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1. WSTĘP
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Sorkwity!
Niniejszy „Raport o stanie Gminy Sorkwity za 2018 rok” zgodnie ze znowelizowaną ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest nowym dokumentem, który w sposób
syntetyczny ma być kompilacją i jednocześnie obiektywnym opisem sytuacji organizacyjnej,
gospodarczej, finansowej, przestrzennej i demograficznej Naszej Gminy.
Dotychczas dokumentami opisującymi samorządową działalność były coroczne
sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok oraz przedmiotowe strategie i programy wieloletnie
opracowane na potrzeby realizacji określonych działań, wynikających ze specyfiki samorządowej
i lokalnych potrzeb.
Wreszcie „Raport... jest również podsumowaniem dokonań i przeobrażeń jakim podlegała
gmina na przestrzeni nie tylko 2018 roku, ale ostatnich kilku lat, pokazując przy tym jej słabe jak
i mocne strony, stawiając jednocześnie diagnozę co do kierunków jej rozwoju.
Mam nadzieję, że dokument ten oprócz bogatej wiedzy i informacji o Naszej Gminie
pozwoli w kolejnych latach na jej racjonalny i zrównoważony rozwój w oparciu nie tylko o własne
możliwości i zasoby, lecz również pozwoli sięgać po środki zewnętrzne w równym stopniu jak
to miało miejsce dotychczas.
Wierzę, że „Raport o stanie Gminy za 2018 rok” będzie nie tylko zbiorem statystycznych
danych, suchym opisem stanu faktycznego i miejsca, w którym się znajdujemy jako społeczność.
To przede wszystkim miarodajne informacje, które każdy z nas może wykorzystać nie dla samej
wiedzy, ale dla rozwinięcia własnej aktywności, realizacji pomysłów, pobudzenia lokalnych
wewnątrz sołeckich, czy nawet sąsiedzkich grup mieszkańców. Liczę także na to, że lektura
Raportu pobudzi naszą dyskusję dotyczącą tego, jakie są nasze –mieszkańców -oczekiwania
i potrzeby. Ich realizacja pozwoli nam zmieniać Naszą Gminę tak, aby stawała się jak najlepszym
miejscem do życia i osiągania celów, które każdy z nas stawia przed sobą codziennie.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Raportu o stanie Gminy.
Bez Waszej wiedzy i umiejętności nie byłoby możliwe przygotowanie wiarygodnego dokumentu,
który pomoże nam wspólnie wyznaczać nowe kierunki rozwoju Gminy Sorkwity.

Sorkwity, dnia 29 maja 2019 r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
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2. Informacje ogólne
2.1. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Sorkwity położona jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego
na obszarze Pojezierza Mrągowskiego. Od wschodu graniczy ona z gminami Mrągowo i Piecki,
od południa z gminą Dźwierzuty wchodzącą w skład powiatu szczycieńskiego, od zachodu
z dwoma gminami powiatu olsztyńskiego – Kolnem i Biskupcem, a od północy z gminą Reszel
należącą do powiatu kętrzyńskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Sorkwity.
Powierzchnia gminy wynosi 184,65km2, co stanowi 0,8% powierzchni województwa
warmińsko-mazurskiego i 17,3% powiatu mrągowskiego.
Gmina podzielona jest na 20 sołectw:
Lp.

Sołectwo

Miejscowości

1

Borowe

2

Borowski Las

3

Burszewo

4

Choszczewo

5

Gizewo

Gizewo

6

Jełmuń

Jełmuń

7

Jędrychowo

8

Kozłowo

Kozłowo, Lesiny

9

Maradki

Głodowo, Maradki, Maradzki Chojniak, Wilamówko

10

Nibork

Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Nibork, Szarłaty

11

Pustniki

Pustniki

12

Rozogi

Rozogi

13

Rybno

Karczewiec, Piłaki, Rybno, Tyszkowo

14

Sorkwity

15

Stama

16

Surmówka

17

Stary Gieląd

Gieląd Mały, Nowy Gieląd, Stary Gieląd

18

Szymanowo

Szymanowo

19

Warpuny

Warpuny

20

Zyndaki

Zyndaki, Bałowo, Zamkowo

Borowe
Borowski Las, Wola Maradzka
Burszewo
Choszczewo, Janiszewo

Janowo, Jędrychowo, Rodowo

Miłuki, Słomowo, Sorkwity, Załuki
Stama, Młynik
Surmówka, Szelągówka

Gminę Sorkwity według danych z ewidencji ludności na dzień 31.12.2018r. Zamieszkiwało 4594
osoby, co stanowiło 9,11% ludności powiatu mrągowskiego.
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Stan na dzień

Ludność

31.12.2016r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

4618

4568

4594

Urodzenia w Gminie Sorkwity
Rok

Chłopcy

Dziewczynki

Razem

2016

23

31

54

2017

27

22

49

2018

25

21

46

Rok

Mężczyźni

Kobiety

Razem

2016

26

24

50

2017

23

24

47

2018

18

21

39

Zgony w Gminie Sorkwity

W 2018r. przyrost naturalny w gminie wyniósł 7 osób.
Przeciętna gęstość zaludnienia w gminie w 2018r. wynosiła 25 osób na km2 i była znacznie niższa
niż ta sama wartość dla powiatu mrągowskiego, gdzie kształtowała się na poziomie 47 osób na km2.

Władze lokalne i jednostki organizacyjne gminy:
Rada Gminy Sorkwity liczy 15 radnych. Przy Radzie działa 5 komisji stałych:
- Komisja Rewizyjna- 5 osób,
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- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 5 osób,
- Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym- 8 osób,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego- 6 osób,
- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska- 8 osób.
Jednostki organizacyjne Gminy Sorkwity:
- Urząd Gminy Sorkwity,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach,
- Gminny ośrodek Kultury w Sorkwitach,
- Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach,
- Szkoła Podstawowa w Sorkwitach,
- Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.
W gminie Sorkwity przeważają gleby IV klasy. Stanowią one 66 % gleb gminy. Znaczny udział
posiadają ponadto gleby V i VI klasy –25 % oraz III klasy bonitacyjnej –6 %.
W strukturze użytkowania ziemi w gminie Sorkwity dominują użytki rolne, które zajmują
ok.53 % powierzchni gminy. Kolejne miejsca pod względem powierzchni zajmują lasy i użytki
leśne i grunty zadrzewione–33 %, wody stojące i płynące –8 %, nieużytki –3 %, tereny różne –2 %
i wreszcie grunty urbanizowane i zabudowane – 1 %.
Na terenie gminy w 2018r. było 608 gospodarstw rolnych (gdzie jeszcze w 2012r. było ich 621),
o powierzchni:
Powierzchnia w ha

Liczba gospodarstw

1-1,5

71

1,5-2

47

2-3

78

3-5

82

5-7

49

7-10

55

10-15

59

15-20

57

20-30

48

30-50

30

50-100

23

powyżej 100
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Ukształtowanie powierzchni i litologia jest typowa dla obszarów polodowcowych, a cechą
ich krajobrazu jest niespotykane nigdzie w kraju na taką skalę skupienie dużych, naturalnych
zbiorników wodnych. Jezior o powierzchni powyżej 1ha naliczono 178.
Zestawienie parametrów jezior zlokalizowanych na terenie gminy, o największej powierzchni,
przedstawiono w tabeli.

6

Jezioro

Wysokość
n.p.m. (w m)

Powierzchnia w ha

Głębokość (wm)

Jeziora

Wyspy

Max.

Średnia

Babięta Małe

140,4

56,6

---

7,5

3,8

Borówko

137,4

25,1

---

11,5

5,6

Gielądzkie

133,0

444,0

4,0

27,0

6,8

Janowskie

164,1

18,7

0,3

3,5

1,4

Jełmuń

161,0

131,4

---

7,5

4,1

Kujno

132,1

24,0

---

6,0

2,8

Lampackie

133,0

198,6

1,6

38,5

11,1

Lampasz

133,0

88,2

---

21,5

4,8

Piłakno

143,0

252,8

3,2

56,6

12,0

Pustnik Mały

133,9

33,5

---

10,0

3,9

Stromek

142,0

150,2

---

2,5

1,0

Warpuńskie

138,0

49,0

---

6,9

2,6

Zyndackie

134,1

39,5

0,2

10,3

4,0

Drugim, obok jezior, charakterystycznym elementem krajobrazu tego terenu są rozległe, zwarte
kompleksy leśne, rozciągające się w południowej jego części.
Duże walory przyrodnicze gminy przyczyniły się do utworzenia na jej terenie obszarów
prawnie chronionych. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. powierzchnia tych obszarów w gminie
wynosiła 6605,2ha, co stanowiło 35,8% powierzchni gminy. Na jednego mieszkańca gminy
przypadało średnio 13973 m2 tych obszarów, podczas gdy w województwie –7786 m2. Na obszarze
gminy Sorkwity występują jedynie obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczokrajobrazowe i użytki ekologiczne. Spośród nich 52,0% powierzchni zajmują zespoły:
1) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jeziora Sorkwickie– ustanowiony Rozporządzeniem Nr 23
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Jeziora Sorkwickie”– to ciąg malowniczych jezior rynnowych: Lampackie,
Lampasz, Dłużec i Piłakno,
2) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rzeka Babant i Jezioro Białe– ustanowiony
Rozporządzeniem Nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rzeka Babant i jezioro Białe”.
3) Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich, w obrębie którego obowiązują
postanowienia rozporządzenia Nr 159 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia
2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich.
Powierzchnia obszaru 20615,9 ha, rozciąga się poza gminą Sorkwity także w gminach: Reszel,
miasto i gmina Mrągowo, Kolno i Biskupiec.
4) Rezerwat przyrody– rezerwat faunistyczny Piłaki. Rezerwat utworzono w 1991 r. (MP Nr 38,
poz. 273) w celu ochrony noclegowiska żurawi w okresie wędrówek, miejsc żerowania
i gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz stanowisk rzadkich roślin. Obejmuje
on zalądowione jezioro –starą południową odnogę jeziora Piłakno, którego miejsce obecnie
zajmuje torfowisko niskie. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 52,45 ha.
5) Część obszarów gminy objęta została systemem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.
W granicach gminy do sieci NATURA 2000 zaliczono 2 obszary: Ostoja Piska i Puszcza Piska.
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6) Cały teren gminy Sorkwity znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca
Polski.
Zgodnie z Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu
na dzień 31grudnia 2018r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne
miejsce prowadzenia działalności w Gminie Sorkwity obejmowało 172 podmioty.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi hotelarskie, noclegowe,
gastronomia, usługi ogólnobudowlane, handel. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa
gastronomia.
W Gminie Sorkwity od 2014r. Uchwala się coroczne programy współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obowiązujący Program Współpracy Gminy Sorkwity na rok 2018r. został uchwalony 24.11.2017r.
Za działania priorytetowe uznano wspieranie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.
W dniu 24.01.2018r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy
w zakresie: „Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu”. Na ogłoszony konkurs
wpłynęły dwie oferty, plan na ww. zadanie wynosił 33 300,00 zł i w takiej wysokości został
zrealizowany.
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „Fala” Warpuny otrzymał wsparcie finansowe
w wysokości 30 000,00 zł a Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo” w kwocie
3 300,00 zł.
Należy nadmienić, że w gminie Sorkwity nie funkcjonuje wieloletni program współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego, są odrębnym sektorem
działającym na rzecz dobra publicznego. Są one podstawą dla rozwoju lokalnych społeczności,
zrzeszają najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców
danego środowiska, a podejmowane przez nie działania aktywizują, i jednocześnie integrują
społeczność lokalną. Stanowią również uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalny
samorząd.
Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w 2018r.:
Na terenie gminy działają organizacje pozarządowe:
1. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach,
2. OSP Sorkwity,
3. OSP Rybno,
4. OSP Warpuny,
5. OSP Gizewo,
6. KS LZS „Fala” - Warpuny,
7. Towarzystwo Kulturalne „Bogactwo Mazur”- Sorkwity,
8. Stowarzyszenie Miłośników Mazur i Kozłowa- Kozłowo.
Na infrastrukturę ochrony zdrowia i pomocy społecznej w gminie składają się zakłady
opieki zdrowotnej, prowadzone praktyki lekarskie, apteka oraz instytucje i placówki świadczące
pomoc rodzinie. W gminie Sorkwity w 2018r. działały dwa zakłady opieki zdrowotnej
(w Sorkwitach i Warpunach), 1 punkt apteczny.
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W 2018r. na terenie gminy działały także 3 instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie, tj.:
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach
2. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie w Sorkwitach (zespół interdyscyplinarny),
3. Punkt konsultacyjny porad prawnych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
i przemocy w rodzinie,
4. Stacja Diakonijna przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach.
W 2018r. w gminie ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało 314 gospodarstw
domowych, w których skład wchodziło 918 osób, tj. 19,91 % mieszkańców gminy. Z kolei
ze świadczeń rodzinnych na obszarze gminy w 2018r. skorzystało 269 rodzin, które otrzymały
zasiłki rodzinne na 518 dzieci.
Zadania związane z ochroną ludności, zapobieganiem zagrożeniom życia i zdrowia oraz
zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy realizują jednostki straży pożarnej
i policji. Na analizowanym obszarze w mieście powiatowym Mrągowo działa Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej, a jej struktury wspierane są przez 4 jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w: Gizewie, Rybnie, Sorkwitach i Warpunach. Liczba ochotników w strukturach OSP
i liczba zdarzeń odnotowanych na terenie ich działania jest bardzo zróżnicowana.
W 2018r. na terenie gminy odnotowano:
Zdarzenia

Rok 2017

Rok 2018

pożary

13

18

Miejscowe zagrożenia

58

29

Na analizowanym terenie funkcjonuje również Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie.
W 2018r. na terenie gminy odnotowano:
Zdarzenia

Rok 2017

Rok 2018

Kradzież mienia

17

22

Zniszczenie mienia

5

5

Kolizje, wypadki drogowe

10

8

Ważnym w ocenie rozwoju gospodarczego gminy, jest poziom rozwoju infrastruktury
technicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o zaopatrzenie mieszkańców w wodę, kanalizację oraz
system oczyszczania ścieków, gospodarkę odpadami. Infrastruktura ta umożliwia poprawne
funkcjonowanie wielu dziedzin życia, w tym także rynku usług turystycznych.
Obszar gminy Sorkwity obsługują drogi, zaliczane do wszystkich kategorii. Gminę i wieś
Sorkwity przecina droga krajowa nr 16 relacji Olsztyn-Mrągowo. Ma ona na terenie gminy długość
7,622 km. Przez gminę przebiega również droga wojewódzka nr 600 (Szczytno –Rybno –Mrągowo)
o długości w granicach gminy 9,63 km.
Stan techniczny sieci drogowej nie odpowiada wymaganym standardom, zwłaszcza w sytuacji
wciąż narastającego ruchu kołowego, tak ciężarowego jak i osobowego. Dotyczy to zarówno stanu
9

nawierzchni, szerokości jezdni, jej wyprofilowania, a także kolizyjności z drogami lokalnymi.
Znacznym zagrożeniem dla samochodów osobowych oraz ruchu pieszego i szybko rozwijającej
się turystyki rowerowej, jest tranzyt ciężarowy oraz ruch autokarowy, zwłaszcza na drodze krajowej
nr 16.
Przez teren gminy przebiega kilka szlaków rowerowych. Istotną rolę odgrywa tez rozpoczynający
się w Sorkwitach najpopularniejszy i najliczniej uczęszczany szlak kajakowy –szlak rzeki Krutyni.
Wodociąg jest najlepiej rozwiniętą siecią infrastruktury technicznej w gminie Sorkwity.
Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy w 2018r.
wynosiła 125,9 km. Z sieci wodociągowej w 2018r. korzystało 97,4 mieszkańców gminy.
W porównaniu do 2017r. odnotowano wzrost długości sieci wodociągowej o 901m.
Poziom skanalizowania gminy w 2018r., w przeciwieństwie do poziomu zwodociągowania,
był bardzo niski. Problemem gmin jest bowiem brak środków finansowych na modernizację sieci
kanalizacyjnych. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2018r. wynosiła 25,2 km. Z sieci
kanalizacyjnej w 2018r. w gminie korzystały 30,3% mieszkańców.
Rozwój gospodarczy gminy Sorkwity tkwi przede wszystkim w potencjale środowiska
naturalnego oraz kapitale ludzkim jaki posiada. Gospodarka gminy nie ma bowiem charakteru
przemysłowego. Głównymi gałęziami przemysłu gminy są: przemysł drzewny, przetwórstwo rolnospożywcze, usługi budowlane, turystyka. Lokalizacja gminy w jednym znaj czystszych
ekologicznie regionów Polski, wśród licznych jezior i lasów, stanowi z kolei podstawowy atut
na rzecz rozwoju funkcji rolniczych i turystycznych. Unikalne walory przyrodnicze nie powinny
jednak kolidować także z rozwojem działalności o charakterze produkcyjnym oraz z szeroko
rozumianymi usługami rynkowymi.
Gmina do niedawna wybitnie rolnicza przekształca się w gminę, w której dominującą strefą
działalności jest obsługa ruchu turystycznego. Do wypełniania tej funkcji służą zlokalizowane na jej
terenie ośrodki wczasowe, pensjonaty, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola
namiotowe, stanica wodna PTTK, które zapewniają różnorodne formy wypoczynku. Gmina na tle
województwa jest obszarem dość słabo rozwiniętym pod względem rozwoju przedsiębiorczości.
Dominującą dziedziną mieszkańców gminy Sorkwity, jest działalność rolnicza. Społeczne
znaczenie rolnictwa było zawsze duże, nie tylko ze względu na miejsce pracy, ale również jego rolę
w przestrzeni wiejskiej i jego silne oddziaływanie na rodzaj aktywności gospodarczej, styl życia,
tradycję i kulturę mieszkańców. Poza zabezpieczeniem surowców żywnościowych integralnym
elementem strategii rozwoju rolnictwa jest jego wielofunkcyjny charakter. Rolnictwo jest
podstawowym kanałem, przez który dociera główny strumień wsparcia publicznego dla wsi.
W związku z tym podkreśla się, że dynamiczny rozwój rolnictwa może mu zapewnić przewagę
konkurencyjną nad pozostałymi województwami. Jako atut mogą być bowiem wykorzystane
naturalne walory przyrodnicze Warmii i Mazur. Alternatywnym źródłem dochodów może stać się
produkcja żywności metodami ekologicznymi na większą skalę, czy też produkcja surowców
stosowanych w energetyce.
Położenie gminy Sorkwity peryferyjnie w stosunku do dużych ośrodków miejskich
na terenach o unikatowych walorach przyrodniczych, determinuje w dużym stopniu dotychczasowe
oraz przyszłe kierunki rozwoju tego obszaru, stanowiąc jednocześnie wyjątkową szansę oparcia
lokalnej gospodarki o branżę turystyczną notującą w ostatnim okresie jedne z najwyższych
wskaźniki rozwoju.
Na terenie gminy, istnieje możliwość rozwoju wielu typów turystyki, w tym: turystyki rekreacyjnej
(wypoczynkowej), aktywnej i specjalistycznej, miejskiej i kulturowej, turystyki na obszarach
wiejskich, zdrowotnej, biznesowej oraz w celach zakupów. Głównym elementem oferty
turystycznej regionu jest wypoczynek nad jeziorami i turystyka wodna. Podstawowymi produktami
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są także turystyka piesza, wypoczynek w obszarach przyrodniczych, turystyka rowerowa, miejska
i kulturowa, agroturystyka.

