
1 

 

 

 

 

RAPORT 
O STANIE GMINY MIEJSKIEJ 
NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

za 2018 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wprowadzenie ………………………………………………………………………………….. 3 

2. Sprawy obywatelskie i organizacyjne.…………………………….………………………….. 4 

3. Realizacja uchwał oraz współpraca z Radą Miejską ………………………...…………….. 7 

4. Strategie i programy ………………………………………………………………………….... 8 

5. Budżet Gminy …………………………………………………………………….…………….10 

6. Działalność gospodarcza i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych….…..12 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku …………………………….………………15 

8. Ochrona środowiska …………………………………………………………………………..22  

9. Gospodarowanie nieruchomościami ……………….………………………………………..25 

10. Planowanie przestrzenne ……………………………….…………………………………….29 

11. Zakończone inwestycje i znaczące remonty ……………….……………………………….31  

12. Inwestycje w trakcie realizacji …………………………………………….…………………..36 

13. Planowane zadania inwestycyjno-remontowe ………………….…………………………..43 

14. Promocja miasta ……………………………………………….………………………………46 

15. Oświata …………………………………………………….……………………………………50 

16. Kultura ………………………………………………………….……………………………….60 

- Miejskie Centrum Kultury... ………………………….………………………………….…60 

- Miejska Biblioteka Publiczna ……………………………………………………………...62  

17. Sport ……………………………………………………….……………………………………64 

18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ………….…………………………………...66 

19. Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne………………………….………………….69 

20. Pomoc społeczna …………………………………………….………………………………..70 



3 

 

I. WPROWADZENIE 

 

 

 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado 

 

 

 

Przedkładam Raport o stanie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2018 rok. 

 

W niniejszym Raporcie zawarte zostały informacje statystyczne, finansowe oraz 

realizowane inwestycje i programy. 

Ponadto w Raporcie przedstawiłem działania w zakresie bezpieczeństwa, ładu  

i porządku publicznego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i remontów, 

planowania przestrzennego i promocji miasta. 

  Duża część Raportu poświęcona została działalności i funkcjonowania podległych 

jednostek organizacyjnych i instytucji kultury ora działań realizowanych w ramach 

programów. 

Oddzielnie przedstawiłem realizowane zadania w zakresie pomocy społecznej i 

rejestracji działalności gospodarczej.     

Raport stanowi swego rodzaju kompendium, natomiast wszelkie podejmowane i 

realizowane zagadnienia w całości były na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w sprawozdaniach, w zarządzeniach Burmistrza i uchwałach Rady Miejskiej, 

które również były podawane do publicznej wiadomości.  
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II. SPRAWY OBYWATELSKIE I ORGANIZACYJNE 

 

1. Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie miasta zameldowanych było (pobyt stały  

i pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce) 10.959 osób (w 2017r. - 11.134), w tym:  

 na pobyt stały – 10.364 mieszkańców, 

 na pobyt czasowy – 595 mieszkańców, 

przy czym: 

 5.183 – mężczyzn, 

 5.776 – kobiet. 

 

2. W roku minionym na terenie miasta: 

 zameldowało się łącznie 567 osób, z czego na: 

- pobyt stały: 239, 

- pobyt czasowy: 274 oraz 54 cudzoziemców. 

 wymeldowały się 73 osoby. 

 

3. W 2018 roku zameldowanych było 2.642 osób w przedziale wiekowym powyżej 60 lat.    

 

4. W roku 2018 w Urzędzie Miejskim wydano 1.327 dowodów osobistych.  

Wyraźnie zauważalny jest wzrost ilości interesantów zamieszkałych poza Nowym 

Miastem Lubawskim, składających „wnioski dowodowe” w biurze meldunkowym Urzędu 

Miejskiego, które poprzez „odmiejscowienie” obsługuje mieszkańców spoza terenu 

miasta.    

 

5. W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 roku zarejestrowano: 

 urodzeń – 534 (w tym z obszaru miasta: 128), 

 zgonów – 218 (w tym z obszaru miasta: 122).  

 

6. W Urzędzie Stanu Cywilnego w roku minionym – zarejestrowano 120 związków 

małżeńskich, w tym związek cywilny zawarły – 37 pary. 

 

Od kiedy (z dniem 1 marca 2015 roku) zostało odmiejscowionych wiele czynności z zakresu 

urzędu stanu cywilnego, takich jak możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, 

umiejscowienia zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego, 
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zmiany imion i nazwisk, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, dopełnienie formalności 

związanych z zawarciem małżeństwa czy wyrabianie dowodów osobistych – a w związku  

z tym dostępność realizacji powyższych zadań oraz dogodna lokalizacja spowodowały, że  

z roku na rok zauważalny jest wyraźny wzrost zadań realizowanych w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim tj. 

- zwiększyła się wyraźnie liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego, która  

w 2018 roku wynosiła 4703, 

- coraz większą popularnością w porównaniu z gminami ościennymi cieszą się śluby 

cywilne zawierane w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Mieście 

Lubawskim. W 2018 roku udzielono 37 ślubów cywilnych, w tym 2 śluby udzielone 

zostały przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, 

- Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego corocznie organizuje jubileusze z okazji 

długoletniego pożycia małżeńskiego dla par, które są zameldowane na terenie miasta 

Nowego Miasta Lubawskiego, podczas których Jubilaci dekorowani są „Medalami za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W 2018 roku odznaczone zostały 22 pary, 

- wzrosła również liczba wpisanych akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do 

polskich ksiąg stanu cywilnego, która w 2018 roku wyniosła 44 akty, 

- w związku z możliwością składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w 

dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim z roku na rok wyraźnie rośnie liczba składanych wniosków. Dogodna 

lokalizacja Urzędu i wynikająca z tego większa dostępność dla osób z sąsiednich gmin 

sprawia, iż często korzystają one z możliwości wnioskowania o wydanie dowodu 

osobistego w tut. Urzędzie. W 2018 r. liczba złożonych wniosków wynosiła 1547, 

- rozwój Nowego Miasta Lubawskiego w ostatnich latach sprawił, iż staje się ono 

miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Coraz więcej osób chce identyfikować się z 

naszym miastem, co widać poprzez wzrost liczby zameldowań na pobyt stały na 

terenie miasta. W 2018 r. dokonano 239 nowych zameldowań na pobyt stały. W 2018r. 

roku liczba nowonarodzonych dzieci wynosiła 128, co w porównaniu do liczby 

zgonów – 122 osoby, daje nam dodatni przyrost naturalny wśród mieszkańców 

Nowego Miasta Lubawskiego. 

 

7. W roku 2018 prowadzono intensywne prace związane z  informatyzacją Urzędu oraz 

wprowadzeniem e-usług dla mieszkańców. Poza wynikającymi z obowiązku ustawowego 
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zadaniami  (transmisja sesji itp.)  uruchomiono system e-podatki oraz systemem 

bezgotówkowej płatności elektronicznej. 

 

8. Sukcesywnie w trakcie roku, w miarę posiadanych środków finansowych,  dokonywano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

zakupu wyposażenia biurowego na łączną kwotę 11.310,83 zł oraz wymiany i zakupu 

sprzętu informatycznego na kwotę 17.203,00 zł, celem poprawy warunków pracy 

urzędników oraz zapewnienia komfortu osobom odwiedzającym Urząd. 

 

9. Na terenie miasta funkcjonuje sieć publicznego dostępu do Internetu dla mieszkańców  

i przebywających gości. Obszarem Wi-Fi objęte jest centrum miasta. Prędkość 

zapewniona w obszarze sieci dla odbiorcy w 2018 r. wynosiła 30 Mb/s. Obecnie 

przystąpiliśmy do europejskiego konkursu o nazwie „WiFi4EU – lepszy dostęp do 

Internetu w państwach członkowskich”, w którym jako jedna ze 181 gmin w Polsce 

otrzymaliśmy grant w wysokości 15.000 €. Otrzymanie grantu umożliwi utworzenie oraz 

modernizacje istniejącej sieci Wi-Fi.       

 

10. W roku 2018  do Urzędu Miejskiego wpłynęło 9547 pism, które zostały przez Burmistrza  

przekazane do załatwienia pracownikom merytorycznym i zapoczątkowały prowadzenie 

spraw administracyjnych realizowanych w komórkach organizacyjnych Urzędu. 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ I WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ    

 

1. W roku 2018 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podjęła 58 uchwał, w tym 31 

aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie. Ustanowione akty prawa miejscowego zostały ogłoszone w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto wszystkie podjęte przez 

Radę Miejską uchwały zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Wszystkie projekty aktów prawa miejscowego w 

2018 roku były  przygotowane i wniesione pod obrady Rady Miejskiej z inicjatywy 

organu wykonawczego tj. Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. 

  

2. W roku 2018 Burmistrz wraz z radnymi Rady Miejskiej oraz z udziałem pracowników 

merytorycznych Urzędu Miejskiego, spotykał się z mieszkańcami miasta. Spotkania były 

organizowane w terenie i dotyczyły głównie realizowanych inwestycji oraz zgłaszanych 

przez mieszkańców wniosków. W ubiegłym roku odbyło się 28 takich spotkań. 

 

3. Biuro Rady w ubiegłym roku zajmowało się również realizacją zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej - organizacją wyborów do organów jednostek 

samorządu terytorialnego, które odbyły się w dniach 21 października i 14 listopada 

2018r. Były to pierwsze wybory organizowane zgodnie z zapisami znowelizowanego 

Kodeksu wyborczego. Zadania Burmistrza w zakresie zapewnienia obsługi i techniczno-

materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnej komisji wyborczej oraz 

związanych z organizacją i  przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy zostały 

wykonane prawidłowo. Podobnie przebiegała współpraca z urzędnikiem wyborczym 

działającym w naszej Gminie, powołanym przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na 

podstawie znowelizowanego prawa wyborczego. 

 

4. Mając na uwadze dialog międzypokoleniowy Biuro Rady prowadziło sprawy związane z 

funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów poprzez 

współpracę z Radą Miejską w Nowym Mieście Lubawskim.  
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IV. STRATEGIE I PROGRAMY 

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku poza programami opisanymi w 

treści niniejszego Raportu opracowała i realizuje następujące strategie i programy: 

 

1) z zakresu polityki społecznej i ekonomii społecznej 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2016-2021 przyjęta uchwałą Nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim z 14 grudnia 2016 r., 

- Program wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2018-2020 przyjęty uchwałą Nr XLIII/282/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018 r., 

- Program „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 przyjęty 

uchwałą Nr XLII/242/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 

28 stycznia 2014 r, 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-

2020 przyjęty uchwałą Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 15 marca 2016 r., 

- Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2017-2018 przyjęty uchwałą Nr XXX/197 Rady Miejskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 maja 2017 r., 

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 

rok przyjęty uchwałą Nr XL/257/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 27 marca 2018 r., 

- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn. 

„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich właściwą ścieżką rozwoju zawodowego” 

- Program współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 przyjęty uchwałą nr XXXVI/230/2017 Rady Miejskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 listopada 2017 r. 
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2) z zakresu ochrony środowiska 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 

lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2023 przyjęty uchwałą Nr 

XL/260/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 marca 

2018 r., 

- Program inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-

2032 dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przyjęty uchwałą  

Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 

marca 2012 r., 

- Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie przyjęty uchwałą Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 29 grudnia 2015., 

- Program zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2031 przyjęty uchwałą  

Nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 

grudnia 2016 r.,  

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok przyjęty uchwałą 

Nr XXXIX/249/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 

lutego 2018 r., 

 

3) z zakresu inwestycji i planowania 

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  

w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow przyjęty 

uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  

z dnia 20 lutego 2018 r., 

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2016-2019 przyjęty uchwałą Nr XXIV/145/2016 Rady Miejskiej w Nowym 

Mieście Lubawskim z dnia 8 listopada 2016 r., 

- Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto lubawskie na lata 2016-2021 przyjęty uchwałą Nr XXIV/144/2016 

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 listopada 2016 r.  
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V. BUDŻET GMINY 

 

1. Dochody 

1) w uchwale budżetowej na 2018 rok, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 

53 636 496,63 zł.  

 dochody wykonano w łącznej kwocie 52 095 706,46 zł, co stanowiło 97,13% 

planowanych dochodów, 

- plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,89% ( w 2017r. - 97.47%), 

(realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na wyżej wskazanym poziomie należy 

uznać za prawidłową), 

 

- plan dochodów majątkowych zrealizowano w 90,57% (w 2017r. - 74,40%) 

(realizacja dochodów majątkowych na wyżej wskazanym poziomie spowodowana jest głównie 

opóźnieniem wypłat dotacji dotyczących refundacji kosztów poniesionych na inwestycje 

realizowane w ramach dofinansowań). 

 

 

2. Wydatki 

1) Wydatki budżetowe zrealizowano w  95,87% ( w 2017r. - 92,70%) tj. na planowaną 

wielkość 59 777 091,71 zł, wydatkowano w analizowanym budżecie kwotę 

57 308 233,99 zł.  

 wydatki bieżące stanowiły 76,28% i roczny ich plan zrealizowano w 96,22%,  

wydatkując 43 715 608,69 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych 

wydatków, 

 wydatki majątkowe stanowiły 23,72% zrealizowanych wydatków, a ich roczny plan 

wykorzystany został w 94,75% (w 2017r. - 71,04%). Wykonanie planu wydatków na 

takim poziomie również należy uznać za prawidłowe. 

 

3. Takie wykonanie dochodów i wydatków pozwoliło na realizację zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych, które wykonano na kwotę 13 592 625,30 zł.  

 

4. Sytuację finansową miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku należy uznać za dobrą, 

ponieważ najważniejsze reguły budżetowe, które gmina powinna wykonać mamy na 

bezpiecznym poziomie; a mianowicie w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy  

o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej, zgodnie z którą 

wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Wykonanie budżetu Gminy 
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Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 zapewniło wykonanie tej reguły. W 2018 

roku w naszej gminie wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody 

bieżące o kwotę 3 312 353,09 zł. Kolejnym wskaźnikiem, który gmina musi spełnić jest 

relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, czyli tzw. 

indywidualny wskaźnik zadłużenia. W 2018 roku dla naszej gminy wyniósł on 4,98 %, 

przy dopuszczalnym 8,59 %. W związku z tym wskaźnik ten należy uznać za 

prawidłowy. 

