RAPORT O STANIE
GMINY MIŁKI
Za rok 2018

Na podstawie art.28aa ust.1 ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Wójt Gminy Miłki przedstawia niniejszym raport o stanie gminy
w roku 2018.

Wstęp.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta i funkcjonowanie gminy
w roku poprzednim. Zawiera informacje dotyczące realizacji strategii, polityk,
programów oraz wykonanie uchwał rady gminy.
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1.1 Położenie i powierzchnia gminy.
Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od
Giżycka. Od strony północno-zachodniej jej granice wytyczają jeziora Niegocin,
Boczne i Jagodne, południowa część to przede wszystkim lasy. Niewątpliwym
walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi,
rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak : Wojnowo-Buwełno- Ublik Mały
z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową
Wolą, Wyszowatymi czy Konopkami Wielkimi.
Powierzchnia gminy wynosi 170 km kw., z czego 23 km kw. stanowią
jeziora i 17 km kw. lasy.

1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne.
Władze lokalne stanowi Rada Gminy Miłki składająca się z 15 radnych jako
organ uchwałodawczy oraz wójt jako organ wykonawczy.
Gminne jednostki organizacyjne to:
-Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach składający się ze: Szkoły
Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi i Przedszkola Samorządowego,
-Szkoła Podstawowa w Staświnach,
-Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
-Ośrodek Kultury w ramach, którego funkcjonuje Gminna Biblioteka.
Ochotnicze Straże Pożarne.
Celem statutowym OSP jest prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczych,
likwidacja miejscowych zagrożeń. OSP prowadzą także działania prewencyjne,
pokazy dla dzieci, zabezpieczają wiele imprez nie tylko o zasięgu gminnym.
Na terenie gminy Miłki działają 3 jednostki OSP, jedna działa w systemie
KSRG. Wszystkie posiadają własną remizę.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową należy
wspomnieć, że wydatki na rzecz OSP na terenie gminy wyniosły w roku 2018
ok.180 tys. zł.

1. Wyremontowano remizy OSP w Miłkach i Marcinowej Woli. Koszt ok.60
tys. środki zewnętrzne i własne OSP. Remonty czy też zagospodarowanie
działek będących w użytkowaniu naszych OSP wykonano przy dużym
zaangażowaniu strażaków z OSP Miłki, Rydzewo, Marcinowa Wola.
2. Doposażono OSP w sprzęt ratowniczy. Pozyskano na ten cel kwotę ok. 24
tys. z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.

1.3 Sołectwa w gminie.
W Gminie Miłki funkcjonuje 18 sołectw. Organizację i zakres działania
jednostek pomocniczych określają statuty sołectw.

1.4 Ludność i dynamika zmian.
W roku 2018 ilość mieszkańców gminy wyniosła 3882 osoby.
W porównaniu do roku 2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6 osób. Więcej
mamy mężczyzn ( 1943) aniżeli kobiet ( 1939). W naszej gminie w roku 2018
zanotowaliśmy dodatni przyrost naturalny ( 41 zgonów- 42 urodzeń), natomiast
migracja była ujemna.
(zameldowało się 99 mieszkańców, wymeldowało 120)

1.5 Podmioty gospodarcze.
Ilość podmiotów gospodarczych aktywnych, zarejestrowanych w roku
minionym w naszej gminie wyniosła 101. Przeważają podmioty realizujące
działalność z branży budowlanej tj. 28, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
średnio 20 podmiotów, handel detaliczny( sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych ) 10, handel detaliczny 10, fryzjerstwo 3, i pozostałe: działalność
weterynaryjna 3, praktyka pielęgniarek i położnych 5, wypożyczenie i dzierżawa
sprzętu rekreacyjnego i sportowego 2, naprawa i konserwacja maszyn 3.

1.6 Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie gminy.
L.p.

Pełna nazwa organizacji

Pole działań organizacji

1

Stowarzyszenie "Razem
promujemy Rydzewo"

Sport, Turystyka i rekreacja; Ochrona
Środowiska

2

Stowarzyszenie
Wędkarskie w Miłkach

Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja i
Kultura; Rozwój przedsiębiorczości; Ochrona
Środowiska

3

Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Rydzewa

Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja i
Kultura; Ochrona Środowiska

4

Ochotnicza Straż
Pożarna w Marcinowej
Woli

Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom

5

Stowarzyszenie Młodych
Rodziców "Pod
Chmurką"

Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja i
Kultura; Ochrona Środowiska; Zdrowie,
pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom

6

Stowarzyszenie
"Sąsiedzi" w Marcinowej
Woli

Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja i
Kultura; Zdrowie, pomoc społeczna,
przeciwdziałanie patologiom

7

Młodzieżowy Klub
Sportowy "OLIMPIA
GMINA MIŁKI”

Sport, Turystyka i rekreacja

8

Ochotnicza Straż
Pożarna w Miłkach

Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom

9

Ochotnicza Straż
Pożarna w Rydzewie

Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom

10

Stowarzyszenie Turystyki
Wiejskiej "Miłki"

Sport, Turystyka i rekreacja; Ochrona
Środowiska

11

Stowarzyszenie
Uniwersytet III wieku w
Milkach

Edukacja i Kultura, działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

12

Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju Konopek
Wielkich

Edukacja i Kultura; Sport Turystyka i
rekreacja; Zdrowie, pomoc społeczna,
przeciwdziałanie patologiom

13

Stowarzyszenie Aktywne
Jagodne

sport, turystyka i rekreacja, edukacja i kultura,
rozwój przedsiębiorczości, ochrona
środowiska, zdrowie, pomoc społeczna,
przeciwdziałanie patologiom

14

Stowarzyszenie
Przyjaciół Kleszczewa

Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja i
Kultura; Ochrona Środowiska; Zdrowie,
pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom

15

Koło Gospodyń Wiejskich
w Marcinowej Woli

Edukacja, kultura, tradycja, promocja,
zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom, sport, turystyka i rekreacja,
ochrona środowiska

16

Koło Emerytów i
Rencistów w Marcinowej
Woli

Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom, Inwalidzi renciści i byli żołnierze,
Edukacja, kultura, Sport, turystyka, rekreacja,
ochrona środowiska

17

Koło Emerytów i
Rencistów w Miłkach

Poprawa warunków socjalno-bytowych
emerytów i rencistów. Uczestniczenie w życiu
społecznym przez współdziałanie z organami
władzy i administracji publicznej,
samorządowej, ze związkami zawodowymi
oraz innymi organizacjami społecznymi.
Organizowanie życia kulturalnego emerytów,
rencistów i inwalidów. Reprezentowanie ich
interesów wobec organów władzy i
administracji publicznej, samorządowej oraz
popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa.