3. Informacje finansowe
3.1. Stan finansów gminy
Informacja dotycząca finansów Gminy Sorkwity sporządzona została w oparciu
o sprawozdania budżetowe za 2018r.
Wykonanie dochodów za 2018r. zamknęło się kwotą 21 194 238,39 zł, co stanowi 96,0%
przyjętego planu, w tym:
a) dochody bieżące wykonano w kwocie 20 440 600,55 zł, tj. 95,89% planu,
b) dochody majątkowe w kwocie 753 637,84 zł, tj. 98,51 % planu.
Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe
określenie źródeł dochodów gminy, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania
i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę osiągniętych dochodów za 2018r. przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wydatki ogółem w 2018 roku poniesione zostały w kwocie 21 591 763,39 zł, co stanowi
95,8 %ustalonego planu, w tym:
a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 19 798 300,34 zł, tj. 95,82 % planu,
b) wydatki majątkowe 1 793 463,05 zł, tj. 95,91 % planu.
Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie
do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki
na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny.
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Plan i realizację wydatków za 2018r. przedstawia poniższy wykres.

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów i wydatków Gminy Sorkwity za 2018r.
przedstawiono w
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. stanowiącym załącznik
do niniejszego Raportu.
W 2018r. planowano osiągnięcie przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie
1.000.000,00 zł, i na dzień 31 grudnia 2018r. kwota ta została wykonana.
Rozchody planowano w kwocie 550.000,00 zł, kwota ta również została zrealizowana na dzień
31 grudnia 2018r.
Zadłużenie na koniec 20l8 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi
7 850 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚ w Olsztynie 25 000,00 zł,
na łączną kwotę 7 875 000,00 zł, co stanowi 35,66% w stosunku do dochodów planowanych
na 2018r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2018r. , stanowiącego załącznik do niniejszego Raportu.
Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 1.953,24 zł., stanowiąca wartość zakupu
telefonów komórkowych w systemie ratalnym (spłata w 2019r.) oraz kwota 426.594,12 zł
stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana
w systemie ratalnym do 2023r.
Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 31.12.2018r. wyniosło kwotę 8.303.547,36 zł,
co stanowi 37,6%, w stosunku do dochodów planowanych w 2018r.
Na koniec 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Gmina nie udzielała żadnych
poręczeń i gwarancji osobom trzecim.
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3.2. Wykonanie budżetu gminy
Budżet Gminy na 2018r. , tj. plan i wykonanie przedstawiono szczegółowo w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018r. stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela, natomiast wydatki
majątkowe poniesiono w kwocie 10.000,00zł i stanowią one pomoc finansową w formie dotacji
celowej dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
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REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2018

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTEPUJĄCYCH ŚRODKÓW

PLAN NA 2017 r.
Lp.

1

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

2

3

4

1

010 01010 Dokumentacja -Wodociąg Borowski Las

2

010 01010

3

Zakup gruntu w obrębie Kozłowo, zabudowanego
010 01010
przepompownią ścieków

Budowa przyłącza wodociągowego w Sorkwitach do
„Małego Amfiteatru”

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

600

Ogółem:

Środki własne i
kredyty

Inne

Własne Gminy

Kredytów i
pożyczek

Inne

Środków poch. ze
środków UE

Razem w ykonanie:

5

6

7

8

9

10

11

12

% 8:5

% 8:6

% 12:5

UWAGI

13

14

15

16

49 367,83

49 367,83

0,00

49 367,83

0,00

0,00

0,00

49 367,83

100,00

100,00

100,00

5 000,00

5 000,00

0,00

4 816,69

0,00

0,00

0,00

4 816,69

96,33

96,33

96,33

5 530,00

5 530,00

0,00

4 650,00

0,00

0,00

0,00

4 650,00

84,09

84,09

84,09

59 897,83

59 897,83

0,00

58 834,52

0,00

0,00

0,00

58 834,52

259,08

259,08

98,22

450 000,00

273 200,00

176 800,00

155 182,16

100 000,00

161 330,16

416 512,32

34,48

56,80

92,56

13 530,00

15 000,00

0,00

13 530,00

0,00

0,00

0,00

13 530,00

100,00

90,20

100,00

4

Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego ,
600 60016
ul. Zamkowa w Sorkwitach

5

600 60016

6

600 60016 Remont i modernizacja drogi w Zyndakach

100 500,00

50 500,00

50 000,00

50 473,20

0,00

50 000,00

100 473,20

50,22

99,95

99,97

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

564 030,00

338 700,00

226 800,00

219 185,36

100 000,00

50 000,00

161 330,16

530 515,52

38,86

64,71

94,06

700 70095

Dokumentacja na wykonanie pomostu w msc Borowe

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 70005

Dokumentacja i budowa pomostu w Rozogach

30 000,00

30 000,00

0,00

29 824,99

0,00

0,00

0,00

29 824,99

99,42

99,42

99,42

700 70005

Dokumentacja i budowa pomostu w Kozłowie

4 700,00

4 700,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

100,00

100,00

100,00

700 70095

Wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie
w Gizewie

4 000,00

4 000,00

0,00

3 997,84

0,00

0,00

0,00

3 997,84

99,95

99,95

99,95

10
11

700 70095

Wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie
na boisku w msc Pustniki

4 000,00

4 000,00

0,00

3 995,66

0,00

0,00

0,00

3 995,66

99,89

99,89

99,89

700 70095

Zakup i montaż blachodachówki na wiacie w msc
Borowski Las

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 70095

Wykonanie placu utwardzonego z polbruku w msc
Stary Gieląd

6 000,00

6 000,00

0,00

5 839,13

0,00

0,00

0,00

5 839,13

97,32

97,32

97,32

700 70095

Zakup urządzeń na plac zabaw w Szymanowie

16 800,00

16 800,00

0,00

15 386,20

0,00

0,00

0,00

15 386,20

91,58

91,58

91,58

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

75 500,00

75 500,00

0,00

63 743,82

0,00

0,00

0,00

63 743,82

84,43

84,43

84,43

Zakup sprzętu audio-wizualnego na potrzeby
rejestrowania i udostępniania nagrań sesji Rady Gminy
15 750 75022 Sorkwity

20 000,00

20 000,00

0,00

18 275,47

0,00

0,00

0,00
18 275,47

91,38

91,38

91,38

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20 000,00

20 000,00

0,00

18 275,47

0,00

0,00

0,00

18 275,47

91,38

Przebudowa dachu OSP Rybno

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

0,00

10 000,00

0,00

30 000,00

Doposażenie samochodu OSP Rybno

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

43 000,00

43 000,00

0,00

33 000,00

0,00

10 000,00

0,00

696 000,00

496 000,00

200 000,00

140 077,99

350 000,00

200 000,00

0,00

9 700,00

9 700,00

0,00

9 695,31

0,00

0,00

0,00

26 476,00

26 476,00

0,00

26 475,61

0,00

0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

732 176,00

532 176,00

200 000,00

176 248,91

350 000,00

Adaptacja pomieszczeń GOPS na klub „Senior+”

133 000,00

133 000,00

0,00

30 700,00

0,00

POMOC SPOŁECZNA

133 000,00

133 000,00

0,00

30 700,00
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Dokumentacja na modernizację ul.Ogrodowej w
Warpunach

8

9

12

13
14

750
16 754 75412
17 754 75412
754

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół
18 801 80101 Zyndaki2
19 801

80101

20 801 80101
801
21 852 85295
852
22 900
23 900
24 900
25 900
26 900
900

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Sorkwity
Wykonanie podjazdu do SP w Sorkwitach

91,38

66,67

66,67

100,00

43 000,00

66,67

66,67

100,00

690 077,99

20,13

28,24

99,15

9 695,31

99,95

99,95

99,95

0,00

26 475,61

100,00

100,00

100,00

200 000,00

0,00

726 248,91

24,07

33,12

99,19

99 800,00

0,00

130 500,00

23,08

23,08

98,12

0,00

99 800,00

0,00

130 500,00

23,08

23,08

98,12

13 000,00

90015

Budowa przyłącza elektrycznego w -plac zabaw Stary
Gieląd

1 000,00

1 000,00

0,00

724,01

0,00

0,00

0,00

724,01

72,40

72,40

72,40

90015

Budowa przyłącza elektrycznego-boisko w
Choszczewie

1 600,00

1 600,00

0,00

1 245,30

0,00

0,00

0,00

1 245,30

77,83

77,83

77,83

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Sorkwity

29 100,00

29 100,00

0,00

29 086,00

0,00

0,00

0,00

29 085,99

99,95

99,95

99,95

90019

Budowa przyłącza wodociągowego w Warpunach (do
P. Trottner)

15 000,00

15 000,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

25,33

25,33

25,33

90019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Pustniki

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

54 700,00

54 700,00

0,00

34 855,31

0,00

0,00

0,00

34 855,30

63,72

63,72

63,72

177 624,00

86 745,63

90 878,37

86 611,14

0,00

0,00

90 878,37

177 489,51

48,76

99,84

99,92

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Gizewie i
27 921 92109 Rozogach
921

91,38

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
RAZEM

177 624,00

86 745,63

90 878,37

86 611,14

0,00

0,00

90 878,37

177 489,51

48,76

99,84

99,92

1 859 927,83

1 343 719,46

517 678,37

721 454,53

450 000,00

359 800,00

252 208,53

1 783 463,05

38,79

53,69

13,56

3.4. Realizacja funduszu sołeckiego
Gmina Sorkwity jest gminą wiejską, w związku z czym ma możliwość wyodrębnienia
w budżecie środków na fundusz sołecki, jednakże w roku 2018 nie zostały wyodrębnione środki
na ten cel. Rada Gminy Sorkwity podjęła w uchwałę nr XXIV/170/2017 z dnia 17 lutego 2017r.,
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w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie
na 2018r.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego
W 2018 roku zorganizowano ogółem 38 przetargów publicznych nieograniczonych
i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
położonych w miejscowościach w tym :
po 3 przetargi na działki położone w obrębie Warpuny
o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10,
o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,
o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,
o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,
o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,
o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.
1 przetarg na działkę oznaczone nr 103/1 położoną w obrębie Zyndaki.
3 przetargi na działki położone w obrębie Sorkwity:
o powierzchni 4729 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/42,
o powierzchni 882m2 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/41,
o powierzchni 2492 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/44,
o powierzchni 5517 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/45.
2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/5 położoną w obrębie Borowo.
2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo.
1 przetarg ograniczony na działkę oznaczoną nr 72 położoną w obrębie Szymanowo.
2 przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Sorkwity na sprzedaż udziału 18 /100
w nieruchomości położonej w Zyndakach na działce 371/10.
Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów doszły do skutku przetargi zorganizowane
na działki o nr 198/13,198/14 i 198/31 obręb Warpuny, działkę nr 22/5 obręb Borowo, działkę
nr 103/1 obręb Zyndaki oraz działkę 72 obręb Szymanowo wyłonieni zostali nabywcy na łączną
kwotę 199.835,36 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne. Pozostałe przetargi nie doszły
do skutku z powodu braku oferentów i nie zostali wyłonieni nabywcy nieruchomości.
Przeprowadzono dwa przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych budynkami
przedszkola w Sorkwitach i Warpunach na okres do 31.08.2022 roku.
W formie bezprzetargowej na zagospodarowanie nieruchomości przyległych sprzedane
zostały nieruchomości położone :
- w obrębie Borowo działka nr 204/16 o pow.57 m2 za kwotę 1.517,00zł
W drodze bezprzetargowej sprzedany zostały 1 lokal komunalny dla najemcy
w miejscowościach : Bałowo nr 2. Cena nabycia 45.440,00 zł została rozłożona na 10 rat rocznych.
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Ponadto Gmina nabyła odpłatnie od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr 57/5
o powierzchni 1100 m2 w obrębie Kozłowo pod gminną przepompownią ścieków za kwotę
4.650,00 zł.
Ustanowione zostały na gruntach komunalnych odpłatne służebności przesyłu na rzecz
Energii Operator S.A na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowościach
- Burszewo na działce oznaczonej nr 169
- Zyndaki na działkach oznaczonych nr 123 i 67
- Choszczewo na działce oznaczonej nr 99
-Stary Gieląd na działkach oznaczonych nr 82/4, 82/13 i 40/12
-Maradki na działce oznaczonej nr 41/4
-Pustniki na działce oznaczonej nr 121/29
Głównie ustanawiane służebności związane były z doprowadzeniem sieci niskiego napięcia
do nowo budowanych budynków mieszkalnych.
Sporządzono 31 umów dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 12,2077 ha.
ZESTAWIENIE OBROTU GRUNTAMI KOMUNALNYMI w 2018 roku
wyszczególnienie

Stan na
01.01.2018r
(ha)

Przychody
(ha)

Rozchody
( ha)

Stan na
31.12.2018r.
( ha)

Grunty do sprzedaży

47,5487

+ 0,1100

-0,1872
-0,0600
-0,2031
-0,1331
-0,1198
-0,0600

46,8955

Grunty pod drogami

200,0941

+0,0045

-0,0057

200,0929

GOK Sorkwity
trwały zarząd

0,8706

-

-0,0257
-0,0836

0,7613

ZSz Sorkwity i Warpuny
trwały zarząd

1,5100

-

-

1,5100

-

+0,0513
+0,0257

-

0,0770

użytkownicy wieczyści

4,8609

-

-

4,8609

Grunty pozostałe
w zarządzie
Urzędu Gminy

50,7632

+0,0836

-0,0513
-0,0411

50,7544

Grunty pod cmentarzami

10,4749

-

-

10,4749

Razem

316,1224

+0,2751

-0,9706

315,4269

GOPS i ZOSz
trwały zarząd

objaśnienie do zestawienia obrotu gruntami komunalnymi za 2018 rok:
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Grunty do sprzedaży
przychody :
1) + 0,1100 ha – nabycie gruntu od Państwa Gut działka nr 57/5 w Kozłowie z przeznaczeniem
pod przepompownie ścieków.
rozchody :
sprzedaż gruntów w 2018r.
1)-0,1872 ha obręb Borowo działka 22/5 - budowlana na cele mieszkaniowe,
2)-0,0600 ha obręb Szymanowo działka nr 72- budowlana na cele mieszkaniowe,
3)-0,2031ha obręb Warpuny działka 197/31- budowlana na cele mieszkaniowe,
4)-0,1331 ha obręb Warpuny działka 198/14- budowlana na cele mieszkaniowe,
5)-0,1198 ha obręb Warpuny działka 198/13- budowlana na cele mieszkaniowe,
6)-0,0600 ha obręb Zyndaki działka 103/1 - leśna bez prawa zabudowy
Grunty pod drogami
przychód :
+0,0045 ha – działka 41/4 obręb Maradki uległa podziałowi i powstały trzy działki 41/14, 41/15,41/16
co zwiększyło powierzchnie ogółem o 45 m2
rozchód :
1) – 0,0057 ha - sprzedaż pasa drogowego drogi wewnętrznej o nr 204/16 obręb Borowo,
GOK Sorkwity trwały zarząd
rozchód :
1) -0,0257 ha wygaszenie udz. 12/100 części trwałego zarządu w Sorkwitach dla GOK i przekazanie
do GOPS na prowadzenia programu Senior +
2)-0,0836 ha wygaszenie trwałego zarządu dla GOK na świetlice wiejska w Borowie
GOPS i ZOSz w Sorkwitach trwały zarząd:
przychód :
1)+0,0513 ha przekazanie w trwały zarząd biura dla GOPS i ZOSz w Sorkwitach
2)+0,0257 ha przekazanie w trwały zarząd udz. 12/100 części w Sorkwitach na prowadzenia programu
Senior +
Grunty pozostałe w zarządzie Urzędu Gminy
przychody:
1) + 0,0836 ha - wygaszenie trwałego zarządu dla GOK w Sorkwitach na świetlice w Borowie i grunty
wróciły w zasób gminy
rozchody:
1) – 0,0513ha – przekazanie gruntu w trwały zarząd na biura dla GOPS i ZOSz w Sorkwitach
2) - 0,0411 ha – sprzedaż lokalu nr 1 w Bałowie nr 2 - jest to powierzchnia gruntu w działce

5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2025 została przyjęta
Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 19 grudnia 2014r. Dokument ten, chociaż
uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym. Dotyczy bowiem szeroko
rozumianego rozwoju gminy, a więc procesu dynamicznego. Zmiany zachodzące w gminie i w jej
otoczeniu narzucają konieczność monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów i sposobów
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ich realizacji. Poniżejprzedstawiamy stopień osiągnięcia przyjętych celów, a co za tym idzie
postępu gminy na drodze do realizacji przyjętej misji.

Cel
strategiczny
nr

1.
Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
i turystycznej
gminy

Cele szczegółowe

Modernizacja i
rozwój
infrastruktury
komunikacyjnej

Zadania

Termin
realizacji
(według
Strategii)

zmodernizowana droga "Warpuny"
zmodernizowana
Witryny

droga

w

Realizacja

do 2018r. do 2022r.