 

5. Wykonane w 2018 roku dochody w kwocie 52 095 706,46 zł, przychody w kwocie 

8 084 750,36 zł, wydatki w kwocie 59 777 091,71 zł. oraz rozchody w kwocie 

1 944 155,28 zł., pozwoliły nam wypracować kwotę wolnych środków w wysokości 

2 872 222,83 zł, która daje możliwość realizacji inwestycji w następnych latach.  

 

6. W 2018 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie realizowała 14 zadań z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na które 

wydatkowano 12.421008,14 oraz uzyskano dofinansowanie na kwotę ogółem 

5 665 163,48 zł, z czego 10 zadań realizowanych było w ramach wydatków bieżących, 

natomiast 4 zadania realizowano z zakresu wydatków majątkowych. 

 

7. Warto zaznaczyć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia 

bieżącego roku w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Gmina Miejska 

Nowe Miasto Lubawskie pozyskała środki i podpisała umowy na realizacje inwestycji na 

kwotę 38 411 464 zł. 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem 

przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, która jest prowadzona przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki (Ministerstwo Przedsiębiorczości  

i Technologii).  

Zadania w zakresie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy realizowane są przy użyciu 

systemu teleinformatycznego CEIDG przez portal biznes.gov.pl, czyli serwis 

informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.  

2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej opracowane zostało na podstawie                  

rocznego raportu przedstawionego przez Centralną Ewidencję i Informację                                          

o Działalności Gospodarczej CEIDG
1
 za rok 2018. Raport zawiera liczbę                            

złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków w systemie teleinformatycznym 

CEIDG na dzień 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim Nowym Mieście 

Lubawskim. 

              Liczba złożonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na rok 2018 

 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

1. Założenie działalności gospodarczej 120 

2. Zmiana działalności gospodarczej 419 

3. Zawieszenie działalności gospodarczej 90 

4. Wznowienie działalności gospodarczej 35 

5. Zakończenie działalności gospodarczej 73 

Łączna ilość zmian 737 na plus 85 

              Źródło: CEIDG  R024 KSz – Raport gminny – Ilość wpisów  

 

                                                           
1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
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3. Biorąc pod uwagę dane systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji                                 

i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG dotyczące zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku) na terenie Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działało 769 podmiotów gospodarczych.  

 

4. Struktura rodzajowa podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej                   

Nowe Miasto Lubawskie 

Najbardziej rozwiniętymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonymi na terenie 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  są działalności z sekcji G – handel hurtowy  

i detaliczny,  a w dalszej kolejności, działalności związane z opieką zdrowotną i pomocą 

społeczną, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym, pozostałą działalnością 

usługową i transportem.  

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze CEIDG po przeważającym kodzie                         

PKD według rodzaju oraz sekcji działalności gospodarczej
2
 

 
Przeważające sekcje działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie w 2018 roku  

Ilość podmiotów 

w sekcji G tj. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

169 

w sekcji Q tj. opieka zdrowotna i pomoc społeczna 126 

w sekcji F tj. budownictwo 111 

w sekcji C tj. przetwórstwo przemysłowe 64 

w sekcji S tj. pozostała działalność usługowa 61 

w sekcji H tj. transport, gospodarka magazynowa 58 

Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej: (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną; dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami; działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; 

edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją).  

 

 

180 

                                                                                       Ogółem: 769 

Źródło: Raport CEIDG:R024 RZ – Raport gminny (Działalności po PKD) 

 

                                                           
2 Opracowane na podstawie raportu CEIDG. Klasyfikacja na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD). 
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5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z danymi na dzień                                       

31 grudnia 2018 roku, wynosiła: 

 w sprzedaży detalicznej – 28 punktów,  

 w sprzedaży gastronomicznej – 8 punktów. 

 

6. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w 2018 r. zaplanowane zostały na kwotę 290 000,00 zł (wykonanie w roku minionym 

wyniosło 274 486,73 zł). 

 

7. W 2018 roku w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie 

Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim z porad psychologa skorzystało 76 osób (w tym 

9 osób niepełnoletnich).   

Zauważalna jest tendencja wzrostowa zainteresowaniem indywidualnymi spotkaniami 

terapeutycznymi z psychologiem, osób zmagającymi się z różnego rodzaju problemami 

oraz chętnymi do uzyskania bezpłatnej pomocy i porady psychologicznej w sprawach 

dotyczących uzależnień bądź przemocy domowej.  
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VII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU I PORZĄDKU 

 

1. W trosce o zapewnienia mieszkańcom miasta bezpieczeństwa, ładu i porządku  

z budżetu miasta w 2018 roku wspierano działalność Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

1.1 Komenda Powiatowa Policji 

Za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji przekazano kwotę w wysokości 

7.745,00 zł, z czego: 

 1.500,00 zł przekazano na zorganizowanie służb ponadnormatywnych 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, 

 6.245,00 zł przekazano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla 

Komendy Powiatowej Policji. 

 

1.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Za pośrednictwem Funduszu Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej, 

nowomiejskiej Powiatowej Komendzie PSP przekazano kwotę 20.000,00 zł,  

z przeznaczeniem na zakup umundurowania ochronnego. 

 

1.3 Ochotnicza Straż Pożarna  

Na rzecz nowomiejskiej OSP przeznaczono środki na zakup wyposażenia na łączną 

kwotę 10.000,00 zł. 

 

2. W roku ubiegłym kontynuowane były cykliczne spotkania z komendantami Policji, PSP  

i Straży Miejskiej, podczas których omawiano sprawy bieżące dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

 

3. W zorganizowanych w terenie spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami uczestniczyli 

radni miejscy, pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego, policjanci dzielnicowi oraz 

strażnicy miejscy, którym mieszkańcy na bieżąco mogli przekazywać swoje uwagi  

i spostrzeżenia dotyczące infrastruktury oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie 

miasta. Łącznie odbyło się 6 spotkań w okresie wiosennym.  
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4. Straż Miejska, będąc komórką organizacyjną umiejscowioną w strukturze Urzędu 

Miejskiego, realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające  

z ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. 

 

5. Realizując zapisy obowiązujących aktów prawnych, Straż Miejska w 2018r. wykonywała 

następujące działania kontrolne i prewencyjne: 

 

5.1 Egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, w tym: 

- ujawnianie przestępstw oraz wykroczeń dot. naruszenia porządku publicznego i  

 niszczenia mienia komunalnego, 

- kontrola miejsc, w których istnieje możliwość podrzucania śmieci i odpadów tzw.  

 „dzikich wysypisk” (na bieżąco podczas codziennych patrolach), 

- kontrola posesji w przypadku podejrzenia spalania w piecach i kotłowniach  

 przydomowych materiałów szkodliwych dla środowiska. 

 
Czynności 

 ilość wydano polecenie usunięcia 

nieprawidłowości 
pouczeń 

Kontrole na posesjach 30 10 5 

Działania wobec właścicieli posesji, które 

nie zostały podłączone do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej. 

1   

 
Sankcje 

Naruszenie przepisów i działania Ilość Pouczeń Mandat karny 

(ilość/kwota) 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach 
18 15 3/700 zł 

Ustawa o odpadach, w tym prowadzone 

kontrole w związku z podejrzeniem 

spalania odpadów na posesji 

6 5 1/200 zł 

 

5.2 Przeprowadzenie kontroli zachowania osób dorosłych, nieletnich i młodzieży szkół 

średnich, w szczególności w zakresie niszczenia mienia, nieuzasadnionego opuszczania 

terenu szkoły, wszczynania bójek, palenia papierosów, spożywania alkoholu, 

zaśmiecania oraz wulgarnego zachowania. 
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Czynności Ilość 

Ogółem osób legitymowanych 512 

Ilość interwencji podjętych wobec nieletnich 11 

Ujawnienie nieletnich popełniających wykroczenie (informowano: rodziców / 

opiekunów / szkołę) 
6 

Ilość kontroli miejsc uznawanych za zagrożone, w których najczęściej dochodzi 

do popełniania wykroczeń porządkowych tj. Park Miejski, pasaż nad Drwęcą, 

Ogród Róż, rejon dworca PKS, boiska na osiedlach mieszkaniowych, ścieżka 

rowerowa. 

2247 

Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej, tj. teren 

cmentarza komunalnego, MOSiR, szkoły, place zabaw, „Orlik”, 
581 

 

Czynności Ilość 

Kontrolowano rejon miejsca sprzedaży alkoholu 320 

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 10 

 

Sankcje 

Rodzaj wykroczenia Pouczeń Ukarano 

mandatami 

karnymi 

Na kwotę 

Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 1 6 600 zł 

 

     Inne naruszenia ładu i porządku publicznego odnotowane przez Straż Miejską  

 

Nazwa wykroczenia Pouczono 
Ukarano 

mandatem 

Kwota 

w zł 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
1 5 1450,00 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i 

mienia 
4 9 1100,00 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 0 2 200,00 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego  
15 4 200,00 

Nazwa wykroczenia Pouczono 
Ukarano 

mandatem 
Kwota w zł 

Ustawie o odpadach 5 1 200,00 

Wykroczenia z ustawy Prawo Wodne 1   

Inne 1   
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5.3 Przeprowadzenie kontroli z zakresu problematyki związanej z wyprowadzaniem psów, 

zanieczyszczaniem miejsc publicznych, likwidowanie zjawiska wypuszczania psów 

luzem i bez nadzoru, egzekwowanie obowiązku szczepienia ochronnego psów.  

 

Podczas realizacji ww. zadań kontrolnych, Straż Miejska podejmowała współpracę  

z lekarzem weterynarii w zakresie: 

- pomocy przy wyłapywaniu psów bezpańskich i agresywnych oraz interwencji 

wobec innych zwierząt domowych oraz leśnych lub potrąconych przez pojazdy, 

- przewożenia wyłapanych psów do klatki znajdującej się przy Przychodni 

Weterynaryjnej „Kubuś” (ul. Sadowa). 

  

  Ponadto w roku ubiegłym podejmowano współpracę:  

- z lekarzem weterynarii w zakresie ustalania właścicieli psów, tymczasowego 

przechowywania w kojcu i przekazywania zwierząt do adopcji, 

- z Referatem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w zakresie egzekwowania od 

właścicieli psów obowiązku uiszczania opłaty za posiadanie psa oraz 

rozprowadzaniu darmowych pakietów do sprzątania po psie wraz z ulotką 

informacyjną, 

  W wyniku prowadzonych codziennych czynności patrolowych podjęto:  

 
Czynności Ilość 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące zwierząt 33 

Pies biegający bez nadzoru 10 

Wyłapanie psa samodzielnie 5 

Współpraca z lekarzem weterynarii przy wyłapywaniu zwierząt lub 

dostarczeniu zwierząt wymagających pomocy (zlecenie wyłapania 

zwierzęcia) 

11 

Wywóz psa do schroniska dla zwierząt 0 

 

 
Sankcje 

Rodzaj wykroczenia Pouczeń Ukarano mandatami 

karnymi 

Na kwotę 

Niestosowanie należytych środków 

ostrożności przy trzymaniu psa 4 9 1100,00 zł 
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5.4 Prowadzenie działań zmierzających do likwidacji zjawiska nieprawidłowego 

parkowania pojazdów w centrum miasta poprzez zwiększoną i bardziej konsekwentną 

kontrolę ruchu drogowego w zakresie posiadanych uprawnień.  

 

Szczególnej egzekucji podlegały wykroczenia polegające na blokowaniu, tamowaniu 

lub utrudnianiu ruchu, niestosowaniu się do znaków drogowych, parkowaniu  

w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz stwarzaniu zagrożenia dla pieszych 

uczestników ruchu. 

  

 W wyniku prowadzonych codziennych czynności patrolowych podjęto 432 działań 

wobec kierowców, w tym: 

- pouczono kierowców - 323, 

- ukarano kierowców mandatem – 106 na łączną kwotę 12.150,00 zł, 

- skierowano wniosek do sądu o ukaranie kierowcy - 3. 

 

5.5 Udzielanie pomocy organizatorom imprez kulturalnych, sportowych, festynów, 

koncertów oraz uroczystości o charakterze religijnym organizowanych na terenie 

miasta. 

Straż Miejska w 2018 roku zabezpieczała 25 imprez, w tym 17 imprez samodzielnie  

i 8 we współpracy z Policją. 

 

6. Współdziałanie Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji 

 

Lp. Czynności Ilość 

1. Ilość osób nietrzeźwych przekazanych Policji 9 

2. Wspólne służby z Policją 45 

3. Zabezpieczenie imprez z Policją 8 

 

 

 

 



20 

 

7. Straż Miejska współuczestniczyła z Komendą Powiatową Policji w prowadzeniu niżej 

wymienionych akcji ogólnopolskich: 

 

Lp. Nazwa akcji Wskaźnik 

1. Akcja: „Znicz” 
2 dni x 2 

strażników 

2. Akcja: „Bezpieczna droga do szkoły” 
7 dni x 2 

strażników 

3. Akcja: „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 
23 dni x 2 

strażników 

4. Akcja: „Ukrainiec” 
1 dzień x 2 

strażników 

5. Akcja: „Bezpieczne ferie” 
11 dni x 2 

strażników 

6. Akcja „Zima 2017/2018 i 2018/2019” 

przez okres 

zimowy x 2 

strażników 

7. 
Akcja prewencyjna w szkołach dla uczniów klas 1-3 propagująca 

bezpieczne zachowanie na drogach, rozdanie odblasków 

3 dni x 1 

strażnik 

 

8. Liczba podjętych działań wspólnych z innymi podmiotami 

 

 

 

 

 

9. Pozostałe działania i czynności wykonywanie przez Straż Miejską:  

 

Lp. Działanie Ilość 

1. Kontrola targowiska 70 

2. Konwojowanie wartości pieniężnych na potrzeby Gminy 56 

3. Handel w miejscu niedozwolonym 0 

4. Wyjazdy na potrzeby Urzędu Miejskiego 23 

5. Współpraca z innymi podmiotami, instytucjami i organami 8 

6. 
Przekazanie spraw do załatwienia do Urzędu Miejskiego (uszkodzenia 

infrastruktury miejskiej, awarie, zanieczyszczenia, itp.) 
71 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu zewnętrznego Liczba 

1. Państwowa Straż Rybacka 1 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 0 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 

4. Referaty Urzędu Miejskiego 19 
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10. Podsumowanie nałożonych przez Straż Miejską sankcji karnych: 

 

 Łączna liczba podjętych interwencji zakończonych sankcjami karnymi w 2018 roku:  

 

a) interwencje dot. kontroli ruchu drogowego – 432, w tym: 

 

Pouczeń Mandaty karne Kwota łączna za 

mandaty karne 

Wnioski do Sądu 

Rejonowego 

323 106 12.150,00 zł 3 

 

b) interwencje dot. pozostałych naruszeń przepisów prawa – 73, w tym:  

Pouczeń Mandaty karne Kwota łączna za 

mandaty karne 

Wnioski do Sądu 

Rejonowego 

43 30 4 450,00zł 0 

 

  Razem nałożonych sankcji – 505, w tym: 

 

Pouczeń Mandaty karne Kwota łączna za 

mandaty karne 

Wnioski do Sądu 

Rejonowego 

366 136 16.600,00zł 3 
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VIII. OCHRONA ŚRODOWSKA 

 

1. Gospodarka odpadami 
 

1) w 2018 roku zbiórką i transportem odpadów zarówno od mieszkańców jak  

i przedsiębiorców z terenu Nowego Miasta Lubawskiego zajmowała się  

firma KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. W ubiegłym roku prowadzone były również 

działania związane ze zbiórką i usuwaniem odpadów niebezpiecznych i zużytego 

sprzętu AGD i RTV.  