18

Koło Gospodyń Wiejskich
Jagodne Wielkie

19.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Miłkach

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych odbywa się w oparciu
o uchwalony Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie
Miłki na rok 2018 oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzeniem Nr 102.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wójt Gminy Miłki
ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych sektorowi
pozarządowemu w Gminie Miłki w roku 2018. W ramach konkursu zostało
złożonych 14 ofert. W rezultacie gmina zawarła 12 umów o realizację zadania
publicznego w wyniku otwartego konkursu ofert oraz 2 umowy o realizację
zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. Udzielono wsparcia
finansowego 6 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 62172,00 zł,
z czego organizacje wykorzystały 58384,96 zł. W ramach trybu uproszczonego
wpłynęły 4 oferty, dwie zostały odrzucone, dwie organizacje uzyskały
dofinansowanie w kwocie 4000,00zł. W trakcie realizacji programu nie wpłynęły
zastrzeżenia i uwagi ze strony sektora pozarządowego. W roku 2018 gmina Miłki
współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach
związanych z rozwojem gminy oraz wsparciem działań różnych grup społecznych.
Gmina Miłki zleciła organizacjom pozarządowym zadania do realizacji
w dziedzinach:
1.Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3.Ochrona i promocja zdrowia.
4.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5. Turystyka i krajoznawstwo.
6.Wsparcie ofert realizacji zadań publicznych realizowanych
z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.

2. Realizacja polityk, strategii i programów.
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
- Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miłki na lata 2016-2020,
uchwalona uchwałą Rady Gminy Miłki z dnia 3 marca 2016 r.

- Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miłki na lata 20162023, przyjęta uchwałą z dnia 28 października 2015.
Jednym z priorytetowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju
naszej gminy jest ład ekologiczny w ramach, którego zostały zdefiniowane n/w
cele strategiczne:
-zachowanie i odnowienie zasobów środowiska naturalnego,
-edukacja ekologiczna społeczeństwa,
-racjonalne
gospodarcze
i krajobrazowych,

wykorzystanie

zasobów

przyrodniczych

Jakie cele operacyjne zrealizowaliśmy w ramach określonych celów
strategicznych w roku 2018?
1.Działania zachęcające mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Wybudowano w 2018 r. 12 przydomowych oczyszczalni ścieków,
łącznie funkcjonuje w gminie zidentyfikowanych 120 przydomowych
oczyszczalni, zidentyfikowano 214 zbiorników bezodpływowych.
2.Przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji dotyczącej budowy
przydomowych oczyszczalni i szamb oraz kontroli nad ilością wywożonych
ścieków.
3.Przedsiębiorstwo PUKR posiada Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który określa priorytety w tej
materii. Jako najważniejsze potrzeby określono: wykonanie łącznika RudaRydzewo, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Rudzie oraz Rydzewie,
budowa kolektora przerzutowego Miłki-Ruda, budowa kontenerowej
oczyszczalni ścieków w m. Lipowy Dwór, modernizacja stacji uzdatniania wody w
Miłkach i Konopkach Wielkich.
4.Funkcjonuje sprawny system odbioru ścieków z szamb, wywieziono w 2018 r.
2085m3 ścieków bytowych, 5 podmiotów uzyskało pozwolenie na wywóz
nieczystości ciekłych z terenu gminy Miłki, jednak sporo gospodarstw nadal nie
wywozi nieczystości ciekłych do wskazanych zlewni lub wywozi je w ilościach
nieadekwatnych do zużycia wody. Gmina prowadzi postępowania w tej kwestii.
5.Funkcjonuje sprawny system odbioru odpadów komunalnych prowadzony
przez MZGO w Giżycku, coraz więcej mieszkańców naszej gminy prowadzi
selektywną zbiórkę odpadów. W roku 2018 zebrano ok. 250 t. odpadów

zebranych selektywnie, najwięcej szkła ok. 63 t., w dalszej kolejności są papier i
tektura oraz opakowania sztuczne. Problemem dla gminy są odpady turystyczne
w sezonie. Mieszkańcy zgłaszają również problem z workami na szkło, które są
mało wytrzymałe, bardziej przydatne byłyby pojemniki.
6.Podjęliśmy działania promocyjne i doradztwo związane z wdrażaniem
pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii (spotkanie szkoleniowe
z pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie),
przeszkolenie pracownika w tej materii w celu udzielania porad mieszkańcom.
7.Nadal trwa rozwój infrastruktury rekreacyjnej na działkach gminnych.
Co powinno być realizowane w kolejnym roku?
1.Modernizacje sieci wodno-kanalizacyjnej.
2.Segregacja i odzysk odpadów.
3.Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
4.Zabiegi termomodernizacyjne budynków ze szczególnym uwzględnieniem
budynków użyteczności publicznej.
5.Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
6.Modernizacja i budowa dróg.
7.Doświetlenie miejscowości, poprawa efektywności energetycznej w gminie.

Ład przestrzenny - cel strategiczny: poprawa dostępności
komunikacyjnej gminy oraz poprawa jej estetyki.
1.Ostatnia aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy została przeprowadzona w roku 2017 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miłki
z dnia 3 października 2017 r. Stwierdzono, iż obowiązujące dokumenty są
aktualne pod względem potrzeb zrównoważonego rozwoju gminy i potrzeb
społeczno-gospodarczych,
stwierdzono
jednocześnie
ich
częściową
nieaktualność w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która
jednak nie wymaga niezwłocznego przystępowania do sporządzania zmian
w tych dokumentach. Na obszarze gminy obowiązuje 28 planów
zagospodarowania przestrzennego co stanowi ok.4,5 % powierzchni gminy w jej

granicach administracyjnych. W wieloletnim programie opracowywania mpzp
ujęto harmonogram działań planistycznych na lata 2017-2023, zgodny
z założeniami opracowanej analizy.
2.W roku 2018 wydaliśmy 68 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy
(wpłynęło 78), w tym 11 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
pozostałe to inne, między innymi na pomosty. Rozpoczęliśmy procedurę
przygotowania do uchwalenia 3 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego o łącznej powierzchni 562 ha.
3.Poprzez modernizację i bieżące remonty dróg, budowę parkingów
poprawiliśmy system komunikacyjny w gminie.
4.Zagospodarowaliśmy tereny gminne na cele rekreacyjno-sportowe (np.
Wyszowate, Czyprki, Jagodne Wielkie, Marcinowa Wola).
5. Uaktywniliśmy mieszkańców w zakresie poprawy estetyki otoczenia.