Burszewie

-kierunek do 2019r. zrealizowano

przebudowany ciąg pieszo-rowerowy Sorkwity-Stary do 2017r. do 2022r.
Gieląd wraz z remontem nawierzchni
położone chodniki co najmniej w 5 miejscowościach

do 2020r. w trakcie

zmodernizowane drogi dojazdowe do miejscowości do 2022r.
rokujących szanse na zmianę funkcji i rozwój
zmodernizowane drogi lokalne do co najmniej 6 do 2022r. w trakcie
miejscowości
podjęte min. 5 wspólnych przedsięwzięć z sąsiednimi do 2022r. w trakcie
samorządami lub z innymi zarządcami dróg w zakresie
modernizacji ciągów drogowych, pieszych i
rowerowych
wymieniona sieć wodociągowa oraz hydrofornia

do 2016r. do 2023r.

położony wodociąg w Borowskim Lesie

do 2017r. w trakcie

położony wodociąg Stama –Młynik

do 2018r. do 2023r.

położony wodociąg Surmówka –Szelągówka

do 2018r. zrealizowano

położony wodociąg Warpuny –Burszewo

do 2018r. zrealizowano

rozbudowana sieć wodociągowa w Kozłowie

do 2018r. zrealizowano

przebudowany ciąg pieszo-rowerowy Sorkwity- St. do 2016r. do 2023r.
Gieląd
wybud. i oznakowane min. 3 nowe ścieżki rowerowe

do 2020r.

zamontowane zestandaryzowane wizualnie min. 10 do 2017r. do 2023r.
tablic informacyjnych (z mapami lokalizacyjnymi)
w pełni sprawna sieć komunikacji zbiorowej między do 2022r.
miejscowościami gminy oraz z ośrodkami miejskimi
(Mrągowem i Biskupcem)
Tworzenie
przyjaznego
środowiska
administracyjnego
dla inwestorów

pozyskany i uzbrojony teren pod inwestycje (min. 2 do 2018r. do 2023r.
ha)
funkcjonujący system informacji dot. możliwości do 2016r. do 2023r.
podjęcia nowych inwestycji na terenie gminy
istniejąca gminna oferta inwestycyjna
organizowane cykliczne spotkania
inwestorów min. 1 raz w roku

do 2015r.
potencjalnych

utworzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości
odbywające

się

forum

służące

do 2018r.

budowaniu od 2015r.
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porozumienia
społecznymi

między

różnymi

środowiskami

funkcjonujący system monitorowania opinii społecznej od 2016r.
prowadzone min. 2 akcje w roku o charakterze
informacyjnym dot. perspektyw rozwoju gminy
organizowane
imprezy
promujące
aktywność
społeczną wśród mieszkańców, min 2w roku, w tym
gminne forum organizacji pozarządowych i inicjatyw
społecznych
Inicjowanie i
wspieranie
przedsięwzięć
związanych z
rozwojem
infrastruktury
społecznej

wybudowana świetlica w Rybnie

do 2017r. rezygnacja

wybudowana świetlica w Sorkwitach

do 2019r. rezygnacja

wybudowane inne obiekty użyteczności publicznej –w
zależności od potrzeb mieszkańców, inicjatyw
społecznych i organizacji pozarządowych

w trakcie

wspierane lokalne inicjatywy dotyczące urządzania działanie w trakcie
przestrzeni i zagospodarowania terenów publicznych ciągłe
(np. plaże, siłownie, place zabaw, wiaty itp.)
wspierane inicjatywy i przedsięwzięcia dotyczące działanie
organizowania się społeczności lokalnych
ciągłe
wybud. min. 8 pomostów w różnych miejscowościach

do 2016r. zrealizowano

opracowane studium turystycznego zagosp. Szlaku do 2016r.
Krutyni
zrealizowana
Krutyni”

koncepcja

„organizacji

Eko-szlaku do 2015r.

znakowane min. 10 miejsc historycznej granicy Mazur do 2016r.
utworzenie lokalnego muzeum, regionalnych izb do 2018r. zrealizowano
pamięci / izb muzealnych -min. 2 obiekty
2.
Ochrona
środowiska
naturalnego z
zachowaniem
ważnych jego
funkcji
społecznogospodarczych

Wspieranie
poddane termomodernizacji budynków Zesp. Szkół w do 2020r. Zrealizowano
inwestycji
Zyndakach, Ośrodka Zdrowia w Sorkwitach i
częściowo
proekologicznych Warpunach, Remizy Strażackiej w Gizewie i Rybnie
i przyjaznych
środowisku
przedsięwzięcia
propagujące
termomodernizację działanie
budynków mieszkalnych
ciągłe
wyposażenie min. 15% gospodarstw domowych w do 2022r.
systemy solarne, zainstalowanie we wszystkich
obiektach publ. ogrzewania na biomasę
powstanie min. 10 inicjatyw związanych z produkcją do 2022r.
lub wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych o
min. mocy 100 W
.funkcjonujący program na rzecz wzrostu udziału do 2016r.
energii wytwarzanej z OZE
podjęte min. raz do roku inicjatywy na rzecz od 2015r.
podnoszenia świadomości ekologicznej
funkcjonująca kanalizacja sanitarna w Maradkach, do 2018r. do 2023r.
Pustnikach i Borowe
zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

do 2019r.
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usprawniony system segregacji i usuwania odpadów do 2022r.
komunalnych funkcjonujący od 2017r. uruchomione
min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków
Dbałość o
podniesiony
stan
świadomości
społecznej działanie w
trakcie
zachowanie ładu mieszkańców
ciągłe realizacji
przestrzennego na
terenie gminy
podjęte min. 5 różnych inicjatyw na rzecz estetyzacji od 2015r.
obejść oraz budowy nowych budynków i budowli
nawiązujących do istniejącej architektury
zagospodarowane i zrewitalizowane min. 6 miejsc o do 2020r.
szczególnych walorach
funkcjonujące min. 2 wsie tematyczne, min. 1 obiekt do 2018r. Rodowo,
edukacji regionalnej i wdrożone min 4 programy
Kozarek
odnowy wsi
Mały
zorganizowane min. 8 spotkań, seminariów lub imprez do 2022r.
dot. rozwoju świadomości mieszkańców nt. potrzeby
zachowania specyficznych cech przestrzeni
organizowane raz w roku konkursy dotyczące dobrych od 2016r.
praktyk w zakresie zagospodarowania przestrzeni
sformalizowana współpraca z lokalnym biznesem w od 2016r.
zakresie
tworzenia
planów
zagospodarowania
przestrzennego
zinwentaryzowane atrakcje turystyczne gminy w do 2016r.
formie katalogu
Podnoszenie
świadomości
społecznej i
ekologicznej
mieszkańców

przeprowadzone min. jedno przedsięwzięcie rocznie, o od 2015r.
charakterze informacyjnym
wdrożonych min. 5 programów związanych z ochroną do 2022r.
środowiska naturalnego
funkcjonujące nowe stowarzyszenie na rzecz edukacji do 2016r.
ekologicznej, powołane partnerstwo
uruchomiony lokalny ośrodek edukacji przyrodniczej i do 2018r.
ekologicznej
przeprowadzane min. co drugi rok akcje na rzecz od 2015r.
promowania produkcji żywności ekologicznej
zainicjowanie i wsparcie min. 5 projektów z zakresu do 2022r.
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Ośrodek Pomocy Społecznej dostosowany
nowoczesnych form obsługi klientów

do od 2017r.

wdrażany program na rzecz rozwoju systemu od 2016r.
instytucjonalnego wsparcia grup i osób zagrożonych
ubóstwem
uruchomione min. 3 Punkty Publicznego Dostępu do do 2018r.
Internetu
funkcjonująca platforma cyfrowa
publicznych i mieszkańców

dla

instytucji od 2017r.

.przeprowadzone inwentaryzacje zasobów gminy, w do 2019r.
tym dotycząca: dominujących branż lokalnej
gospodarki, zasobów ludzkich, oferty usług
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okołobiznesowych, zasobów przyrodniczych
wysoki standard wyposażenia placówek edukacyjnych do 2022r.
i kulturalnych (Dom Kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna)
funkcjonujące min. 3 nowe kompleksowe obiekty do 2022r. Sala
sportowe
gimnastyczna
w Zyndakach
wdrażany pakiet rozwiązań na rzecz rozwijania od 2016r.
talentów młodzieży i
wyrównywania szans
rozwojowych
wzrost o min. 5 p. proc. wyników nauczania w do 2022r.
szkołach
3
Poprawa
jakości życia
mieszkańców
oraz spójności
przestrzennej,
społecznej i
gospodarczej

Wspieranie
inicjatyw
producentów i
przetwórców
dotyczących
wielofunkcyjnego
rozwoju gminy

powstanie min. 2 grup producenckich
funkcjonujący system zaopatrzenia
rolnych i zbytu produktów rolnych

do 2020r.
gospodarstw do 2020r.

92% powierzchni gruntów rolnych w gminie objętych do 2020r.
systemem dopłat w rolnictwie
10% rolników uczestniczących w programach UE do 2020r.
kierowanych do mieszkańców wsi
sformalizowana współpraca gminy z rolnikami na
rzecz modernizacji gospodarstw rolnych
przeprowadzone min. 6 przedsięwzięć edukacyjnych i do 2022r.
informacyjnych wśród ludności wiejskiej
podjęte min. 3 inicjatywy związane z rozwojem do 2020r.
produkcji „żywności ekologicznej"
uruchomione min 10 przedsięwzięć dotyczących do 2020r.
„alternatywnych kierunków produkcji rolniczej”
wzrost 0 12% liczby podmiotów gospodarczych

do 2020r.

utworzone i funkcjonujące min. 2 wsie tematyczne

do 2016r.

funkcjonujący plac targowy i punkt sprzedaży do 2022r.
produktów pochodzących bezpośrednio z gospodarstw
funkcjonujący system wsparcia informacyjnego i do 2018r.
doradczego dot. podjęcia procesów inwestycyjnych na
terenie gminy
Stworzenie
warunków
sprzyjających
poprawie
dostępności usług
dostosowanych
do rozwijającej
się branży
turystycznej

funkcjonujące min. 2 sieci współpracy

do 2018r.

wzrost liczy podmiotów świadczących usługi, w tym do 2024r.
szczególnie gastronomiczne o 20%
funkcjonujący system informacji turystycznej

do 2019r.

zorganizowana min. 1 impreza rekreacyjno-turystyczna od 2016r.
w roku
organizowany coroczny konkurs na najlepszy obiekt i od 2016r.
usługę turystyczną w gminie
opracowana i rozpowszechniona kompleksowa oferta do 2016r.
usług turystycznych
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sporządzone min. 2 analizy i ekspertyzy dotyczące do 2018r.
lokalnego rynku turystycznego
opracowana i wdrażana od 2016 r. strategia rozwoju od 2016r.
turystycznego gminy
min. 3 markowe produkty w oparciu o rozwój usług do 2017r.
okołoturystycznych
opracowane studium przedsięwzięcia pn. system do 2018r.
komunikacji wodnej
wypromowane min. 3 lokalne produkty

do 2018r.

odpowiednio oznakowane i publikowane istniejące działanie
atrakcje turystyczne
ciągłe
funkcjonujący szlak rz. Krutyni od Warpun

od 2020r.

wzrost min. o 100% liczby turystów korzystających z do 2020r.
atrakcji turystycznych gminy
funkcjonujące corocznie opracowywane gminne od 2015r.
kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i
gospodarczych
zorganizowany system
charakterze turystycznym

wsparcia

wydarzeń

o

odbywające się min. 3 w roku cykliczne imprezy od 2016r.
kulturalne, turystyczne i sportowe
oznakowane min. 10 miejsc tzw. "granicy Mazur"
postawione w min. 10 miejscowościach tablice do 2016r.
informacyjne z mapą sytuacyjną miejscowości i
lokalnych atrakcji
oznakowane wszystkie istniejące na terenie gminy do 2016r.
miejsca związane z historią
zwiększony stan świadomości ekologicznej wśród działanie
młodzieży i dorosłych
ciągłe
funkcjonujący system monitoringu usług turystycznych od 2015r.
zorganizowane min. 4 szlaki, trasy tematyczne, piesze do 2019r.
itp.
funkcjonujący system koordynacji działań na rzecz od 2016r.
zachowania walorów turystycznych Krutyni
funkcjonujące min. 3 porozumienia i programy od 2018r.
związane z ochroną i wykorzystaniem turystycznym
rzeki Krutyni
Zapewnienie
optymalnych
warunków
sprzyjających
rozwojowi
infrastruktury
sportowej i
związanej z
rekreacją

oddana do użytku sala gimnastyczna w Zyndakach

do 2018r. zrealizowano

rozbudowana sala gimnastyczna w Sorkwitach

do 2018r. do 2023r.

oddane do użytku elementy małej infrastruktury do 2022r.
turystycznej ( min. 2 pola namiotowe –biwakowe, 4
miejsca wypoczynkowe, 3 platformy widokowe, 5
tablic informacyjnych)
funkcjonujący system oznakowania gminy

od 2019r.

oddane do użytku min. 3 małe boiska i place gier i do 2020r. Zrealizowano
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zabaw

odbywający
Mazurskiej"

w zakresie
placów
zabaw
się

corocznie

"Festiwal

Kultury od 2012r. zrealizowano

funkcjonujący system udostępniania zorganizowanym od 2015r. zrealizowano
grupom młodzieży sal gimnastycznych i boisk
sportowych w godzinach pozalekcyjnych

5.2. Ład przestrzenny
5.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
W czerwcu 2017r. Gmina Sorkwity zleciła dla biura Rożen & Rożen Pracownie Autorskie
Urbanistyki i Architektury z Olsztyna wykonanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Sorkwity. Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz planów miejscowych”. Rada Gminy Sorkwity uchwałą Nr XXX/196/2017 z dnia 21 lipca
2017r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sorkwity oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przyjęła wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenę aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w gminie
Sorkwity.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
zostało opracowane na mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r.,
uchwalone w 2000r. W roku 2014 sporządzono zmianę studium, która poza wprowadzeniem zmian
w zakresie nowych terenów rozwojowych, objęła również wszystkie nieaktualne zagadnienia w tym
dostosowanie do nowych warunków prawnych w zakresie ochrony przyrody, inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, zasobu obiektów zabytkowych, terenów
zamkniętych.
Przeprowadzona analiza wykazała, że Studium w części jest nieaktualne. Powodem utraty
aktualności niektórych zagadnień są procesy inwestycyjne jakie miały miejsce w latach
obowiązywania studium, a w szczególności zmiany w przepisach prawa m. in. 18 listopada 2015r.
weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która wprowadziła szereg zmian do przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Analiza zgodności Studiumz wymogami zmienionego ww. ustawą art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazała, iż nie spełnia ono
wszystkich wymagań wynikających z w/w przepisów, mianowicie brakuje:
- bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę,
- prognozy demograficznej,
- oceny możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej.
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Natomiast analizy środowiskowe i społeczne zawarte w części I Studium wymagają aktualizacji.
Kolejnym dokumentem rzutującym na aktualność studium jest plan zagospodarowania
przestrzennego województwa. Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające
w szczególności m. in. z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Zadania
takie ujęte są w planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz programach
rządowych. W dniu 27 maja 2015r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwałą
Nr VII/164/15 przyjął plan zagospodarowania przestrzennego województwa określając w nim
zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Upływ czasu powoduje, że studium wymaga aktualizacji nie tylko z powodu zmian
w przepisach prawa ale również wynikających ze stanu zagospodarowania obszaru. W gminie
Sorkwity problemem stają się duże, przemysłowe fermy hodowlane. Możliwości lokalizacji ferm
oraz ograniczenia wynikające ze stanu środowiska i kolizji funkcji (gmina Sorkwity jest gminą
o predyspozycjach do rozwoju funkcji turystycznej) powinny być rozstrzygnięte na etapie studium.
Zaznaczyć jednak trzeba, że zasadnicze elementy Studium tj. strefy polityki przestrzennej
wydzielone w oparciu o uwarunkowania wynikające głównie ze stanu środowiska przyrodniczego
i stopnia jego ochrony wraz z podstawowymi zasadami ich zagospodarowania są nadal aktualne
i nie należy ich zmieniać.

5.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina Sorkwity posiada obecnie 23 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym
jeden plan w trakcie opracowania. Tabela poniżej przedstawia spis aktualnie obowiązujących planów
miejscowych.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Lp

Nazwa planu

1

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów rekreacyjnych
budownictwa letniskowego „Borowo I”

uchwała Nr XVIII/98/1996
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 22.08.1996 r.

2

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów rekreacyjnych
budownictwa letniskowego „Borowo II„

uchwała Nr XVIII/97/1996
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 22.08.1996 r.

zabudowa letniskowa

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy letniskowej w obrębie Jełmuń
dotyczy działek 80, 214 i215
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów rekreacyjnych w obrębie Maradki –
Wilamówek gm. Sorkwity dotyczy działek 115/7 i
112/4
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego w
obrębie Borowski Las gm. Sorkwity
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m.
Borowo
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Borowo

uchwała Nr IX/46/1999
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 29.06.1999 r.

zabudowa letniskowa

uchwała nr XIII/63/99
Rady Gminy w Sorkwity
z dnia 30 listopada 1999 r.

usługi turystyczne i
zabudowa rekreacji
indywidualnej.

3

4

5

6
7

Numer i data podjęcia uchwały

uchwała Nr IV/31/2003
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 lutego 2003 r.
uchwała Nr XVIII/119/2004
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 02.09.2004 r.
uchwała Nr XXIV/154/05
Rady Gminy Sorkwity

Główne przeznaczenie

Powierzchnia

w ha

4,70
zabudowa letniskowa
2,00

2,98

13,65

6,28
zabudowa hotelarska
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa
mieszkaniowa

6,38

0,81

24

gmina Sorkwity

z dnia 28.04.2005 r.

8

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej i rekreacji
indywidualnej w m. Zyndaki gmina Sorkwity

uchwała Nr XXVII/175/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 25.08.2005 r.

9

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy rekreacji indywidualnej i
zagrodowej w m. Stama, gmina Sorkwity

uchwała Nr XXVII/175/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 25.08.2005 r.

10

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m.
Stary Gieląd, gmina Sorkwity

uchwałą Nr VII/21/07
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 31.03.2007 r.

11

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu infrastruktury technicznej w części obrębu
Borowo i Rybno, gmina Sorkwity

uchwała Nr XI/48/07
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 07.09.2007 r.

12

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Stary
Gieląd, gmina Sorkwity

13

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity

uchwała Nr XX/103/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 14.08.2008 r.
uchwała Nr XXXV/185/10
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29.01.2010 r.

14

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity

uchwała Nr XXXV/188/10
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29.01.2010 r.

15

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Stary Gieląd gmina
Sorkwity

uchwała Nr XXXIX/211/10
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 30.06.2010 r.

16

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity

17

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity

18

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Sorkwity

uchwała Nr XVIII/127/12
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 23.03.2012 r.

19

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

uchwała Nr XXII/168/12
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 24.08.2012 r.

