nr geod 66/3 o pow. 10,0400 ha  nie objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, w  formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

• niezabudowana działka gruntowa o nr geod 170 o pow. 20,7600 ha  nie objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, w  formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Obręb geod. Kolonia Stręgielek: 

• niezabudowana działka gruntowa o nr geod 64/3 o pow. 0,1923 ha  nie objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, w  formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Kwota uzyskana ze sprzedaży w/w nieruchomości wyniosła; 806.300,63 zł. brutto. 

 Sprzedaży w/w nieruchomości dokonano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami.  

2. Zamiana nieruchomości komunalnych na nieruchomości innych osób: w powyższym okresie nie 

zaistniały zamiany nieruchomości komunalnych na nieruchomości innych osób. 

3. Prawo pierwokupu w powyższym okresie nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz 

Gminy.  

4. Zakup nieruchomości w powyższym okresie gmina dokonywała zakupu nieruchomości – działka nr geod. 

135/1, dziedziczenie majątku, nieodpłatne obręb Jakunówko, Gmina Pozezdrze o pow. 0 0711 ha za kwotę 3 

250,00 zł.  

5. Nabycie nieruchomości przez Gminę Pozezdrze - komunalizacja nieruchomości, przejęcie: 

- w powyższym okresie gmina nie nabyła żadnych nieruchomości. 

6. Zniesienie współwłasności nieruchomości: 

- w powyższym okresie gmina nie dokonywała zniesienia współwłasności. 
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SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINNĄ: 

1)  Trwały zarząd nad nw. nieruchomościami sprawuje – Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu. 

 Lokalizacja  Numer działki  Pow. działki  
ha 

Pow. użyt. 
budynków 

m2 

Szkoła 
Podstawowa  

ul. 1Maja 1b 167/6 0,7489 1399,87 

167/5 0,0125  (41/100) 72,09 

167/7 0,0903 (41/100) niezabudowana 

2) W użyczenie oddane są nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Biblioteki, GOK,  

Lp. Nieruchomość będąca w użyczeniu Biorący w 
użyczenie  

 

Okres użyczenia  UWAGI  

1. Remiza OSP Pozezdrze 
Działka 221/3 o pow. 493 m2 

zabudowana budynkiem 

OSP  
Pozezdrze 

od 1.01.2018 r. 
do 31.12.2022 r.  

 

2. OSP Kuty działka 133 o pow. 0,46 ha 
zabudowana budynkiem remizy o 

pow. 165,07 m2 i 31,67 m2 

OSP 
Kuty 

od 01.01.2017 r . 
do 31.12 2022 r.  

 

3. OSP Harsz działka 108 o pow. 100 m2 
zabudowana budynkiem o pow. 40,29 

m2 

jedno pomieszczenie 

OSP 
Harsz 

od 01.01.2017r . 
do 31.12 2022 r. 

 

4. Działka 298/1 o pow. 0,1806 ha udział 
16/50 zabudowana budynkiem w 

którym jest wydzielony lokal użytkowy 
o pow. 58,35 m2 działka 298/2 o pow. 

ogólnej 0,0113 ha udział 13/100 
zabudowana budynkiem w którym jest 

pomieszczenie o pow. 12,22 m2 

Biblioteka w 
Pozezdrzu 

od.01.01.2017 r. 
do 31.12.2022 r. 

 

5. Scena na działce 220/4 Pozezdrze  GOK 
Pozezdrze 

od 01.02.2015 r. 
do 31.01.2020 r. 

 

6. Świetlica w Radziszewie   GOK 
Pozezdrze 

od.03.01.2018. 
do 31.12.2020 r. 

 

7. Świetlica w Jakunówko   GOK 
Pozezdrze 

od.03.01.2018. 
do 31.12.2020 r. 

 

3) Nieruchomości oddane są w dzierżawę na cele: rolne, ogródki przydomowe, działalność gospodarczą 

itp. o łącznej powierzchni 138 ,9606 ha . 

4)  W najem przekazane są nieruchomości lokale użytkowe do prowadzenia działalności gospodarczej 

(sklep, apteka, gabinety lekarskie itp.). 

Lp. Ner działki Najemca Położenie  Czas trwania 
umowy  

Uwagi 

1. Działka 11/8 – budynek 
sklepu o pow. 62,93 m2 

GS Samopomoc 
Chłopska 

 

Radziszewo 
obręb 

Krzywińskie 

01.01.2018 r.-
31.12.2020 r. 

 

2. Działka 171/6 
Lokal użytkowy w budynku 

Ośrodka Zdrowia o pow. 
62,50 m2 

Apteka 
prywatna 

Pozezdrze 01.01.2018 r.-
31.12.2020 r. 
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3. Działka 171/6 
Lokal użytkowy w budynku 

Ośrodka Zdrowia o pow. 
91,81 m2 

 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

ESCULAP 

Pozezdrze 01.01.2018 r.-
31.12.2020 r. 

 

4. Działka 171/6 
Lokal użytkowy w budynku 

Ośrodka Zdrowia o pow. 
23,24 m2 

 

Gabinet 
Stomatologiczny 

 

Pozezdrze 01.01.2018 r.-
31.12.2020 r. 

 

5. część działki 333 
 Pow. 225 m2 

Polkomtel Pozezdrze umowa na 10 
lat od dnia 

01.07.2013 r. 
30.06.2023 r. 

 

6. część działki 333 
 Pow. 400 m2 

 

ORANGE 
POLSKA 

Pozezdrze Umowa do 
01.02.2027 r.  

 

7. Lokal użytkowy  w 
budynku na nieruchomości 
nr 275/25 o pow. 39,11 m2 

TP SA Pozezdrze 16.06.2013 r.- 
15.06.2021 r. 

 

8. Część działki 2/2 o pow. 
7615 m2 

Boisko sportowe  

Stowarzyszenie 
Mazurska 
akademia 
Piłkarska 
Giżycko 

Pozezdrze 01.11.2017 r. 
- 31.10.2020 

r. 

Dzierżawa 
terenu 

9. Część działki 2/2 o pow. 
630 m2 

plac zabaw 

Fundacja 3D – 
Dla Dobra Dzieci 

w Pozezdrzu 

Pozezdrze 01.11.2017 r. 
- 31.10.2020 

r. 

Dzierżawa 
terenu 

10. Część działki 365/49 o 
pow. 400 m2 

 

Fundacja 3D – 
Dla Dobra Dzieci 

w Pozezdrzu 

Harsz 01.11.2017 r.- 
31.10.2020 r. 

Dzierżawa 
terenu 

11. Część działki 2/2 o pow. 
200 m2 

Siłownia zewnętrzna 

Fundacja 3D – 
Dla Dobra Dzieci 

w Pozezdrzu 

Pozezdrze 05.12.2017 r. 
31.10.2020 r. 

Dzierżawa 
terenu 

12. Działka nr 11/19 
o pow. 170 m2 

Państwowy 
instytut 

hydrologiczny 
 

Pozezdrze 01.01.2018 r.-
31.12.2020 r. 

Studnia 
hydrologiczna 

13. Działka 105/4 
o pow. 12 m2 

Kiosk handlowy 
„Znicz” 

Pozezdrze 01.02.2017 r.- 
30.09.2019 r. 

Działalność 
handlowa 

 

14. Pomieszczenie 
gospodarcze w budynku 

Remizy OSP Harsz  Działka 
108 om pow. 100 m2 

Osoba fizyczna  Harsz  01.11.2018 r. 
31.01.2022 r.    

Działalność 
mleczarska  

Wykaz nieruchomości, które gmina wynajmuje od innych podmiotów 
 

15. Kaplica Cmentarna  Gmina 
Pozezdrze  

Pozezdrze 01.01.2019 r. 
31.12.2019 r. 

czynsz 
4800,00 zł. 

rocznie  
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5)  Do eksploatacji przekazane są nieruchomości, urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, stanowiące 

własność Gminy Pozezdrze dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Pozezdrzu  

realizującego zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków na terenie Gminy Pozezdrze stanowiącej spółkę gminną.  

6)  Część nieruchomości znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy i są to: cmentarze, ulice i drogi, 

tereny zieleni, tereny leśne i tereny pod zakrzaczeniami, tereny sportowe, grunty pod 

zabudowaniami, tereny parkingowe, użytki rolne, rowy, nieużytki, grunty przeznaczone do 

sprzedaży, tereny pod inwestycje (letniskowe, mieszkalne, turystyczne, usługowe) itp. 