Ład gospodarczy. Cel strategiczny: Wykorzystanie potencjału
gospodarczego gminy.
Najważniejsze zadania realizowane w ramach tego celu strategicznego
dotyczyły:
- utworzenia miejsca obsługi inwestora w naszym urzędzie, cel operacyjny
w trakcie realizacji, do końca roku 2018 przeszkolono pracowników oraz
potencjalnych inwestorów w tej materii.
-stworzenie nowoczesnej oferty inwestycyjnej dla naszej gminy. Zadanie
zrealizowane w ramach projektu ,,7 cudów Mazur” Stowarzyszenia Wielkie
Jeziora Mazurskie 2020, którego jesteśmy członkiem.
-działania promocyjne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych
i zagranicznych.

Ład społeczny – cel strategiczny : podniesienie poziomu
wykształcenia i świadomości społeczeństwa.
Gmina za pomocą GOPS realizowała strategię rozwiązywania problemów
społecznych. Dokument opracowany na lata 2016-2023. Do monitoringu
realizacji strategii wójt powołał zespół zadaniowy.
Określono 4 główne priorytety:
1. I priorytet: Zmniejszenie marginelizacji społecznej oraz podniesienie
standardu życia osób niepełnosprawnych.
W 2018 r. 34 rodziny ( 107 ) osób skorzystało z pomocy w formie świadczeń
z tytułu niepełnosprawności, 5 dorosłych osób niepełnosprawnych korzysta
z pomocy w formie usług opiekuńczych. W organizowanych imprezach
integracyjnych (12) wzięły udział osoby niepełnosprawne (brak w OK i na boisku
barier architektonicznych), w szkoleniach w ramach KIS wzięły udział 2 osoby
z niepełnosprawnością. W ramach 2 priorytetu, który dotyczy poprawy jakości
życia ludzi starszych oraz wspierania ich aktywności osiągnięto wskaźniki:
-funkcjonuje 7 organizacji założonych przez ludzi starszych a liczba uczestników
tych organizacji wynosi 75. Pomocą opiekuńczą objęto 13 osób.
W ramach 3 priorytetu: zintegrowanych działań na rzecz rodziny ze
szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, niepełnych i zagrożonych
patologią przydzielono 25690 świadczeń, liczba osób, które otrzymały
świadczenia: 555. Objęto pracą socjalną 112 rodzin, dożywianiem objęto 236
dzieci. W roku 2018 do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 8 wniosków
Niebieskiej Karty, odbyły się 24 spotkania dla 8 rodzin. Funkcjonował także Punkt
konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Funkcjonował także
KIS.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje projekt,
w ramach, którego funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Na działania
skierowane do mieszkańców w ramach wspomnianego projektu wydano kwotę
ok. 300 tys. zł. Wiele osób już skorzystało z pomocy terapeutycznej,
psychologicznej i doradczej. Niektórzy nasi mieszkańcy po zakończeniu udziału w
KIS znaleźli stałe zatrudnienie.
Gmina realizowała w 2018 r. Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Celami, które zostały założone do wykonania były:
1.Rozpatrywanie specyfiki problemów alkoholowych i narkomanii na terenie
gminy Miłki oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich
rozwiązywaniu.
2.Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych
z używaniem alkoholu oraz zapobieganie narkomanii.
3.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z uzależnień na
terenie gminy.
4.Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi
problemami związanymi z alkoholizmem i narkomanią.
5.Kreowanie i propagowanie zdrowego stylu życia.
Program podobnie jak w latach ubiegłych, realizowany był przy współpracy
z jednostkami gminnymi i innymi podmiotami przygotowanymi merytorycznie
do wykonania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
W ramach GKRPA działał punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin a także grupa wsparcia dla osób
uzależnionych. W punkcie odbyło się 50 spotkań podczas ,których udzielono 323
porady, 21 osób uczęszczało na spotkania grupy wsparcia.
Ośmiu członków komisji wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych.
W 2018 r. łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę
z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych to kwota 99706,00 zł.
W budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie 88000,00zł, z tego
wykorzystano 81307,00 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę
5600,00 zł.
W roku 2018 GKRPA w Miłkach podjęła 6 kontroli punktów sprzedaży
alkoholu podczas, których wykazano uchybienia. Następnie wskutek działań
komisji zostały one poprawione w wyznaczonym terminie z dokładnym
przedstawieniem rezultatów i osiągniętych zmian.

Do Komisji wpłynęło 15 wniosków o wydanie opinii w sprawie uzyskania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, komisja rozpatrzyła je
pozytywnie. Wpłynęło również 12 wniosków o podjęcie działań wobec osób
nadużywających alkoholu. Przeprowadzono 29 rozmów motywujących, w 5
przypadkach przewodnicząca wystosowała wniosek do sądu w sprawie
przymusowego leczenia.
W gminie powstały trzy nowe Koła Gospodyń Wiejskich: w Miłkach,
Marcinowej Woli i Jagodnym Wielkim. Bardzo cieszę się z podjętej inicjatywy na
rzecz aktywności lokalnej społeczności, gratuluję inicjatywy liderom tych
miejscowości i organizacji.
W roku 2018 rozpoczęła się realizacja projektu :,,Ja w Internecie”
skierowanego do 180 mieszkańców. Projekt kontynuowany w roku 2019 –
pozyskana kwota 100 tys. 800 zł. Projekt skierowany do osób które mają
ograniczony dostęp do usług elektronicznych i Internetu jak i tych, którzy
chcieliby rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinie usług cyfrowych.

3.Zasoby materialne gminy.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miłki posiadają uregulowany
stan prawny. Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł
338,79 ha. W zasobie gruntów komunalnych przeważającą ilość stanowią drogi 69%. Część mienia gminnego zostało rozdysponowane jednostkom
organizacyjnym tj. szkołom i OK.
Gmina posiada 21 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach
gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 1002 m2, w tym 10 lokali socjalnych
o pow. 432m2 i 2 mieszkania służbowe. Większość z posiadanych obiektów
została wybudowana w okresie międzywojennym. Ze względu na nie najlepszy
stan techniczny potrzebne są znaczne środki finansowe na remonty bieżące
i kapitalne obiektów. W roku 2018 wykonaliśmy kapitalny remont budynku
w Kleszczewie z pozyskaniem 1 lokalu socjalnego, sprzedaliśmy 1 mieszkanie
socjalne za zgodą Rady Gminy oraz dokonaliśmy naprawy dachu w lokalu
w miejscowości Czyprki.
Gmina posiada aktualny,, Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy”, w którym określono między innymi potrzeby
remontowe mieszkań, zasady polityki czynszowej.