20

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity

21

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Borowo, gmina Sorkwity

22

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr geod. 107/6, 407/10, obręb Gizewo,
gmina Sorkwity

23

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Gizewo, gmina Sorkwity

uchwała Nr VII/46/11
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27.05.2011 r.
uchwałą Nr VII/39/11
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 18.04.2011 r.

uchwała Nr XXX/250/13
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 21.06.2013 r.
uchwała NrXXXVII/309/2014
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 21.03.2014 r.
uchwała Nr XIX/123/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 23. 06. 2016 r.
uchwała Nr XX/130/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 12. 08. 2016 r.

jednorodzinna
wolnostojąca.
zabudowa
mieszkaniowa z
dopuszczeniem
usług, zabudowa
rekreacji
indywidualnej
zabudowa rekreacji
indywidualnej i
zagrodowej
zabudowa rekreacji
indywidualnej i
mieszkaniowej
jednorodzinnej
infrastruktura
techniczna
rurociąg kanalizacji
tłocznej i
przepompownia
ścieków
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca i
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa rekreacji
indywidualnej
zabudowa rekreacji
indywidualnej

7,40

37,04

4,32

0,86

2,42

5,48

5,75

5,84

3,73

2,02

3,00

21,73

13,02

7,84

4,45

5,12
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo,
gmina Sorkwity

uchwała Nr XL/289/2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
zagrodowa
wolnostojąca

RAZEM – zsumowana powierzchnia planów

303,63

470,45

Większość obowiązujących planów miejscowych można uznać za aktualne. Aktualizacji
wymagają kierunki rozwoju wsi Sorkwity ze względu na uwarunkowania – przebieg drogi krajowej
nr 16. Należy wprowadzić zasady rozmieszczenia przemysłowych ferm hodowlanych,
w szczególności ferm zajmujących się intensywnym chowem i hodowla drobiu i trzody chlewnej.
Obowiązujące plany miejscowe zostały sporządzone dla niewielkiej części terenów
wskazanych w Studium. Należy stworzyć i wdrożyć wieloletni program sporządzania planów
miejscowych, zgodnie z którym plany miejscowe będą opracowywane według ustalonego
porządku, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych gminy. Wskazane jest również objęcie planami
miejscowymi terenów rolnych położonych poza obszarami zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
w celu ustalenia zasad i warunków budowy przemysłowych ferm hodowlanych. Planem
miejscowym należy objąć miejscowość Sorkwity i Borowo. Proponuje się wprowadzenie
do budżetu na następne lata odpowiedniej kwoty pozwalającej na opracowanie jednego planu
w roku, zgodnie z wieloletnim programem.

5.2.3. Gminny program rewitalizacji
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji rewitalizacja to proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji
na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To działania związane z przywracaniem do życia
społecznego i gospodarczego zdegradowanych obszarów miasta.
Gminny Program Rewitalizacji jest opracowaniem, która opisuje zjawiska negatywne,
kryzysowe na terenie gminy i pokazuje, gdzie w gminie jest ich najwięcej. Kumulacja tych
zjawisk, czyli duża ich koncentracja na części terenu gminy stanowi podstawę do wyznaczenia
obszaru zdegradowanego, który będzie podlegał rewitalizacji. Rewitalizacja nie będzie obejmowała
całego terytorium gminy, wszystkich sołectw i miejscowości, a jedynie te miejsca, obiekty,
przestrzenie i tereny, które uznane zostały jako wymagające naprawy na podstawie diagnozy
i konsultacji społecznych. Tak wyznaczony obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Może
natomiast być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych
granic. Gminny Program Rewitalizacji jest przepustką do ubiegania się o fundusze zewnętrzne
na projekty rewitalizacyjne, czyli takie, które złagodzą negatywne zjawiska na obszarach
zdegradowanych.
Gmina Sorkwity nie ma opracowanego gminnego programu rewitalizacji.

5.2.4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Gmina Sorkwity ma opracowany Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017 –2021” uchwalony uchwałą nr XXVI/176/2017 Rady
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Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2017r. Zmieniony uchwałą Nr XXIX/194/2017 z dnia
27 czerwca 2017r.
Wieloletni program ma za zadanie stworzyć podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Sorkwity oraz ustalić strategię działania władz samorządowych w zakresie szeroko
pojętej polityki mieszkaniowej, która winna tworzyć warunki do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
W 2018 roku ogólna liczba mieszkań należących do zasobu Gminy Sorkwity wnosi 37
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1994,38 m2 . Przy czym zaznaczyć należy, że 23 z nich
znajdują się w stanie dobrym lub średnim.
Zasób mieszkaniowy:
Lp.

Miejscowość

Lokalizacja

Liczba Powierzchnia
Stan
lokali
lokali (m2) techniczny

1

Borowe

Budynek mieszkalny nr 9

1

48,18

Zły

2

Borowe

Budynek mieszkalny nr 15

1

168,41

Średni

3

Burszewo

Budynek mieszkalny nr 2

1

40,50

Średni

4

Choszczewo

Budynek mieszkalny nr 29

5

226,28

Zły

5

Choszczewo

Budynek mieszkalno- oświatowy nr 62

1

61,72

Dobry

6

Choszczewo

Budynek mieszkalny nr 7

1

45,50

Średni

7

Stary Gieląd

Budynek mieszkalny nr 8

3

142,71

Średni

8

Gizewo

Budynek mieszkalny nr 4

2

98,61

Zły

9

Maradki

Budynek mieszkalny nr 5

2

71,45

Dobry

11 Młynik

Budynek mieszkalny nr 7

1

83,20

Dobry

12 Kozłowo

Budynek mieszkalny nr 15

1

46,62

Zły

13 Kozłowo

Budynek mieszkalno -oświatowy nr 3

2

97,69

Dobry

14 Szymanowo

Budynek mieszkalny nr 15

1

52,00

Zły

15 Szymanowo

Budynek mieszkalny nr 11

1

64,79

Średni

16 Sorkwity

Budynek mieszkalny, ul. Szkolna nr 4

5

266,09

Dobry

17 Sorkwity

Budynek mieszkalny, ul. Plażowa nr 10

2

140,97

Zły

18 Sorkwity

Budynek mieszkalno -oświatowy, ul. Szkolna
nr 3

1

31,28

Dobry

19 Sorkwity

Budynek ośrodek zdrowia ul. Szkolna nr 3

1

96,52

Średni

20 Sorkwity

Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska nr 15

1

38,00

Zły

21 Warpuny

Budynek mieszkalny, ul. Robotnicza nr 1

2

79,60

Dobry

22 Warpuny

Budynek mieszkalny, ul. Wolności nr 11

1

32,71

zły/średni

23 Zyndaki

Budynek mieszkalno- oświatowy nr 2

1

61,55

Dobry

W 2018 roku sprzedany został jeden lokal mieszkalny położony w miejscowości Bałowo.
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Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem w sposób pośredni za pomocą Spółki z o.o.
ze 100% udziałem Gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach) ale przewiduje
się w kolejnych latach (w miarę dokonywanych sprzedaży lokali mieszkalnych), że zarząd lokali
będzie wykonywany przez wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość wydatków w roku 2018 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, a także wydatki inwestycyjne oraz wpływy
z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynosiły:
- wpływy z gospodarki mieszkaniowej wynosiły 29.832,68 zł w tym z lokali mieszkalnych
19.572,63 zł,
- wydatki na remonty i wydatki inwestycyjne w kwocie 35.569,87 zł
- wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomościami wchodzącymi w mieszkaniowy
zasób gminy wyliczane dla ZGK Warpuny na podstawie umowy wykonawczej w zamian
za rekompensatę miesięczną w kwocie 959,35 zł brutto x 12 miesięcy daje kwotę 11.512,20 zł
- wydatki związane z kosztami zarządu i funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych w których
znajdują się gminne lokale mieszkalne na kwotę 4.945,36 zł.

5.2.5. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Sorkwity
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015r. poz. 1774) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które
stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem
nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Sorkwity.
Na podstawie art. 23 ust. 1d ustawy cytowanej wyżej przyjmuje się plan wykorzystania
gminnego zasobu nieruchomości na okres 3 lat. Przygotowany plan wykorzystania gminnego
zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki działania. W stosunku do każdej
nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie.
Przewiduje się przeprowadzenie co roku aktualizacji niniejszego planu w zakresie nieruchomości
pozostających w zasobie oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ
wykonawczy ustaleniami ,które będą wynikały z uchwał budżetowych na lata 2017, 2018 i 2019,
w formach prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami.

5.3. Środowisko
5.3.1. Program ochrony środowiska
Podstawowym celem Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostkę
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych
dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony
środowiska i przyrody na szczeblu JST.
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W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczone zostały cele oraz określone zadania
przewidziane do realizacji, które w znaczny sposób przyczynią się do poprawy stanu środowiska
w Gminie Sorkwity. Na terenie Gminy Sorkwity planowane jest wykonanie 6 najważniejszych
zadań, w celu poprawy stanu środowiska.
Stan realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2018r.:

Obszar
interwencji

Zadanie

Szacunkowe
koszty
realizacji
Podmiot
zadania (w
Źródło
odpowiedzialny
tys. zł) w
finansowania
za realizację
roku

Realizacja

2018

Ochrona klimatu
i jakości
powietrza

Termomodernizacja
remizy OSP Rybno
Termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w
Gizewie

Gmina Sorkwity
Gmina Sorkwity

Modernizacja oświetlenia
Gmina Sorkwity
ulicznego na terenie gminy
Budowa kanalizacji
Gmina Sorkwity
sanitarnej w Pustnikach
Gospodarka
wodno-ściekowa
Budowa wodociągu w
Gmina Sorkwity
Borowskim Lesie
Gospodarka
Demontaż i utylizacja
odpadami i
pokryć dachowych z płyt
zapobieganie
azbestowo-cementowych z Gmina Sorkwity
powstawaniu
indywidualnych budynków
odpadów
mieszkalnych

30

WFOŚiGW,
Budżet Gminy

TAK

178

PROW,
Budżet Gminy

TAK

Partnerstwo
publicznoprywatne

TAK

400

–

Budżet Gminy

120
–

Budżet Gminy

Zrealizowano
częściowo

b.d.

WFOŚiGW,
Budżet Gminy

rozpoczęta

Realizacja zadania polegającego na usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest oraz ich
wywozu i unieszkodliwiania. Jest to zadanie długoterminowe, a przewidywany czas jego
zakończenie przypada na rok 2032. Program obejmuje zarówno budynki mieszkalne i gospodarcze
osób prywatnych, jak również te będące własnością gminy oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Realizacja zadań ujętych w dotychczas obowiązującym POŚ, wpłynęła pozytywnie
na poprawę stanu środowiska na terenie gminy. Zrealizowano szereg inwestycji, które wpłynęły
na osiągnięcie następujących celów:
- wzrost stopnia wykorzystania odpadów, zwiększenie bezpieczeństwa składowania oraz
stosowanie nowoczesnych metod utylizacji odpadów,
- ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz racjonalne użytkowanie i rozwój istniejącego
systemu obszarów chronionych,
- sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz racjonalna gospodarka
ciepłem,
- poszerzenie i aktualizacja wiedzy o stanie środowiska i jego zagrożeniach
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- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego
wykorzystania zasobów naturalnych gminy oraz edukacja ekologiczna osób odwiedzających
region.

5.4. Polityka społeczna
5.4.1.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata
2015-2020

Politykę społeczną Gminy Sorkwity realizuje głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sorkwitach powołany 1 stycznia 1990r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Sorkwity.
Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi,
kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Zatrudnieni pracownicy socjalni prowadzą w terenie pracę socjalną oraz kompleksowo
współpracują z osobami korzystającymi z pomocy OPS a pracownicy administracyjni prowadzą
działy świadczeń pieniężnych.
Uchwałą nr V/22/2015 z dnia 27 lutego 2015r. Rada Gminy Sorkwity przyjęła Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020. Stanowi ona
dokument obowiązujący przez wiele lat, pomagający rozwiązywać problemy społeczne, które
zostały zdefiniowane przez samych mieszkańców Gminy Sorkwity. Głównymi adresatami Strategii
są mieszkańcy całej gminy, którzy poprzez wykorzystanie tego narzędzia, będą otrzymywać
skuteczną pomoc od gminnych instytucji.
W obowiązującej strategii przyjęto następujące kierunki niezbędnych działań:
1) Organizacja w sołectwach uroczystości i imprez kultywujących lokalne tradycje oraz zwyczaje
z okazji świąt narodowych, religijnych i ważnych rocznic, dożynek, dnia matki, dnia dziecka itp.
2) Zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz osób starszych w inicjatywy woluntarystyczne
sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów.
3) Wypracowanie w sołectwach skutecznych metod włączania młodzieży, dorosłych oraz osób
starszych w planowanie oraz organizację ważnych dla społeczności inicjatyw i wydarzeń.
4) Zadbanie o porządek i czystość na terenie Gminy Sorkwity poprzez regularne akcje sprzątania
z zaangażowanie mieszkańców oraz silniejsze egzekwowanie przez gminę obowiązków
wynikających w przedmiotowym zakresie z ustaw.
5) Wykorzystywanie różnorodnych form konsultacji społecznych z mieszkańcami (np. spotkania
otwarte) przy podejmowaniu przez władze gminy decyzji w sprawach ważnych dla społeczności.
6) Tworzenie warunków do rozwoju oddolnej aktywności mieszkańców poprzez wsparcie
lokalnych liderów, kół gospodyń wiejskich itp.
Analizując materiał zebrany w kilku ostatnich latach w ramach Oceny zasobów pomocy
społecznej należy stwierdzić, że:
1) konieczne byłoby rozszerzenie poradnictwa specjalistycznego, bowiem coraz więcej osób
otrzymujących wsparcie z systemu pomocy społecznej wymaga pomocy psychologicznej,
terapeutycznej, itp.; w 2018r. rozpoczęto wdrażanie tego postulatu,
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2) pracownicy Ośrodka będą kontynuować realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej i innymi aktami prawnymi. Szczególną rolę zajmować będzie praca socjalna, jako
działanie mające służyć wspomaganiu rodzin,
3) w ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, które
można podzielić na następujące grupy:
- praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych (pomoc w uzyskaniu
świadczeń emerytalno-rentowych, dodatku mieszkaniowego, zasiłków rodzinnych itp.),
- praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem jest zapewnienie
opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, a także organizacja czasu wolnego,
- praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, m.in. poprzez poradnictwo i
edukację w obszarze opieki i wychowania dzieci,
- praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych, poprzez motywowanie do poszukiwania pracy
i podjęcia zatrudnienia,
- praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, która realizowana jest
poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych np. ze złożeniem wniosku o lokal
socjalny,
4) najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy
społecznej podobnie jak w latach ubiegłych były: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka
choroba, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

5.4.2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
Odbiorcami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 są rodziny
zamieszkujące teren Gminy Sorkwity, przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej,
zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym została odebrana lub
ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
Głównym celem programu jest skuteczne wspieranie rodziców w wypełnianiu ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych poprzez: prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej
umacnianiu rodziny i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie rodzinom
zagrożonym umieszczeniem w pieczy zastępczej pomocy w przezwyciężeniu problemów
opiekuńczo-wychowawczych, oraz podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny
naturalnej.
Powyższe cele realizowane są poprzez udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych
wspierających wychowanie rodziny, pracę socjalną skierowaną na rzecz rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie asystenta rodziny,
pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci, poradnictwo specjalistyczne, udzielenie
pomocy finansowej i rzeczowej, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, udzielenie
dzieciom stypendiów szkolnych; udzielanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, prace
społecznie użyteczne, umożliwienie osobom potrzebującym skorzystania z poradnictwa prawnego,
socjalnego, psychologicznego, monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami,
motywowanie do podjęcia terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie
terapii rodziców, współpracę szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji
pozarządowych oraz innych instytucji, stałą współpracę z PCPR jednostką realizującą działania
z zakresu pieczy zastępczej, doskonalenie kadry, w zakresie powrotu dzieci do rodziny biologicznej
wymianę doświadczeń i informacji z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny i PCPR
w Mrągowie.
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Realizacja powyższego programu przynosi efekty w postaci polepszenia sytuacji dziecka
i rodziny na terenie naszej gminy. Zapewnia poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie
patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stwarza skuteczne wsparcia
dla rodziny i dziecka. To wielopłaszczyznowe wsparcie dla rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze pomaga w reintegracji rodzin i w ich dążeniach do utrzymania dzieci
w rodzinach biologicznych,

5.4.3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
W naszej gminie corocznie jest uchwalany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.z 2018r.poz.2137 ze zm.).
Niewątpliwie problemy związane ze spożywaniem alkoholu w naszej gminie można traktować jako
istotne, ważne. Tak jak w całej Polsce tak i u nas ludzi uzależnionych od alkoholu jest 3 %
a kilkanaście procent to osoby pijące ryzykownie, szkodliwie, problemowo. Na koniec roku 2018r.
liczba mieszkańców powyżej 18 roku życia w gminie wynosiła 3.575 osób.
Badania pokazują, że wśród młodzieży spożycie alkoholu jest zdecydowanie wyższe
niż używanie jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych. Dlatego też działania
profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy są priorytetem.
Dla rodziców również finansujemy działania edukacyjne w zakresie różnych typów uzależnień.
Samorząd nadal czynnie uczestniczy w realizacji kampanii społecznych, programów
profilaktycznych oraz w upowszechnianie wartości rodzinnych w ramach Warmińsko- Mazurskich
Dni Rodziny. Zapewnimy bezpłatną pomoc psychologiczną oraz prawną dla mieszkańców naszej
gminy.
Mówiąc o rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie naszej gminy należy
wspomnieć również o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie
Komisja składa się z 4 osób, przewodniczącą jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sorkwitach, w skład wchodzi jeszcze sekretarz oraz członkowie tj. kurator zawodowy
oraz dzielnicowy naszej gminy. Głównym zadaniem Komisji jest motywowanie osób
nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia stacjonarnego lub w warunkach ambulatoryjnych,
motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy,
kierowanie osób na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu czy występowanie do sądu
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
a szczególnie działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
są wspierające i pomocne w kształtowaniu postaw życiowych promujących zdrowy, trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu bez używek.
W najbliższej przyszłości należy jednak w większym stopniu skupić się na współpracy
z rodzicami, np. poprzez ich udział w tzw. „ profilaktyce domowej ”, która przygotowuje rodziców
do rozmawiania ze swoimi dziećmi na temat problemów wynikających z picia alkoholu oraz
podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych.