USTALANIE JEDNORAZOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POWSTAŁYCH 

W WYNIKU UCHWALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 

ZBYWCÓW NIERUCHOMOŚCI: 

 Ustalono jedną  opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w 

wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną wartość 465,60 

zł.  

USTALANIE JEDNORAZOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

POWSTAŁYCH NA SKUTEK JEJ PODZIAŁU: 

 Ustalono cztery opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych  w 

wyniku  ich  podziału na łączna kwotę: 6.652,80 zł.  

AKTUALIZACJA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  

- w danym okresie dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 

DAROWIZNY: 

- w danym okresie dokonano darowizn nieruchomości gminnych oraz nie przyjęto żadnej 

nieruchomości z darowizny do zasobu nieruchomości. 

Służebności gruntowe: 

W roku 2018 r. Ustanowiono dwie odpłatne nieograniczone w czasie służebności przesyłu, na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pozezdrze: 

1) PGE Dystrybucja  S.A., służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 

geodezyjnym 402/1 o powierzchni 0,77710ha,  nr księgi wieczystej OL2G/00009891/4 położonej 

w obrębie Pozezdrze, na kwotę 14,76 zł brutto; 

2) PGE Dystrybucja  S.A., służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 

geodezyjnym 311/1 o powierzchni 0,5200 ha, nr księgi wieczystej OL2G/00019448/0, położonej 

w obrębie Harsz, na kwotę 1.159,89 zł brutto. 

Łączna wartość ustanowionych służebności przesyłu w 2018r. wyniosła: 1.174,65 zł brutto 

ODSZKODOWANIA 

 za nieruchomości przejęte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

- w danym okresie nie dokonano wypłaty odszkodowań  za przyjęcie nieruchomości do gminnego 

zasobu nieruchomości. 

WYKONANIE DOCHODU W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI: 

W okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. wpływy wyniosły ogółem:  
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• ze sprzedaży nieruchomości: 818.254,00 zł.  

• z opłaty adiacenckiej: 6652,80 zł. 

• z opłaty planistycznej: 465,60 zł. 

• z umów najmu i dzierżawy:  133.542,23 zł.  

• z użytkowania wieczystego – 4.942,61 zł.  

Łączna wartość uzyskanych  dochodów w roku 2018 r. wynosi: 963 857 24 zł.   

4.7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

Zadania z zakresu architektury i planowania przestrzennego 

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane przez Urząd Gminy w Pozezdrzu:  

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych dla zamierzeń inwestycyjnych, które powodują 

zmiany zagospodarowania terenu (nowa zabudowa, przebudowa obiektów istniejących, zmiana 

sposobu użytkowania obiektu lub jego części). Zadania te realizowane są m. in. przez wydawanie 

decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

2. Tworzenie przepisów prawa miejscowego poprzez sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez Radę Gminy Pozezdrze w celu ustalenia 

przeznaczenia terenu, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 

przyrody, dziedzictwa kulturowego, zasad kształtowania zabudowy, wyposażenia terenu w 

infrastrukturę techniczną oraz innych warunków i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.  

3. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

jego zmian, oceny zmian w zagospodarowaniu, analiz realizacji planów miejscowych oraz potrzeb 

w zakresie ich sporządzania, ocen skutków prawnych uchwalenia planów miejscowych.  

Zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem administracyjnym, 

przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanym na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1945 ze zm.). Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

roku 2018 projekty ww. decyzji sporządzone były przez inż. urb. Wojciecha Kwiatkowskiego, 

posiadającego kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.). 

W roku 2018 wydano 63 decyzje, w tym 54 decyzje o warunkach zabudowy oraz 9 decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła budowy 

oraz rozbudowy budynków mieszkalnych na wniosek osób fizycznych. 

Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Wyszczególnienie decyzji ze względu na rodzaj 

zabudowy 

2018 

szt.  %  

Mieszkaniowa jednorodzinna 33 52,4 

Mieszkaniowa wielorodzinna 0 0 

Usługowa 3 4,8 

Inna (w tym zabudowa zagrodowa) 18 28,7 

Inwestycje infrastrukturalne 9 14,3 
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RAZEM 63 100 

Ze względu na niespełnienie warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, w ubiegłym roku wydano 3 decyzje odmawiające ustalenia 

warunków zabudowy. 

W poniższej tabeli przedstawiono decyzje dla zamierzeń inwestycyjnych w skali lokalnej, 

wydane na wniosek zewnętrznych inwestorów. 

Decyzje lokalizacyjne wydane na wniosek inwestorów zewnętrznych 

Inwestor Rodzaj zadania 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii nN 0,4 kV, linii sN 15kV, stacji transformatorowej 
sN/nN, złącz kablowo-pomiarowych oraz przebudowa linii 
napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 151/5, 151/6, 
151/13, 151/16, 151/18, 151/19, 151/20, 151/24, 153/3, 153/4, 
153/24, 153/25, 153/26, 154/1, 155/1, 281 w obrębie Harsz, 
gmina Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce 
o nr ewid. 33, 34/5 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gmina 
Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce 
o nr ewid. 128, 189/11, 396/1, 421 w obrębie Pozezdrze, gmina 
Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce 
o nr ewid. 20/27, 20/42 w obrębie Stręgielek, gmina Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV i nN 0,4 
kV, słupa energetycznego sN 15kV oraz słupowej stacji 
transformatorowej na działce o nr ewid. 20/5, 85/1, 217/4 w 
obrębie Stręgielek, gmina Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV, słupa 
energetycznego sN 15kV na działce o nr ew. 58, 63/5, 63/18, 
63/22, 63/23, 67, 68/1, 68/2, 69, 92, 93, 94, 95, 96, 135, 207/5, 
207/6 w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej sN 15kV, słupów 
energetycznych sN 15kV oraz złącz kablowych sN 15kV na działce 
o nr ewidencyjnym 59/3, 114, 133, 212/2, 218, 219/3, 220, 
221/1, 235, 236, 237, 242, 255, 2167 w obrębie Stręgielek oraz 
działce o nr ewidencyjnym 145 w obrębie Przytuły gmina 
Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym 
na działce o nr ewidencyjnym 308, 311/1, 1230, 2236/1, 2236/3, 
2237 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze 

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym 
na działce o nr ewidencyjnym 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, 
gmina Pozezdrze 

Zadania referatu obejmowały również wydawanie opinii (w tym dotyczących podziału działek), 

zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów miejscowych. 

Zestawienie zaświadczeń i opinii (z wyłączeniem decyzji) wydanych w roku 2018 

Rodzaj dokumentu Ilość 

Zaświadczenia 122 

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

9 

Opinie urbanistyczne 3 
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Opinie dotyczące zgodności podziału nieruchomości z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach 
zabudowy 

6 

 

Zadania związane z opracowaniem planów miejscowych 

W roku 2018 prowadzono procedury planistyczne dotyczące:  

− sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

− opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Pozezdrze w latach 2012 – 2017. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, 

uchwalanym przez radę gminy, który ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz określa w szczególności zasady i warunki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany jest na 

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

2018 r. poz. 1945 ze zm.). W roku 2018 trwały prace nad opracowaniem 4 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one opracowania planów miejscowych dla nowych 

terenów. Przygotowano jeden projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania nowego 

planu, poprzedzony sporządzeniem analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu. 

Kontynuacja tych zadań i zakończenie prac planowane jest w 2019 r. Sporządzono również uchwałę o 

przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pozezdrze. Projekty przyjęte zostały przez Radę Gminy Pozezdrze. Prowadzone 

procedury planistyczne w roku 2018 dotyczyły niżej wymienionych projektów planów: 

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych 

w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze przyjęty uchwałą nr XXXVIII/239/18 Rady Gminy w 

Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018 r.  

 
Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,55 ha położony w obrębie Gębałka. Znaczna część 

obszaru stanowi własność Skarbu Państwa, a pozostaje one we władaniu Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, tj. działki o nr ewid. 106 i 69. 