4.Realizacja uchwał rady gminy.
W 2018 r. Rada Gminy Miłki podjęła 79 uchwał . Wójt Gminy Miłki wydał 98
zarządzeń.
Data
uchwały
Nr uchwały
24.01.2018 XLVII.298.2018
24.01.2018 XLVII.299.2018
(Dz. Urz.
2018.635)
24.01.2018 XLVII.300.2018

24.01.2018 XLVII.301.2018

24.01.2018 XLVII.302.2018
24.01.2018 XLVII.303.2018
Dz. Urz.
2018.799 z dn.
13.02.2018 r.
24.01.2018 XLVII.304.2018

W sprawie

Stan realizacji

w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 rok
w sprawie aktualizacji Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych w gminie Miłki
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na rok 2018
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów
w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania Stypendium Wójta
Gminy Miłki w ramach Gminnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów

realizowana

realizowany w ciągu
roku

Realizowany w
ciągu roku
traci moc uchwałą
LVI.350.2018 z dn.
9.10.2018 r.

w sprawie przystąpienia do
realizowany
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Konopki
Wielkie, obręb geodezyjny Konopki
Wielkie
27.02.2018 XLVIII.305.2018 w sprawie zmian w WPF
27.02.2018 XLVIII.306.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na
Dz. Urz.
2018 rok
2018.1065 z dn.
6.03.2018
27.02.2018 XLVIII.307.2018 w sprawie programu opieki nad
realizowany w ciągu
Dz. Urz.
zwierzętami bezdomnymi oraz
roku
2018.1176 z dn. zapobiegania bezdomności zwierząt na
13.03.2018
terenie Gminy Miłki w 2018 r .
27.03.2018 XLIX.308.2018 w sprawie udzielenia pomocy
udzielono dotacji
finansowej Powiatowi Giżyckiemu w
2018 r. w celu wykonania
utwardzenie drogi pow. nr 1708N gr.
pow. - Danowo

27.03.2018 XLIX.309.2018

27.03.2018 XLIX.310.2018
27.03.2018 XLIX.311.2018
(Dz. Urz.
2018.1720 z dn.
11.04.2018 r.)
27.03.2018 XLIX.312.2018

27.03.2018 XLIX.313.2018

27.03.2018 XLIX.314.2018
27.03.2018 XLIX.315.2018
(Dz. Urz.
2018.2664 z dn.
8.06.2018 r.)
27.03.2018 XLIX.316.2018
(Dz. Urz.
2018.2665 z dn.
8.06.2018 r.)
24.04.2018 L.317.2018
24.04.2018 L.318.2018
(Dz. Urz.
2018.2368 z dn.
16.05.2018)
24.04.2018 L.319.2019

24.04.2018 L.320.2018
(Dz. Urz.
2018.2369 z d.
16.05.2018)
24.04.2018 L.321.2018
(Dz. Urz.
2018.3036 z dn.
4.07.2018 r.)

w sprawie udzielenia pomocy
udzielono dotacji
finansowej Powiatowi Giżyckiemu w
2018 r. w celu poprawy
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
drogi pow. nr 1831N z drogą gminną
nr 133002N w miejscowości
Kleszczewo
w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat (Rydzewo nr 142)
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż na rzecz
najemcy lokalu mieszkalnego wraz z
przynależnym gruntem (Ruda, 1/111)
w sprawie zamiany nieruchomości
(Miłki 82/8 i 82/6)
w sprawie podziału gminy Miłki na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
w sprawie podziału gminy na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie

umowa została
zawarta
lokal został
sprzedany
zamiana nie doszła
do skutku
zrealizowana

zrealizowana

w
sprawie
przystąpienia
do
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla części miejscowości Miłki, obręb
geodezyjny Miłki.
w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych.
w sprawie szczegółowych warunków realizowana w ciągu
przyznawania i odpłatności za usługi roku
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług dla osób z

24.04.2018 L.322.2018

30.05.2018 LI.323.2018
30.05.2018 LI.324.2018
(Dz. Urz.
2018.2666 z dn.
8.06.2018 r.)
30.05.2018 LI.325.2018
(Dz. Urz.
2018.3037 z dn.
4.07.2018)
30.05.2018 LI.326.2018

18.06.2018 LII.327.2018
18.06.2018 LII.328.2018

27.06.2018 LIII.329.2018
27.06.2018 LIII.330.2018

27.06.2018 LIII.331.2018
27.06.2018 LIII.332.2018
(Dz. Urz.
2018.3085 z dn.
5.07.2018)
17.07.2018 LIV.333.2018
17.07.2018 LIV.334.2018
Dz. Urz.
2018.3556 z dn.
25.07.2018 r.
17.07.2018 LIV.335.2018
17.07.2018 LIV.336.2018

zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania.
w sprawie przyjęcia zadania z
realizowana w ciągu
zakresu administracji rządowej
roku
dotyczącego obowiązku utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych przez
Gminę Miłki
w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie

zmieniająca uchwałę Nr XIII.81.2015
Rady Gminy Miłki z dnia 3
września
2015 r w sprawie
uchwalenia
Statutu
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miłkach
w sprawie zgody na współdziałania z
Miastem Giżycko
w zorganizowaniu pozaszkolnego
punktu katechetycznego
w sprawie emisji obligacji
w sprawie przekazania do
zaopiniowania organowi
regulacyjnemu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Miłki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok

zrealizowana

realizowana w ciągu
roku (z punktu
katechetycznego
korzysta 8 uczniów)
Zrealizowana

sprawozdanie
zatwierdzono
udzielono
absolutorium

w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy

w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy

w sprawie zamiany nieruchomości
(Jagodne Małe - pałac)
w sprawie zaliczenia drogi w

w

Dz. Urz.
2018.3710 z dn.
17.07.2018 r.
17.07.2018 LIV.337.2018
Dz. Urz.
2018.3711 z dn.
22.08.2018 r.
17.07.2018 LIV.338.2018
(Dz. Urz.
2018.3712 z dn.
22.08.2018 r.)
17.07.2018 LIV.339.2018
Dz. Urz.
2018.3713 z dn.
17.07.2018 LIV.340.2018
17.07.2018 LIV.341.2018
Dz. Urz.,
2018.3717 z dn.
22.08.2018 r.