5.4.4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata
2016-2020
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020
został uchwalony w dniu 22 grudnia 2015r.
Z badań przeprowadzonych wśród części uczniów naszej gminy wynika, że zdecydowana
większość uczennic i uczniów nie bierze narkotyków, 4 % z badanej grupy odpowiedziało, że brało
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kiedyś narkotyki i dopalacze. Chociaż wydaje się, że w naszej gminie problem narkotyków jest
mniejszy niż problemem alkoholowy to jednak nie można go bagatelizować.
Gmina Sorkwity 2018r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii pt. „Narkotyki ?.To mnie
nie kręci”. W ramach tej kampanii przeprowadzono w miejscowości Sorkwity, Warpuny i Rybno
konkurs plastyczny pt „ Moja droga ,” konkurs edukacyjno – profilaktyczny „ Narkotyki, to mnie
nie kręci”, oraz warsztaty pt. „Mówię nie narkotykom”, ,, Mówię nie ! Dopalaczom”.
Również w roku 2018r. sfinansowaliśmy szkolenie realizatorów programu pt ” Program
Domowych Detektywów”. Zostało przeszkolonych 7 osób, realizatorów w/w programu ze szkół
w Sorkwitach, Choszczewie, Warpunach i Kozłowie.
Podobnie jak w przypadku rozwiązywania problemów alkoholowych nasze działania w większym
stopniu zostaną skierowane na podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych
dla rodziców. Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców ma wspierać ich w wiedzę
w zakresie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, kształtowania
umiejętności dyskusji, rozwijania krytycznego myślenia i asertywności.

6. Działania prowadzone w 2018r.
6.1. Zasoby materialne gminy
Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu.
Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 roku
wyniosła:
- ogółem
- 315,4269ha
w tym:
- użytki rolne i sady
- 71,3348 ha
- lasy i grunty zadrzewione
- 2,9200ha
- tereny zurbanizowane
- 19,1307 ha
- tereny zieleni
- 16,1185 ha
- drogi
- 200,0929 ha
- kopalne
- 5,8300 ha

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste stan na 31.12.2018r.:
Lp

miejscowość

nr działki

powierzchnia

1

Borowo

32

2700

2

Borowo

37

14900

3

Borowo

72/18

594

4

Burszewo

31\1

1948

5

Stary Gieląd

187

853

6

Stary Gieląd

192/1

1983

7

Stary Gieląd

195

713

8

Stary Gieląd

199

884

10

Stary Gieląd

206

662

11

Stary Gieląd

207

617
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13

Stary Gieląd

222

557

14

Stary Gieląd

223

520

15

Stary Gieląd

234

730

16

Stary Gieląd

235

539

17

Jełmuń

187/6

1691

20

Maradki

293/6

4453

21

Maradki

293/7

3963

22

Rozogi

81\1

931

23

Rybno

34\1

737

24

Rybno

34\2

188

25

Rybno

34\3

381

26

Rybno

34\4

100

27

Rybno

34\5

1129

28

Rybno

113/1

688

29

Rybno

113/2

209

30

Sorkwity

68\2

274

31

Sorkwity

68\4

524

32

Warpuny

229\7

184

32

Warpuny

229/6

1195

33

Warpuny

311/1

1005

34

Warpuny

331/2

999

35

Warpuny

367/1

1065

36

Zyndaki

57/4

693
Razem

48609

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd stan na 31.12.2018r.:
Lp.

Obręb

Nr działki i
powierzchnia

Powierzchnia
udziału w m2

Lokal

Wysokość
czynszu w zł.

1

SORKWITY

72/8 pow.2141 m2

1884

Siedziba GOK

518,14

2

CHOSZCZEWO

185/2 pow. 0,04 ha

400

Świetlica wiejska

923,63

3

GIZEWO

137/1 pow. 0,08 ha

400

Świetlica wiejska

66,74

4

PUSTNIKI

286

Świetlica wiejska

61,27

713

Świetlica wiejska

669,87

2
24/6 pow. 752 m

5

MARADKI

2
184/2 pow. 713 m

6

RYBNO

36 pow. 0,26 ha

1089

Biblioteka

292,98

7

ROZOGI

137/7 pow. 0,1171 ha

1171

Świetlica wiejska

391,90

8

BURSZEWO

207/1 pow. 0,08 ha

800

Punkt świetlicowy

207,47

9

WARPUNY

293/1 pow. 0,06 ha

600

Biblioteka

748,35

34

10

ZYNDAKI

2

270

Świetlica wiejska

38,14

70/3 pow. 333 m
11

ZYNDAKI

24 o pow. 1,98 ha

9900

Zespół Szkól Zyndaki

12

SORKWITY

61 o pow. 0,27 ha udz.
14/100

378

GOPS Sorkwity

110,10

13

SORKWITY

61 o pow. 0,27 ha
udz.5/100

135

ZOSz Sorkwity

39,32

14

SORKWITY

70/10 o pow. 1,04 ha
Udz. 50%

5200

Zespół Szkół Sorkwity

15

SORKWITY

72/8 pow.2141

257

GOPS Senior +

SUMA

zwolnione

zwolnione
70,66

2,3483

4.138,57

Nieruchomości przekazane w użyczenie:
Lp.

Obręb

Nr działki i
powierzchnia

Powierzchnia
2
udziału w m

Lokal

Wysokość
czynszu w zł.

20/2 pow. 0,8314 ha

8314

Szkoła niepubliczna nieodpłatnie

10500

Szkoła niepubliczna nieodpłatnie

1.

KOZŁOWO

2.

CHOSZCZEWO 100/1 pow. 1,05 ha

3.

GIZEWO

137/1 pow. 0,04 ha

400

Remiza

nieodpłatnie

4.

RYBNO

105 o pow. 0,30 ha

3000

Remiza

nieodpłatnie

5.

SORKWITY

70/2 o pow. 875 m2

875

Remiza

nieodpłatnie

6.

WARPUNY

2
313/4 pow. 359 m

359

Remiza

nieodpłatnie

7.

WARPUNY

2
363 pow. 1200 m

350

Warsztaty terapii
zajęciowej

nieodpłatnie

SUMA

2,3798 ha

Udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu:
Gmina Sorkwity gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej
gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb
społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego
zasobu nieruchomości mogą być wykorzystane na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
Udostępnianie nieruchomości zasobu
Lp.

Sposób udostępniania
nieruchomości

1

Sprzedaż nieruchomości

2017 rok wykonanie
Powierzchnia
Planowane dochody
0,9350 ha

2018 rok wykonanie
Powierzchnia
Planowane dochody
0,7689 ha

2019 rok plan
Powierzchnia
Planowane dochody
1,00ha
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2

3

4

5

Dzierżawa nieruchomości

Użytkowanie wieczyste

348.311,00 zł

227.539,56zł

300.000,00 zł

10,80 ha

10,0447 ha

9,5447 ha

2.145,34 zł

2.055,34 zł

1.973,34 zł

4,9454 ha

4,8609 ha

4,8609 ha

2,382,37 zł

2,326,09 zł

2,326,09zł

3,5181 ha

2,3483 ha

2,3483ha

3.632,56zł

4.138,57 zł

4.138,57 zł

2,3798 ha

2,3798 ha

2,3798 ha

0 zł

0 zł

0 zł

Trwały zarząd

Użyczenie

Przewiduje się zbliżone dane w projekcie dochodów budżetowych z tytułu gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości. Ewentualny wzrost dochodów gminy zależny będzie głównie
od intensywności procesu sprzedaży nieruchomości.
Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następować będzie poprzez:

- zakup, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie,
- komunalizację - nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa
na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 1990 r. Nr 32
poz. 191 z późn. zm.),
- nabywanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Agencji
Nieruchomości Rolnych na cele publiczne ( kąpieliska , boiska ,cmentarze, drogi itp.)
na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 1991r nr 107 poz. 464 ze zm),
- inne czynności prawne np. pierwokup, zasiedzenie itp.,
- działalność inwestycyjną służącą realizacji zadań własnych gminy.
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu następować będzie w związku z koniecznością
realizacji zadań własnych i zleconych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz
realizacją innych celów publicznych.
Nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych.
Poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości do zasobu.
Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości przez Gminę uzależnione będą od potrzeb określonych w budżecie Gminy
na poszczególne lata. Wydatki te stanowią głownie koszt wycen, rozgraniczeń i podziałów
nieruchomości, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, opłat sądowych i notarialnych, publikacji
ogłoszeń w prasie lokalnej i portalach internetowych, wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, itp.
W 2018 roku poziom wydatków zaplanowany jest na kwotę 70.000 zł. W latach następnych
przewiduje się utrzymanie poziomu wydatkowania środków budżetowych z tytułu gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości.
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Wpływy osiągane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie
wieczyste, opłat z tytułu trwałego zarządu oraz opłaty z tytułu czynszu dzierżawy.

W 2018r. uzyskano z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływ z powierzchni
4,8609 ha w wysokości 2,326,09 zł rocznie. Uzyskane wpływy z tego tytułu uzależnione będą
od intensywności procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz
sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników.
Z tytułu trwałego uzyskano wpływy w wysokości 4.138,57 zł rocznie.
Z tytułu czynszu dzierżawy uzyskano wpływy z powierzchni 12,2077 ha w kwocie 2.055,34 zł
rocznie.
W roku 2018 zostały podwyższone stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych
na podstawie Zarządzenia Wójta nr 97/2018 z dnia 09 listopada 2018r. –nowe stawki obowiązują
od 1 stycznia 2019r.
W 2018 roku sprzedany został jeden lokal mieszkalny położony w miejscowości Bałowo nr 2.
Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem w sposób pośredni za pomocą Spółki z o.o. ze 100%
udziałem Gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach) ale przewiduje się w kolejnych
latach (w miarę dokonywanych sprzedaży lokali mieszkalnych) że zarząd lokali będzie
wykonywany przez wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość wydatków w roku 2018 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, a także wydatki inwestycyjne oraz wpływy
z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynosiły:
- wpływy z gospodarki mieszkaniowej wynosiły 29.832,68 zł
19.572,63 zł,

w tym z lokali mieszkalnych

- wydatki na remonty i wydatki inwestycyjne w kwocie 35.569,87 zł
- wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomościami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób
gminy wyliczane dla ZGK Warpuny na podstawie umowy wykonawczej w zamian za rekompensatę
miesięczną w kwocie 959,35 zł brutto x 12 miesięcy daje kwotę 11.512,20 zł i
- wydatki związane z kosztami zarządu i funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych
w których znajdują się gminne lokale mieszkalne na kwotę 4.945,36 zł.
Zasady polityki czynszowej .
Wójt Gminy Sorkwity ustala stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali
mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity, nie częściej niż
jeden raz w roku. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być
oddane w najem za zapłatą czynszu ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego. Stawka
czynszu za lokal socjalny wynosić będzie połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego
w mieszkaniowym zasobie gminy Sorkwity. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego może zostać
podwyższony w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wójt Gminy określając stawkę bazową czynszu za 1
m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest obowiązany do uwzględnienia wszystkich
ustawowych czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali.
a/wyznacza się następujące czynniki obniżające stawkę czynszu :
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- lokal położony w miejscowościach Rybno , Warpuny i Stary Gieląd – 10 %
- lokal położony w miejscowościach Borowe, Choszczewo, Gizewo, Maradki, Kozłowo, Burszewo,
Szymanowo ,Zyndaki i Stama– 20 %
stosuje się maksymalną zniżkę stawki bazowej czynszu do -20%
b/ wyznacza się następujące czynniki podwyższające stawkę czynszu
-lokal wyposażony w wodę -10%
-lokal wyposażony w wodę ,wc i kanalizacje -25%
-lokal wyposażony w wodę ,wc, kanalizacje i c.o. lokalne -55%
-lokal wyposażony w wodę ,wc, kanalizacje i c.o. z sieci - 80%
-lokal wyposażony w wodę ,wc, kanalizacje i c.o. i c.w. z sieci -100%
stosuje się maksymalną zwyżkę stawki bazowej czynszu do -100%
Jednostkowa stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala się w oparciu o stawkę
bazową i wynik zsumowania wszystkich wielkości obniżających i podwyższających te stawkę
z tytułu czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.
Opłaty za lokale mieszkalne, w zasobach mieszkaniowego zasobu gminy Sorkwity o tych samych
walorach, powinny być porównywalne.
Na wniosek najemcy o niskich dochodach, stawka czynszu może być obniżona, gdy najemca
spełnia łącznie następujące warunki :
1) Najemcy nie przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2) nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu , a w przypadku lokalu zadłużonego – gdy
Gmina wyraziła zgodę na spłatę zaległości w ratach i dłużnik dokonuje terminowej spłaty
naliczonych rat.
3) znajduje się w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. zamieszkuje w lokalu w którym na 1
członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi
w gospodarstwach wieloosobowych, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
10 m2.
Ustala się następujące progi dochodowe gospodarstw domowych w oparciu o średni miesięczny
dochód (rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych) na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
uprawniające do obniżki czynszu oraz wysokości obniżki czynszu:
1) do 30 % kwoty najniższej emerytury :20% obniżki
2) do 40 % kwoty najniższej emerytury : 10 % obniżki.
Określenie dochodu, najniższej emerytury oraz gospodarstwa domowego następuje w rozumieniu
przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
Obniżki czynszu następują według procedury zawartej w Ustawie o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
W 2018 ustalone zostały nowe stawki za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
gminy na podstawie Zarządzenia Nr 95/2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 9 listopada 2018 roku,
które obowiązują od 1 stycznia 2019r. Od dnia 1 stycznia 2019r. stawkę bazową czynszu
miesięcznego w wysokości :
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a) 1,10 zł za 1m2 powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego,
b) 0,55 zł za1 m2 powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu socjalnego.
Czynniki mające wpływ na poziom czynszu to czynniki obniżające i czynniki podwyższające,
które zostały opisane powyżej.
Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za najem dodatkowych pomieszczeń
gospodarczych w wysokości 50% stawki bazowej + Vat.
Mając na uwadze trudna sytuacje mieszkaniową należy przestrzegać następujących zasad
gospodarowania mieszkaniowym zasobem:
1) przestrzegać zasad wynajmu lokali osobom, które nie są w stanie zabezpieczyć elementarnych
potrzeb mieszkaniowych,
2) proponować zamianę lokali ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji materialnej osób
i powierzchni mieszkań,
3) planować corocznie w budżecie gminy środki na remonty budynków stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy,
4) poczynić starania o pozyskanie lokali socjalnych
5) analizować sytuacje w zakresie planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych.

6.2. Infrastruktura komunalna
6.2.1. Sieć wodno-kanalizacyjna.
Prawie wszystkie większe miejscowości i ośrodki wypoczynkowe z terenu gminy posiadają
lokalne lub zbiorowe ujęcia wody wraz z siecią wodociągową. Na terenie gminy zaopatrzenie
w wodę odbywa się z ujęć wgłębnych. Woda przeznaczana jest do zaspokojenia potrzeb socjalnobytowych ludności i rolnictwa oraz w niewielkim stopniu dla rekreacji. Na terenie gminy ujęcia
wody znajdują się w miejscowościach:
Studnia

Ilość studni Wydajność Filtracja

Sorkwity

2

723/h

II stopnia

Miłuki,
Maradki,
Nibork,
Sorkwity, Borowski Las

Miłuki

2

723/h

areacja, II stopnia

Sorkwity,
Maradki

Warpuny

2

67m3/h

aeracja, II stopnia Warpuny Zyndak

3

Zasięg

Miłuki,

Nibork,

Gizewo

2

49m /h

aeracja,
filtracja

Gizewo,
kolonia
Bałowo

Gizewo,

Stary Gieląd

2

60m3/h

aeracja,
filtracja

Stary
Gieląd,
Pustniki,
Choszczewo, Janiszewo

Szymanowo

2

80m3/h

aeracja,
III stopniowa
filtracja

Szymanowo,
Surmówka,
Szelągówka, Burszewo

Kozłowo

3

115m3/h

aeracja, filtracja

Kozłowo, Rybno i Karczewiec

Kozarek Duży

2

20m3/h

filtracja

Kozarek Duży
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Pozostałe małe miejscowości gminy posiadają własne, lokalne, małe ujęcia ze stacjami uzdatniania
i lokalne przyłącza wodociągowe.
Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy w 2018r.
wynosiła ok 125,0 km. W roku 2018 została wykonana sieć wodociągowa w miejscowości
Borowski Las - 901 m.
W gminie Sorkwity 97,4% mieszkań jest zaopatrywanych w wodę z wodociągów. Pod względem
jakości wody nie widać większych zagrożeń. Na szczególną uwagę zasługuje utrzymanie
odpowiedniego poziomu i odpowiedniego prowadzona i nadzorowana eksploatacja,
uniemożliwiająca zanieczyszczenia wody pod względem bakteriologicznym.
Poziom skanalizowania gminy w 2018 r., w przeciwieństwie do poziomu zwodociągowania, był
bardzo niski. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2018 r. wynosiła ok. 25,2 km. Z sieci
kanalizacyjnej w 2018 r. w gminie korzystało ok. 30,3% ogółu mieszkańców.
Gmina posiada 3 gminne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w Sorkwitach, Rybnie
i Warpunach. Obsługują one mieszkańców gminy Sorkwity poprzez sieć kanalizacyjną, oraz tabor
asenizacyjny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Przepustowości oczyszczalni wynoszą
odpowiednio:
Sorkwity - 400 m3/dobę, Rybno - 150m3/dobę, Warpuny - 200 m3/dobę
Obecnie zrzut ścieków oczyszczonych do odbiorników, pochodzący z oczyszczalni Sorkwity, Stary
Gieląd, Rybno, Warpuny i Zyndaki wynosi około 410 m3/dobę. Oczyszczalnie są wykorzystywane
w 80 % Sorkwity (300 m3/d), Rybno 27% (40 m3/d), Warpuny 26% ( 70 m3/d).
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w miejscowościach Sorkwity, Rybno, Kozłowo, Rozogi,
Warpuny, Zyndaki, Stary Gieląd, Miłuki.