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki na odpady zmieszane, zaś operator- KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. zapewnia 

worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (na papier, szkło, tworzywa 

sztuczne i metale) oraz pojemnik na popiół z palenisk domowych. Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych ponoszą opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowaną w zależności od tego, czy 

odpady na nieruchomości są segregowane, czy też nie są. Jednym z głównych celów 

systemu jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych 

związanych z osiągnięciem odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych frakcji 

odpadów. Podejmowane są działania edukacyjno – informacyjne, a także kontrolne, 

mające na celu zmobilizowanie mieszkańców do lepszej, dokładniejszej segregacji 

odpadów. 

2. Ochrona powietrza 

1) w minionym roku udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania 

węglowego na ekologiczne.  

 z dotacji skorzystało 11 gospodarstw domowych, w tym : 

- ogrzewanie gazowe - 6 gospodarstw domowych, 

- automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym (peletem), odpowiadające 5 

klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez 

akredytowaną jednostkę badawczą - 3 gospodarstwa domowe, 

- automatyczne kotły opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu 

umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie 

parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały 
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certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą - 2 

gospodarstwa domowe. 

- łączny koszt realizacji zadania wyniósł 27.500 zł.  

2) ze względu na zainteresowanie mieszkańców zmianą systemu ogrzewania  

w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, 

w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków finansowych, planowane jest 

dofinansowanie w tym zakresie, 

3) dużym zainteresowaniem cieszy się podłączanie budynków do sieci gazowej. 

Na koniec 2018 roku zdecydowana większość (oprócz 2) budynków wielorodzinnych 

i użyteczności publicznej podłączonych było do centralnej kotłowni ul. Żwirki i 

Wigury. Dynamicznie rozwija się też gazyfikacja miasta, zwłaszcza jeśli chodzi o 

podłączanie domów jednorodzinnych. Obecnie możliwość podłączenia do sieci 

gazowej mają mieszkańcy tzw. działek, Marianowa , ul. Wojska Polskiego i 

sąsiednich, a także centrum miasta. Sieć rozprowadzana jest również w pozostałe 

obszary miasta. W minionym roku kilkadziesiąt domostw przyłączono do sieci 

gazowej i ta tendencja nadal się utrzymuje a zakład gazowniczy dobrze współpracuje 

z  zainteresowanymi mieszkańcami. W niedalekiej przyszłości nasze miasto ma szansę 

pozbyć się dymiących kominów.  

 

2. Tereny zieleni 
 

Tereny zieleni miejskiej zajmują powierzchnię 15,50 ha, w tym:  

 Park Miejski – 6,30 ha, 

  zieleńce - 4,50 ha, 

  zieleń uliczna – 4,70 ha  

Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wykonywane były poprzez:  

- koszenie trawy, 

- utrzymanie klombów i rabat, 

- dokonywanie nasadzeń kwiatów w donicach, 

- dokonywanie nasadzeń kwiatów i krzewów na klombach, 

-  pielęgnację krzewów na klombach i pielęgnację żywopłotów.  

Drzewostan w Parku Miejskim wymaga podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych  

i konserwacyjnych wraz z usunięciem drzewostanu chorego. Będzie ku temu okazja 

podczas zaplanowanej rewitalizacji Parku. 
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3. Edukacja ekologiczna 
 

1) w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu we wrześniu ubiegłego roku odbył się 

kolejny Rodzinny Piknik Rowerowy. Na starcie stawiło się ponad 110 uczestników. 

Miłośnicy jazdy na rowerach wystartowali z Rynku Nowomiejskiego. Zakończenie 

pikniku miało miejsce na terenie Gminy Kurzętnik na wyrobisku Nielbark, gdzie na 

uczestników czekał ciepły posiłek oraz dla chętnych zostały zorganizowane atrakcje 

sportowe. Piknik został zorganizowany przez Urząd Miejski w Nowym Mieście 

Lubawskim. Imprezę wspierały m. in. Bank BGŻ PARIBAS, MPGK Sp. z o.o. oraz 

Straż Miejska. 

2) w 2018r. wraz z placówkami oświatowymi prowadzone były między innymi akcje pn. 

Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Sprzątanie świata – Polska.  

 Głównym przesłaniem ww. akcji było: 

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, 

- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, 

- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych 

odpadów podczas codziennych czynności. 
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IX. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

1. Mieszkania i lokale użytkowe 

1) na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska posiadała 19 budynków mieszkalnych   

o pow. użytkowej  lokali wynoszącej 5.467,86 m
2
, w których znajdowało się 134 lokali 

mieszkalnych.  

2) Gmina Miejska była także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w 

budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzyły 52 lokale 

mieszkalne o powierzchni użytkowej 2.235,05m
2
 oraz 16 lokali użytkowych  

o powierzchni użytkowej 1.178,43 m
2
. 

3) w roku minionym na utrzymanie zasobu komunalnego (mieszkania i lokale użytkowe) 

poniesiono następujące wydatki: 

 administrowanie zasobem mieszkaniowym przez MPGK Sp. z o.o.:  

- w 2018 roku 282.656,02 zł (w 2017 roku: 273.819,19 zł) 

 remonty i modernizacja zasobu: 

- w 2018 roku: 63.959,82 zł (w 2017 roku: 73.304,39 zł) 

4) w ramach prac remontowych i modernizacyjnych  wykonano przede wszystkim: 

 
Lp. Zakres prac Kwota zł 

1. Modernizacja ogrzewania w lokalach komunalnych 

 
24 932,23 

2. Remonty bieżące w lokalach komunalnych 

 
39 027,59 

 

5) stawka bazowa czynszu za lokale komunalne w roku 2018 została zmieniona z kwoty 

1,57 zł  na kwotę 3,00 zł 

6) dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych w roku 2018 wyniosły 

318.774,49 zł (w 2017 roku – 310.835,88 zł) 

7) zaległości w czynszach i opłatach za media w lokalach komunalnych  

i użytkowych powstałe w roku 2018 wyniosły łącznie 51.042,019 zł (w 2017 roku - 

42.434,55zł)  

8) plany związane z poprawą sytuacji mieszkaniowej:   

 

 dalsze uwalnianie zasobu mieszkaniowego poprzez dokonywanie zamian 

związanych z dostosowaniem wielkości mieszkań do ilości osób zamieszkujących, 
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 dalsze uwalnianie zasobu mieszkaniowego poprzez przejmowanie mieszkań 

faktycznie niezamieszkałych, 

 dalsze działania związane z odzyskiwaniem zadłużenia od najemców, 

 przekwaterowywanie osób niewywiązujących się ze zobowiązań finansowych 

wobec Gminy i MPGK do mniejszych lokali o niższym standardzie, 

 dalsza modernizacja zasobu komunalnego w celu poprawy stanu technicznego i 

estetycznego budynków, zgodnie z analizą potrzeb i planem remontów ujętych                

w Uchwale nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  

z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2016-2021, 

 wdrożenie procedury odpracowywania zaległości czynszowych na rzecz gminy.  

 

2. Obrót nieruchomościami 

1) w 2018 roku na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2012 r.,      

poz. 83) dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntu o powierzchni 0,0692 ha zabudowanego budynkiem wielorodzinnym, 

2) w marcu 2018 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie oddała w użytkowanie 

wieczyste grunty o łącznej powierzchni 0, 0526 ha. 

3) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły:  

 2017 rok 2018 rok 

Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w 

prawo własności  

 

21.293,90 zł 21.382,83 zł 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 

 

50.381,16 zł 47.190,18 zł 

 

4) w dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.                 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Po dokonanej analizie ustalono,  

iż przekształceniu na mocy wymienionej ustawy będzie podlegało 191 użytkowników 

wieczystych, 140 natomiast pozostanie użytkownikami wieczystymi z uwagi na fakt, 

że grunty przez nich użytkowane nie są wykorzystywane na cele mieszkaniowe. 
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Odpłatność za przekształcenie stanowić będzie 20-krotność dotychczasowych opłat 

rocznych wnoszonych jednorazowo lub corocznie. Łączna kwota opłat rocznych 

stanowi 13.249,57 zł. Na ten czas Rada Miejska podjęła uchwałę o bonifikacie dla 

osób, które opłatę za przekształcenie wniosą jednorazowo. Przekształcenie nieodpłatne 

będzie możliwe w przypadku 14 użytkowników wieczystych, którzy opłaty roczne  

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnieśli w całości w dniu zawarcia umowy  

o oddaniu im gruntów w użytkowanie wieczyste. 

5) zestawienie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 

2018r. 

Lp. Rodzaj dochodów Wpływy netto w zł 

1 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym 259.199,00 

2 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 136.630,00  

3 Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 4.120,00  

                                                                                       Razem:                                  399.949,00 

 

6) w 2018 r. z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie sprzedano 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych w trybie 

przetargowym o łącznej pow. użytkowej 0,8370 ha przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (ul. Storczykowa, Narutowicza), zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych nie zakłócających 

funkcji mieszkaniowej obszaru (ul. Lipowa) oraz 8 niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0,3962 ha. 

7) ponadto w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży nieruchomości lokalowej poł. 

w budynku przy ul. Norwida 5. Lokal został sprzedany wraz z udziałem w częściach 

wspólnych budynku i urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli 

poszczególnych lokali jak i w gruncie pod budynkiem na rzecz dotychczasowego 

najemcy, przy zastosowaniu 15% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

udzielonej na podstawie uchwały nr XXXIII/179/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 9 grudnia 2008 r.  
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8) Zestawienie związane z nabyciem praw do nieruchomości na rzecz gminy miejskiej 

(stan na dzień 31.12.2018 r.) 

Lp. Nr działki / nr obrębu Położenie Powierzchnia  w ha 

1. dz. 5/1 obręb 2 ul. Tulipanowa 0,0430 ha 

Razem: 0,0430 ha 

 

Wymieniona nieruchomość nabyta została w drodze darowizny od osoby prywatnej  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną, położoną na terenie nowopowstałego osiedla 

mieszkaniowego. 

9) Zestawienie nieruchomości gruntowych przekazanych w drodze darowizny na potrzeby 

realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

 

Lp. 

 

Nr działki / nr obrębu 

 

Położenie  

 

Powierzchnia  

1 dz.200/2  / obręb 4 ul. Piastowska 0,1726 ha   

2 dz.200/4  / obręb 4 ul. Piastowska 0,1581 ha  

3 dz.  19/1  / obręb 6 ul. Piastowska 0,2123 ha 

 

Wymienione nieruchomości zostały przekazane Gminie Nowe Miasto Lubawskie 

celem utworzenia drogi gminnej  o łącznej powierzchni 0,5430 ha.  

10) z uwagi na zainteresowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie, przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta  Nowego Miasta Lubawskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz 

jednorodzinną wolnostojącą  wdrożone zostały procedury zmierzające do  sprzedaży 

przedmiotowych nieruchomości w trybie przetargowym. 

 

3. Cmentarz komunalny 

W roku 2018 na cmentarzu komunalnym dokonano 22 pochówków i 7 rezerwacji.  

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z obiektu wyniosły ok.: 16 129,62 zł.  

(dla porównania w roku 2017 – 23 pochówków i 7 rezerwacje, ok. 8.444,45 zł z opłat). 

 

4. Targowisko miejskie 

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2018 roku wyniosły 76.300,00 zł (w 2017 roku – 

85.752,50 zł). Spadek dochodów wynika ze zmian w strukturze handlu (m.in. 

konkurencja ze strony hipermarketów).  
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X. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

1. Strefa Płatnego Parkowania 

W 2018 roku nie wprowadzano żadnych zmian w Strefie Płatnego Parkowania na terenie 

Nowego Miasta Lubawskiego, razem mamy ok 250 miejsc w SPP. 

 

2. Budowa obwodnicy NML 

 2 lutego 2018 r. GDDKiA zawarła umowę na realizację robót budowalnych  

z konsorcjum firm:  Porr S.A. z Warszawy (lider) oraz Porr Bau GmbH z Wiednia. 

 koszt zadania: ok. 318 mln zł 

 przewidywany termin zakończenia realizacji: 2 czerwca 2021 r., 

 w roku 2018 r. trwały prace projektowe mające na celu zoptymalizowanie zakresu  

i technologii robót, prace przygotowawcze w zakresie pomiarów geodezyjnych, 

wycinki drzew i przygotowania zaplecza budowy, 

 rozpoczęcie właściwych robót budowalnych planowane jest po uzyskaniu zmian  

w decyzjach zezwalających na realizacje inwestycji, dyrektor kontraktu mówił  

o końcówce maja br. 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 

W dniu 20 lutego 2018 r. Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim przyjęła 

przygotowywaną w latach 2016 - 2017 zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta.  Głównym celem dokonania zmian było poszerzenie 

terenów zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej i usługowej umożliwiających dalszy 

rozwój miasta:   

- poszerzenie terenów przemysłowych lub przemysłowo-usługowych przy ul. 