Staświnach dz. nr 216 do kategorii
dróg gminnych
w sprawie określenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy
Miłki
w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Miłki miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
w sprawie wprowadzenia odstępstwa
od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Miłki
w sprawie powołania doraźnej
komisji statutowej Rady Gminy
Miłki
w sprawie zmiany uchwały nr
XXI.131.2016 Rady Gminy Miłki z
dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia,
cofania i zbywania przez Wójta Gminy
Miłki akcji lub udziałów Gminy Miłki
w spółkach prawa handlowego

27.09.2018 LV.342.2018
LV.343.2018
Dz. Urz.
2018.4332 z dn.
12.10.2018 r.

w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy

27.09.2018 LV.344.2018

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości Gminy Miłki.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa
od zakazu spożywania napojów
alkoholowych
w
miejscach
publicznych na terenie Gminy Miłki
w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
w Gminie Miłki

27.09.2018 LV.345.2018
Dz. Urz.
2019.134
z dn. 7.01.2019
27.09.2018 LV.346.2018
Dz. Urz.
2019.346.2018
z dn. 7.01.2019
9.10.2018 LVI.347.2018
9.10.2018
9.10.2018

LVI.348.2018
LVI.349.2018
Dz. Urz.
2018.4437 z dn.

maksymalną liczbę
zezwoleń określono
zasady ustalono,
realizowana w ciągu
roku
22.08.2018 r.
traci moc uchwałą
LV.345.2018 z dn.
27.09.2018 r.
komisja prowadziła
prace nad zmianami
do statutu

Realizowana w ciągu
roku
Realizowana w ciągu
roku

w sprawie udzielenia pomocy udzielono dotacji
finansowej Powiatowi Giżyckiemu
(karetka)
w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r.

9.10.2018

9.10.2018

19.10.2018 r.
LVI.350.2018
Dz. Urz.
2018.4619 z dn.
30.10.2018 r.
LVI.351.2018
Dz. Urz.
2019.136.2019
z dn. 7.01.2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania Stypendium Wójta
Gminy Miłki w ramach Gminnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów
w sprawie zmiany Statutu Gminy
Miłki

do realizacji w 2019
r.

Realizowana w ciągu
roku

Uchwały poprzedniej kadencji Rady Gminy Miłki 53.
W nowej kadencji w roku 2018 Rada Gminy Miłki podjęła 26 uchwał.
KADENCJA 2018 - 2023
22.11.2018 I.1.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy
22.11.2018 I.2.2018

w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

22.11.2018 I.3.2018

w sprawie wyboru członków Komisji
Rewizyjnej
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

22.11.2018 I.4.2018

22.11.2018 I.5.2018

w sprawie powołania członków Komisji
ds. Socjalnych
oraz Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego

22.11.2018 I.6.2018

w sprawie powołania członków Komisji
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i
Finansów

22.11.2018 I.7.2018

w sprawie powołania członków Komisji
Rolnictwa Ochrony Środowiska i
Turystyki

22.11.2018 I.8.2018

w sprawie powołania członków Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Wybrano
Przewodniczącego –
Józef Dominiuk
Wybrano
Przewodniczącego –
Dariusz Górski
Wybrano członków
Komisji Rewizyjnej
Wybrano
Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej –
Elżbieta Fedorowicz
Wybrano członków
Komisji - Edyta
Zalewska, Izabela
Puka, Przemysław
Chmielewski,
Dariusz Górski
Wybrano członków
Komisji - Izabela Puka,
Tomasz Dorbach,
Celep Danuta, Górski
Dariusz, Więsyk Marta
Wybrano członków
Komisji - Anna
Kurpiel, Tomasz
Gujda, Fedorowicz
Elżbieta,
Edyta Zalewska,
Barbara Tech
Wybrano członków
Komisji - Tomasz
Gujda, Jacek

22.11.2018 I.9.2018

28.11.2018 II.10.2018

28.11.2018 II.11.2018
Dz. Urz.
2018.5546 z dn.
27.12.2018

28.11.2018 II.12.2018

28.11.2018 II.13.2018
Dz. Urz.
2018.5547 z dn.
27.12.2018

28.11.2018 II.14.2018

28.11.2018 II.15.2018

Cimochowski, Danuta
Celep, Przemysław
Chmielewski, Andrzej
Idek
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Wybrano
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczącego
Komisji – Tomasz
Gujda
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Ustalono
Wójta Gminy Miłki
wynagrodzenie
zasadnicze4 700,00, dodatek
funkcyjny 1 800,00,
dodatek specjalny
30%, dodatek stażowy
20%
w sprawie podwyższenia kryterium Realizowana w 2019 r.
dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego Realizowana w 2019 r.
rządowego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
w sprawie określenia zasad zwrotu
Realizowana w 2019 r.
wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
w
sprawie
wyznaczenia Wyznaczono
przedstawiciela do Zgromadzenia przedstawiciela
–
Mazurskiego
Związku Tomasz Gujda
Międzygminnego
Gospodarka
Odpadami.
w sprawie Programu współpracy Realizowana w 2019 r.
gminy
Miłki
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok

7.12.2018
7.12.2018

7.12.2018

7.12.2018

III.16.2018
III.17.2018
Dz. Urz.
2018.5399 z dn.
14.12.2018
III.18.2018
Dz. Urz.
2018.5317 z dn.
10.12.2018
III.19.2018
Dz. Urz.
2018.5400 z dn.
14.12.2018

7.12.2018

III.20.2018

7.12.2018

III.21.2018

27.12.2018 IV.22.2018
27.12.2018 IV.23.2018
Dz. Urz.
2019.361 z dn.
14.01.2019
27.12.2018 IV.24.2018
27.12.2018 IV.25.2018
Dz. Urz.
2019.362
z dn. 14.01.2019
27.12.2018 IV.26.2018

2019
w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r.
w sprawie
określenia wysokości Realizowana w 2019 r.
stawek podatku od nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na
wprowadzenie należności pieniężnych
Gminy Miłki do Rejestru Należności
Publicznoprawnych oraz określenia
rodzaju
należności
pieniężnych,
których dane są przekazywane do
Rejestru
Należności
Publicznoprawnych
w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Rydzewie
w sprawie użyczenia nieruchomości
komunalnych

Realizowana w 2019 r.