6.2.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity.
Gmina Sorkwity podzielona jest na 20 sołectw. Liczba gospodarstw domowych wg stanu
na 31.12.2018r. wynosi 1336. Od 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Sorkwity obowiązuje system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zostali
zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji, obiektów
wypoczynkowych itp.) byli zobowiązani do gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie
z wcześniej obowiązującymi zasadami, poprzez zawarcie umowy na odbiór odpadów z podmiotem
posiadającym zezwolenie w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, wpisanym
do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Sorkwity.
W 2015 r. podjęto działania zmierzające do objęcia systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Sorkwity – zamieszkałych,
niezamieszkałych, rekreacyjnych i wykorzystywanych na cele rekreacyjne jedynie przez część roku.
Na terenie Gminy Sorkwity w 2018r., podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywał system
mieszany (workowo – pojemnikowy) zbiórki odpadów komunalnych. Niesegregowane odpady
komunalne były gromadzone w pojemnikach o pojemności 60l, 110l, 120l, 240l i 1100l, 7000l.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości było zapewnienie pojemnika do gromadzenia w/w
odpadów. Odpady zbierane selektywnie gromadzone były w workach i pojemnikach. Worki
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w odpowiednich kolorach: żółty – metale i tworzywa sztuczne, zielony – szkło, niebieski – papier,
brązowy – odpady BIO, biały - popiół zapewnione przez Wykonawcę usługi w zakresie odbioru
odpadów komunalnych. Odpady selektywnie zbierane były również gromadzone w pojemnikach
do segregacji odpadów tzw. dzwonach, które były usytuowane w określonych punktach Gminy
Sorkwity, głównie w dużych skupiskach mieszkańców (tereny wspólnot mieszkaniowych, osiedli
domków jednorodzinnych). Ponadto odpady można było oddawać nieodpłatnie do funkcjonującego
na terenie Gminy Sorkwity Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Za uruchomienie
i organizację PSZOK odpowiedzialny był Wykonawca usługi w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany był w Warpunach.
Przeterminowane leki można było oddawać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Sorkwitach oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warpunach, a zużyte baterie
i akumulatory inne niż samochodowe i przemysłowe w 5 punktach zlokalizowanych na terenie
Gminy Sorkwity – Urząd Gminy Sorkwity, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Sorkwitach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą
w Zyndakach, Szkoła Podstawowa w Choszczewie, Szkoła Podstawowa w Kozłowie.
Wykonawcą usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity w 2018r. była wybrana
w trybie zamówień publicznych firma Konsorcjum firm: REMONDIS OLSZTYN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.- Lider Konsorcjum oraz Remondis Mrągowo Sp. z o.o.
Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia
2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty w Gminie Sorkwity ponoszona była opłata od gospodarstwa domowego
przy czym gospodarstwa te zostały podzielone na małe (1 - 2 os.), średnie (3 - 5 os.) i duże.
W maju 2015r. podjęto nową uchwałę w sprawie wyboru metody, na mocy której wprowadzono
oprócz istniejących dotychczas rodzajów gospodarstw nowy rodzaj gospodarstwa – gospodarstwa
bardzo małe jednoosobowe. Ponadto zmieniono obowiązujące stawki opłat. Opłaty za odpady
segregowane pozostały na tym samym poziomie: gospodarstwa bardzo małe 1 – osobowe – 10 zł,
gospodarstwa małe 2 – osobowe – 18 zł, gospodarstwa średnie 3 – 5 os. – 36 zł, gospodarstwa duże
– 6 i więcej os. 45 zł. Natomiast opłaty za odpady niesegregowane zostały podwyższone i wynoszą
odpowiednio 20 zł, 31 zł, 57 zł, 70 zł.
W związku z tym,
iż od 1 stycznia 2016r. jednolitym systemem odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych objęto wszystkie nieruchomości, podjęto uchwałę nr
XIII/68/201 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy
Sorkwity oraz w dniu 18 marca 2016r. Rada Gminy Sorkwity podjęła uchwałę nr XVII/101/2016
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku w związku
z czym opłata za odpady segregowane wyniosła 110 zł, a za odpady zmieszane 170 zł rocznie.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). W Województwie Warmińsko –
Mazurskiem od 2016r. istnieje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
o nazwie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) mieszcząca się w Olsztynie,
do którego trafiały wszystkie odpady z Gminy Sorkwity.
Niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 przekazane zostały do dwóch instalacji:
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- NOVAGO Sp. z o.o. Zakład w Różankach w ilości – 305,955 Mg;
- ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, w ilości 451,815 Mg.
Segregowane odpady w ilości 97,481 Mg zostały przekazane do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie,
a następnie trafiły do ostatecznych recyklerów.
Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych przez Firmę Remondis
Mrągowo (w tym obsługa PSZOK) w analizowanym okresie wynosił 27 594,00 zł, co w skali roku
dało kwotę 331 128,00 zł.
Natomiast roczny koszt zagospodarowania odpadów przez ZGOK w Olsztynie wyniósł 269 200,
92 zł.
Z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych na dzień
31.12.2018r. wynika, iż na terenie Gminy Sorkwity faktycznie zamieszkiwało 3758 osób, tworząc
1336 gospodarstw domowych. Około 85% gospodarstw zadeklarowało selektywną zbiórkę
odpadów. Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a zameldowanych na terenie Gminy
Sorkwity wynika m.in. z podejmowania pracy lub nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Urząd Gminy Sorkwity w 2018r. prowadził na bieżąco weryfikację złożonych deklaracji i danych
w nich zawartych.
Rada Gminy Sorkwity podjęła szereg uchwał, w następstwie których gminnym systemem
odbioru odpadów komunalnych od 2016 roku objęto wszystkie rodzaje nieruchomości (zamieszkałe
i niezamieszkałe). Wobec powyższego wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych jak
i zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity zobligowani zostali do złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a gmina nie posiada informacji
o właścicielach, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku.
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Sorkwity w 2018r.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

762,490

20 01 39

Tworzywa sztuczne

56,300

20 01 01

Papier i tektura

4,580

15 01 07

Opakowania za szkła

62,180

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

41,040

16 01 03

Opony

0,800

Urządzenia zawierające freony

2,140

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2,540

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,760

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
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20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- popiół

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

17 01 01
17 01 07
17 06 04
ex 15 01 06

19,560
0,017
1,320

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01
06
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01
i 17 06 03

17,120

Zmieszane odpady opakowaniowe (bez papierowych
i drewnianych)

22,450

3,000

0,090

W 2018 r. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy dostarczyli następujące
rodzaje i ilości odpadów:
Adres punktu

Kod odpadów

15 01 07
20 01 39

PSZOK
Warpuny,
ul. Młynowa 5
11-731 Sorkwity

Rodzaj odpadów

Opakowania ze szkła

Masa zebranych
odpadów
komunalnych[M
0,754

Tworzywa sztuczne

0,192

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

12,300

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

0,080

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki

0,060

16 01 03

Zużyte opony

0,440

20 01 01

Papier i tektura

0,139

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,030

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23
i 20 01 35

0,180

Ilości te w porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosły.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r.
poz. 2412); gminy zostały zobowiązane do ograniczenia poziomu odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
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wytworzonych w 1995 r. W 2018 r. poziom ten wynosił 40%. Gmina Sorkwity podobnie jak w roku
poprzednim osiągnęła zakładany poziom ograniczenia, który przyjął wartość 6,86%.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem jeżeli osiągnięty przez gminę w roku rozliczeniowym poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przewidziany w przedmiotowym
rozporządzeniu dla danego roku, to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

Rok

2012

16 lipca
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca
2020

Dopuszczalny poziom masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę
Sorkwity

143,24

144,33

41,44

7,01

2,37

8,30

6,86

Z analizy przedstawionej tabeli można wysnuć wniosek, iż w 2018r. Gmina Sorkwity
w znaczący sposób zmniejszyła poziom masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych
do składowania. Wpływ na osiągnięcie tego poziomu miało kilka czynników, wśród których
jednym z ważniejszych był wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) zobligowano gminy do osiągnięcia
w kolejnych latach określonych poziomów recyklingu. W 2018r. poziom ten wynosił nie mniej niż
30% (dla frakcji papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło), natomiast Gmina Sorkwity w danym
roku rozliczeniowym wypracowała poziom 25,49%.
Rok

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Sorkwity

20,52

14,77

14,57

20,92

19,52

20,43

25,49

Dla frakcji odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wymagany poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wynosił 50 %.Gmina
Sorkwity w 2018 r. wypracowała poziom 102,12%.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Sorkwity

100

100

100

100

100

96,44

102,12

60

70

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 526 197,73 zł
Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. - 120 059, 60 zł.
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. - 6 630,01 zł
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 639 655, 32 zł.
Po dokonaniu rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity
nasuwają się następujące wnioski:
konieczne jest bieżące prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej, zwłaszcza
dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych „u źródła”, w celu zmniejszenia
ilości zmieszanych odpadów komunalnych;
należy zapewnić pojemniki do gromadzenia odpadów szklanych i odpadów z tworzyw
sztucznych, papieru, metalu i opakowań wielomateriałowych dla miejscowości, w których
jeszcze ich nie posiadają;
należy zwiększyć nadzór nad wdrożonym systemem segregacji;
należy systematycznie weryfikować deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości
(np. zmiana ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym) oraz egzekwować
sankcje za niestosowanie się do złożonych deklaracji;
należy także sprawdzić, czy właściciele nieruchomości posiadają wystarczające ilości
pojemników, jak również czy pojemniki te są zgodne z obowiązującym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6.3. Środowisko
6.3.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje
się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisję
gazów cieplarnianych.
Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji dwutlenku węgla z obszaru gminy, umożliwi
to określenie obszarów największej emisji aby następnie dobrać działania służące jej ograniczeniu.
Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej oraz paliw w kluczowych
obszarach gospodarczych gminy: transporcie, budynkach pozostających w zarządzie gminy,
oświetleniu ulicznym, budynkach mieszkalnych, przemyśle i usługach.
Poprzez zużycie energii rozumie się zużycie przez użytkowników końcowych: paliw opałowych
(na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków), paliw transportowych, ciepła systemowego,
energii elektrycznej.
Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
Długoterminowa strategia gminy pod względem niskiej emisji,
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
- redukcje emisji gazów cieplarnianych o 20%,

uwzględnia zapisy określone
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- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 20%,
- redukcje zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej o 20%.
Cele szczegółowe:
- poprawa efektywności energetycznej budynków,
- promocja efektywnego energetycznie oświetlenia,
- zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych,
- poprawa parametrów technicznych dróg,
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- poprawa estetyki przestrzeni publicznych.
Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów, modernizacja kotłowni, czy
budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Sorkwity, związane
są przede wszystkim z zastosowaniem środków poprawy efektywności energetycznej,
zastosowaniem nowych technologii niskoemisyjnych, pozyskiwaniem energii ze źródeł
odnawialnych. Równie istotny potencjał tkwi w ograniczaniu ruchu pojazdów samochodowych
i odnawialnych źródłach energii.
Wprowadzenie środków wspomagających efektywność energetyczną, ułatwi osiągnięcie
celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji CO2.
Możliwe do osiągnięcia efekty:
Przedsięwzięcie

Efekt energetyczny

Termomodernizacja budynku

Obniżenie zużycia energii o 50%

Modernizacja systemu elektroenergetycznego
(wymiana oświetlenia wewnętrznego i
zewnętrznego)

Obniżenie zużycia energii o 50%

Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

Obniżenie zużycia wody o 30%

Monitoring sprawności systemów ciepłej wody
użytkowej i ogrzewania

Obniżenie zużycia energii na
ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
o 15 %

Edukacja w zakresie energooszczędnego
użytkowania lokali
System monitoringu i zarządzania zużyciem
energii
Źródło: M. Robakiewicz, System Doradztwa Energetycznego w Zakresie Budynków, Biblioteka Fundacji
Poszanowania Energii.
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Oświetlenie uliczne
W 2018r. zrealizowano zamierzenie polegające na „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie
gminy” Wprowadzenie na rynek oświetlenia ulicznego technologii LED daje szansę na znaczne
oszczędności przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu inwestycji.
Transport
Emisja z transportu uzależniona jest od natężenia ruchu na drogach powiatowych, gminnych oraz
drodze wojewódzkiej.
Perspektywa rosnącego natężenia ruchu skutkować będzie raczej wzrostem emisji CO2 w tym
sektorze, władze mogą jednakże aktywnie działać w obszarze ruchu lokalnego. W szczególności
w zakresie: rozwoju infrastruktury rowerowej, poprawy stanu dróg na terenie gminy, współpracy
samorządowej ze Starostwem Powiatowym w celu poprawy jakości dróg.
Odnawialne źródła energii
Na terenie Gminy Sorkwity prywatni inwestorzy planują budowę farm wiatrowych.
Na terenie zabudowanym, zwłaszcza w budownictwie, istnieją natomiast warunki do wykorzystania
małych tzw. prosumenckich źródeł energii. Potencjalne technologie to: panele fotowoltaiczne (PV),
kolektory słoneczne (termiczne), pompy ciepła, biomasa (kotły biomasowe).
Działania w celu poprawy efektywności energetycznej Gminy
Działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii zaplanowane do realizacji w celu osiągnięcia zakładanej redukcji emisji CO2 o minimum 20%
do 2020 roku:
- ograniczanie zapotrzebowania energetycznego budynków poprzez wzrost efektywności czy
oszczędzanie- budynki mają ogromny potencjał oszczędności zużywanej energii cieplnej,
który wykorzystany zostanie poprzez działania termomodernizacyjne. Dodatkowo wpłyną one
na zwiększenie komfortu cieplnego użytkowników,
- montaż Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na budynkach użyteczności publicznej,
- instalacja solarów na domu mieszkalnym - przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2.
Działania nie inwestycyjne
Promowanie gospodarki niskoemisyjnej – w tym energooszczędnych rozwiązań w budownictwie,
odnawialnych źródeł energii, dobrych wzorów, pomoc mieszkańcom w poszukiwaniu źródeł
finansowania.
Obok działań inwestycyjnych, niezbędnym czynnikiem do osiągnięcia oszczędności
energetycznych jest podnoszenie świadomości użytkowników końcowych w zakresie poszanowania
energii. Najbardziej efektywne i perspektywiczne są działania edukacyjne skierowane do dzieci
i młodzieży. Pozwalają one na kształtowanie proekologicznych zachowań od najmłodszych lat
życia.
Harmonogram rzeczowo- finansowy zadań zrealizowanych w 2018r.
Nazwa zadania

Koszty
realiza
cji

Termomodernizacja
obiektów

700000

Podmiot
odpowiedzi
alny za
realizację

Okres
realizacji

Typ zadania

2016-2019

długotermin
owe

Prognozo
wany
spadek
emisji w
MgCO2/
rok
1500

Oszczęd
Stan
ność
realizacji
energii
w 2018r.
w
MWh/ro
k
5700 Termomoder
nizacja:
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użyteczności
publicznej Gminy
Sorkwity wraz z
opracowaniem
audytów
Wymiana sieci
400000
2016-2023 długotermin
wodociągowej w
owe
Sorkwitach
Gmina
Budowa drogi w
200000
Sorkwity
Warpunach
Budowa parkingu i
200000
2016-2018 krótkotermin
drogi dojazdowej do
owe
cmentarza w
Sorkwitach
Budowa Sali
293000
2016-2021 długotermin
gimnastycznej w
0
owe
Zyndakach
Modernizacja drogi
150000
2016-2017 krótkotermin
w Burszewie w kier.
owe
Widryny
Zwiększanie
b.d
2016 i
długotermin
świadomości
następne
owe
ekologicznej dzieci i
młodzieży
Promowanie
b.d
2016 i
długotermin
gospodarki
następne
owe
niskoemisyjnej
Zadania w zakresie
b.d
2016 i
długotermin
zielonych zamówień
następne
owe
publicznych
Opracowana na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity

b.d

b.d

remizy OSP
Rybno
świetlicy
wiejskiej w
Gizewie
---

150

570

2017r.

100

380

W trakcie

b.d

b.d

2018r.

200

760

2016-2017

1000

1634

4412

7210

b.d

b.d

6.4. Polityka społeczna
W 2018 roku pomocą społeczną (w tym pracą socjalną) objętych zostało 314 rodzin,
czyli 918 osób. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów i liczbę świadczeń w ramach
pomocy społecznej na przykładzie lat 2017 i 2018.
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UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018r.
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA 2)

FORMY POMOCY

0

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA
KWOTA
LICZBA
OSÓB W
1)
ŚWIADCZEŃ RODZIN
RODZINACH
2)
w zł
2)

1

2

3

4

5

RAZEM3)

1

525

X

881 634

314

918

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

2

28

291

150 047

28

40

3

X

X

0

X

X

4

X

X

150 047

X

X

5

23

231

136 895

23

23

6

6

60

13 152

6

18

7

115

658

205 797

111

280

8

X

X

346

X

X

9

X

X

205 451

X

X

10

76

375

128 557

73

166

długotrwałej choroby

11

25

153

38 961

25

56

niepełnosprawności

12

16

90

25 430

16

50

możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów 13
zabezpieczenia społecznego

0

0

0

0

0

innego niż wymienione w wierszach 10-13

14

12

40

12 849

12
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15

0

X

0

0

0

SCHRONIENIE

16

0

0

0

0

0

POSIŁEK

17

293

38 297

173 103

163

690

18

293

38 297

173 103

163

690

UBRANIE

19

0

0

0

0

0

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

20

24

16 294

204 419

22

28

21

0

0

0

0

0

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM
NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH OPIEKI
ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

22

0

0

0

0

0

w tym dla:

23

0

0

0

0

0

z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM
z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)
bezrobocia

w tym: (z wiersza 7)
ZASIŁKI OKRESOWE
KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD
DOCHODU
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b

w tym dla:
dzieci

w tym:
specjalistyczne
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LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA 2)
1

FORMY POMOCY

0

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA
KWOTA
LICZBA
OSÓB W
1)
ŚWIADCZEŃ RODZIN
RODZINACH
2)
w zł
2)

2

3

4

5

osób bezdomnych
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO

24

0

0

0

0

0

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU
KREDYTOWANEGO

25

0

0

0

0

0

SPRAWIENIE POGRZEBU

26

1

1

2 800

1

1

27

0

0

0

0

0

28

186

X

145 468

175

444

29

13

17

2 840

13

24

0

X

0

0

0

31

0

X

0

0

0

32

0

0

0

0

0

zasiłki

33

0

0

0

0

0

pożyczka

34

0

0

0

0

0

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne,
35
psychologiczne, rodzinne)

X

X

X

0

0

INTERWENCJA KRYZYSOWA

36

X

X

X

0

0

PRACA SOCJALNA

37

X

X

X

0

0

w tym:
osobom bezdomnym
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE
OGÓŁEM
w tym:
zasiłki specjalne celowe
w tym: (z wiersza 28)

ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE
30
NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art.
39a ust. 1 i 2

POMOC NA EKONOMICZNE
USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM
w tym:
w naturze

LICZBA OSÓB, KTÓRYM
PRZYZNANO DECYZJĄ
ŚWIADCZENIE
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy
społecznej

38

9

LICZBA
ŚWIADCZEŃ
98

KWOTA
LICZBA
LICZBA
ŚWIADCZEŃ
OSÓB W
RODZIN
w zł
RODZINACH
247 516

9

9

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków na poszczególne formy wsparcia realizowane
przez GOPS w ramach polityki społecznej:
l.p.

Forma wsparcia

1
2

Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek
dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie

Koszty w 2017 r.
3 527 499,00
2 273 150,91

Koszty w 2018 r.
3 316 093,20
2 152 901,51
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Analiza wydatków z lat 2017-2018 poniesionych na Świadczenie wychowawcze 500+, Świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie pozwala
zauważyć nieznaczny spadek wydatków. Mniejsze zapotrzebowanie na ww. świadczenia może
wynikać z kilku czynników np. większej ilości dzieci, które ukończyły 18 rok życia lub mniejszej
liczby składanych wniosków na inne świadczenia. Duży wpływ na liczbę składanych wniosków
o pomoc ma sytuacja demograficzna w gminie. Wzrost liczby dzieci do 18 roku życia oraz osób
starszych, zwykle zwiększa liczbę składanych wniosków do ośrodka pomocy społecznej.