Jagiellońskiej, ul. Narutowicza i przy ulicy Lidzbarskiej oraz zmiana przebiegu 

dróg na terenach przemysłowych przy ul. Makuszyńskiego 

- poszerzenie i wprowadzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej: ul. 

Kamionki, Słoneczna, Kornatki, Kopernika, Tysiąclecia, Sadowa, 

- wprowadzenie nowych terenów zabudowy usługowej - ul. Grunwaldzka. 
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W tym samym roku przystąpiono do opracowywania kolejnej zmiany planu dla innych 

terenów miasta tj.: 

- korekta zapisów dot. zabudowy produkcyjnej przy ul. Grunwaldzkiej  

i Wyspiańskiego, 

- poszerzenie terenów usługowo handlowych przy ul. Grunwaldzkiej, 

- nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Kamionki, 

- poszerzenie terenów zabudowy zagrodowej przy ul. Kopernika, 

- nowy teren przystani kajakowej - przy ul. Mszanowskiej. 

 

Planowane zakończenie prac i podjęcie uchwały zatwierdzającej  projekt zmiany planu 

planujemy w 2019 roku. 

W niedalekiej przyszłości możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian MPZP,  

w przypadku wpłynięcia nowych wniosków dot. zmian w przeznaczeniu terenów 

mających znaczący wpływ dla rozwoju miasta, w szczególności pod kątem zabudowy 

mieszkaniowej i działalności gospodarczej.  

Przy okazji każdej zmiany planu brane będą pod uwagę wszystkie wnioski składane na 

bieżąco przez mieszańców miasta. 
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XI. ZAKOŃCZONE INWESTYCJE I ZNACZĄCE REMONTY 

 

1. Przebudowa końcowego odcinka ulicy Kolejowej 

1) wybudowana została jezdnia asfaltowa o długości ok. 150 mb,  

wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym,  

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 520 000 zł, 

3) dzięki realizacji zadania powstał dogodny alternatywny wyjazd z miasta w kierunku 

Iławy i Olsztyna. 

 

2. Przebudowa ul. Przy Stoku 

1) na odcinku o długości ok. 290 mb została wykonana nowa jezdnia  

z płyt betonowych typu JOMB. 

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 260 000 zł, 

3) dzięki realizacji zadania nastąpiła znaczna poprawa komfortu dojazdu  

do posesji mieszkalnych, a także wizerunku osiedla. Realizacja zadania przyczyniła 

się do znacznego uporządkowania powierzchniowego spływu wód. 

 

3. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej 

linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim 

 

1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w 2017 r., 

2) odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 31 lipca 2018 r., 

3) w wyniku realizacji zadania powstała następująca infrastruktura: 

- ścieżka rowerowa o łącznej długości ok. 1,84 km, z nawierzchnią asfaltową  

o szerokości 3,5 m, wyposażona w pętlę indukcyjną służącą do monitorowania ilości 

rowerzystów oraz oznakowanie drogowe, 

- oświetlenie wzdłuż nowej ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a także wzdłuż 

istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej (łącznie 75 opraw LED), 

- elementy małej architektury wzdłuż nowej ścieżki o nawierzchni asfaltowej tj. ławki, 

kosze na śmieci, odnowione semafory, schody terenowe, bariery drogowe, 

- miejsce obsługi rowerzystów wraz z parkingiem, wyposażone w stojaki rowerowe, 

ławki, kosze na śmieci i toaletę kontenerową. 

4) zadanie obejmowało również usługę nadzoru inwestorskiego, oraz działania  

w zakresie promocji projektu. 
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5) łączny koszt zadania wyniósł ok. 1 850 tys. zł. 

6) zadanie zostało dofinansowane w wysokości ok. 1 092 tys. zł ze środków UE  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. 

7) dzięki realizacji zadania powstała infrastruktura wykorzystywana rekreacyjnie przez 

znaczną część mieszkańców miasta. Ścieżka łączy się z odcinkami wybudowanymi  

i znajdującymi się w budowie na terenach sąsiednich gmin tworząc trasę o łącznej 

długości ok. 15 km. 

 

4. Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu 

utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych 

 

1) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w ramach tego zadania nastąpiło w sierpniu 

2017 r., 

2) odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 29 czerwca 2018 r., 

3) dnia 14 września 2019 r. zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie 

zmodernizowanego obiektu, 

4) zrealizowany został następujący zakres prac: dobudowa dodatkowej klatki schodowej, 

szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, odnowienie elewacji 

zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa 

i ocieplenie dachu, przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz budynku wraz  

z pracami wykończeniowymi, wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz teletechnicznych (w tym: monitoring 

wizyjny, instalacja alarmowa, instalacja komputerowa), wykonanie instalacji 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych  

i powietrznych pomp ciepła, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz  

z odzyskiem ciepła (w tym układ chłodzenia sali widowiskowej), 

5) powstały sale przeznaczone do działalności kulturalnej w tym: plastyczno-rzeźbiarska, 

wystawowa, muzyczna, taneczna, widowiskowa, całość uzupełniają pomieszczenia 

zaplecza gospodarczego i sanitariaty, łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń 

budynku po modernizacji wynosi ok. 1150 m
2
. 

6) zadnie obejmowało również usługę nadzoru inwestorskiego, zakup infokiosku  

oraz działania w zakresie promocji projektu. 

7) łączny koszt zadania wyniósł ok. 4 775 000 zł. 
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8) zadanie zostało dofinansowane w wysokości ok. 2.350 tys. zł ze środków UE  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. 

9) dzięki realizacji zadania nastąpiła poprawa warunków lokalowych do prowadzenia 

działalności kulturalnej w MCK, poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku, 

poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, 

10) docelowym efektem projektu ma być poszerzona oferta kulturalna miasta  

o działalność Manufaktury Zawodów Dawnych, lepsza jakość oferowanych usług 

kulturalnych oraz zwiększenie możliwości wystawienniczych i edukacyjnych  

w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

5. Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 

1) część pomieszczeń w budynku przedszkola miejskiego w wyniku prac remontowo-

modernizacyjnych przystosowano na żłobek zapewniający 36 miejsc dla dzieci,  

od strony ul. Grunwaldzkiej powstał odrębnie funkcjonujący obiekt o powierzchni 

użytkowej ok. 210 m
2
 spełniający wszystkie wymagane standardy budowlane  

i sanitarne, 

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 430 000 zł, 

3) zadanie zostało dofinansowane w kwocie 306 400 zł w ramach Programu rozwoju 

instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”, 

4) realizacji zadania umożliwiła uruchomienie oczekiwanej społecznie usługi publicznej, 

znacznie ułatwiającej organizację opieki na dziećmi do lat 3.  

 

6. Zakup mieszkań komunalnych 

1) dnia 25 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa w formie aktu notarialnego dot. 

zakupu 9 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury o 

łącznej powierzchni użytkowej ok. 433 m
2
, 

2) łączny koszt zakupu mieszkań wyniósł ok. 1 533 000 zł, 

3) na zakup mieszkań uzyskano dofinansowanie w kwocie 536 677,79 zł z Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego Programu Finansowego Wsparcia 

4) dzięki realizacji zadania nastąpi powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, 

powstała możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych większej ilości osób 

oczekujących na przydział lokalu komunalnego. 
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7. Budowa placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury 

1) w roku 2018 wybudowany został nowy plac zabaw na terenie dawnych terenów 

kolejowych wyposażony w ogrodzenie oraz sześć urządzeń zabawowych dla dzieci, 

2) łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 44 000 zł, 

3) nowy plac zabaw został utworzony na potrzeby najmłodszych mieszkańców tej części 

miasta jak również rodzin korzystających ze ścieżki rowerowej (stary bardzo zużyty 

plac zabaw na działce prywatnej dzierżawionej przez gminę zostanie zlikwidowany). 

 

8. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Działyńskich 

1) w roku 2018 wybudowany został również nowy plac zabaw na terenie szkoły 

podstawowej utworzonej po przekształceniu gimnazjum, wyposażony w cztery 

urządzenia zabawowe dla dzieci, 

2) łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 18 000 zł, 

3) nowy plac zabaw został utworzony w celu poprawy warunków dla najmłodszych 

uczniów szkoły. 

 

9. Zrealizowane i będące w trakcie realizacji zadania inwestycyjne stanowią kontynuację 

przyjętej wcześniej i określonej w dokumentach planistycznych wizji rozwoju miasta.  

 

10. Najważniejszym zadaniem w roku 2018 była modernizacja stadionu miejskiego, który już 

dziś stanowi wizytówkę miasta oraz służy rozwojowi sportu w naszym mieście. 

 

11. Bardzo dużym wyzwaniem była realizacja zadań wynikających z Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, mających zapewnione dofinansowanie ze środków unijnych w oparciu  

o Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Udało się zakończyć 

modernizację budynku MCK, zakończono prace projektowe i zawarto umowy 

dofinansowania dot. rewitalizacji rynku, oraz przebudowy i remontu dawnego kościoła 

ewangelickiego. Realizowano również prace projektowe i złożono wnioski o 

dofinansowanie dot. zadań inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu w trybie 

pozakonkursowym tj. rewitalizacji Parku Miejskiego i  rewitalizacji Ogrodu Róż. 

 

12. Wysiłek finansowy i organizacyjny, w najbliższych latach, będzie głównie skupiony na 

dalszej realizacji wymienionych zadań rewitalizacyjnych. Wynika to z dużego zakresu 
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tych zadań  oraz ich stopnia złożoności. Trzeba jednak podkreślić, że możliwość 

szerszego inwestowania, tak w ostatnich jak i najbliższych latach, ogranicza bardzo duży 

wzrost cent robót budowlanych wynikający w głównej mierze bezpośrednio ze wzrostu 

cen robocizny i materiałów. 

 

13. Rok 2018 był rokiem kolejnych inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego 

dróg i poprawę warunków komunikacyjnych na terenie miasta (ul. Kolejowa, ul. Przy 

Stoku). Planowana jest dalsza konsekwentna realizacja inwestycji drogowych. Nadal 

aktualna jest dokumentacja projektowa dot. modernizacji pozostałych ulic na osiedlu 

Marianowo, a tam ulica Piaskowa i inne. Opracowane są również dokumentacje 

projektowe i uzyskane zezwolenia dot. budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. 

Kolejową a Grunwaldzką oraz przebudowy ul. Targowej. Trwają obecnie prace 

projektowe dot. ul. Sadowej.  Harmonogram realizacji tych zadań będzie zależny przede 

wszystkim od możliwości uzyskania dofinansowania, ale również od możliwości 

finansowych budżetu gminy i wysokości cen osiągniętych w wyniku postępowań 

przetargowych. 

 

14. W roku 2018 r. udało się również zakończyć dofinansowaną ze środków UE budowę 

ścieżki rowerowej na dawnych terenach kolejowych. Jak się okazało była to bardzo 

trafiona inwestycja, o czym świadczy ilość mieszkańców korzystających z nowej 

infrastruktury w celach rekreacyjnych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na brakującym 

odcinku będzie możliwe po wdrożeniu nowego zagospodarowania terenów w rejonie 

obecnego dworca PKS i terenów po torowisku PKP. 
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XII. INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI   

 

1. Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

1) w grudniu 2017 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w ramach 

tego zadania, 

2) zakres realizowanego zadania: 

- budynek zaplecza dla sportowców o pow. zabudowy ok. 200 m
2
, wyposażony m.in.  

w przestronne szatnie dla piłkarzy, pomieszczenia biurowe i salkę konferencyjną, 

- bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 m z czterema torami okrężnymi i sześcioma 

torami prostymi do biegów sprinterskich ze sportowa nawierzchnią syntetyczną,  

oraz odwodnieniem liniowym, 

- profesjonalne urządzenia do dyscyplin lekkoatletycznych tj. skocznia do skoku w 

dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, skocznia w wzwyż, 2 rzutnie do 

pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu młotem i dyskiem, 

- trybuny dla kibiców na prawie 800 miejsc siedzących, w tym ok. 550 zadaszonych, 

- system wejścia/wyjścia kibica składający się z budynku kasy biletowej, oraz 

bramek tzw. kołowrotków wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, 

- toalety dla kibiców od strony kortu tenisowego, 

- oświetlenie boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej (oprawy umieszczone na  

8 masztach o wysokości 22 m i 18 m), 

- monitoring wizyjny składający się z 17 kamer wysokiej jakości, 

- nowoczesne nagłośnienie składające się m.in. z 20 głośników, przenośnej konsolety 

mikserskiej i mikrofonów bezprzewodowych, 

- tablica wyników i maszty flagowe, 

- elementy zagospodarowania terenu w tym: ogrodzenia, nawierzchnie utwardzone  

z kostki betonowej, dodatkowe oświetlenie terenu. 

3) przewidywany koszt zadania: ok. 6,9 mln zł, wraz z podstawowym wyposażeniem, 

4) przewidywany termin zakończenia: luty 2019 r., 

5) uzyskano dofinansowanie w wys. ok. 2,4 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki  

w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej oraz Programu Rozwoju 

Infrastruktury Lekkoatletycznej, 
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6) dzięki realizacji zadania nastąpi znacząca poprawa warunków do prowadzenia 

działalności klubów sportowych z zakresu piłki nożnej i lekkoatletyki; inwestycja 

wpłynie bardzo korzystnie na wizerunek miasta. 

 

2. Przebudowa ul. Narutowicza 

1) zadanie realizowane jest wspólnie z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 

ramach Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538,  

2) w roku 2018 zostały rozpoczęte roboty budowalne w zakresie wykonania ścieżki 

rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, oraz rozbudowy oświetlenia  

i kanalizacji deszczowej do granic miasta,  

3) przewidywany koszt zadania: ok. 2 mln zł, w tym udział finansowy miasta:  

ok. 690 000 zł. 

4) przewidywany termin zakończenia: lipiec 2019 r., 

5) w roku 2019 planowane wykonanie dodatkowego zakresu zadania polegającego na 

wydłużeniu odcinka ścieżki rowerowej o ok. 300 mb w kierunku centrum miasta, 

6) dzięki realizacji zadania nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych  

i rowerzystów, powstanie również możliwość odprowadzenia wód opadowych  

z nowopowstałego osiedla zabudowy jednorodzinnej. 