W trakcie realizacji
unieważniona
rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody
Warm. -Maz.
PN.4131.41.2019 z dn.
14.01.2019 r.

w sprawie zmian w WPF
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r.
w sprawie WPF na lata 2019-2029
w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

w sprawie
przyjęcia Gminnego Realizowana w 2019 r.
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na rok 2019

5.Finanse gminy.
5.1 Wysokość budżetu.
Budżet gminy na rok 2018 zakładał wpływy w kwocie 22 975 306,6,01 zł
oraz wydatki w kwocie 25 078 282,00. Od założonych wpływów i wydatków
doszło do następujących odstępstw : dochody zaplanowano na kwotę 23 963
186,01 zł, wydatki 26 051 343,35 zł.
Ostatecznie wpływy wyniosły 20 801 316,92 zł tj. 86,1% planowanego
dochodu, wydatki wynosiły 22 888 924,85 zł tj. 87,86% planowanej kwoty.
Powodem mniejszych wpływów był brak sprzedaży działek gminnych oraz
nieuregulowanie przez część podatników zobowiązań podatkowych wobec
gminy, jak również, nie zawsze w terminie realizowane płatności w związku
z realizacją inwestycji unijnych. Wyższe wydatki spowodowane były w głównej
mierze dodatkowymi robotami nie ujętymi w kosztorysach wykonywanych
inwestycji jak również wzrostem cen usług i towarów.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Miłki w roku 2018 wynosiły
5358,00 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły
6768,00 zł.
Dotacje rozwojowe pozyskane :
Plan 4571115,00 zł

wydatkowane

2505132,00zł

Uzyskano dochody z majątku :
Plan 1081509,00 zł

wykonanie

499298,00 zł

5.2 Poziom zadłużenia.
W 2018 r. budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie
2 087 607,93.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosi:
5 314 810, 90 zł co stanowi 25,55% uzyskanego dochodu.
Stan zadłużenia przedstawia się następująco:
kredyty długoterminowe: 5 126 410,90 zł
pożyczka długoterminowa: 188 400,00 zł

obligacje:(na podstawie uchwały Rady Gminy Miłki z dnia 18 czerwca 2018 r. )
gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4 000 000,00 zł.
Wykup obligacji nastąpi w terminach:
Seria A18 o wartości

100000,00 zł w roku 2020

Seria B18 o wartości

400000,00 zł w roku 2021

Seria C18 o wartości

500000,00 zł w roku 2022

Seria D18 o wartości

500000,00 zł w roku 2023

Seria E18 o wartości

500000,00 zł w roku 2024

Seria F18 o wartości

500000,00 zł w roku 2025

Seria GE18 o wartości

500000,00 zł w roku 2026

Seria H18 o wartości

500000,00 zł w roku 2027

Seria I18 o wartości

500000,00 zł w roku 2028

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniosło 9 314 810,90 co
stanowi 44,92% osiągniętego dochodu.
W roku 2018 kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Spłacono łącznie 1 911 842,61 zł. zgodnie z planem. Kredyty były zaciągane
systematycznie każdego roku. W roku 2018 spłaciliśmy ostatnią ratę kredytu
zaciągniętego
w 2008r.
Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 r. ubyło nam
w budżecie 460 475,04 zł., w tym obniżenie podatku od nieruchomości 443
729,49 zł oraz podatku od środków transportu 16 745,55 zł.
W roku 2018 nie udzielono ulg i zwolnień.

5.3 Zaległości podatkowe podatników.
Stan należności wymagalnych:

2 148 910,52 zł w tym:

Należności wg tytułów podatkowych:

687 800,75zł

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych:

1 078 955,65 zł

Pozostała kwota to inne należności.

5.4 Fundusz sołecki.
W wielu miejscowościach realizowano wydatki w ramach funduszu
sołeckiego. Zrealizowano w roku 2018 wydatki na łączną kwotę ok. 200 tys. zł.
Były to wydatki z przeznaczeniem na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakup lamp solarnych.
Pomost Jagodne Małe.
Plac zabaw w Rudzie.
Przystanek w Paprotkach.
Siłownia zewnętrzna w Staświnach..
Modernizacja placu boiska w Czyprkach.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wyszowate.

6.Działalność inwestycyjna.
Największe inwestycje w minionym roku stanowiły modernizacje dróg.
Infrastruktura drogowa w gminie.
Na dzień 31 grudnia 2018r. długość dróg wewnętrznych w gminie
wynosiła 206,61km ( szutrowe).Drogi gminne publiczne 59,23 km, w tym
szutrowe 52,23 km. Drogi asfaltowe 6,99 km, bruk 0,81 km. Oprócz tego na
terenie gminy mamy 58,18 km dróg powiatowych w tym 44,5 km dróg
bitumicznych i ok. 13,5 km dróg żwirowych. W roku 2018 zmodernizowano dwie
drogi powiatowe tj. w Danowie z dofinansowaniem gminnym w kwocie 60 tys. zł
oraz w Kleszczewie ( rondo)z dofinansowaniem gminnym w kwocie 40 tys. zł.

Inwestycje drogowe.
1.W roku 2018 wykonano III etap modernizacji drogi w Kleszczewie- 0,35 km.
Łącznie wykonaliśmy w Kleszczewie 0,92 km nakładki asfaltowej.
W roku 2019 wykonany zostanie ostatni etap tej inwestycji.
2.Przebudowaliśmy drogę w Staświnach (0,400 km).
3.Przebudowaliśmy drogę gminną Wyszowate-Ogródki 3,12 km .
4.Przebudowaliśmy drogę Miechy-Czyprki (3,60) km.
Łącznie na przebudowę dróg w roku 2018 wydaliśmy ok. 3mln 586 tys. zł.
Dofinansowanie pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

z programu rządowego na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionu poprzez
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, ze środków województwa związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, a także środków własnych gminy.
5.Bieżące utrzymanie dróg w roku 2018 kosztowało nas ok.280 tys. zł.
6.Zmodernizowaliśmy część parkingu przed urzędem.
7.Zmodernizowaliśmy parking przed Ośrodkiem Zdrowia w Miłkach,
wybudowaliśmy nową aleję spacerową z urządzonym parkiem rekreacyjnym
i innymi elementami rekreacyjnymi. K
8.Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim.
9.Remont budynku socjalnego w Kleszczewie .
10.Kupno 3 działek-15257,00 zł (działki pod przepompownie)
11.Termomodernizacja ZPO w Miłkach- 51660,00 zł.( dokumentacja)
12.Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Miłkach etap I-18100,00 zł.
(dokumentacja)
13.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych - kwota
343945,00 zł.