 Głównym celem opracowania planu było zapewnienie możliwości bezpłatnego pozyskania 

terenów znajdujących się we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy 

Pozezdrze i wykorzystanie go do realizacji zadań własnych gminy z zakresu zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.      

W planie największą powierzchnię zajmują tereny w granicach obszarów elementarnych 

1.USWs i 2 USWs przeznaczone w szczególności pod lokalizację publicznych boisk oraz innych 

publicznych obiektów w tym m. in. świetlicy wiejskiej i urządzeń z zielenią towarzyszącą do czynnej 

rekreacji oraz niezbędnej komunikacji i wód powierzchniowych  - zbiorników wodnych o 

powierzchni poniżej 0,5 ha.  

Plan był sporządzany od 20 marca 2017 r. do 2 lipca 2018 r. 
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Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych 

w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze przyjęty uchwałą nr XXXVIII/238/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z 

dnia 2 lipca 2018 r.  

Plan obejmuje obszar o powierzchni 15,57 ha położony w obrębie Gębałka. Większość gruntów 

znajdujących się w obszarze opracowania jest w posiadaniu Gminy Pozezdrze – około 80 %.  

Głównym celem opracowania planu było stworzenie kompleksu osiedlowo-rekreacyjno-

wypoczynkowego, sformułowanie szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, w tym 

zasad zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej przedmiotowego terenu. 

Plan był sporządzany od 20 marca 2017 r. do 2 lipca 2018 r.  

Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.4131.303.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność w/w uchwały.  

Zostały podjęte prace nad ponownym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze. 

PLANY W TRAKCIE OPRACOWYWANIA: 

 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego 

Harsz, gmina Pozezdrze. 

Rada Gminy w Pozezdrzu podjęła uchwałę Nr XXVI/148/17 z 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu 

geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze. Prace nad projektem planu rozpoczęto w kwietniu 2018 r. 

Celem opracowania planu jest określenie stworzenie kompleksu osiedlowo-rekreacyjno-
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wypoczynkowego, sformułowanie szczegółowych rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych, w tym 

zasad zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej przedmiotowego terenu. Opracowanie 

miejscowego planu przyczyni się do realizacji celu społeczno-gospodarczego określonego w polityce 

przestrzennej gminy. Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni około 23,50 ha. Uchwalenie 

planu zaplanowano do końca 2019 r. 

 

 

 
 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu 

geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów "PRZY LESIE" w obrębie 

geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze. 

Rada Gminy w Pozezdrzu podjęła uchwałę Nr XXV/219/18 z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

"PRZY LESIE" w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze. Prace nad projektem planu 

rozpoczęto w czerwcu 2018 r. Celem opracowania planu jest ochrona przed niepożądanym 

zagospodarowaniem terenu, jak również umożliwienie uporządkowania zagospodarowania 

terenów rolnych i częściowe przeznaczenie ich na cele zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z 

nieuciążliwymi usługami i rzemiosłem, przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska 

naturalnego. Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni  13,02 ha. Uchwalenie planu 

zaplanowano do końca czerwca 2019 r. 
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 Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

"PRZY LESIE" w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze 

  

Obszar gminy Pozezdrze  pokryty jest planami miejscowymi na terenie o powierzchni 780,39 

ha, co stanowi 4,4% (dane na koniec okresu sprawozdawczego za 2018 r.). 

 Poniżej zamieszczony został rejestr wszystkich planów miejscowych, które obowiązują w 

gminie. 

Rejestr obowiązujących do końca 2018 r. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  w obszarze Gminy Pozezdrze 

Lp. Nazwa planu Data uchwalenia mpzp Powierzchnia
mpzp 

1.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego związany z budową 

odcinka napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV 

Węgorzewo – Giżycko w granicach 
administracyjnych Gminy Pozezdrze 

Uchwała nr VIII/44/99 Rady 
Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 21 kwietnia 1999 r.  

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
23, poz. 315 z dn. 14.05.1999 r.) 

  

46,0 ha 

2.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi 

Pozezdrze 

Uchwała nr XXIV/124/2000 
Rady Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 29 listopada 2000 r. 

 

175,0 ha 
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(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 5, 
poz. 54 z dn. 24.01.2001 r.) 

 

3.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego usług związanych z 
drogą krajową na Kolonii Pozezdrze 

Uchwała nr XXIV/125/2000 
Rady Gminy w Pozezdrzu  

z dnia  29 listopada 2000 r.  

(Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. Nr 5, 
poz. 55 z dn. 24.01.2001 r.) 

 

6,0 ha 

4.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie 

„SKŁODOWO”, obręb Harsz, Gmina 
Pozezdrze 

Uchwała nr XXXVII/187/05 
Rady Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 29 grudnia 2005 r.  

(Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. Nr 
33, poz. 709 z dn. 06.03.2006 r.) 

 

15,47 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu terenu 

„SKŁODOWO”, obręb Harsz, Gmina 
Pozezdrze 

Uchwała nr XLII/214/06 Rady 
Gminy w Pozezdrzu 

 z dnia 29 maja 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 
97, poz.1588 z dn.17.07.2006 r.) 

 

1,06 ha 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie 

„OKOWIZNA”, obręb Harsz, Gmina 
Pozezdrze 

Uchwała nr XLI/205/06 Rady 
Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 8 lutego 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
81, poz.1420 z dn.03.04.2006 r.) 

 

2,16 ha 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie „KOLONIA 

HARSZ”, obręb Harsz, Gmina Pozezdrze 

Uchwała nr XLI/205/06 Rady 
Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 24 kwietnia 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
81, poz. 1420 z dn. 22.06.2006 

r.) 

 

88,82 ha 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego południowo-

środkowego fragmentu miejscowości 
Pozezdrze 

Uchwała nr XIV/68/07 Rady 
Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 15 października 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
193, poz. 2443 z dn. 13.12.2007 

r.) 

 

40,00 ha 

8.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie „STEPY”, 

obręb Harsz, Gmina Pozezdrze 

Uchwała nr XVII/99/08 Rady 
Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
45, poz. 953 z dn.21.03.2008 r.) 

 

93,28 ha 



51 
 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej w obrębie Jakunówko  

(dz. 271) gmina Pozezdrze 

Uchwała nr XXIV/156/08 Rady 
Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 15 września 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
172, poz. 2491 z dn.05.11.2008 

r.) 

1,99 ha 

10.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej położonych w obrębie 
Jakunówko (dz. 278/4, 278/5, 278/6, 

278/7, 278/9, 278/10) gmina Pozezdrze 

Uchwała nr XXIV/157/08 Rady 
Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 15 września 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
193, poz. 2443 z dn.05.11.2008 

r.) 

5,29 ha 

11.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie „OSIEDLE 
NAD SAPINĄ” położonych w obrębie 

Pozezdrze, gmina Pozezdrze 

Uchwała nr XXXV/226/09 Rady 
Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 7 września 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
166, poz.2314 z dn.04.11.2009 

r.) 

 

23,00 ha 

12.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów „NOWY 

HARSZ” położonych w obrębie Harsz, 
gmina Pozezdrze – JEDNOSTKA A 

Uchwała nr IX/43/11 Rady 
Gminy w Pozezdrzu z dnia 30 

maja 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
116, poz.1973 z dn.16.08.2011 

r.) 

 

37,24 ha 

13.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Harsz, 

gmina Pozezdrze 

Uchwała nr V/22/15 Rady 
Gminy  

w Pozezdrzu  

z dnia 23 lutego 2015 r.  

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
poz.1336 z dn.08.04.2015 r.) 

242,53 ha 

14.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów publicznych 

„GĘBAŁKA” położonych w obrębie 
Gębałka, gmina Pozezdrze 

Uchwała nr XXXVIII/239/18 
Rady Gminy w Pozezdrzu  

z dnia 2 lipca 2018 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 
3579 z dn.07.08.2018 r.) 

2,55 ha 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz analiza realizacji 

planów miejscowych oraz potrzeb w zakresie ich sporządzania ocen skutków prawnych uchwalenia 

planów miejscowych  

1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Pozezdrze.  
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Podstawą prawną wskazującą na konieczność opracowania analizy zmian   

w zagospodarowaniu przestrzennym jest art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 r., poz. 1945 ze zm.). Z przedmiotowej ustawy 

wynika obowiązek sporządzania analizy aktualności dokumentów planistycznych minimum raz w 

czasie kadencji Rady Gminy. Sporządzanie okresowej oceny daje między innymi możliwość 

uzyskania aktualnej wiedzy na temat stanu zagospodarowania przestrzeni gminy.  