6.5. Oświata i edukacja
W 2018 r. na terenie Gminy Sorkwity funkcjonowały:
Placówki publiczne:
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
2. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach
Placówki niepubliczne:
1. Stowarzyszenie EDUKATR w Łomży Szkoła Podstawowa w Choszczewie z oddziałem
przedszkolnym.
2. Stowarzyszenie EDUKATR w Łomży Szkoła Podstawowa w Kozłowie z oddziałem
przedszkolnym.
3. Agnieszka Paradowska Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Sorkwitach.
4. Niepubliczne Przedszkole „KRASNALE” w Warpunach.
5. Niepubliczne Przedszkole w Rozogach „SŁONECZKO”.
Przedszkole niepubliczne w Sorkwitach prowadzone przez Panią Agnieszkę Paradowską zostało
wykreślone z ewidencji placówek niepublicznych dnia 5 grudnia 2018 r.
Sieć placówek publicznych
Dane z SIO stan na 31.03.2018 r.
Liczba
Wyszczególnienie
oddziałów
1.
Szkoła Podstawowa
7
w Sorkwitach
2.
Szkoła Podstawowa
8
w Warpunach
Razem
15
3.
Klasy Gimnazjum
2
w Sorkwitach
4.
Klasy Gimnazjum
2
w Warpunach
Razem
4
Ogółem
19

Liczba
uczniów

I

II

III

w tym:
IV

V

VI

VII

108

7

5

16

18

18

23

21

143

15

8

20

34

21

20

25

251

22

13

36

52

39

43

46

41

x

16

25

40

x

22

18

81
332

x

38

43

Dane z SIO stan na 30.09.2018 r.
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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Szkoła Podstawowa w
Sorkwitach
Szkoła Podstawowa w
2.
Warpunach
1.

8

122

13

7

6

17

18

18

23

9

151

15

14

8

19

33

18

19

17

273

28

21

14

36

51

36

42

1

16

x

x

16

1

22

x

x

22

Razem

2

38

x

x

38

Ogółem

19

311

Razem
3.
4.

Klasy Gimnazjum
w Sorkwitach
Klasy Gimnazjum
w Warpunach

20
25
45

Sieć placówek niepublicznych
Dane z SIO stan na 31.03.2018 r.
Liczba
oddziałów

liczba
wych.
klasy „0”

Szkoła Podstawowa w Kozłowie

4

x

Szkoła
/
poniżej
klasy”0”
43

z oddziałem przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Choszczewie

2
5

1
x

8
51

z oddziałem przedszkolnym

2

6

16

9/4

7

Lp.

Wyszczególnienie

RAZEM

z liczby
razem
nauczanie
domowe

52

17

73

13

94 / 24

125

30

1.

2.

RAZEM szkoły / oddziały przedszkolne

1.

Agnieszka Paradowska Przedszkole Niepubliczne
„Nasze Pociechy” w Sorkwitach

2

9

24

33

x

2.

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”
w Rozogach

2

4

34

38

x

3.

Niepubliczne Przedszkole „Krasnale”
w Warpunach

4

17

53

70

x

8

30

111

141

x

21

37

94/135

266

30

Liczba
oddziałów

liczba
wychow.
klasy „0”

Podstawowa w Kozłowie

4

x

Szkoła
/
poniżej
klasy”0”
40

z oddziałem przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Choszczewie

2
6

6
x

8
55

z oddziałem przedszkolnym

2

9

13

10 / 4

15

0

0

RAZEM przedszkola
Ogółem:

Dane z SIO stan na dzień30.09.2018 r.
Lp.

Wyszczególnienie

RAZEM

z liczby
razem
nauczanie
domowe

54

11

77

13

95 / 21

131

24

0

0

x

1.

2.

RAZEM szkoły / oddziały przedszkolne
1.

Agnieszka Paradowska Przedszkole Niepubliczne
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„Nasze Pociechy” w Sorkwitach
2.

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”
w Rozogach

3/1

19

39

58

x

3.

Niepubliczne Przedszkole „Krasnale”
w Warpunach

3/1

20

43

63

x

6/2

39

82

121

x

16/6

54

95/164

252

24

RAZEM przedszkola
Ogółem:

Baza oświatowa - szkoły publiczne:
Szkoły posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, biblioteki szkolne,
stołówki, świetlice, gabinety pielęgniarki. Ponadto szkoła w Warpunach posiada pracownię
językową, a szkoła w Sorkwitach pokój zajęć terapeutycznych. Przy obu szkołach funkcjonują sale
sportowe. Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Warpunach została oddana do użytku
16 czerwca 2018 r.
Pod koniec roku 2018 r. szkoły zostały podłączone do szerokopasmowej sieci internetowej
o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Budynki szkolne oraz otocznie wokół nich zarządzane przez dyrektorów tych jednostek spełniają
wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Szkoły były doposażone w pomoce i sprzęt
szkolny.
W 2018 roku baza lokalowa była wystarczająca dla prowadzenia procesu edukacji. W szkołach
nie zachodziła konieczność stosowania zmianowości nauczania.
Dnia 2 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa w Sorkwitach obchodziła 50 swojego powstania oraz
nadanie imienia Janusza Korczaka. Szkoła Podstawowa w Warpunach uroczystość nadania imienia
Ireny Sendlerowej obchodziła w dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. dnia 3 września 2018 r.
Realizacja zadań w zakresie oświaty:
Gmina Sorkwity realizowała zadania oświatowe wynikające z ustaw oraz rozporządzeń
wykonawczych poprzez zapewnienie działalności szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.
Zadania oświatowe finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych
samorządu. Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiały się następująco:
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Ogółem
Szkoła
Podstawowa
w Sorkwitach
Szkoła
Podstawowa
w Warpunach

rozdział
80101

rozdział
80110

rozdział
80113

rozdział
80146

rozdział
80148

rozdział
80150

rozdział
80152

rozdział
80153

rozdział
80195

2.047.189,44

1.232.559,67 224.004,40 132.752,52 5.791,30

138.789,53 179.119,93

89.857,73

13.724,73

30.589,63

1.946.191,92

1.255.762,36 228.149,24 114.665,42 3.986,30

89.869,61

13.982,47

19.920,67

19.291,43

RAZEM 3.993.381,36

2.488.322,03 452.153,64 247.417,94 9.777,60

228.659,14 379.684,35 103.840,20 33.645,40

49.881,06

200.564,42

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła

Podstawowa

w

Ogółem

rozdział
85401
świetlica

83.544,29

83.544,29

rozdział 85415

rozdział 85416

pomoc materialna
dla uczniów
o charakterze socjalnym

pomoc materialna
dla uczniów
o charakterze motywacyjnym

-

-
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Sorkwitach
Szkoła
Podstawowa
w
Warpunach
Zakład
Obsługi
Szkół
Sorkwitach
RAZEM

63.782,86

63.782,96

-

-

254.360,00

-

235.560,00

18.800,00

401.687,15

147.327,15

235.560,00

18.800,00

Dział 750 – Administracja publiczna
JEDNOSTKA

OGÓŁEM

rozdział 75085

Zakład obsługi Szkół w Sorkwitach

442.428,49

442.428,49

RAZEM dział: 801, 854 ,750
Dział 801

Dział 854

Dział 750

RAZEM

Szkoła Podstawowa w Sorkwitach

2.047189,44

83.544,29

-

2.130.733,73

Szkoła Podstawowa w Warpunach

1.946.191,92

63.782,86

-

2.009.974,78

Zakład Obsługi Szkół Sorkwitach

-

254.360,00

442.428,49

696.788,49

3.993.381,36

401.687,15

442.428,49

4.837.497,00

RAZEM

Wykorzystanie dotacji:
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia wydatkowano 235.560 zł.
Brak było wniosków o wypłatę zasiłków szkolnych.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba przyznanych stypendiów ogółem
w tym
szkół podstawowych
odnoszących klas gimnazjalnych
się do
szkół ponadpodstawowych
uczniów:
Nakłady finansowe (w zł)

Stypendium
szkolne
I – VI.2018
108
67
18

Zasiłek
szkolny
0
0
0

23

0

148.470

0

Stypendium
szkolne
IX-XII.2018
88
59
4
25

Zasiłek
szkolny

87.090

0

0
0
0
0

Na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych
wydatkowano kwotę 33.645,40 zł.
W ramach Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – gmina otrzymała
kwotę 12.000 zł na doposażenie księgozbioru biblioteki szkolnej w S.P. Warpuny. Łączny koszt
tego programu wyniósł 15.000 zł. w tym wkład własny gminy trzy tysiące zł.
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
zakupiono cztery interaktywne monitory o przekątnej ekranu 65 cali o wartości 24.000 zł. Wkład
własny gminy w projekt wyniósł 8.713 zł. W ramach wkładu własnego szkoły zakupiły: S.P.
Sorkwity – zestaw komputerowy, projektor oraz tablicę interaktywną, a S.P. Warpuny – trzy
laptopy oraz dwie tablice interaktywne.
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Ze środków Funduszu Pracy zgodnie z porozumienia zawartym z Wojewodą Warmińsko –
Mazurskim dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia zawodowego młodocianych
pracowników. Wydatkowano na ten cel kwotę 56.199,81 zł. Dofinansowanie otrzymało
6 pracodawców na 8 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity.

Liczba
pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie
6

Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę
zawodu:
w tym w cyklu kształcenia
ogółem
8

22 mies.

36 mies.

0

8

Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

Kwota wypłacona
w 2018 r.
pracodawcom
w ramach
dofinansowania

0

56.199,81

Rezerwa subwencji oświatowej:
Z rezerwy subwencji oświatowej Gmina otrzymała kwotę33.254 zł na dofinansowanie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych. Wniosek
dotyczył wyposażenia nowo wybudowanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warpunach.
Wykonane remonty w placówkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Warpunach:
- wymiana wykładziny na korytarzu szkolnym oraz łączniku łączącym szkołę z salą sportową,
- remont pomieszczeń: przebieralnia przy sali sportowej, łącznik, korytarz w starej części szkoły,
- odmalowanie pomieszczeń: pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, klasa językowa
i komputerowa,
- naprawa przecieku na dachu w starej części szkoły,
- naprawa instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa w Sorkwitach:
- wykonano z kostki polbrukowej zjazd do szkoły,
- naprawa lamperii na korytarzach szkolnych,
- adaptacja pomieszczeń na pokój terapeutyczny i archiwum.
Dowożenie uczniów
Uczniowie w roku 2018 dowożeni byli przez firmę PKS Sp z o. o. w Mrągowie. Na trasie Stama –
Młynnik oraz do ośrodka w Szczytnie przez przewoźników prywatnych. Do Zespołu Szkół
Specjalnych w Mrągowie transportem własnym tej szkoły. Zawarta była również umowa
na dowożenie dziecka niepełnosprawnego transportem własnym rodzica oraz umowa o zwrot
zakupywanych biletów miesięcznych przez rodziców. Całkowity koszt dowożenia uczniów w 2018r.
wyniósł 247.417,94 zł.
Liczba uczniów
dowożonych
stan na czerwiec 2018

do szkół na terenie
gminy
do szkół specjalnych
i ośrodka poza teren
gminy

Bilety
miesięczne

Przewoźnik
prywatny

211

3

3

x

Transport
własny
szkoły
specjalnej
x

6

Przewoźnik
prywatny
(do ośrodka
w
Szczytnie)
x

1

Transport
własny
rodziców

RAZEM

x

214

1

11
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Liczba uczniów
dowożonych
stan na wrzesień 2018

do szkół na terenie
gminy
do szkół specjalnych
i ośrodka poza teren
gminy

Bilety
miesięczne

Przewoźnik
prywatny

193

2

2

x

Transport
własny
szkoły
specjalnej
x

Przewoźnik
prywatny
(do ośrodka
w
Szczytnie)
x

6

1

Transport
własny
rodziców

RAZEM

x

195

1

10

Dożywianie uczniów
Środki za dożywianie uczniów w szkołach gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów,
z którego opłacane są rachunki za dożywianie uczniów. Środki pochodzą z wpłat GOPS-u i wpłat
szkół pobieranych od uczniów.
L.p.

1.

Szkoła

Szkoła

Dzienna
stawka
żywieniowa

Średnia liczba uczniów dożywianych w okresie I –
VI.2018
Finansowanie
Wpłaty uczniów
RAZEM
przez GOPS
65
49
114

Podstawowa

w

3,50

Podstawowa

w

3,50

67

57

124

x

132

106

238

Sorkwitach
2.

Szkoła
Warpunach

L.p.

1.

Szkoła

Szkoła

Dzienna
stawka
żywieniowa

Średnia liczba uczniów dożywianych w okresie IX –
XII.2018
Finansowanie
Wpłaty uczniów
RAZEM
przez GOPS
36
64
100

Podstawowa

w

3,50

Podstawowa

w

3,50

49

64

113

x

85

128

213

Sorkwitach
2.

Szkoła
Warpunach

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających
swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”
Wójt Gminy przyznał stypendia za osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w łącznej wys.
18.800 zł.
SZKOŁA

Ilość stypendystów

Wartość
stypendiów

18

7.400

17

7.400

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach
z siedzibą w Zyndakach
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Stowarzyszenie Edukator Szkoła Podstawowa w Choszczewie
4

1.600

6
45

2.400
18.800

Stowarzyszenie Edukator Szkoła Podstawowa w Kozłowie
RAZEM

Kontrola spełniania obowiązku nauki
Obowiązkowi kontroli podlega młodzież w wieku 16 – 18 lat. W 2018 r. kontrolą objęto uczniów
urodzonych w latach 2001-2003.
L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE
161

1.

Liczba uczniów zameldowanych na terenie gminy

2.
3.

Spełniających jeszcze obowiązek szkolny
Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki
w szkołach ponadgimnazjalnych
Liczba młodzieży nie spełniającej obowiązku nauki

53

4.
5.

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz nie zamieszkałej na terenie
gminy, co do której brak informacji o spełnianiu, bądź niespełnianiu
obowiązku nauki
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6.5. Kultura, sport
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą
Ośrodka jest miejscowość Sorkwity. Na siedzibę Ośrodka został adaptowany i przystosowany pod
względem wymogów bezpieczeństwa i higieny prowadzenia zajęć i pracy budynek po placówce
szkoły. Baza Ośrodka pod względem wyposażenia jest zadawalająca i spełnia wymogi do realizacji
założonych celów.
Ośrodek działa w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadanego przez organizatora Statutu.
Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada
osobowość prawną.
W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą placówki biblioteczne w Sorkwitach, Rybnie
i Zyndakach. Ośrodek sprawuje opiekę nad świetlicami wiejskimi w miejscowościach Borowe,
Gizewo, Rozogi, Choszczewo, Rybno, Pustniki, Maradki, Warpuny, które służą mieszkańcom
Sołectw. Ośrodek prowadzi w nich zajęcia kulturalno- sportowe szczególnie w okresie wakacyjnym.
Cele i zadania GOK
Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokajającej potrzeby kulturalnej mieszkańców, upowszechnianie i promocji kultury lokalnej,
jak również popularyzacja turystyki, sportu i rekreacji na terenie gminy (kuligi w okresie zimowym,
wycieczki rowerowe, wycieczki piesze).
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Ośrodek jest organizatorem różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez
sztukę po przez prowadzone zajęcia: teatralne, rękodzielnicze, taneczne, muzyczno-wokalne,
sportowe.
Realizacja zadań (układ analityczny) w zakresie kultury w roku 2018:
Lp.

Termin

Nazwa zadania

1

Styczeń 2018r.

Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o Złoty Hełm
Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach
Karnawałowy Bal Przebierańców - Kozłowo
Uroczyste otwarcie
po remoncie Świetlicy w Gizewie oraz przekazanie
motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizewie

2

Luty 2018r.

Ferie Zimowe:
- Aikido – pierwszy krok do sztuki walki Waldemar Cybul,
- Spotkanie z Policjantem „ Jestem widoczny „ – noszę odblaski,
- Zabawy w plenerze,
- „ Z teatrem na TY ” – warsztaty teatralne Paweł Kisiel,
- Gry i zabawy zręcznościowe,
- Spotkanie z Dorotą Prill „Narkotykom mówię NIE”,
- Konkurs Karaoke,
- Głośne czytanie bajek,
- „ Od modelarza do inżyniera” zajęcia z modelarstwa z instruktorem Grzegorz
Słomkowski,
- Spotkanie z Policjantem „ Bezpiecznie na lodzie”,
- Zabawa w kalambury,
- Cuda cudeńka z plasteliny,
- Mam talent „ Każdy śpiewać może”,
- Gry zabawy, konkursy,
- Bal Karnawałowy dla dzieci - zakończenie ferii

3

Marzec 2018r.

Gminny Dzień Kobiet : Sorkwity
Dzień Sołtysa : Sorkwity
Wiosenne przebudzenie – karaoke, kalambury, gry, zabawy, konkursy.
Ogólnopolski Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Pożarom" : Sorkwity

"Młodzież Zapobiega

Wielki Konkurs Na Palmę I Pisankę Wielkanocną
Wielkie malowanie jajek wielkanocnych – warsztaty w GOK
Wystawa pokonkursowa na Palmy i Pisanki
4

Kwiecień 2018r.

Dzień gier planszowych - Sorkwity
Wystawa z okazji 8 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Powitanie wiosny w GOK
Wystawa z okazji 13 rocznicy śmierci Jana Pawła II
Rodzinny Festiwal Wodniacki w Sorkwitach
Turniej Piłkarski Gizewo
XXXVI Konkurs Recytatorski „ Spotkanie z Poezją” – eliminacje gminne –
Sorkwity
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5

Maj 2018r.

Majówka 2018 Festyn Rodzinny w Sorkwitach – Biegi przełajowe , marsze z
kijkami
Święto Konstytucji 3 maja – wystawa Sorkwity
XXIII Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim Family Cup 2018. Mistrzostwa
Województwa Warmińsko Mazurskiego - Sorkwity
Festyn sportowo-rekreacyjny drużyn strażackich WARPUNY
Dzień Matki : Maradki

6

Czerwiec 2018r.

Gminny Dzień Dziecka : Sorkwity
50-lecie SP w Sorkwitach
Dzień Dziecka w Burszewie
Konkurs na najpiękniejszego psa „Czworonoga Gminy Sorkwity”
Festyn Rodzinny w Kozłowie
Otwarcie Sali gimnastycznej w Warpunach
Pokaz Ratownictwa Wodnego Plaża Wiejska w Pustnikach oraz Noc Świętojańska
Festyn wiejski Kozłowo
Konkurs fotograficzny „Skarby Mazur”

7

Lipiec 2018r.