Kolejne projekty realizowaliśmy w ramach Stowarzyszenia WJM
2020.
1. „Cyfrowe Mazury”, w ramach tego projektu dokonaliśmy wymiany
sprzętu i instalacji informatycznej w urzędzie. Dodatkowo wdrażamy eUsługi dla interesantów.
2. Mazurska Pętla Rowerowa. Przygotowano dokumentację
3. 7 cudów Mazur – projekt promocji gospodarczej.
4. Projekt edukacyjny dla S.P. Rydzewo i ZPO w Miłkach.

Zestawienie inwestycji w roku 2018 i pozyskanych środków
zewnętrznych.
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Treść

Plan

Modernizacja drogi gminnej w
Kleszczewie etap III
Przebudowa drogi gminnej w
2.
miejscowości Staświny
Przebudowa dróg gminnej Wyszowate 3.
Ogródki nr 133043N
1.

Wykonanie

Środki
zewnętrzne

235 540,00

227 550,00

50 000,00

282 679,83

279 973,83

221 519,00

2 065 698,00

2 065 697,42

1 003 574,00

948 671,00

948 670,71

613 946,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 962,87

9 962,87

23 900,00

22 840,00

22 611,60

556 934,87

535 306,31

428 245,05

168 881,00

165 715,20

46 690,23

771 347,00

605 414,98

334 940,29

96 039,00

90 970,00

56 611,00

482 458,00

398 809,65

Środki w trakcie
rozliczenia

27 588,00

27 588,00

13 700,00

55 505,02

40 495,90

5 912,86

365 256,91

298 775,78

115 995,80

Rozbudowa działalności Klubu Integracji
16. Społecznej w Miłkach

327 640,00

290 947,48

418 914,72

Ja w internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

100 800,00

24 740,00

80 640,00

Razem:

6 528 938,63

6 043 458,13

3 433 263,42

4. Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki
5. Modernizację remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Miłkach
6. Modernizację remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Marcinowej Woli
7. wyposażenia w sprzęt ratownictwa na
rzecz ochotniczych straży pożarnych
Remont świetlic wiejskich w Marcinowej
8.
Woli i Rydzewie
Remont budynku socjalnego w
9.
Kleszczewie
Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i
10. dostępności usług administracji
publicznej
Modernizacja nawierzchni utwardzonych
11.
Centrum Administracyjno-Edukacyjnego
Modernizacja nawierzchni i terenów
12. zielonych Centrum WypoczynkowoEdukacyjnego
Budowa Otwartej Strefy Aktywności
13. (siłownia zewnętrzna- Sołectwo
Wyszowate)
7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza
14. obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów z obszaru Krainy
15. Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki,
Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki

17.

Podsumowując rok 2018 stwierdzam, że był to rok trudny ze względu na
wielość wykonanych inwestycji i zadań, bo wykonaliśmy ok.20 zadań
inwestycyjnych. Wydatki majątkowe wyniosły ponad 6, mln zł., środki
zewnętrzne pozyskane na inwestycje ok. 3,5 mln zł.

Infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne.
1. Wykonano termomodernizację dwóch budynków świetlic: w Marcinowej
Woli i Rydzewie.
2. Przygotowano dokumentację dot. J. Miłkowskiego wymaganą do złożenia
wniosku o dofinansowanie unijne związane z rekultywacją jeziora.
Przeprowadzono po raz pierwszy wstępny proces oczyszczenia jeziora
z sinic. Koszt ok. 20 tys.
3. Opracowano dokumentację na zagospodarowanie plaży w Miłkach.
4. Otrzymano na modernizację plaży ze środków unijnych dofinansowanie
w kwocie 250 tys.
5. Wykonano kapitalny remont budynku socjalnego w Kleszczewie.
Dofinansowanie otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego.
6. Utworzono
Otwartą
Strefę
Aktywności
w
miejscowości
Wyszowate(fundusz sołecki i Ministerstwo Sportu i Turystyki).

7. Oświata w gminie Miłki.
W gminie w 2018 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe , w tym ZPO z
oddziałami gimnazjalnymi i przedszkolem samorządowym.
W przeliczeniu na jednego ucznia, wydatki na poszczególne szkoły
kształtowały się następująco:
1.S.P. Rydzewo

wydatki na 1 ucznia

16 664,00 zł

subwencja państwa

11731,00 zł

Oddział przedszkolny w Rydzewie

3979,00 zł

Dotacja

2204,00 zł

2.S.P. Staświny

wydatki

15821,00 zł

subwencja

12633,00 zł

Oddział przedszkolny w Staświnach

3.S.P. Miłki

Gimnazjum

4652,00zł

dotacja

1715,00 zł

wydatki

15565,00 zł

subwencja

5903,00 zł

wydatki

17587,00 zł

subwencja

7893,00 zł

wydatki

6608,00 zł

dotacja

3284,00 zł

Przedszkole

Dopłata z budżetu gminy w ZPO w Miłkach rocznie na jednego ucznia.
( gimnazjum 9694,00, s.p. 5903,00 przedszkole 3324,00 zł)
Dopłata z budżetu gminy : w S.P Staświny 6125,00 zł rocznie na jedne dziecko.
Dopłata z budżetu gminy w S.P. Rydzewo 6708,00 zł rocznie na jedno dziecko
Łącznie z budżetu gminy dopłata do jednego ucznia wynosi 31754,00 zł.
W roku 2018 dopłata do szkół wyniosła 2 062 481,00 zł.
W poszczególnych szkołach zatrudniono
etaty) .

nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne

W ZPO Miłki
stażysta 2 ).

25,5 (dyplomowany 16,mianowany 4, kontraktowy 3,3,

W S.P. Rydzewo
kontraktowy 1)

10,44

W S.P. Staświny
stażysta 1)

11,72 (dyplomwany5,72, mianowany 4, kontraktowy 1,

(dyplomowany7,22,

mianowany

Łącznie w 3 placówkach było 47,66 etatów nauczycielskich.

2,22,

Wójt w 2018 r. przyznał dla 38 uczniów stypendia za wyniki w nauce w kwocie
9500,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół kosztowało 192 000,00 zł.

Wydatki gminy na oświatę w roku 2018 wynosiły 5mln370 tys.474 zł.