 

3. Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury. 

1) zadanie realizowane wspólnie z  Zarządem Dróg Powiatowych w Kurzętniku, 

2) w roku 2018 został zrealizowany I etap prac obejmujący odcinek o długości ok. 500 

mb od dawnego od skrzyżowania ze ścieżką rowerową do skrzyżowania z ul. 

Kolejową (na koszt miasta został wymieniona kanalizacja deszczowa), 

3) koszt zadania zrealizowanego w 2018 r.: ok. 200 000 zł, w tym udział finansowy 

miasta: ok. 150 000 zł, 

4) w roku 2019 planowany II etap prac obejmujący pozostały odcinek chodnika na 

terenie miasta, 

5) przewidywany koszt zadania w 2019 r.: ok. 50 000 zł, w tym udział finansowy miasta:  

ok. 25 000 zł, 

6) przewidywany termin zakończenia zadania: lipiec 2019 r. 

7) dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego i wizualnego istniejącego 

chodnika, powstanie również możliwość odprowadzenia wód opadowych 
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spływających w dużych ilościach z sąsiadujących od strony zachodniej nieruchomości 

o znacznym nachyleniu terenu. 

 

4. Modernizacja przystani kajakowej na terenie MOSiR 

1) w roku 2017 została opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz uzyskane 

wymagane uzgodnienia i pozwolenia do realizacji zadania,  

2) w roku 2018 przeprowadzono dwa postepowania przetargowe, które zostały 

unieważnione z uwagi na brak ofert, 

3) zakres zadania obejmuje: montaż pomostu pływającego, wykonanie pomieszczenia 

gospodarczego i toalety w formie jednego budynku kontenerowego, wykonanie grilla 

murowanego, tablicy informacyjnej, oświetlenia terenowego z oprawami LED, 

utwardzonego miejsca na ognisko, montaż ławek i koszy na odpady, 

4) przewidywany koszt zadania: ok. 310 000 zł, 

5) przewidywany termin zakończenia: październik 2019 r., 

6) zadanie dofinansowane w kwocie ok. 200 000 zł poprzez stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Ziemia Lubawska w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020,  

7) dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa warunków do organizowania spływów 

kajakowych, oraz wzrost komfortu użytkowania i estetyki terenu przystani kajakowej. 

 

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

1) we wrześniu 2018 r. rozpoczęta została realizacja kolejnego uzupełniającego odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 70 mb, przy ul. Sadowej, 

2) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 64 000 zł , 

3) przewidywany termin zakończenia: czerwiec 2019 r. (okres realizacji wydłużony  

z uwagi na konieczność zmiany pozwolenia na budowę). 

4) dzięki realizacji zadania powstała możliwość przyłączenia dwóch nieruchomości 

mieszkalnych. 
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6. Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum 

Informacji Turystycznej i Promocji Kultury 

 

1) w roku 2017 r. rozpoczęte zostały prace projektowe, które ukończono w II kwartale 

2018 r., 

2) dnia 31 lipca 2017 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą 

Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 

lata 2014-2020, w kwocie ok. 3 400 000 zł, 

3) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 10 000 000 zł, 

4) przewidywany termin rozpoczęcia robót budowalnych: czerwiec 2019 r., 

5) przewidywany termin zakończenia zadania: czerwiec 2020 r., 

6) zakres rzeczowy projektu obejmuje remont dachu, elewacji budynku wraz z wymianą 

zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejących pomieszczeń (w 

tym wyburzenie stropu między kondygnacyjnego) oraz rozbudowę części podziemnej 

budynku poza jego istniejący obrys (bryła nadziemna budynku pozostanie bez zmian), 

sala widowiskowo-kinowa będzie wyposażona w częściowo składaną widownię na 

220 miejsc siedzących, oraz dużą scenę, pod którą powstaną dwa pomieszczenia 

przeznaczone na garderoby dla artystów wraz z zapleczem sanitarnym, w części 

podziemnej w strefie pod głównym wejściem do budynku będą zlokalizowane 

pomieszczenia sanitarne dla widowni, pomieszczenia Centrum Informacji 

Turystycznej i Promocji Kultury oraz pomieszczeń technicznych fontanny na rynku, 

obiekt będzie wyposażony w nowoczesną technologię kinową (2D/3D)  

i widowiskową, zostaną również wykonane nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczne  

i teletechniczne, 

7) efektem zadania będzie poszerzona i lepszej jakości oferta kulturalna dla mieszkańców 

miasta i turystów (możliwość organizacji seansów filmowych, przedstawień 

teatralnych, koncertów muzycznych i wystaw), realizacja zadania przyczyni się 

również do odnowy i zachowania obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 
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7. Rewitalizacja Rynku 

1) w roku 2017 rozpoczęte zostały prace projektowe, które ukończono w I kwartale 

2018r., 

2) dnia 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą 

Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 

lata 2014-2020, w kwocie ok. 5 560 000 zł, 

3) w wyniku realizacji zadania wprowadzone zostanie nowe zagospodarowanie rynku 

nowomiejskiego obejmujące przede wszystkim: 

- wykonanie nowych chodników z płyt granitowych o szerokości ok 6-8 m, 

- wykonanie jezdni z odzyskanej kostki kamiennej o szerokości 5 m (pierzeja 

wschodnia i północna) i 3,5 m (pierzeja południowa i zachodnia), 

- wykonanie parkingu wzdłuż jezdni o większej szerokości z kostki kamiennej 

prostokątnej, 

- utwardzenie pozostałej części placu przeznaczonego do celów rekreacyjnych, 

wypoczynkowych i kulturalnych z zastosowaniem płyt granitowych, 

- wykonanie fontanny beznieckowej od strony zachodniej, 

- wymiana lip wzdłuż dawnego kościoła ewangelickiego, wprowadzenie 

dodatkowej zieleni w formie niewysokich drzew o kulistej koronie i zieleni 

ozdobnej w skrzyniach, 

- wykonanie nowego oświetlenia terenu, 

- wymiana kanalizacji deszczowej, 

- montaż wyposażenia przestrzeni publicznej (m.in. ławki, kosze stojaki rowerowe, 

żeliwna pompa ręczna).  

4) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 10 mln zł, 

5) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji robót budowalnych: IV kwartał 2019 r. 

6) przewidywany termin zakończenia zadania: czerwiec 2021 r., 

7) w wyniku realizacji zadania powstanie wielofunkcyjna, przyjazna dla mieszkańców 

miasta i turystów przestrzeń publiczna o dużych walorach estetycznych  

i architektonicznych (możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych, spędzania czasu 

wolnego w przyjemnym otoczeniu, lepsze warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie gastronomii, utrzymanie dużej ilości miejsc parkingowych). 
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8. Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową 

1) w roku 2016 została opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskane 

pozwolenie na budowę,  

2) w roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu 

państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 

2016-2019”, w wyniku dokonanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w 

Olsztynie oceny (na podstawie zmienionych od 2017 r. kryteriów), wniosek uzyskał 

zbyt małą ilość punktów i nie został zatwierdzony do dofinansowania, 

3) w roku 2018 został ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania  

w ramach ww. programu, 

4) w ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni z asfaltobetonu o szerokości 6 m, 

chodników z kostki betonowej o szerokości 2-4 m, kanalizacji deszczowej  

i oświetlenia ulicznego, 

5) koszt szacunkowy zadania: ok. 1 200 000 zł, 

6) przewidywany termin realizacji: 2019 r.  

 

9. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

1) w 2018 roku wykonana została instalacja monitoringu wizyjnego obejmująca parking 

Urzędu Miejskiego i ul. 19-go Stycznia, oraz zakupiono sprzęt na potrzeby dalszej 

rozbudowy monitoringu miejskiego w centrum miasta, 

2) koszt zadania zrealizowanego w 2018 r. wyniósł ok. 37 000 zł, 

3) w roku 2019 planowane opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci 

monitoringu w szczególności na obszarze rewitalizowanego rynku nowomiejskiego.  

10. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

1) z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania, zadanie realizowane jest 

etapowo, 

2) w roku 2018 zrealizowano prace w zakresie odnowienia elewacji, wymiany części 

stolarki okiennej i modernizacji instalacji c.o. w budynku łącznika do MCK, 

modernizacji przyłączka kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego oraz 

zakupiono materiały na potrzeby odnowienia nawierzchni parkingu (koszt robocizny 

po stronie wykonawcy modernizacji MCK), 

3) łączny koszt poniesiony w 2018 r.: ok. 225 000 zł. 
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4) w kolejnych latach sukcesywnie: remont i ocieplenie dachu, wymiana solarki 

okiennej, odnowienie elewacji, dalsza modernizacja instalacji c.o.  
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XIII. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE 

 

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza 

1) w roku 2018 została opracowana dokumentacja projektowa, 

2) w roku 2018 został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2014-2020, 

3) przewidywany termin realizacji zadania: 2019-2022. 

 

2. Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3 Maja w Nowym Mieście 

Lubawskim 
 

1) w roku 2018 trwały prace nad dokumentacją projektową, które mają zostać 

zakończone w I kwartale 2019 r., 

2) w roku 2018 został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2014-2020, 

3) przewidywany termin realizacji zadania: 2019-2022. 

 

3. Przebudowa ul. Targowej 

1) w roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa,  

2) w ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni z asfaltobetonu o szerokości 6 m, 

chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m, kompleksu parkingów na ok. 150 

miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,  

3) koszt szacunkowy zadania: ok. 2,5 mln zł, 

4) przewidywany termin realizacji: lata 2020-2021. 

 

4. Budowa ul. Sadowej  

1) w roku 2018 rozpoczęte zostały prace nad dokumentacją projektową, 

2) przewidywany termin realizacji: lata 2021-2022 (po zakończeniu realizacji zadań 

rewitalizacyjnych oraz gazyfikacji tej ulicy) 

 

5. Kontynuacja przebudowy dróg na osiedlu Marianowo. 

1)  w pierwszej kolejności przebudowa ulicy Piaskowej. 
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2) następnie pozostałe ulice nieutwardzone: Świerkowa, Jarzębowa, Konopnickiej, 

Orzeszkowej, 

3) a także ulice o nawierzchni utwardzonej słabej jakości: Brzozowa, Wiązowa, 

Grabowa, Klonowa, Mechlina, Podgórna, Szopena i Moniuszki, 

4) przewidywany termin realizacji: lata 2019-2022 (w zależności  

od sytuacji finansowej Gminy). 

 

6. Budowa stacji uzdatniania wody 

1) w roku 2015 zakończone zostały prace w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej,  

2) w roku 2018 wspólnie z administracją okręgu miejskiego Swietłogorsk został złożony 

wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Rosja 2014-2020, 

3) lokalizacja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (za zakładem Haber 

Yachts sp. z o.o.), 

4)  inwestycja konieczna z uwagi na istniejące problemy z wydajnością  

i ciśnieniem w miejskiej sieci wodociągowej (brak możliwości rozbudowy 

istniejącego obiektu), 

5)  w ramach zadania planowana jest również modernizacja istniejących studni 

głębinowych oraz włączenie ich do systemu nowego ujęcia wody, 

6) planowany okres realizacji – lata 2019-2021, 

7) szacunkowy koszt ok. 5 000 000 zł. 

 

7. Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy 

Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim 

 

1) w roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane niezbędne 

pozwolenia na realizację zadania,  

2) szacunkowy koszt: 900 000 zł, 

3) przewidywany termin realizacji: lata 2019-2022 (w zależności o możliwości uzyskania 

dofinansowania). 
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8. Spore nadzieje na możliwość realizacji ważnych dla miasta kolejnych inwestycji niesie 

nowa perspektywa finansowania ze środków UE na lata 2021-2027. Już rozpoczęły się 

prace nad opracowaniem nowego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Jako 

samorząd lokalny liczymy głównie na wsparcie finansowe dalszej rewitalizacji centrum 

miasta w szczególności w zakresie odnowienia zabytkowych ulic (Wodna, Okólna, 

Waryńskiego, Norwida, Daszyńskiego, Nad Drwęcą, Wjazdowa), oraz pozostałości 

średniowiecznych fortyfikacji (Baszta Brodnicka, Baszta Lubawska, mur i baszty przy ul. 

Kościelnej). 

 

9. Poza przedstawionymi danymi o realizacji zadań inwestycyjnych, warto też odnotować, 

że w ważnych sprawach, zwłaszcza inwestycyjnych czy też zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, przeprowadzane były konsultacje społeczne z 

udziałem mieszkańców. 
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XIV. PROMOCJA MIASTA 

 

1. Zadania realizowane przez Referat Promocji i Współpracy Zagranicznej 

 

1) kontynuowanie projektu GEOCHASHING na terenie Nowego Miasta Lubawskiego  

i okolic oraz serwis i uzupełnienie skrytek, 

2) bezpłatny udział przedstawicieli Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej  

w promocji walorów turystycznych Nowego Miasta Lubawskiego podczas 

Międzynarodowych Targów Turystycznych w Ostrawie w Czechach na wspólnym 

stoisku Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, 

3) promocja miasta przez przedstawicieli Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej 

oraz lokalnych rzemieślników  podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku, 

4) promowanie rękodzieła i tradycyjnych produktów lokalnych certyfikowanych logo 

Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury i Powiśle, 

5) kontynuowanie rozbudowy Systemu Informacji Miejskiej o zabytkach i atrakcjach 

turystycznych na terenie miasta, 

6) wzbogacenie oferty Centrum Informacji Turystycznej o mapy, przewodniki  

i publikacje promocyjne oraz koordynowanie możliwości indywidualnego  

i grupowego zwiedzania miasta przez turystów pod opieką przewodnika, 

7) stała współpraca Centrum Informacji Turystycznej*** z portalem Polskiej Organizacji 

Turystycznej www.pot.gov.pl, wojewódzkim portalem turystycznym 

www.mazury.travel oraz ogólnopolskim portalem www.polskaatrakcyjna w zakresie 

promocji walorów turystycznych Nowego Miasta Lubawskiego, 

8) bieżące redagowanie strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej***  

i funkcjonowanie jej na portalach społecznościowych, 

9) stała współpraca Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej z mediami lokalnymi  

i regionalnymi – Gazeta Nowomiejska, Telewizja Kablowa Eltronik, Radio Eska  

i Radio Olsztyn, 

10) wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych i świąt patriotycznych organizowanych 

na terenie miasta, między innymi: Dni Nowego Miasta Lubawskiego, Rodzinnego 

Pikniku Rowerowego, Biesiady Nowomiejskiej, Tygodnia Cittaslow. 