XII Turniej Sołectw Gminy Sorkwity „ Sołtysie Prowadź” w Choszczewie
Festyn wiejski Rybno
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
Wystawa pokonkursowa na ,,Najpiękniejszego czworonoga Gminy Sorkwity”
Piknik Rodzinny w Burszewie

8

Sierpień 2018r.

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sorkwity: Sorkwity
VIII Festiwal Kultury Mazurskiej : Sorkwity
Dzień Kultury Kurpiowskiej RYBNO

9

Wrzesień 2018r.

Wystawa z okazji 79 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Festyn Pożegnanie lata w Kozłowie
Dożynki Gminne w Warpunach

10

Październik 2018r.

Otwarcie Klubu Senior+ w Sorkwitach
V Turniej Piłkarski Organizacji i Stowarzyszeń Gminy Sorkwity - Kozłowo

11

Listopada 2018r.

Blok imprez i wystawa poświęcona 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
Konkurs plastyczny ,,Moja Ojczyzna’’- Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac
konkursowych.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy Pożarom’’ Eliminacje Gminne.

12

Grudzień 2018r.

Turniej Szachowy o Puchar Świętego Mikołaja
Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową
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Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Sorkwity
Wieczór Adwentowo- Wigilijny w Sorkwitach
Zajęcia i konkurs plastyczny ,,Moje Boże Narodzenie’’
Wystawa pokonkursowa na Ozdobę Bożonarodzeniową
Wystawa pocztówek Bożonarodzeniowych
Wystawa ozdób Bożonarodzeniowych w czasie sesji w Gminie

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach był organizatorem i współorganizatorem 85 imprez w tym:
od listopada do kwietnia:
- w każdą środę odbywały się zajęcia tańca towarzyskiego,
- w każdy czwartek odbywały się zajęcia plastyczne,
- w każdy piątek odbywały się zajęcia teatralne.
W ciągu roku:
- 41 imprezy kulturalne, oraz rekreacyjno - sportowe,
- 13 wystaw,
- 20 konkursów,
- 11 spotkań, pogadanek dla dzieci na różne tematy.
REALIZACJA ZADAŃ BIBLIOTEK w 2018 r.
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sorkwitach oraz Filii w Rybnie i Warpunach za 2018r.
Biblioteka
Sorkwity
Rybno
Warpuny
RAZEM

Czytelnicy
205
39
41
285

Wypożyczenia
1823
475
301
2599

Odwiedziny
979
387
848
2214

Zakup książek
234
0
0
234

Podarowane książki
73
47
81
201

Księgozbiór
12362
5090
5952
23404

W trzech bibliotekach zatrudnione są 3 osoby na 2,5 etatach, gdzie w Rybnie jest 0,5 etatu. Gminna
Biblioteka Publiczna w Sorkwitach imprezy organizuje razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
w bibliotece robione są wystawy książkowe z okazji rocznic i ważnych wydarzeń , które są ujęte
w sprawozdaniu GOK. Filie biblioteczne w Rybnie i Warpunach prowadzą oprócz prac
bibliotecznych także zajęcia świetlicowe.
W Warpunach grono dzieci przebywa na świetlicy po lekcjach czekając na autobus do domu.
Odbywają się zajęcia z dziećmi z rękodzieła, rekreacyjno- sportowe. W bibliotekach można
skorzystać z komputerów i darmowego Internetu. Zakupy są dokonywane do
głównej
biblioteki ,natomiast filie korzystają wymiany międzybibliotecznej. Korzystamy z dofinansowania
z Biblioteki Narodowej w ramach Programu MKiDZ „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek
Publicznych”.
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7. Realizacja uchwał Rady Gminy
W okresie od stycznia do grudnia 2018r Rada Gminy Sorkwity podjęła 100 uchwał, natomiast
w 2017r. 68 uchwał.
Uchwały realizowały referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Sorkwity:








PF - referat Planowania i Finansów- 27 uchwał;
RBG- referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej –
38 uchwał;
OA - stanowisko ds. Organizacyjno –Kadrowych i Archiwizacji- 4 uchwały;
BR, DG i IN- stanowisko ds. Obsługi Rady, działalności Gospodarczej i Informacji
Niejawnych- 11 uchwał;
GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 8 uchwał;
ZOSz- zakład Obsługi Szkół- 10 uchwal;
ZGK Sp z o.o – 2 uchwały.
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1.

26.01.2018

UCHWAŁA W SPRAWIE

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r.

Udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Gminy Gąsawa,
powiat żniński, województwo kujawsko
-pomorskie.

XXXV/231/2018

2.

26.01.2018

3.

26.01.2018

Zmiany Statutu Gminy Sorkwity

XXXV/233/2018

4.

26.01.2018

Zatwierdzenia planu pracy komisji
stałych Rady Gminy Sorkwity na 2018r.

XXXV/234/2018

5.

26.01.2018

Zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2018r.

XXXV/235/2018

6.

26.01.2018

Ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji i dla prowadzonych na terenie
Gminy Sorkwity niepublicznych szkół
podstawowych, w których
zorganizowano oddziały przedszkolne,
niepublicznych przedszkoli oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i
rozliczania.

TAK

NIE

ROZSTRZYGNIĘCIE
NADZORCZE WOJEWODY
WARMIŃSKO –
MAZURSKIEO/UCHWALA
KOLEGUIUM RIO W
OLSZTYNIE

UWAGI

NUMER
UCHWAŁY

UCHWAŁA UCHYLONA

DATA UCHWALENIA
UCHWALY

lp

OBOWIĄZEK
UMIESZCZENIA W
DZIENNIKU
URZĘDOWYM WOJ.
WARMIŃSKOMAZURSKIEGO

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.619

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.821

XXXV/232/2018

XXXV/237/2018

X

Nieważność
uchwały w § 11
ust.5, § 12 ust.3 i
6

Uchwała Nr 0102-92/2018 Kolegium
RIO w Olsztynie z dnia 2 marca
2018r w sprawie w sprawie badania
zgodności z prawem uchwały nr
XXXV/237/2018 rady Gminy
Sorkwity z dnia 26 stycznia 2018r

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.630
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7.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/238/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.822

8.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/239/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.823

9.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/240/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.824

10.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/241/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.825

11.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/242/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.826

12.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/243/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.827

13.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/244/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.828

14.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/245/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.829

15.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/246/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.830

16.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/247/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.831

17.

26.1.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/248/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.832

18.

26.01.2018

Pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z części z
użytkowania jako drogi publicznej.

XXXV/249/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.833
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Zmiany uchwały nr XI/65/2011 Rady
Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011r.w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

19.

26.01.2018

20.

26.01.2018

Ustalenia zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych, ośrodkach wsparcia
będącymi schroniskami dla
bezdomnych.

XXXV/251/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.846

21.

2.03.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r.

XXXVI/252/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.1081

22.

2.03.2018

Funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2019.

XXXVI/253/2018

23.

2.03.2018

Nabycia nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Kozłowo
stanowiącej własność osób fizycznych.

XXXVI/254/2018

Przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sorkwity na 2018r.”

XXXV/250/2018

2.03.2018

25.

2.03.2018

Nadania Szkole Podstawowej w
Sorkwitach imienia Janusza Korczaka

XXXVI/256/2018

26.

2.03.2018

Nadania Szkole Podstawowej w
Warpunach z siedziba w Zyndakach
imienia Ireny Sendlerowej.

XXXVI/257/2018

27.

23.03.2018

X

Uchylona w
całości

Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody warmińsko-Mazurskiego
PN.4131.102.2018

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.834

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.1508

24.

Podziału Gminy Sorkwity na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.

X

XXXVI/255/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.1609
XXXVII/258/2018

X
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28.

23.03.2018

Podziału Gminy Sorkwity na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

XXXVII/259/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.1610

29.

23.03.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r.

XXXVII/260/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.1344

30.

20.04.2018

Zmiany uchwały nr XXIV/221/2017
rady Gminy Sorkwity w Sorkwitach z
dnia 22 grudnia 2017r w sprawie WPF
Gminy Sorkwity na lata 2018-2023

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.1968

31.

32.

33.

34.

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r.

Przyjęcia
”Programu
Ochrony
Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata
2018-2020
z
uwzględnieniem
perspektywy do 2014r.”

Przyjęcia „ Lokalnego programu
wspierania
edukacji
uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych mających
swoja
siedzibę na terenie Gminy
Sorkwity”.

Określenia zasad i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć
dla
nauczycieli,
którym
powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach prowadzonych przez Gmine
Sorkwity oraz określenia tygodniowego

XXXVIII/261/2018

XXXVIII.262/2018

XXXVIII/263/2018

Nieważność
uchwały w części
dotyczącej § 4
oraz przepisów
załącznika nr 1 do
uchwały
zawartych w
rozdziale III.

XXXVIII/264/2018

XXXVIII/265/2018

X

Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
PN.4131.209.2018

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.2560
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obowiązkowego wymiaru zajęć dla
pedagoga, psychologa, logopedy i
doradcy zawodowego.

35.

36.

25.05.2018

25.05.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r.

Zmieniająca
uchwałę
nr
XXXVI/256/2018
Rady
Gminy
Sorkwity z dnia 2 marca 2018r., w
sprawie nadania szkole podstawowej w
Sorkwitach imienia Janusza Korczaka.
Zmieniająca
uchwałę
nr
XXXVI/257/2018
Rady
Gminy
Sorkwity z dnia 2 marca 2018r. w
sprawie nadania szkole Podstawowej w
Warpunach z siedziba w Zyndakach
imienia Ireny Sendlerowej.

XXXIX/266/2018

25.05.2018

38.

27.06.2018

Zmiany uchwały nr XXIV/221/2017
rady Gminy Sorkwity w Sorkwitach z
dnia 22 grudnia 2017r w sprawie WPF
Gminy Sorkwity na lata 2018-2023

XL/269/2018

39.

27.06.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r

XL/270/2018

40.

27.06.2018

41.

27.06.2018

42.

27.06.2018

Udzielenia
absolutorium
Wójtowi
Gminy Sorkwity z tytułu wykonania
budżetu za rok 2017.
Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
ba sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Sorkwity.

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.2490

XXXIX/267/2018

37.

Rozpatrzenia
i
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Sorkwity za 2017r.

X

XXXIX/268/2018

X
Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.2962

XL/271/2018

XL/272/2018

XL/273/2018

X

Nieważność w
części dotyczącej
§5

Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody Warmińsko-Mazurksiego
PN.4131.297.2018

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.3526
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43.

27.06.2018

Wyrażenia zgody na
odpłatnej służebności
obrębie Burszewo.

ustanowienie
przesyłu w

XL/274/2018

44.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości
Kozłowo,
gmina
Sorkwity.

XL/275/2018

45.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/276/2018

46.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/277/2018

47.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/278/2018

48.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/279/2018

49.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/280/2018

50.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/281/2018

51.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/282/2018

52.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/283/2018
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53.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/284/2018

54.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/285/2018

55.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/286/2018

56.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/287/2018

57.

27.06.2018

Rozstrzygnięcia uwagi złożonej do
wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

XL/288/2018

58.

27.06.2018

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Kozłowo,
gmina
Sorkwity.

XL/289/2018

59.

27.06.2018

60.

27.06.2018

61.

27.06.2018

Określenia szczegółowych warunków
udzielania pomocy dzieciom młodzieży
szkolnej w ramach „lokalnego programu
wspierania
edukacji
uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych mających
swoja siedzibę na terenie Gminy
Sorkwity”

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.3382

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.3332
XL/290/2018

X

Zmiany uchwały nr XI/65/2011 Rady
Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011r.
w sprawie uchwalenia statutu GOPS
Sorkwity.

XL/291/2018

X

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem
użyteczności
publicznej( przedszkolem) położonej w
obrębie Warpuny pry ulicy Wolności nr
3.

XL/292/2018

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.3482
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62.

27.06.2018

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem
użyteczności
publicznej( przedszkolem) położonej w
obrębie
Sorkwity
przy
ulicy
Olsztyńskiej nr 14.
Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r

XL/293./2018

63.

27.07.2018

64.

27.07.2018

Przekazania projektu” Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Sorkwity”.

XLI/295/2018

65.

27.07.2018

Powołania doraźnej komisji statutowej.

XLI/296/2018

Uchylenia uchwały nr XIV/96/2011
Rady Gminy Sorkwity z dnia 23
listopada 2011 w sprawie ustalenia
wysokości dziennej stawki opłaty
targowej.

XLI/294/2018

27.07.2018

67.

28.09.2018

Udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji
celowej
dla
Powiatu
mrągowskiego.

XLII/298/2018

68.

28.09.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r

XLII/299/2018

69.

28.09.2018

70.

28.09.2018

71.

28.09.2018

Przystąpienia do sporządzenia mpzp dla
działek o nr geodezyjnym 379/2 i 379/3
obręb Zyndaki Gm. Sorkwity
Zmiany uchwały nr III/18/2010 Rady
Gminy Sorkwity z dnia 29 grudnia
2010r.
w
sprawie
utworzenia
wydzielonych rachunków dochodów w

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.3445

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.3446

66.

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej
nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy
Sorkwity
położonej
w
obrębie
Szymanowo z przeznaczeniem na
poprawienie
warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej.

X

XLI/297/2018

X

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.4143

XLII/300/2018

XLII/301/2018

XLII/302/2018

69

jednostkach
budżetowych
Gminy
Sorkwity, określenia źródeł dochodów i
wydatków nimi finansowanych.

72.

28.09.2018

73.

28.09.2018

Zmiany uchwały nr XXI/141/2016 Rady
Gminy Sorkwity z dnia 30 wrzesnia
2016 w sprawie organizacji wspólnej
obsługi
publicznych
jednostek
oświatowych przez zakład obsługi szkół
w Sorkwitach.
Zmiany uchwały nr XXI/142/2016 z
dnia 30 września 2016r. w sprawie
nadania statutu Zakładowi Obsługi szkół
w Sorkwitach.
Określenia
szczegółowych
zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności
o
charakterze
cywilnoprawnym,
przypadających
Gminie Sorkwity i jej jednostkom
organizacyjnym
oraz
określenie
warunków dopuszczalności pomocy
publicznej.

XLII/303/2018

XLII/304/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.4472

XLII/305/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.4473

X

74.

28.09.2018

75.

28.09.2018

Wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie gminy
Sorkwity.

XLII/306/2018

76.

28.09.2018

Rozpatrzenia skargi na
Sołtysa Sołectwa Nibork

XLII/307/2018

działalność

77.

19.10.2018

Statutu Gminy Sorkwity

XLIII/308/2018

78.

19.10.2018

Przystąpienia do sporządzenia mpzp dla
działki nr geod.291/1 obręb Zyndaki,
gmina Sorkwity.

XLIII/309/2018

X

Nieważność
uchwały w § 1
ust.2.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody warmińsko-Mazurskiego
PN.4131.373.2018

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.4492

Nieważność
uchwały w §10,
§16 pkt8,§26
ust.1, § 46 ust.1, §
56 ust.1, §60
ust.2, §85

Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody warmińsko-Mazurskiego.
PN.4134.455.2018

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5166
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79.

19.11.2018

Wyboru
Gminy

Rady

I/1/2018

80.

19.11.2018

Wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy

I/2/2018

81.

19.11.2018

Wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy

I/3/2018

82.

19.11.2018

Ustalenia
składu
liczbowego
i
osobowego komisji stałych Rady Gminy
Sorkwity.

I/4/2018

83.

30.11.2018

Zmiany uchwały nr XXIV/221/2017
rady Gminy Sorkwity w Sorkwitach z
dnia 22 grudnia 2017r w sprawie WPF
Gminy Sorkwity na lata 2018-2023

II/5/2018

84.

30.11.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r

Przewodniczącego

II/6/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5203

85.

30.11.2018

Udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Miasta Mrągowa.

II/7/2018

86.

30.11.2018

Ustalenia wysokości wynagrodzenia
Wójta Gminy Sorkwity

II/8/2018

87.

30.11.2018

Ustalenia
wysokości
diet
przysługujących sołtysom
gminy
Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania.

II/9/2018

88.

30.11.2018

Przystąpienia do sporządzenia mpzp w
obrębie Stary Gieląd Gm. Sorkwity.

II/10/2018

89.

30.11.2018

Określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

II/11/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5204

90.

30.11.2018

Określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

II/12/2018

X

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5205

91.

30.11.2018

Opłaty miejscowej

II/13/2018

X

92.

30.11.2018

Uchwalenia ”Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Sorkwity’.

II/14/2018

X

Nieważność
uchwały w § 2

Nieważność § 7
zdanie drugie

Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody warmińsko-Mazurskiego.
PN.4134.11.2019

Uchwala RIO 0102-469/16 Kolegium
RIO w Olsztynie z dnia 21 grudnia
2018r.

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5206

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5323
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93.

94.

21.12.2018

21.12.2018

Zmiany budżetu Gminy Sorkwity na
2018r, uchwalonego uchwałą Nr
XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia
2017r

Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Sorkwity na lata 2019-2032.

III/15/2018

21.12.2018

Uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na
rok 2019.

III/17/2018

96.

21.12.2018

Ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania”
Pomoc gminy w zakresie dożywiania „
na lata 2019-2023.

III/18/2018

97.

21.12.2019

98.

21.12.2018

99.

21.12.20158

Przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Sorkwity
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami określonymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
Uchwalenia preliminarza wydatków
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5575

Uchwała RIO.VIII-0120-117/19
składu orzekającego RIO w Olsztynie
z dnia 5 lutego 2019r w sprawie
pozytywnej opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy
Sorkwity na podstawie przyjętej przez
jednostkę samorządu terytorialnego
WPF na lata 2019-2032 oraz uchwały
budżetowej na 2019r.

III/16/2018

95.

Podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z
pomocy społecznej przez osoby objęte
wieloletnim
rządowym
programem ”Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-202.

X

III/19/2018

X

X

Podjęta z
naruszeniem
art.33 ust.1 w
zw.z art. 236
ust.3 pkt.4 i ust.4
pkt 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia
2009r o
finansach
publicznych.

Uchwała Nr 0102-38/19 kolegium
RIO w Olsztynie z dnia 17 stycznia
2019r w sprawie badania zgodności z
prawem uchwały nr III/17/2018 Rady
Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia
2018r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sorkwity na 2019r.

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2018r.,poz.5576

Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.z 2019r.,poz.38

III/20/2018

III/21/2018

72

2016-2020 na rok 2019.
100.

21.12.2018

Gminnego Programu
Rozwiązywania
Alkoholowych.

Profilaktyki i
Problemów

III/22/2018

73

8. Załączniki
8.1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Sorkwity za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszego
Raportu.
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