W 2018 r. sporządzono Analizę aktualności opracowań planistycznych przyjętą przez Radę 

Gminy w Pozezdrzu uchwałą Nr XXXVIII/237/18 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie analizy aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Celem sporządzanej analizy była: 

• ocena zgodności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z obowiązującymi przepisami prawa; 

• ocena zgodności ustaleń zawartych w planach miejscowych z zapisami zawartymi  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

• identyfikacja podstawowych nieprawidłowości, jakie zawierają wyżej wymienione opracowania; 

• ocena postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• uzyskanie wiedzy na temat aktualnego stanu zagospodarowania przestrzeni gminy Pozezdrze  

i pokrycia jej powierzchni planami miejscowymi; 

• ocena aktualności opracowań pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej gminy; 

• wskazanie terenów, dla których należałoby sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego; 

• wskazanie obszarów, na których nasila się ruch budowlany związany z liczbą wydawanych decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Wnioski z analizy wykazały jednoznacznie, że studium uwarunkowań wymaga zmiany  

i zaktualizowania zawartych w nim danych. Obowiązujące studium nie jest dostosowane zarówno do 

aktualnie obowiązującego ustawodawstwa, ani opracowań szczebla regionalnego i lokalnego. 

Stwierdzono jednocześnie, że plany miejscowe nie wymagają zaktualizowania. Pewne uchybienia 

odnośnie zgodności z zapisami studium nie są rażące, biorąc pod uwagę, że samo studium nie jest 

zgodne z obowiązującym ustawodawstwem. Przed ewentualnym przystąpieniem do opracowania 

zmiany konkretnego miejscowego planu należy zwrócić uwagę na to, czy zostały zrealizowane jego 

ustalenia np. czy powstała zabudowa o wskazanej w planie funkcji.  

 

2. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pozezdrze. 

`W dniu 4 czerwca 2018 r. Rada Gminy w Pozezdrzu podjęła uchwałę Nr XXXVII/231/18 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pozezdrze. Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały zmiana Studium będzie 

jednocześnie całościową aktualizacją uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy 
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4.8. GOSPODARKA KOMUNALNA 

4.8.1. ZIELEŃ 
Tereny zieleni pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływają na złagodzenie lub 

eliminację uciążliwości życia, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny 

charakter miejscowości.  

Zieleń oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą. Takie funkcje pełnią: 

parki i ogrody, ogródki działkowe, cmentarze, tereny sportowe, pasy zieleni, zadrzewienia 

przyuliczne. 

Dzięki zwiększeniu środków budżetowych stan zieleni gminnej w ostatnim czasie ulegał 

sukcesywnej poprawie. W roku 2018 na utrzymanie zieleni w Gminie Pozezdrze wydano 2289,51 

zł, zakupiono 9 szt. lipy drobnolistnej oraz zakup bylin i kwiatów jednorocznych na potrzeby 

zagospodarowania wysepek przy drogach gminnych oraz rabat kwiatowych na terenie Gminy 

Pozezdrze. 

 

Zakładanie i zagospodarowanie nowych terenów zieleni na terenie Gminy Pozezdrze w roku 
2018 

1 Zakup kwiatów jednorocznych oraz bylin 
wieloletnich na potrzeby 
zagospodarowania oraz uzupełnienia 
ubytków na rabatach kwiatowych oraz 
wysepkach przydrożnych w Gminie 
Pozezdrze  

 
1758,51 zł 

2 Lipa drobnolistna celem nasadzeń 
zastępczych na cmentarzu komunalnym 

531,00 zł 

Razem 2 289,51 zł 

 

Wydano 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenów gminy Pozezdrze oraz 1 decyzję 

odmawiającą wycinki. Dokonano 89 oględzin drzew zgłoszonych do wycinki. Otrzymano 

zezwolenie na wycinkę drzew z dróg oraz działek gminnych.  

W ramach szeroko pojętych zadań, związanych z utrzymaniem zieleni, dokonywano zakupów 

drzew i krzewów do nowych nasadzeń na terenach gminnych, zakupu kwiatów na kwietniki celem 

uzupełnienia ubytków oraz celem poprawy wyglądu istniejących założeń zieleni na terenie całej 

gminy. 

 

4.8.2. UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG PUBLICZNYCH I CHODNIKÓW 

W ramach zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy Pozezdrze, sezonowo 

prowadzone są prace mające na celu odśnieżanie, posypywanie nawierzchni solą/piachem, tak aby 

zapewnić możliwie jak najlepsze dla ruchu samochodowego i pieszego. Zadania związane z wyżej 

wymienionymi czynnościami Gmina wykonuje za pomocą własnych sił i środków.  

Gmina Pozezdrze zawarła porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach 

całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi krajowej nr 63 na odcinku 

Pozezdrze – Kolonia Pozezdrze w km 26+097 – 30+692.  

W ramach zimowego utrzymania drogi GDDKiA wykonuje następujące czynności: 

• odśnieżanie chodników i wysepek na skrzyżowaniach przy przejściach dla pieszych, 

• zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem chodników i wysepek na skrzyżowaniach, 

• usuwanie piasku pozimowego z chodników oraz jezdni przy krawężnikach. 



54 
 

4.8.3. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WRAZ 

Z DROGAMI, POBOCZAMI I CHODNIKAMI 
 

W ramach utrzymania dróg i chodników na terenie gminy Pozezdrze, poza okresem zimowym 

wykonywane są czynności związane z utrzymaniem czystości na drogach, poboczach i chodnikach. 

Zadania związane z wyżej wymienionymi czynnościami Gmina wykonuje za pomocą własnych sił i 

środków.  

Gmina Pozezdrze zawarła porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach 

całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi krajowej nr 63 na odcinku 

Pozezdrze – Kolonia Pozezdrze w km 26+097 – 30+692. 

W ramach utrzymania drogi poza okresem zimowym GDDKiA wykonuje następujące czynność: 

• bieżące oczyszczanie pasa drogowego, 

• koszenie trawników – zieleń między jezdnią i chodnikiem oraz pobocza, 

• usuwanie liści z pasa drogowego, 

• zamiatanie jezdni na szer. około 1m przy krawężnikach, 

• bieżące zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego 

przeznaczonych, 

• bieżące zbieranie i pozbywanie się nieczystości uprzątniętych z chodników, przez właścicieli 

nieruchomości przyległych do drogi. 

W ramach zawartego porozumienia Gmina Pozezdrze uiszcza Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad miesięczną opłatę w wysokości 1.672,40 zł. W roku 2018r. zgodnie z porozumieniem, 

wartość całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi nr 63 wyniosła 

60.206,40 zł. 

 

4.8.4. UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH  

Utrzymanie obiektów 

Do zadań związanych z administrowaniem obiektów należy też wykonywanie przeglądów 

okresowych w budynkach i obiektach będących własnością gminy co wynika wprost  z przepisów 

ustawy prawo budowlane. 

Przeglądy obiektów budowanych  w 2018 r.  

Rodzaj przeglądu/usługi Kwota wydatkowana 
zł. 

Roczny przegląd budowlany 
 

2376,36 

Usługi kominiarskie  
 

5822,70 

Przegląd instalacji co w 
budynkach  Ośrodek Zdrowia i  
budynek remizy OSP Pozezdrze  

850,00  

Cmentarze komunalne i wojenne  

 Na terenie gminy Pozezdrze zlokalizowany jest jeden cmentarz komunalny położony w m. 

Pozezdrze przy ulicy Węgorzewskiej. Oprócz cmentarza komunalnego znajdują się cmentarze 

komunalne oraz cmentarz ewangelickie łącznie 14 cmentarzy. 

Do zadań administratora cmentarza należy:  

• bieżące utrzymywanie zieleni cmentarnej czystości i czystości na alejkach oraz utrzymanie 

należytego stanu sanitarnego, 
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• przyjmowanie opłat cmentarnych według stawek ustalonych zarządzeniem Wójta Gminy, 

• prowadzenie dokumentacji cmentarza, 

• prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzu, 

• prowadzenie rejestru wykupionych grobów, 

• wytyczanie miejsc pod groby. 