 

http://www.pot.gov.pl/
http://www.mazury.travel/
http://www.polskaatrakcyjna/
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2. W zakresie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej: 

 

1) wzbogacenie oferty Centrum Informacji Turystycznej o mapy pozyskane w formie 

komisu od wydawnictw kartograficznych, 

2) koordynowanie przez Centrum Informacji Turystycznej możliwości indywidualnego  

i grupowego zwiedzania miasta przez turystów pod opieką przewodnika, w tym 

tłumacza. 

 

3. W zakresie informatyzacji i wizualizacji: 

 

1) bieżące redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego współpracującej ze 

stronami wszystkich podległych miejskich jednostek organizacyjnych 

przebudowanych w nowym języku programowania umożliwiającym przeglądanie 

stron na urządzeniach mobilnych (np. smartfonach), 

2) bieżące redagowanie strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej  

w Nowym Mieście Lubawskim i funkcjonowanie jej na portalach społecznościowych, 

3) kontynuacja współpracy z firmą wykonującą tablice informacyjne, która opracowała 

tablicę dla Urzędu Miejskiego, ustawiła na skwerze w pobliżu kina Harmonia  

i opłaca czynsz dzierżawny za grunt pod tablicą w wysokości 1 500,00 złotych brutto 

rocznie. 

 

4. W zakresie rozwoju turystycznego miasta: 

 

1) kontynuowanie prac w celu zapewnienia w całym mieście strefy bezprzewodowego 

dostępu do Internetu WI-FI, 

2) kontynuowanie rozbudowy Systemu Informacji Miejskiej o zabytkach i atrakcjach 

turystycznych na terenie miasta we współpracy ze Starostwem Powiatowym, 

3) kontynuowanie projektu GEOCHASHING na terenie Nowego Miasta Lubawskiego  

i okolic oraz serwis i uzupełnienie skrytek, 

4) współrealizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego, Tygodnia Cittaslow.  

 

5. W zakresie opracowywania materiałów promujących miasto: 

 

1) dodruk albumu „Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie na starej 

fotografii” (nakład 1000 egz.), 
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2) współfinansowanie wydania publikacji pt. „Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu 

ilustrowanych opowieściach”,  

3) opracowanie materiałów promujących Nowe Miasto Lubawskie, w tym: 

 

Nazwa produktu nakład 

magnesy z panoramą Nowego Miasta Lubawskiego 500 

smycze reklamowe Nowego Miasta Lubawskiego 350 

kubki nowomiejskie 500 

odblaskowe "lewki nowomiejskie" dla dzieci 1000 

długopisy promocyjne 1000 

kalendarze ścienne na 2019 rok 200 

ulotki reklamowe promujące miasto – A4, składane, wersja trójjęzyczna (Spacer 

po mieście) 

1000 

torebki papierowe 1000 

kolorowanki o Lwie z Nowego Miasta Lubawskiego 1000 

Łamigłówki z Lwem z Nowego Miasta Lubawskiego 1000 

 

4) opracowanie graficzne i wykonanie banerów informujących o organizowanych 

imprezach plenerowych – m.in. Dni Miasta i Szynaka Day, Biesiady Nowomiejskiej, 

5) wykonanie funkcjonalnych upominków dla uczestników VI Rodzinnego Pikniku 

Rowerowego w ramach Tygodnia Cittaslow i Dnia bez Samochodu finansowanego ze 

środków WFOŚiGW w Olsztynie, 

6) opracowanie graficzne i druk mapki szlaku kajakowego Drwęcy oraz ścieżek 

rowerowych wokół Nowego Miasta Lubawskiego ze środków WFOŚiGW w 

Olsztynie. 

 

6. W zakresie koncepcji Sieci Miast Cittaslow: 

 

1) bezpłatny udział przedstawicieli Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej  

w promocji walorów turystycznych Nowego Miasta Lubawskiego podczas 

Międzynarodowych Targów Turystycznych w Ostrawie w Czechach na wspólnym 

stoisku Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, 

2) udział przedstawicieli Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej w promocji 

miasta podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku, 

3) zorganizowanie bezpłatnego transportu dla mieszkańców Nowego Miasta 

Lubawskiego zainteresowanych udziałem w Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku, 

4) udział Burmistrza i kierownika Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej  
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w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w 

Mirande we Francji, 

5) opracowanie treści promującej walory turystyczne Nowego Miasta Lubawskiego i jej 

publikacja w folderze „Miasteczka Cittaslow” (koordynator: Departament Turystyki  

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie), 

6) podnoszenie wśród mieszkańców świadomości życia w jednym z miast Slow City, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży szkolnej – m.in. przekazanie do 

jednostek oświatowych materiałów z zakresu edukacji ekologicznej,  

7) promowanie tradycyjnych produktów lokalnych na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w zakładce Centrum Informacji Turystycznej oraz aktualizacja spisu lokali 

gastronomicznych z terenu miasta i okolic, z wyróżnieniem firm certyfikowanych logo 

Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury i Powiśle. 

8) zorganizowanie wizyty mieszkańców Dobrego Miasta będącego w Sieci Miast 

Cittaslow w Nowym Mieście Lubawskim i zapoznanie ich z lokalnymi walorami 

turystycznymi miasta. 

 

W 2018 roku oczekiwania mieszkańców i gości Nowego Miasta Lubawskiego w zakresie 

promocji walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego miasta w optymalny sposób były 

realizowane przez Referat Promocji i Współpracy Zagranicznej, w którego strukturze jest 

certyfikowane Centrum Informacji Turystycznej obsługujące w roku średnio 3 tysiące 

odwiedzających. 

Zadania referatu w zakresie posiadanych środków budżetowych obejmowały głównie: 

opracowywanie oraz rozpowszechnianie publikacji i materiałów reklamowych promujących 

miasto, udział w targach turystycznych w kraju i zagranicą, współorganizację i promocję 

wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, rozwijanie kontaktów i 

organizowanie spotkań z miastami partnerskimi oraz realizację projektów współpracy 

międzynarodowej, w tym współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej. 
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XV. OŚWIATA 

 
1. Placówki prowadzone przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 

 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim, w którego skład 

wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, 

 Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim, 

 Żłobek Miejski w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa administracyjna. 

 

2) Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim, 

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście 

Lubawskim. 

 

Liczba uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Nowe Miasto Lubawskie z podziałem na poszczególne placówki.  

(dane z SIO na dzień 30.09.2018) 

 

Lp. Placówka oświatowa Liczba uczniów 

ogółem 

Liczba uczniów 

oddziały przedszkolne 

Liczba uczniów 

oddziały szkolne 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

1. Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Jana Pawła II  

441 74 367 

2. Przedszkole Miejskie  

 

121 121 - 

3.  Żłobek Miejski 16 miejsc 

żłobkowych 

- - 

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Janusza Korczaka  

522 127 395 

 

2. Szkoła Muzyczna I stopnia  

 

96 - 96  

Szkoła Podstawowa Nr 3 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich  

438 71 251 sp  

116 gim 
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Wskaźnik uprzedszkolnienia i użłobkowienia. 

 dzieci w wieku przedszkolnym – 714 dzieci w wieku 3-6 zameldowanych na pobyt 

stały i czasowy) – 55% (zapewniono miejsca dla wszystkich chętnych), 

 dzieci w wieku żłobkowym – 352 dzieci w wieku 1-3 zameldowanych na pobyt stały  

i czasowy – 4,54% (zwiększenie użłobkowienia w 2019 roku do 10,27%). 

 

2. Wydatki na realizację zadań oświatowych  

 

a) wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na 

jednego ucznia 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II 

- koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 720,58 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole – 736,20 zł/m-c, 

Wydatki – 4.892.914,06 zł, 

Subwencja i dotacja przedszkolna – 3.010.747,08 zł 

 

 Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej  

- koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 521,56  zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole – 814,61 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole muzycznej –768,56 zł/m-c 

Wydatki – 5.541.539,73 zł 

Subwencja i dotacja przedszkolna – 4.182.726,06 zł 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich  

- koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 640,57 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole (dot. klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej) – 

823,19 zł/m-c 

     Wydatki – 3.807.288,86 zł 

      Subwencja, dotacja przedszkolna – 2.523.841,21 zł 

Uwaga: koszt na 1 ucznia uwzględnia uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych 

b) wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej  

- łącznie wydatki gminy - 14.241.742,65 zł, 
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- subwencja - 9.365.161,35 zł, 

- dotacja przedszkolna – 352.153 zł  

Łącznie uzyskane środki na oświatę – 9.717.314,36 zł, co stanowi 65,76% wydatków 

(ponad 34% dopłacamy do oświaty) Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  

 

3. Zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach z podziałem na 

pełnoetatowych i pozostałych.  

 

Lp. Placówka oświatowa Zatrudnienie 

nauczycieli ogółem 

(etaty) 

Zatrudnienie 

nauczycieli w pełnym 

etacie 

Zatrudnienie nauczycieli w 

niepełnym etacie  

(liczba osób/etat) 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny  

 

48,58 44 8 4,58 

2. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej  

 

67,90 59 13 8,90 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów 

Nowomiejskich  

39,52 38 3 1,52 

 

4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli 

1) wydatki poniesione w trakcie roku – 8.420.420,06 zł 

2) dopłata – 18.791,55 zł 

 

Lp. Placówka oświatowa Zatrudnienie nauczycieli – podział na stopnie awansu (etaty) 

  stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny  

 

3,01 9,74 6,33 29,50 

2. Zespół Szkół Podstawowej  

i Muzycznej  

5,48 18,58 8,93 34,91 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Filomatów Nowomiejskich 

0,91 2,00 4,50 32,11 

 

5. Realizacja obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół spoza 

terenu miasta. 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie realizowała obowiązek dowozu dla 12 uczniów 

niepełnosprawnych:  

1) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie,  

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach,  

3) Specjalnej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim.  

 

Roczny koszt dowozu wyniósł 70.456,04 zł, z czego 19.579,43 zł zapłaciła Gmina 

Kurzętnik w związku ze wspólną organizacją części dowozu.  
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6. Koszty wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na terenie innych gmin. 

 

1) na terenie Nowego Miasta Lubawskiego do 7 sierpnia 2018 roku funkcjonowało 

Niepubliczne Przedszkole „Leśny Dworek”. Na rzecz przedszkola Gmina Miejska 

Nowe Miasto Lubawskie przekazała dotację w wys. 58.634,80 zł, z czego gminy 

ościenne dokonały zwrotu kosztów na kwotę 17.910,88 zł., 

2) za dzieci zamieszkałe na terenie Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do 

przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, Gmina Miejska Nowe Miasto 

Lubawskie przekazała zwrot kosztów w wys. 34.433,16 zł (Gminie Nowe Miasto 

Lubawskie, Gminie Miejskiej Iława, Gminie Miejskiej Lubawa), 

3) Gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz Gmina Kurzętnik przekazały na rzecz Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie kwotę 29.263,24 zł za dzieci zamieszkałe na 

terenie gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie. 

 

7. Wykaz ważniejszych modernizacji, remontów i inwestycji przeprowadzonych w 

szkołach podstawowych. 

 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II 

 zakup samochodu Fiat Doblo Cargo z przeznaczeniem na dowóz posiłków do 

miejskich placówek oświatowych – 63.000 zł (szkoła), 

 malowanie sali gimnastycznej oraz drabinek gimnastycznych i lamperii – 8.000 zł 

(sponsor, stowarzyszenie), 

 utworzenie siedziby dla Stowarzyszenia i ORU (postawienie ścianki, gipsowanie, 

malowanie, położenie płytek PCV) – 999,40 zł (stowarzyszenie), 

 adaptacja pomieszczenia na salę sensoryczną – 500 zł (szkoła), 

 zakup rolet na okna do klasy – 860 zł (szkoła), 

 remont magazynów kuchennych (położenie płytek PCV, malowanie ścian) – 2.000 

zł (szkoła), 

 wykonanie ogrodzenia - wejście do przedszkola – 2.431,23 zł (stowarzyszenie), 

 zakup luster w sali sensorycznej – 1.000 zł (stowarzyszenie), 

 zakup stolików i krzeseł do klasy – 2.391,20 zł (stowarzyszenie), 

 zakup szafek uczniowskich – 3.240 zł (Rada Rodziców), 
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 zakup roweru, rzutnika, telewizora, mikrofonów – 3.509 zł (stowarzyszenie). 

 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka 

 odświeżenie sal lekcyjnych, świetlicy, korytarzy, sali gimnastycznej – 3.329,60 zł 

(570,60 zł szkoła; 2.759 zł Rada Rodziców), 

 odświeżanie pomieszczeń na Orliku szkolnym oraz ławek – 1.370 (szkoła), 

 utworzenie dodatkowej sali informatycznej – 3.500 zł (Rada Rodziców), 

 utworzenie w szatniach miejsca na pozostawienie książek i przyborów szkolnych – 

3.500 zł (Rada Rodziców), 

 wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni fizycznej, biologicznej, 

geograficznej, chemicznej – 43.792 zł (MEN, rezerwa 0,4%). 

 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich 

 wyłożenie płytkami schodów do gabinetu fizycznego – 987,41zł (szkoła), 

 wymalowanie dwóch sal lekcyjnych tj. gabinetu matematycznego i historycznego 

– 6.646,54zł (szkoła), 

 przygotowanie terenu pod plac zabaw – 6.979,70 zł (szkoła), 

 zakupienie piaskownicy – 949,91 zł (stowarzyszenie), 

 dostosowanie budynku (pawilon) na potrzeby przedszkola przy Szkole 

Podstawowej nr 3 – 3.310,02zł (szkoła), 

 dostosowanie łazienki - montaż brodzika, przeniesienie włącznika prądu, założenie 

dodatkowej balustrady, doposażenie przedszkola – 4.474,73 zł (szkoła), 4.980,82 

zł (stowarzyszenie), 

 częściowe pomalowanie ogrodzenia (sponsor), 

 przygotowanie parkingu dla rodziców (szkoła). 