Mając na uwadze rozwój naszych uczniów piszemy wnioski i pozyskujemy
środki na poszerzenie oferty edukacyjnej. W roku 2018 dwie szkoły realizowały
projekt edukacyjny na kwotę ok. 0,5 mln zł. Poza tym pozyskano środki na
utworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach , skorzystano
z programu ,,Aktywna Tablica” wyposażając trzy placówki w tablice
multimedialne. Skorzystaliśmy również z programu ,,Umiem pływać” w ramach,
którego uczniowie mogli skorzystać bezpłatnie z nauki pływania. Wyposażyliśmy
3 placówki w gabinety profilaktyki zdrowotnej a szkoła podstawowa
w Staświnach realizowała program współpracy międzynarodowej. Oświata to
wciąż duży nakład finansowy środków samorządowych. W minionym roku 2018
wydaliśmy na oświatę ponad 5 mln zł, z tego otrzymana subwencja wyniosła ok.
3mln 100 tys., a więc dołożyliśmy do oświaty ponad 2 mln zł. środków własnych.
Jest to bardzo duże obciążenie dla naszego budżetu. Stąd pozyskiwanie środków
zewnętrznych stało się koniecznością.
8. A co w kulturze?
Rok 2018 przyniósł ważne uroczystości i imprezy. Na działalność statutową
Ośrodka Kultury w Miłkach przeznaczono kwotę 329 600,00 zł, wykonanie
317 725,00 zł., zaś na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej zaplanowano środki
w wysokości 76 400 zł. i te środki wykorzystano w 100%.
W minionym roku w naszej gminie obchodziliśmy uroczyście 100 rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tego też względu przez niemal cały rok
odbywały się różne wydarzenia i imprezy o charakterze patriotycznym
organizowane przez szkoły, Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Miłkach, Uniwersytet
III wieku w Miłkach, Zespół Kalina i Marcinianki , Klub Olimpia.
Imprezy cykliczne:
- III Samorządowy Spływ Kajakowy, w tej imprezie jako partner bierze udział

firma LOT z Warszawy,

-Rydzewska Majówka,
-Bój o św. Górę w miejscowości Staświny,
-Dożynki Gminne,
-Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Miłki,
-koncerty organizowane przez OK, które cieszą
zainteresowaniem, nie tylko naszych mieszkańców.

się

ogromnym

Świetnie działają: Uniwersytet III wieku w Miłkach wraz z kołami: Emerytów
i Rencistów w Miłkach i Marcinowej Woli, stowarzyszenia, które organizują wiele
imprez lokalnych, chociażby stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rydzewa,
stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, nowe stowarzyszenie Aktywne Rydzewo,
stowarzyszenie Pod chmurką w Konopkach Nowych. Bardzo uaktywnił się Klub
Olimpia Miłki. W gminie sport rozwija się bardzo intensywnie, a hala sportowa
w Miłkach, tętni życiem każdego dnia do późnych godzin wieczornych.
8. Stan środowiska.
Gmina posiada aktualny Program Ochrony Środowiska zatwierdzony
uchwałą Rady Gminy Miłki nr XLIV 288.2017
Na terenie naszej gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
1.Rezerwat przyrody Bagna Nietlickie obszar- 1132,91 ha. Na terenie
rezerwatu stwierdzono dotychczas 94 gatunki ptaków, 27 gatunków
ssaków, 14 gatunków płazów i gadów, 44 gatunki motyli dziennych.
Nietlickie Bagno jest największym i jednocześnie jedynym tak dobrze
zachowanym torfowiskiem niskim Pojezierza Mazurskiego. Żaden z
innych dużych obszarów bagiennych nie przetrwał do dziś w tak
naturalnym stanie.
2.Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, obszar- 21 ha.
3.Obszar Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich obszar85 ha.
4.Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna- ochrona torfowisk wysokich.
5. Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie- stanowi ostoję ptaków o randze
europejskiej, występuje tu co najmniej 17 gatunków ptaków, 7
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Podczas jesiennych zlotowisk
spotyka się ok. 10tys. żurawia gatunku Grus grus.

6.Pomnik przyrody Adam. Wiąz szypułkowy w miejscowości Wyszowate,
ustanowiony na podstawie uchwały Rady Gminy Miłki z dnia 24
października 2014 r.
7.Użytek ekologiczny Bagna Nietlickie.
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miłki na lata 2017-2020 z
perspektywą do 2024 r. określono działania w zakresie :
1. Ochrony powietrza atmosferycznego.
2. Ochrony przed hałasem i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu
akustycznego środowiska.
3. Ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
4. Poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona
przed powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa.
5. Ochrony zasobów kopalin.
6. Ochrony powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb.
7. Optymalizacji systemu gospodarki odpadami.
8. Ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.
9. Zapobieganie poważnym awariom.

Czego możemy oczekiwać w roku 2019 ?
1. Przygotowujemy się do złożenia wniosku i przy pomyślnym wyniku
konkursu podejmiemy działania rekultywacyjne jeziora Miłkowskiego.
2. Czekamy też na wynik konkursu w ramach Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja, ponieważ zaplanowaliśmy pozyskanie dofinansowania
z tego programu na zadania wodno-kanalizacyjne w miejscowości Ruda
oraz budowę oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze.
W gminie niezbędne są dalsze działania w sferze wodno-kanalizacyjnej,
istnieje konieczność rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przede wszystkim niezbędny jest kolektor przerzutowy,
modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach i Konopkach Wielkich,
rozbudowa instalacji wod-kan. w Rydzewie, wymiana funkcjonującej
instalacji. Te potrzeby inwestycyjne są ogromne i tylko przy dużym
zaangażowaniu środków zewnętrznych realne do wykonania.
3. W roku 2019 skupimy się na działaniach w kierunku poprawy finansów
gminy, gdyż gro zadań inwestycyjnych została już wykonana, z dużym

udziałem środków zewnętrznych. Musimy uporać się z płynnością
finansową oraz zadbać o większe przychody własne.
4. Musimy podjąć działania w kierunku efektywności energetycznej,
wymiany oświetlenia ulicznego w instytucjach użyteczności publicznej,
termomodernizacji obiektów.
5. Miejscowości gminne wymagają doświetlenia a przede wszystkich
doświetlić należy przejścia dla pieszych.
Zostały określone priorytety inwestycyjne, które zapewne będą przedmiotem
dyskusji społecznych prowadzonych podczas spotkań z mieszkańcami oraz
w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Miłki
Barbara Mazurczyk