Gmina Pozezdrze na  podstawie  porozumienia nr PS–VII.5230.1.55.2018 z dnia 16 maja 2018 r. 

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Pozezdrze wykonywała zadania w zakresie 

utrzymania grobów i następujących cmentarzy wojennych w 2018 roku 

Miejscowość 

Rodzaj obiektu 

(cmentarz, kwatera, 

mogiła) 

Okres historyczny 

(I, II wojna 

światowa, inny) 

Pow.  

w m2 

Przynależność 

narodowościowa osób 

pochowanych 

Kolonia Pozezdrze  
Cmentarz wojenny  

 
I wojna światowa 

 
600 

żołnierze armii 
niemieckiej i rosyjskiej 

Wyłudy  Kwatera wojenna  

Cmentarz ewangelicki 
w Wyłudach 

 
 

I wojna światowa 

 
ok. 130 

żołnierze armii 
niemieckiej 

Pozezdrze Kwatera wojenna  

Cmentarz komunalny 
w Pozezdrzu 

I wojna światowa 
 

144 
żołnierze armii 

niemieckiej 

Pieczarki Mogiły żołnierzy  

 Cmentarz ewangelicki 
w Pieczarkach 

I wojny światowej 
 

ok. 100 
żołnierze armii 

niemieckiej 

Okowizna Mogiły żołnierzy  

Cmentarz ewangelicki 
w Okowiźnie 

I wojna światowa 
 

ok. 150 
żołnierz  

armii niemieckiej 
i armii rosyjskiej 

Jakunówko Mogiła żołnierza 

 Cmentarz ewangelicki 
w Jakunówko 

II wojna światowa 
 

ok. 150 
żołnierz  

armii niemieckiej 

Pieczarki Mogiła żołnierzy  

Cmentarz ewangelicki 
w Pieczarkach 

II wojna światowa 
 

ok. 250 
żołnierze 

armii niemieckiej 

 

Zakres prac jaki obowiązywał to:  

• oczyszczenie nagrobków; 

• odnowienie napisów na nagrobkach; 

• mechaniczne wykoszenie i zagrabienie trawy; 

• uprzątnięcie trawy i innych nieczystości i ich wywóz poza cmentarz; 

• oczyszczenie znaku informacyjnego; 

• uprzątnięcie połamanych gałęzi; 

• konserwacja ogrodzenia i bramki wejściowej (oczyszczenie i malowanie); 

• grabienie i wywóz liści. 
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Kwota dotacji  
z budżetu wojewody 

(określona w 

porozumieniu 

uwzględniając 

ewentualne zmiany 

wysokości środków) 

Wydatki związane z realizacją zadania  

od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Kwota 

nierozdysponow

ana  

z budżetu  

wojewody*) 

Koszt całkowity 

(3+4) 

w tym: 

z budżetu wojewody 
ze środków 

własnych gminy 

10 000,00 zł 10 0800,00 zł 10 000,00 zł 80,00 zł 0,00 zł 

 

Place zabaw i tereny rekreacyjno – sportowe 

 Na terenie gminy Pozezdrze znajdują 3 place zabaw i 2 siłownie:  

Wykaz placów zabaw i siłowni 

Plac zabaw  ul. Pocztowa Pozezdrze  

Plac zabaw ul. Pogodna 2  Pozezdrze  

Plac zabaw Harsz  

Siłownia  ul. Pocztowa Pozezdrze 

Siłownia Radziszewo 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa  corocznie  są  dokonywane przeglądy placu zabaw pod kątem 

stanu technicznego urządzeń zabawowych przez uprawnioną osobę do dokonywania przeglądów 

budowalnych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.  Urządzenia uszkodzone, zniszczone czy 

wyeksploatowane są poddawane doraźnemu remontowy i zabiegom konserwacyjnym. Nawietrznie 

trawiaste są koszone w ciągu całego roku. 

 

4.9. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane 

dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie 

wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane 

ww. środki finansowe. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 

r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.), 

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą 

służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. 

Realizację funduszu sołeckiego w 2018 r.  przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa sołectwa  Zakres wykonanych  zadań Kwota  
zł. 

1. Sołectwo 
Jakunówko  

Zakup i montaż tablic kierunkowych,  
Zorganizowanie festynów wiejskich  sportowo-
kulturalnych, 
Remont dróg gminnych zakup kruszywa, 

14.028,69  

2. Sołectwo Wyłudy   Dostawa i montaż lampy solarnej Dostawa i 
montaż drogowskazów  

9.408,89 
 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000301
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3. Sołectwo Przytuły   Remont drogi gminnej Konserwacja elementów 
drewnianych urządzeń, Zakup i montaż  znaku 
drogowego  

8.796,86 
 

 

4. Sołectwo Harsz Remont budynku w m. Harsz- remont „świetlicy 
  

23.599,12 

5. Sołectwo 
Pozezdrze 

Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze 
ul. Podleśna, nr dz. 31 Obręb Pozezdrze  

36.418,40 

6. Sołectwo Kuty  Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 158 
obręb Kuty 

12.746,44 

7. Sołectwo 
Radziszewo  

Zagospodarowanie ternu znajdującego się za 
świetlicą wiejską w Radziszewie  

16.562,02   

8. Sołectwo 
Przerwanki   

1)Zakup i montaż drogowskazów z numerami 
posesji  
2)Remont „świetlicy” wiejskiej w Przerwankach  

11.107,61  

9. Sołectwo 
Krzywińskie  

1)Remont „świetlicy „ w Krzywińskich  
2)ułożenie  polbruku przed „świetlicą”   

9.800,00 
 

10. Sołectwo Piłaki 
Wielkie  

Remont świetlicy w m. Piłaki Wielkie – zakres 
ocieplenie i położenie struktury na ścianie 
szczytowej budynku 

11.750,00  

11. Sołectwo Kolonia 
Pozezdrze  

Zakup namiotów 2 szt.  
Naprawa lampy- Zakup akumulatora do lampy 
solarnej  
Remont dróg gminnych zakup kruszywa 

14.228,90  

12. Sołectwo 
Stręgielek  

Remont budynku w m Stręgielek  w tym 
wykonanie toalety, aneksu kuchennego, tynków i 
innych robót budowlanych  
Zakup i dostawa namiotu  

13.329,13  

13.  Sołectwo Pieczarki   Miejscowy Plan zagospodarowania 
przestrzennego 

12385,00  

14. Sołectwo Gębałka  1) Zorganizowanie warsztatów kulinarnych w tym 
zakup urządzeń i produktów : 
2)Założenie  lampy oświetleniowej  

9.947,84  
 

Razem  204.108,90  
 

 

4.10. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – DZIAŁALNOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POZEZDRZU 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wolności 

4c; 11-610 Pozezdrze została utworzona aktem notarialnym dnia 12.12.2017 r. Repertorium A Nr 

9414/2017 i z tym dniem rozpoczęła działalność. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1/  36.00.Z -  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

2/  37.00.Z -  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ,  

3/  41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

4/  42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad 

5/  43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

6/  43.22.Z -  Wykonywanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych, 
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7/  68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

8/  68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

9/  81.30.Z -  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych. 

10/ 96.30.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna 

Kapitał zakładowy Spółki w momencie jej założenia wynosił 100 udziałów o wartości 100.000,00 zł. 

Na dzień 30 kwietnia 2019 roku  wynosi  on 550 udziałów o wartości  550 000,00  zł. Wszystkie 

udziały są własnością  Gminy Pozezdrze. 

Przedsiębiorstwo eksploatuje 4 ujęcia wody, 2 przepompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków i 32 

przepompownie ścieków oraz 53 przepompownie przydomowe. W posiadaniu przedsiębiorstwa 

są sieci wodociągowe o łącznej długości 141,5 km i sieci kanalizacyjne  o łącznej długości 76,7 km.   

W roku 2018 awarie usuwane były na bieżąco. Na terenie gminy usunięto 127 awarii, w tym 

na sieciach wodociągowych 29 i 98 na sieciach kanalizacyjnych. Wymieniono zgodnie z planem 

łącznie 147 wodomierzy.  