 

8. Kształcenie młodocianych 

 

1) liczba pracodawców korzystających z dofinansowania zadania – 15. 

2) liczna młodocianych – 14. 

3) łączna kwota uzyskanej dotacji na realizację zadania – 92.504,21 zł. 
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9. Projekty edukacyjne realizowane przez poszczególne placówki oświatowe.   

 

1) Projekt pn. „Już niedługo wyjdę w świat” 

 Środki z UE 755.918,85 zł, 

 Projekt partnerski (CNJA Edukacja) realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 r. 

do 30 lipca 2018 r. w ramach RPOWM 2.2.1. Podniesienie jakości edukacyjnej 

kompetencji kluczowych uczniów ukierunkowanej na rozwój - projekty 

konkursowe, 

 Liczba beneficjentów: 817 – uczniów, nauczycieli, rodziców, 

 W ramach projektu realizowane były zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, które uzyskały średnią ze sprawdzianu 

szóstoklasisty poniżej średniej krajowej, 

  Doposażono Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum. Szkoły otrzymały pomoce 

dydaktyczne i sprzęt m.in. wyposażono 2 pracownie komputerowe (40 zestawów 

komputerowych dla uczniów, 5 zestawów komputerowych dla nauczycieli, 2 

szafy do przewożenia komputerów, 9 tabletów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 

drukarki, 6 tablic interaktywnych, 1 rzutnik multimedialny z ekranem 

projekcyjnym, 2 wizualizery, 2 telewizory, 4 zasilacze UPS na kwotę 

182.047,38zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, 

matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, gabinetu logopedycznego na 

kwotę 64.202,40 zł. Zakupiono platformę edukacyjną i podręczniki, usługę 

edukacyjną dla uczniów z wykorzystaniem TIK oraz szkoleniową na kwotę 

292.293 zł.  

 Zaplanowano zajęcia rozwijające i wyrównujące, kółka zainteresowań, wsparcie 

psychologiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.  

 

2) Projekt „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” 

 Dofinansowanie projektu z UE: 835.104 zł, 

  Projekt partnerski (Forum Animatorów Społecznych) realizowany w okresie od 1 

lutego 2017r. do 31 stycznia 2019 r., w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
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działanie 2.2.1. Podniesienie jakości edukacyjnej kompetencji kluczowych uczniów 

ukierunkowanej na rozwój - projekty konkursowe. 

 Liczba beneficjentów: 421 beneficjentów – uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum/Szkoły Podstawowej 

Nr 3, w tym zajęcia stacjonarne oraz wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla 

nauczycieli i rodziców. 

 Doposażono szkoły na kwotę 96.110 zł, zakupiono m.in. 2 kompletne pracownie 

językowe na 20 stanowisk i 16 stanowisk uczniowskich, kompletnie wyposażoną  

salę komputerową (stoliki, krzesła, laptopy,  szafka na laptopy, router, biuro i fotel 

nauczyciel), 1 tablicę interaktywną, 2 drukarki, magnetofon CD, aparat 

fotograficzny, 20 tabletów. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 52.571,80zł. 

Do tej pory zrealizowano wyjazdowe zajęcia edukacyjne na kwotę ok. 120.200zł. 

 

3) Projekt „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie” 

 

 Dofinansowanie projektu z UE: 510.984,24 zł, 

 Projekt realizowany w okresie 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020r.  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej.  

 Liczba beneficjentów: 699 dzieci przedszkolnych, uczęszczających w okresie 

objętym projektem do placówek przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie – tj. Przedszkola 

Miejskiego, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej Nr 3 oraz 27 nauczycieli i 80 rodziców.  

 Celem projektu jest wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie 

porozumiewania się w językach obcych oraz rozwoju kompetencji społecznych, 

inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności. W ramach projektu 

zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego i 

niemieckiego, rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 

kreatywności muzyczno-ruchowej. 
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 W ramach projektu doposażone zostaną 4 placówki przedszkolne na łączną kwotę 

150.746,40 zł. Zakupione zostało m.in. wyposażenie sali sensorycznej, stół 

multimedialny z wbudowanym komputerem,  meble przedszkolne, dywany 

dydaktyczne, tablety, zestaw interaktywny z projektorem, tablice interaktywne,  

instrumenty muzyczne, pakiety do nauki programowania, zestawy kreatywne z 

oprogramowaniem, odtwarzacze CD, zestaw nagłaśniający oraz inne pomoce 

pozwalające na prowadzenie atrakcyjnych zajęć.  

 

4) Projekt „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” 

 Dofinansowanie projektu z UE: 2 225 055,44 zł, 

 Projekt realizowany w okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, działanie 2.2.1. Podniesienie jakości edukacyjnej kompetencji 

kluczowych uczniów ukierunkowanej na rozwój - projekty konkursowe. 

 Liczba beneficjentów: 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.  

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku 

pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych 

dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego  

i niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym, potwierdzonym 

certyfikatem (TELC/TOEIC) oraz zajęcia z informatyki, także zakończone 

egzaminem zewnętrznym (ECCC/ECDL). Uczniowie skorzystają z zajęć 

rozwijających, wyrównujących i kół zainteresowań. Zorganizowane zostały zajęcia 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. zajęcia 

logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii. Nowością jest 

organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego 

doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego 

zapamiętywania. 

 W ramach projektu szkoły doposażone zostaną na łączną kwotę 260.241,19 zł. 

Planowane jest zakupienie mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do 

pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej  
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i językowej oraz pomocy do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami 

programowania oraz kółka szachowego i teatralnego. 

5) Projekt „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach 

Rządowego Programu Maluch plus 2017. 

 

 Dofinansowanie w ramach projektu: 306.400 zł, w tym 300 tys. na inwestycję.  

(wkład własny projektu - 112.301 zł.)  

 Zadanie polegało na przebudowie obiektu, wykonaniu robót budowlanych, 

remontowych i dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb małych dzieci, zakupie 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także na bieżącą działalność.  

 W ramach zadania utworzono 16 miejsc opieki żłobkowej.  

 

6) Projekt „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” 

 Dofinansowanie 1.242.379,94 zł 

 Projekt realizowany w okresie od 1 października 2018r. do 31 października 2020r. 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4. Pomoc w powrocie lub wejściu na 

rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 36 osób, 

sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat, poprzez wzrost dostępności miejsc 

świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki utworzeniu 36 miejsc 

żłobkowych i zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania. 

  W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do 

funkcjonowania żłobka, utworzony zostanie plac zabaw oraz dofinansowane 

zostaną bieżące koszty utrzymania miejsc opieki. W ramach projektu do tej pory 

żłobek wyposażony został w zestawy mebli i wyposażenie sal głównych, 

wyposażenie miejsca odpoczynku, szatni i łazienki. Zakupiono m.in. krzesła do 

karmienia, szafy na łóżeczka i pościel, zestawy naczyń i sztućców, wyposażenie 

łazienki, zabawki i pomoce dydaktyczne.  

 Kolejne wyposażenie pomieszczeń i organizacja placu zabaw będą realizowane w 

I półroczu 2019 roku. 

 

W roku 2018 kontynuowaliśmy działania związane z dostosowaniem sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego. Koszty reformy okazały się większe od prognozowanych, a wysokość 

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=233&w=pomieszczeń&s=1009
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subwencji oświatowej nie zwiększyła się proporcjonalnie do kosztów edukacji. W związku z 

powyższym,  podejmowane będą nadal działania racjonalizujące koszty oświaty, bez 

uszczuplenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Kontynuowane będą działania 

umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych, w szczególności środków unijnych, 

pozwalających na prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych i doposażanie placówek 

oświatowych w wyposażenie i sprzęt na najwyższym poziomie.  
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XVI. KULTURA 

 

Miejskie Centrum Kultury 

 

1. W ramach Miejskiego Centrum Kultury w 2018 roku działało 11 zespołów i kół 

zainteresowań, które zrzeszały 233 osób, w tym 56 osób dorosłych. 

2. Głównymi imprezami promującymi Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku, których 

organizatorem było Miejskie Centrum Kultury były: 

 Dni Nowego Miasta Lubawskiego – Szynaka Day, 

 Koncerty Tomasza Glanca organizowane w ramach XIV Międzynarodowego 

Festiwalu Muzycznego, 

 Nowomiejska Biesiada Kasztelańska, 

 Uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Miejskiego Centrum Kultury – 

Manufaktura Zawodów Dawnych, 

 Koncert zespołu kameralnego Pro Musica Antiqa z okazji otwarcia budynku 

Miejskiego Centrum Kultury po rewitalizacji, 

 Sylwester 2017/2018, 

 Koncert w nowomiejskiej Bazylice chóru Cantamus oraz chóru Belcanto z Rypina, 

Canto Grazioso z Brodnicy, Dolce caro z ZSPiM z Nowego Miasta Lubawskiego, 

 w sezonie letnim kontynuowano organizację niedzielnych koncertów promujących 

rodzimych artystów pn. „Muzyczne Niedziele w Ogrodzie Róż” (zorganizowano 7 

koncertów), 

 w ramach galerii „Przestrzeń Gruzownia” zorganizowano wystawy: 

 „Świeże, bo wiosenne” -  prezentacja twórczości lokalnych artystów, 

 „Z archiwum NDK. Budujemy ojczyznę zasobną i kulturalną” z okazji otwarcia 

zrewitalizowanego budynku Miejskiego Centrum Kultury, 

 „Kobieta” – wystawa fotografii autorstwa Anny Ziętek, 

 „Nowe Ciepło: Ciężka Ziemia” – wystawa fotografii i nie tylko, 

przedstawiająca dawne i współczesne budownictwo wiejskie, które zaświadcza 

o historii naszego regionu. 
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3. W roku 2018 dzieci i młodzież należące do kół i zespołów zainteresowań działających w 

Miejskim Centrum Kultury uczestniczyły w wielu festiwalach i konkursach o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym między innymi w: 

 udział 9 członków Mini Studia Piosenki w XXIV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej w Kowalewie Pomorskim – 28 kwietnia 2018 roku 

(zajęcie I miejsca w kategorii do 8 lat, II miejsca w kategorii solista od 9 do 12 lat 

oraz II miejsca w kategorii powyżej 12 lat),   

 udział  10 członków Mini Studia Piosenki w XII Festiwalu Młodych Talentów w 

Miłomłynie – 26 maja 2018 roku (zajęcie I i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia), 

 Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej „Śpiewajmy Panu” w Lasecznie -  27 maja 

2018 roku (zajęcie I miejsca w  kategorii solista), 

 XV Wojewódzki Konkurs Wokalny „Talent 2018” w Pasłęku – 8 czerwca 2018 

roku (zajęcie I miejsca), 

 XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Credo – 2018” w Chojnicach – 8 

czerwca 2018 roku (zajęcie I miejsca), 

 udział w IX Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Mazurski Słowik” Korsze 2018 

 udział 3 członków Mini Studia Piosenki w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 

Religijnej Sakrasong w Wąbrzeźnie – 19 października 2018 roku, 

 udział 4 członków Mini Studia Piosenki w XXII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni  

i Piosenki Religijnej – Kowalewo Pomorskie – 27 października 2018 roku (zajęcie 

III miejsca w kategorii do 12 lat), 

 udział 2 członków Mini Studia Piosenki w VII Rejonowym Festiwalu Piosenki 

Polskiej : „Wyśpiewać wolność” w Lasecznie – 8 listopada 2018 roku (zajęcie I 

miejsca w kategorii klas IV-VI), 

 udział członków koła plastycznego w konkursie „Mój dom, moja wioska – 

najukochańsza Ojczyzna Polska” – Laseczno – 8 listopada 2018 roku (zajęcie I 

miejsca w kategorii klas I-III), 

 III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polska Muzyka. 

Lata 60, 70, 80” im. Grażyny Świtały w Szczytnie – 1 grudnia 2018 roku (zajęcie III 

miejsca w kategorii 12-15 lat), 

 XIX Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy maleńkiemu” – 18 

grudnia 2018 roku (zajęcie III miejsca), 

 udział Orkiestry Dętej podczas IX Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku. 
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4. W 2018 roku Burmistrz przyznał nagrody za działalność artystyczną na rzecz miasta,  

w tym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
3
. 

5. W wyniku rewitalizacji budynku Miejskiego Centrum Kultury powstała Manufaktura 

Zawodów Dawnych, która została wyposażona w nowe meble i sprzęt.  

- meble biurowe, meble do pracowni plastycznej, do sali muzycznej, do klas dla 

instrumentalistów zasponsorował zakład Szynaka Meble z Nowego Miasta 

Lubawskiego, 

- meble tapicerowane (fotele, kanapy, pufy) zasponsorowała Firma Libro z Lubawy, 

- renowację fortepianu częściowo zasponsorowało Lubawskie Przedsiębiorstwo 

Budowlane. 

Po wprowadzeniu się Miejskiego Centrum Kultury do zrewitalizowanego budynku, 

przed tą Instytucją postawione zostały nowe zadania. Dotyczą one zwłaszcza 

zaktywizowania działalności i wprowadzenia atrakcyjnych form spędzania czasu 

zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej 

 

1. Czytelnictwo: 

 w 2018 roku w bibliotece zostało zarejestrowanych 2521 czytelników. Placówka 

odnotowała ponad 40.000 wypożyczeń. Wskaźnik zakupu książek w 2018 r. 

wyniósł 12 woluminów na 100 mieszkańców. 

  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet I „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” biblioteka otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 8.530,00 zł, 

 Do biblioteki zapisało się 27 trzylatków w ramach projektu „Mała Książka – Wielki 

Człowiek” realizowanego przez Instytut Książki.  