Przychody podstawowe, wykazane w rachunku zysków i strat  

(z podziałem na grupy przychodów) 

 

Nr 

poz. 
Wyszczególnienie pozycji 

Dane za rok 

2018 Struktura 

kwota w zł % 

1 2 3 4 

I 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 

w tym: 
1 564 637,77 99,27 

 woda + abonament 626 849,72 39,77 

 ścieki + abonament 915 998,85 58,12 

 usługi dodatkowe 21 789,20 1,38 

II Pozostałe przychody operacyjne 11 190,93 0,71 

III Przychody finansowe 301,38 0,02 

 Przychody ogółem 1 576 130,08 100,00 

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zajmuje się głównie zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Rynek sprzedaży wody i odbioru ścieków ogólnie 

uzależniony jest od sytuacji gospodarczej podmiotów zlokalizowanych na obsługiwanym przez 

Spółkę obszarze, sytuacji finansowej mieszkańców oraz rozwoju regionu. Po przeprowadzonej 

analizie finansowo-ekonomicznej zauważono, że w regionie brak firm zużywających duże ilości 

wody, gospodarstwa indywidualne rolnicze zmniejszają hodowlę zwierząt, a mieszkańcy regionu 

oszczędzają wodę.   

 Koszty działalności operacyjnej za rok 2018 wynoszą 1 930 492,85 zł strukturze kosztów 

ogółem koszty operacyjne w 2018 roku stanowią 99,83 %. 

 Wynik finansowy brutto w 2018 roku wynosił -362 895,82 zł.  Na taką sytuację finansową 

znaczący wpływ miały ustalone taryfy na 2018 rok, których obsługa wygenerowała bardzo wysokie 

koszty.  



59 
 

 Ustalając taryfy nie można było ocenić poszczególnych kosztów dla nowo powstałej Spółki. W 

trakcie pierwszego roku działalności okazało się, że dostarczanie wody oraz odprowadzanie 

ścieków do obrębu Harsz przynosi wysokie straty, które nie są pokryte uzyskanymi przychodami ze 

sprzedaży w/w usług. 

 Przejmując majątek w bardzo złym stanie technicznym, spółka borykała się kosztownymi 

awariami w samym 2018 rok- 127 awarii. W taryfach nie uwzględniono kosztów wynagrodzenia 

oraz pochodnych Rady Nadzorczej, kosztu wyposażenia spółki w podstawowe narzędzia i materiały 

do usuwania awarii. W 2018 roku niespodziewanym zdarzeniem było skażenie ujęcia wody w 

miejscowości Jakunówko, co pochłonęło wysokie koszty badania wody oraz usuwania skażenia. Na 

moment tworzenia taryf nie znane były również koszty opłat do Polskich Wód. Dodatkowym 

nieplanowanym kosztem była wymiana pokrycia dachowego w związku z bardzo złym stanem 

technicznym budynku Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu, zaciekami na obiekcie  i nakazem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowym kosztem była konieczność 

zakupu pompy do studni SW 3 na tym obiekcie. Stacja uzdatniania wody w Pozezdrzu zasila w wodę 

miejscowości Pozezdrze, kol. Pozezdrze, Pieczarki, Wyłudy, Przerwanki oraz Kuty i Przytuły. Od 

2007 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazuje przeprowadzenie 

kapitalnego remontu całego obiektu wraz z modernizacją technologii wody na obiekcie. 

W 2018 roku spółka poniosła stratę brutto w wysokości 362 895,82 zł. Zarząd spółki proponuje, by 

stratę pokryć zyskiem z lat przyszłych. 

W 2018 roku Spółka na inwestycje i zakup środków trwałych wydała 99 242,89 zł 

Tabela przedstawia szczegółowo poniesione nakłady: 

Lp. Rodzaj zakupu Wartość netto 

1. Ocena stanu technicznego – oczyszczalnia Pozezdrze 3 000,00 

2. Pokrycie dachowe z obróbką blacharską - SUW Pozezdrze 28 779,33 

3. Pompa wody 7 208,00 

4. Zintegrowany system informatyczny (GW Max, Comach) 56 090,00 

5. Zakup komputera  4 166,00 

RAZEM 99 242,89 
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5. ŚRODOWISKO NATURALNE  
Sprawami związanymi z monitorowaniem stanu środowiska naturalnego w Gminie Pozezdrze oraz 

jego ochroną zajmuje się Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  

Do zadań należy między innymi:  

- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy,  

- sprawy związane z terenami rolniczymi, zasobem leśnym oraz łowiectwem,  

- sprawy związane z uprawami zakazanymi i zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,  

- nadzór nad gospodarką odpadami. 

- współpraca z Mazurskim Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami w zakresie spraw 

związanych z gospodarowaniem odpadami,  

-  dbałość o utrzymanie czystości i porządku w Gminie, organizacja i nadzór nad selektywną 

zbiórką odpadów komunalnych,  

-  wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,  

-  realizacja programu ochrony zwierząt i zapobieganie ich bezdomności, rejestracja psów ras 

niebezpiecznych,  

-  zadania wynikające z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  

-  realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej,  

-  realizacja zadań związanych z energią, w tym odnawialną,  

-  wydawanie uwarunkowań środowiskowych realizacji inwestycji.  

 

5.1. LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I ROLNICTWO 
Leśnictwo 

Gmina wiejska Pozezdrze zajmuje powierzchnię 177 km2 co  stanowi 25,5% powierzchni powiatu 

węgorzewskiego. Lasy na terenie gminy Pozezdrze zajmują powierzchnię 4963,79 ha, z czego 

objęte Uproszczonym Planem Urządzania Lasu i Inwentaryzacją Stanu Lasu: 271,63 ha.  Lasy objęte 

uproszczonym planem urządzenia lasu położone są w II Krainie Mazursko-Podlaskiej w 3 

mezoregionie Wielkich Jezior Mazurskich. 

Siedliskowe typy lasu i przyjęte dla nich typy drzewostanów poniżej:  

Wyszczególnienie Siedliskowe typy lasu 

Bśw BMśw BMw LMśw LMw Lśw Lw OI OIJ 

Typ  
drze-

wostanu 

Gatunek 
główny 

So Św 
So 

So 
Św 

Db 
So 
Św 

So 
Db 

Db 
Św 

Db 
Js 

OI Js 
OI 

Gatunki 
domiesz- 

kowe 

Brz 
Św 

Brz 
Db 
Md 

Brz 
Db 

Md 
Lp 
Brz 

Św 
Brz 

 

Lp 
Czr 
Os 

Św 
Brz 
Wz 
Gb 

Js 
Brz 
Św 

Św 
Brz 
Db 
Wz 

 

Jednym z ważnych zadań realizowanych przez samorząd jest ochrona lasów niepaństwowych i 

zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. W tym celu kontynuowane są działania, które zapewniają 

prawidłowe gospodarowanie zasobami leśnymi gminy, w tym: powiększanie (poprzez zalesianie 

nowych terenów i dolesianie istniejących drzewostanów) prowadzenie prac pielęgnacyjnych i 

porządkowych na terenach leśnych oraz zabezpieczanie upraw przed zwierzyną leśną. 

Lasy pełnią bardzo ważne funkcje przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, do których należą 

m.in.: 

 • retencjonowanie wody, zwłaszcza w okresie ulewnych deszczy, 

 • przeciwdziałanie erozji, 

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Powiat_w%C4%99gorzewski
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Powiat_w%C4%99gorzewski
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 • łagodzenie klimatu lokalnego, m.in. niższe amplitudy temperatur, niższe prędkości wiatrów, 

zmiana bilansu cieplnego, 

 • poprawa estetyki krajobrazu, 

 • zwiększenie bioróżnorodności oraz ochrona dzikich gatunków flory i fauny, 

 • poprawa warunków życia mieszkańców, 

 • rozwój turystyki. 

 

Grunty leśne na terenie Gminy Pozezdrze zajmują obszar o powierzchni 5095 ha  z czego 4963,79 

ha stanowią lasy. Struktura własności przedstawia się następująco:  

• lasy państwowe – 4625,29 ha (93,18 %), 

• lasy prywatne – 322,00 ha (6,49 %), 

• lasy gminne – 16,50 ha (0,33 %). 

Wskaźnik lesistości gminy wynosi 28,1 % i jest niewiele niższy niż wskaźnik lesistości kraju, który 

wynosi 29,4 %. Lasy leżące w granicach Gminy Pozezdrze administrowane są przez Nadleśnictwo 

Borki. 

Większość lasów na obszarze gminy skupionych jest w dwóch średniej wielkości kompleksach 

Pozezdrze i Jakunówko, znajdujących się w środkowo-zachodniej i wschodniej części omawianego 

obszaru. Północna część gminy jest prawie bezleśna, natomiast na południu i zachodzie 

charakteryzowanej jednostki występują liczne drobne kompleksy, nie przekraczające 200 ha 

powierzchni ciągłej. W części wschodniej na terenie gminy znajduje się niewielki obszar Puszczy 

Boreckiej. 

W strukturze lasów dominują siedliska borowe, a zwłaszcza bór mieszany świeży. Zajmuje on w 

przybliżeniu 69 % powierzchni leśnej. Bór świeży, mniej żyzny, zajmuje 14 % gruntów leśnych i 

występuje przede wszystkim na terenie uroczyska Jakunówko. Typy lasowe, w tym olesy i jesiony 

– porastają niemal 27 % powierzchni lasów gminy. Najżyźniejszy z nich – las świeży występuje 

najliczniej w najbardziej na północ wysuniętym kompleksie leśnym gminy noszącym nazwę 

Uroczysko Karłowo, natomiast mniej żyzny las mieszany w południowo-wschodniej części 

uroczyska Jakunówko oraz między jeziorami Harsz i Dargin 

Łowiectwo 

Na terenie Gminy Pozezdrze znajduje się 7 obwodów łowieckich. W 2018 roku samorząd prowadził 

szeroko rozumianą współpracę z działającymi tu kołami łowieckimi: „Mazury” w Węgorzewie, 

gmina Pozezdrze obejmuje i zazębia 2 obwody nr 38 i 63 , „Sokół” w Wydminach obejmuje obwód 

nr 64, „ Cyranka” w Węgorzewie, obejmuje dwa obwody łowieckie nr  65, 35, „Ryś” w Giżycku, 

obwód: nr 66, „Żbik” w Węgorzewie, obwód nr 36, a także z Nadleśnictwem Borki w Kruklankach, 

obwód nr 62, w ramach czego opiniował roczne plany łowieckie oraz korekty do tych planów. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 

22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy 

Pozezdrze zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, szacował 

szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, 

w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do 

organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do 

właściwego terytorialnie Wójta Gminy. Do Urzędu gminy wpłynęły 23 wnioski o szacownie szkód 

łowieckich w uprawach rolnych wyrządzonych przez łosie, sarny jelenie i dziki.  

Rolnictwo: 

Głównym kierunkiem rozwoju gospodarczego gminy Pozezdrze jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 

prawie 45% ogólnej powierzchni gminy, w tym: 60% stanowią grunty orne i sady, a 40% łąki i 

pastwiska. W powierzchni gminy dominują dobre gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Występują one w 

południowej części jej obszaru, gdzie koncentrują się gospodarstwa rolne. Większość z nich 
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prowadzi produkcję wielokierunkową bez wyraźnie określonej specjalizacji. W strukturze upraw 

przeważa uprawa zbóż, w hodowli zwierząt, dominuje chów trzody chlewnej, bydła opasowego i 

mlecznego oraz drobiu. W gminie większość gospodarstw, to gospodarstwa małe i średnie (od 1-

15 ha), co powoduje duże rozdrobnienie i nie ma dobrego wpływu na rozwój tej dziedziny 

gospodarki. Szansą dla małych gospodarstw jest tworzenie grup producenckich oraz 

alternatywnych źródeł dochodów, co daje możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego i 

agroturystyki. 

W okresie sprawozdawczym samorząd prowadził współpracę z Powiatowym Inspektoratem 

Weterynarii w Węgorzewie, w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt 

gospodarskich, w tym: afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także obowiązujących aktualnych 

przepisów weterynaryjnych.  

 

5.2. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYWOZEM ODPADÓW PŁYNNYCH 

Zezwolenia na wywóz odpadów płynnych i wpisy rejestru działalności regulowanej. Na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy 

Pozezdrze udziela zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. Po przedstawieniu wymaganych dokumentów 

przedsiębiorca otrzymuje zezwolenie na okres do 10 lat.  Na terenie Gminy Pozezdrze jest 7 firm 

świadczących usługi wywozu nieczystości płynnych. 

Wykaz firm świadczących usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pozezdrze  

Lp. 
Nazwa firmy Adres 

Telefon 
kontaktowy 

Termin 
obowiązywania 

1. 
WC Serwis 

Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa 

ul. Szybowa 23, 
41-808 Zabrze 

32 27 133 89 
 

29.12.2025 r. 

2. 
Zakład Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 
24, 11-600 

Węgorzewo 
87 427 31 26 

 
20.11.2025 r. 

3. TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Płochocińska 
29 
03-044 Warszawa 

22 614 59 79 
 

31.05.2024 r. 

4. 

Zakład Usługowy Roboty 
Budowlane  

i Tereny Zielone Andrzej 
Morski 

ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko 

504 254 472 

 
 

28.02.2021 r. 

5. 
SPHU 

„AGRO-MAZURY” 
ul. Wodna 9b 

11-612 Kruklanki 
87 421 70 56 

 
31.12.2028 r. 

6. 
Firma Koma 

Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Sikorskiego 
19c 

19-300 Ełk 
87 610 55 27 

 
30.08.2026 r. 

7.  
FHU Zbigniew 
 Klimaszewski  

ul. 11 Listopada 
23 

11-600 
Węgorzewo 

87 4270162 

 
03.03.2027  
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5.3. BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT  

Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym Gminy, które 

realizowano na podstawie umowy zawartej z Grażyna Jadwigą Dworakowską i Zygmuntem 

Dworakowskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt – Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, z siedzibą 

w Radysach 13, 12-230 Biała Piska, NIP: 849-158-90-63, Regon 365644163. 

 Do obowiązków schroniska należało:  

- wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy 

Pozezdrze i ich transport do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w przypadkach koniecznych do 

zakładu weterynaryjnego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

- zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania wynikającego z przepisów i ogólnie przyjętych 

zasad, 

- zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczególności opieki weterynaryjnej nad 

zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska 

- profesjonalne odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt – na telefoniczne 

zgłoszenie Zamawiającego, wykonane nie później niż 72 godziny od powiadomienia; 

- w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy Pozezdrze odłowienie zwierzęcia 

winno nastąpić niezwłocznie, tj. nie dłużej niż w przeciągu 8 godzin od powiadomienia. Usługa 

obejmuje dostarczenie odłowionego psa na obserwację do lecznicy i jego odbiór do schroniska; 

- bezpośrednio po przyjęciu do schroniska sprawdzanie, czy zwierzę jest oznakowane 

(mikroczipem, tatuażem czy adresówką) w celu podjęcia próby odnalezienia właściciela i 

skontaktowania się z nim; 

-prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie 14 dniowej kwarantanny; 

niezwłoczne oznakowanie mikroczipem zwierząt przyjętych do schroniska oraz prowadzenie 

ewidencji elektronicznej odłowionych bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy 

Pozezdrze, ze wskazaniem daty i miejsca odłowu, opisu odłowionego zwierzęcia przy czym strony 

ustalają, ze szczenięta będą „czipowane” po uzyskaniu wieku trzech miesięcy 

-bieżącą sterylizację i kastrację zwierząt oddawanych do adopcji, natomiast pozostających w 

schronisku po osiągnięciu przez zwierzę wieku minimum sześciu miesięcy z wyjątkiem psów 

nierokujących szans na adopcje 

- utylizację zwłok zwierzęcych padłych lub poddanych eutanazji; 

- wykonywanie szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym oraz przeciwko 

wściekliźnie po odbyciu kwarantanny 

- prowadzenie różnorodnych akcji i działań prowadzących do zapewnienia nowych opiekunów 

(adopcja), w tym przy udziale wolontariuszy, organizacji pozarządowych itp. 

Koszty prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2018 wyniósł: 24 006,40 zł. 

Średnia ilość psów przebywających w schronisku w roku 2018 wyniosła: 15 szt.  

Ilość zwierząt oddanych do adopcji - 5 szt., 4 psy zostały odłowione z terenu gminy Pozezdrze, oraz 

1 padnięcie. Stan psów w schronisku na koniec 2018 roku wyniósł - 15 szt. 

W roku 2018 Wójt Gminy Pozezdrze wydał 1 decyzje na posiadania psa rasy uznanej za agresywną, 

do których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.04.2003 

r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywną zalicza się: amerykański pit bull terier, pies 

z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro 

de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący i 

owczarek kaukaski. 

 

 



64 
 

5.4. MZMGO 
Samorządy współtworzące Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami: Gmina 

Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, 

Gmina Orzysz, Gmina Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Miasto i Gmina 

Węgorzewo, Gmina Wydminy. 

Związek został powołany na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) i został wpisany do rejestru związków międzygminnych prowadzonego 

przez ministra do spraw administracji pod nr 267 z datą 12 października 2004 r. 

Związek działa na podstawie statutu ogłoszonego w obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego w dniu 25 października 2005 r. zmienionym w dniu 27 grudnia 2012r.  

Statut niniejszy określa zakres wspólnego wykonywania zadań publicznych polegających na 

zaspokojeniu przez „Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami”, zwany w dalszej 

części „Związkiem” zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami, 

prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku oraz zasady jego organizacji i funkcjonowania. 

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska:  

1. Zapewnienie czystości i porządku na terenie obejmującym granice administracyjne gmin - 

Członków Związku, w tym:  

1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnej regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych,  

2) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin - Członków Związku systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi,  

3) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych 

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  

4) ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego, co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

5) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – Członków Związku, w tym wskazanie miejsc, w 

których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych,  

6) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania,  

7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

8) udostępnienie na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gmin – Członków Związku informacji o:  

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

poszczególnych gmin – Członków Związku, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 

nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu poszczególnych gmin – Członków Związku zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania,  

http://bip.warmia.mazury.pl/banie_mazurskie_gmina_wiejska/
http://bip.warmia.mazury.pl/banie_mazurskie_gmina_wiejska/
http://bip.warmia.mazury.pl/budry_gmina_wiejska/
http://www.ugg.pl/
http://www.gizycko.pl/
http://www.kruklanki.pl/pl/
http://www.gminamilki.pl/
http://www.orzysz.pl/
http://pozezdrze.warmia.mazury.pl/pl/
http://www.miastoryn.pl/
http://www.srokowo.iaw.pl/pl/
http://www.wegorzewo.pl/
http://www.wegorzewo.pl/
http://www.wydminy.pl/
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c) osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy na odbieranie odpadów komunalnych 

zawartej w następstwie przetargu i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w 

danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania,  

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierających: - firmę, oznaczenie 

siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, - adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej 

gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,  

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 

których mowa we właściwych przepisach prawa, zawierające: - firmę, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - adresy punktów 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gmin – Członków Związku,  

9) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym:  

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,  

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych,  

d) liczby mieszkańców,  

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych, w 

imieniu, których Związek powinien podjąć działania określone przepisami prawa,  

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin – Członków Związku,  

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gmin – Członków 

Związku,  

10) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości,  

12) wykonywanie wszelkich obowiązków sprawozdawczych określonych przepisami ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie,  

13) uchwalanie aktów prawa miejscowego w celu realizacji praw i obowiązków określonych w pkt 

1- 13. Wykonywanie przez Związek powyższych zadań obejmuje ogół najszerzej rozumianych 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich prawidłowej realizacji zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminach oraz z zasadami prawidłowej gospodarki.  

2. Utrzymanie i rekultywacja starych wysypisk śmieci. 
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6. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

URZĘDU GMINY, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 

6.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

W 2018 roku struktura organizacyjna urzędu gminy przedstawiała się następująco:  

lp Nazwa stanowiska Os. Etat 

I Wójt 1 1 

 Referat Organizacyjny 

 

II 

Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego 
1 1 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i promocji gminy 1 1 

Stanowisko ds. organizacyjnych i archiwum 1 1 

Stanowisko ds. kadr i oświaty 1 1 

Stanowisko ds. obywatelskich  1 1 

Stanowisko ds. obsługi rady, działalności gospodarczej i rolnictwa 1 3/4 

Pomoc administracyjna  1 1 

sprzątaczka 1 1 

III 

Referat Finansowy 

Skarbnik – Kierownik Referatu Finansowego 1 1 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości  1 1 

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej, opłat lokalnych i skarbowych 
1 1 

Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

Stanowisko ds. wynagrodzeń i podatku VAT 1 1 

Stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego 1 1 

IV 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych 

Kierownik Referatu 1 1 

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu 1 1 

Stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym  1 1 
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Stanowisko ds. ochrony środowiska i inwestycji 1 1 

Stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej 1 1 

Pomoc administracyjna 1 1 

Pracownik gospodarczy 3 3 

V Z-ca Kierownika USC  1/4 

VI Inspektor Ochrony Danych Osobowych  1/8 

 

6.2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

W 2018 roku kontynuowano zastosowana w latach ubiegłych politykę zatrudnienia. Zatrudnienie 

utrzymywano na ustalonym poziomie, w przypadku stanowisk urzędniczych pracowników 

przechodzących na emerytury lub rezygnujących z pracy w razie potrzeby zastępowano pracownikami 

pozyskanymi w drodze naboru na wolne stanowisko pracy. Na bieżąco uzupełniano też braki kadrowe 

na stanowiskach pomocniczych. Szansę zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych otrzymywały 

osoby, które wzorowo wypełniały swoje obowiązki wynikające z zawartych umów o organizację stażu, 

robót publicznych lub prac interwencyjnych dla bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Węgorzewie. 

Urząd Gminy w Pozezdrzu dysponuje stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą, ciągle podnoszącą swoje 

umiejętności. 

Na dzień 31.12.2018 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu wynosił 23 osoby. 

 

Staże, roboty publiczne i prace interwencyjne z Urzędu Pracy 

Z powyższych możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego mogą skorzystać osoby posiadające 

status bezrobotnego – spełniające warunki, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. W 2018 roku Urząd Gminy w Pozezdrzu organizował wskazane formy 

zatrudnienia na okres od 4 do 6 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami 

finansowymi właściwego Urzędu Pracy oraz Urzędu Gminy.  

W 2018 roku w celu umożliwienia zdobywania doświadczenia zawodowego przyjęto w ramach: 

➢ stażu – 1 osobę, 

➢ robót publicznych – 6 osób, 

➢ prac interwencyjnych – 1 osobę. 

Doskonalenie zawodowe pracowników  
W 2018 roku urząd wydatkował kwotę 16.393,46 zł z przeznaczeniem na doskonalenie 

zawodowe pracowników. Liczba uczestników tych szkoleń wyniosła łącznie: 23 osoby. 
Ponadto pracownicy mają nieograniczony dostęp do systemu informacji prawnej, która również 
udostępnia bezpłatne webinaria. Wszyscy pracownicy szkolili się również online z zakresu ochrony 
danych osobowych, elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz  bezpieczeństwa pracy w sieci 
internetowej.   

Na dzień sporządzenia zestawienia Urząd dysponuje stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą, 
ciągle podnoszącą swoje umiejętności. Niepokojący jest jednak fakt, że coraz trudniej pozyskać 
pracowników z wysokimi kwalifikacjami technicznymi.  
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6.3. CYFROWE MAZURY 

W 2016 roku Gmina Pozezdrze przystąpiła do projektu współfinansowanego z UE mającego na 
celu zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do 
szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wartość projektu to ok. 
8,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 7,05 mln zł. 

Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu 
terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Jest efektem współdziałania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru WJM. Projekt zakłada budowę rozwiązań e-administracji 
w 12 JST: gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Ruciane-Nida, 
Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Powiat Giżycki. Projekt ma istotne znaczenie dla 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej 
administracji w województwie warmińsko-mazurskim. 

Dla osiągnięcia założonego celu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: 
– budowa sieci LAN, 
– doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej, 
– wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy Cyfrowy Urząd, 

W 2018 roku realizując zadania projektowe Urząd Gminy w Pozezdrzu wdraża eUsługi, 

elektroniczny obieg dokumentu, a także wymienił komputery na stanowiskach urzędniczych i 

doposażył serwerownie. 

 