2. Użytkownicy 

 nowomiejska biblioteka tworzy przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym 

wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z 

                                                           
3uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz jej wysokość 
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różnych środowisk. Są to osoby wypożyczające książki, uczestnicy warsztatów i 

lekcji bibliotecznych, 

 czytelnicy biblioteki mogli korzystać z 1.741 elektronicznych wersji publikacji, 

udostępnionych przez wydawnictwo PWN w ramach Projektu „I-buki dla bibliotek” 

 w 2018 roku organizowano wiele bibliotecznych spotkań i imprez, w tym: m.in 5 

spotkań autorskich, 6 pogadanek, 26 spotkań DKK, 9 lekcji bibliotecznych,  

warsztaty, wielkanocne i bożonarodzeniowe, 7 wystaw, Narodowe Czytanie.  

 organizowano również imprezy dla dzieci, w tym: „Artystyczne Walentynki”, „Noc 

w bibliotece”, atrakcje dla dzieci podczas Dnia Dziecka, zajęcia podczas ferii 

zimowych oraz wakacji szkolnych, „Wieczór Andrzejkowy”, „Tydzień Czytania 

Dzieciom”,  

 w Pracowni Regionalnej odbywały się zajęcia komputerowe w ramach projektu  

„E-kompetencje bez barier”, zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz spotkania 

organizowane dla mieszkańców miasta. 

 w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w bibliotece 

odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami miasta. 

 

Na terenie miasta, jednostki organizacyjne i instytucje kultury podległe Burmistrzowi, 

organizują wiele wydarzeń kulturalnych: uroczystości patriotycznych, przeglądów, 

konkursów i spotkań integrujących społeczność lokalną. W większości tych imprez Burmistrz 

uczestniczy osobiście lub deleguje podległych pracowników Urzędu. Burmistrz  wspiera 

także w tym zakresie organizacje pozarządowe poprzez pomoc organizacyjną i finansową. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz mieszkańców i partycypacji społecznej  

w obszarze szeroko rozumianej kultury będzie kontynuowana. 
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XVII.  SPORT 

 

1. W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracował z wieloma 

organizacjami pozarządowymi, w tym z klubami sportowymi,  federacjami 

związkowymi, z Uniwersytetem III Wieku itp., 

 

2. Akcje i imprezy okolicznościowe organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji: 

  „Spotkanie z Koreą” rywalizacje rekreacyjne, konkursy , poznawanie koreańskiej 

kultury (31.01.2018 r.), 

 MOSIR CUP turniej tenisa ziemnego dla dorosłych (17.02.2018 r.), 

 „Nowe Miasto Cup” halowy turniej piłki nożnej dziewcząt (03.03.2018 r.), 

 „Sprawny Maluch”- aktywne formy spędzania czasu przez najmłodszych 

(11.04.2018 r.), 

 „Tour de Nowe Miasto” – popularyzacja kolarstwa wśród dzieci jako spędzania 

czasu na sportowo (22.04.2018 r.), 

 „Wyścig na hulajnogach” dla dzieci (02.05.2018 r.), 

 „Ruch to zdrowie” - propagowanie nordic-walking jako zdrowego stylu życia 

(27.05.2018 r.), 

 „Mini Mundial 2018” – turniej piłki nożnej chłopców (09.06.2018 r.), 

 „Bezpieczne wakacje” – propagowanie bezpiecznych i aktywnych form spędzania 

czasu w okresie letnim (21.06.2018 r.), 

 „Sportowe Lato  z MOSiR”: 

- ”Turniej badmintona” (12.07.2018 r.), 

- ”Turniej ringo” (19.07.2018 r.), 

- ”Przygoda z piłką” (02.08.2018 r.), 

- ”Baw się razem z nami” (09.08.2018 r.) 

 „Turniej tenisa ziemnego MOSiR OPEN 2018” (14.07.2018 r.), 

 „Zawody Latawcowe” (29.09.2018 r.), 

 „XIV Halowe Mistrzostwa Scrabblistów” w piłkę nożną (6-7.10.2018 r.), 

 „Ruch to zdrowie i o to chodzi”– nordic-walking dla wszystkich (07.10.2018 r.), 

 „Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Rocznik 2010 i 2011 o 

Puchar Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego” (13.10.2018 r.), 
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 „Wyżej, szybciej, dalej” Halowe zawody lekkoatletyczne dla dzieci (20.10.2018r.), 

 „49. Bieg Niepodległości Memoriał im. Franciszka Piaseckiego (11.11.2018r.), 

 „Mikołajkowy turniej szachowy” – popularyzacja szachów wśród dzieci i 

młodzieży oraz integracja środowiska młodych szachistów (wraz z SP1) 

(24.11.2018 r.), 

 Nowomiejska Liga Halowej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Stępnia 2018/2019. 

 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracował z placówkami oświatowymi, 

Miejskim Centrum Kultury, Referatem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 

oraz Klubem Sportowym w zakresie Dni Nowego Miasto Lubawskiego oraz Biesiady 

Nowomiejskiej.  

 

4. Obiekty sportowe służyły do organizacji i przeprowadzania obozów sportowych podczas 

trwania ferii zimowych i wakacji. 

 

5. Dla podniesienia jakości pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nieustannie 

przeprowadzał modernizację, remonty i zakupy. W 2018 roku wykonano następujące 

prace: 

 prace remontowe oraz budowa węzła cieplnego, 

 wyposażenie sauny, 

 montaż rolet w biurach, 

 remont siłowni, 

 zakup notebooka do księgowości oraz zestawu komputerowego do sekretariatu, 

 zakup zmywarki, 

 naprawa pompy i systemu nawadniania, 

 zakup metalowej szafy biurowej, 

 zakup programu hotelowego CHART oraz zestawu komputerowego wraz z drukarką.  
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XVIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVI/230/2017 z dnia 21 

listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018r. Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencyjności, jawności, równości szans.  

 

1. Zgodnie z programem współpracy, zabezpieczone w budżecie miasta środki dla 

organizacji pozarządowych rozdysponowane zostały w ramach otwartych konkursów 

ofert. Organizacje pozarządowe nie skorzystały z prawa uczestnictwa w komisjach 

konkursowych. 

2. W wyniku przeprowadzonych konkursów zawarto 23 umów, na łączną kwotę 317.900 zł. 

3. Rozstrzygnięcie konkursów na wykonanie zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe: 

3.1 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja imprez, konferencji, 

spotkań dla mieszkańców miasta.  

Na realizację zadania zaplanowano 22.000 zł, rozdysponowano 22.000 zł.: 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3.000 zł, 

 UKS SOKÓŁ  - 3.000 zł, 

 Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania –1.000 zł, 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500 zł, 

 ZHP, Hufiec Nowe Miasto Lubawskie – 5.000 zł, 

 Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski – 2.000 zł, 

 Polski Związek Niewidomych – 2.000 zł, 

 Stowarzyszenie Błękitna Mila – 1.000 zł, 

 Stowarzyszenie Amazonki – 500 zł, 

 MUKS Olimpia – 4.000 zł. 

3.2 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja zajęć dla osób w wieku 

emerytalnym.  

Na realizację zadania zaplanowano 18.000 zł, rozdysponowano 18.000 zł.: 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku –18.000 zł. 
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3.3 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Na realizację zadania zaplanowano 150.000 zł, rozdysponowano 150.000 zł.: 

 UKS ISKRA – 4.000 zł, 

 MUKS OLIMPIA – 18.000 zł, 

 UKS SOKÓŁ –15.000 zł, 

 KS Finishparkiet Drwęca (PN) – 90.000 zł, 

 KS Finishparkiet Drwęca (LA) – 23.000 zł. 

3.4 Promocja i profilaktyka zdrowotna.  

Na realizację zadania zaplanowano 2.900  zł, rozdysponowano  2.900 zł.: 

 PCK (pierwsza pomoc) –1.100 zł, 

 PCK (edukacja zdrowotna, przeciwdziałanie AIDS) - 800 zł, 

 PCK (krwiodawstwo) – 1.000 zł 

3.5 Rozwój sportu – piłka nożna. 

Na realizację zadania zaplanowano 80.000 zł, rozdysponowano 80.000 zł.: 

 KS Finishparkiet Drwęca - 80.000 zł 

3.6 Rozwój sportu – sporty samochodowe.  

Na realizację zadania zaplanowano 16.000 zł, rozdysponowano 16.000 zł.: 

 Automobilklub Nowomiejski - 16.000 zł. 

3.7 Upowszechnianie sportu organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem 

profilaktycznym. 

Na realizację zadania zaplanowano 44.000 zł, rozdysponowano 29.000 zł.: 

 Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł, 

 UKS ISKRA – 7.000 zł, 

 MUKS Olimpia – 7.000 zł. 

4. Pozostałe działania na rzecz organizacji pozarządowych.  

 wzajemne informowanie o podejmowanych działaniach oraz współorganizacja imprez 

w zakresie kultury, sportu, polityki senioralnej, w tym obchodów Światowego Dnia 

Osób Starszych, 

 wsparcie merytoryczne organizacji, w tym pomoc przy wnioskowaniu o środki 

zewnętrzne, sprawozdawczości oraz zgłaszaniu zmian w rejestrach, 

 wsparcie lokalowe poprzez udostępnianie pomieszczenia dla organizacji 

pozarządowych w Miejskiej Bibliotece Miejskiej, 
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 udział w spotkaniach, imprezach i konferencjach organizowanych przez sektor 

pozarządowy, 

  stała współpraca z Miejską Radą Seniorów.  

 

W ostatnich latach w mieście podjęto szereg działań w zakresie polityki senioralnej – 

wdrożono kopertę życia, system teleopieki, ogólnopolską kartę seniora oraz w ostatnim 

czasie, dzięki podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Województwa, warmińsko-mazurską 

kartę seniora. Nawiązano współpracę ze środowiskami seniorskimi (również z zagranicy), a w 

szczególności zabezpieczono środki na funkcjonowanie tych organizacji. Działania te będą 

kontynuowane i rozbudowywane o kolejne elementy m.in. jeszcze w 2019 roku utworzone 

zostaną 2 kluby seniora dla 160 uczestników. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne. 
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XIX. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE I ROBOTY PUBLICZNE 

 

1. Gminy jako samorządy mają możliwość organizacji prac społecznie użytecznych, 

związanych z promocją zatrudnienia oraz aktywizacją osób bezrobotnych. 

Przedsięwzięcie to zostało ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale 

bezrobotne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, które nie posiadały 

prawa do zasiłku i od dłuższego czasu korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej. 

 

2. Zestawienie danych liczbowych dot. prac społecznie użytecznych i robót publicznych 

1) średniomiesięczna liczba osób, wykonujących prace społecznie użyteczne – 10, 

2) środki z budżetu Gminy Miejskiej na realizację prac społecznie użytecznych – 

9.866,90 zł, 

3) wysokość refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 14.800,35 zł, 

4) łącznie ilość środków przeznaczonych na prace społecznie użyteczne – 24.667,25 zł. 

5) na roboty publiczne pozyskane zostało dofinansowanie w kwocie 14 800,83 zł na 3 

osoby bezrobotne. 

3.   Z zadowoleniem trzeba odnotować dobrą współpracę z Urzędem Pracy w zakresie 

prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Tu warto zaznaczyć że rzeczywiste 

bezrobocie na koniec 2018 roku w Nowym Mieście Lubawskim wynosiło niespełna 

4%, a przypomnijmy jeszcze w 2011 roku sięgało 25%. 
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XX.  POMOC SPOŁECZNA 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku realizował zadania określone ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wynikające z innych ustaw, w tym: 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 o świadczeniach rodzinnych, 

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

 o dodatkach mieszkaniowych, 

 prawo energetyczne, 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, 

 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

 o Karcie Dużej Rodziny. 

    

2.  Forma pomocy na świadczenia realizowane w ramach zadań własnych z pomocy 

społecznej.  

 
Lp. Forma pomocy Liczna 

osób, 

którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Kwota Liczba 
świadczeń 

1. Schronienie 

 

5 5 7 23.970,00 522 

2. Posiłek w szkole 214 113 455 86.660,00 25 075 

 

 
środki własne gminy 31.950,00 

dotacja z budżetu państwa 54.710,00 

3. Posiłek dla osób dorosłych 0 0 0 0 0 

4. Zasiłek celowy - program 

"Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" 

296 289 583 98.850,00 1 902 

środki własne gminy 5.152,00 

dotacja z budżetu państwa 93.698,00 

5. Pogrzeb 0 0 0 0 0 

6. Zdarzenie losowe 1 1 3 3.000,00 1 

7. Zasiłki celowe,  

z tego: 

250 246 470 45.000,00 720 

Specjalne zasiłki celowe 36 36 60 7.476,00 48 

8. Zasiłki okresowe EFS 26 - - 47.004,00 - 

środki własne gminy  0 

dotacja z budżetu państwa 47.004,00 

9. Odpłatność gminy za pobyt 

w domach pomocy 

21 21 21 443.818,80 198 
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Lp. Forma pomocy Liczna 
osób, 

którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Kwota Liczba 
świadczeń 

społecznej: 

z uwzględnieniem 

odpłatności osób 

zobowiązanych do 

wnoszenia odpłatności 

20 20 20 432.138,00  192 

10. Zasiłek okresowy: 227 223 490 431.078,49 1 428 

środki własne gminy  0 

dotacja z budżetu państwa 431.078,49 

11. Zasiłek stały: 119 118 147 605.754,19 1 197 

środki własne gminy 0 

dotacja z budżetu państwa 605.754,19 

12. Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne: 

114 - - 52.380,15 1 153 

środki własne gminy 0 

dotacja z budżetu państwa 52.380,15 

 

3. Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się o świadczenia  

z pomocy społecznej 

 
Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba osób w 
gospodarstwie 

domowym 

Ubóstwo 312 637 

Bezdomność 8 8 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 80 356 

Bezrobocie 189 443 

Niepełnosprawność 271 446 

Długotrwała lub ciężka choroba 181 312 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w 

tym: 

17 68 

- rodziny niepełne 5 16 

- rodziny wielodzietne 2 7 

Przemoc w rodzinie 66 201 

Alkoholizm 33 36 

Narkomania 4 4 

Trudności po opuszczeniu zakładu karnego 9 9 

Zdarzenia losowe 1 3 

Sytuacja kryzysowa 67 204 
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4. Ilość osób korzystających z usług opiekuńczych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych 

przez osoby korzystające ze świadczeń oraz kosztów ponoszonych przez Gminę Miejską 

 
Lp.  Forma pomocy 

 
Liczba 
osób, 

którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
świadczeń 

1. 
 

Usługi opiekuńcze w tym: 82 81 90 363 045,19 16 728 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

0 0 0 0 0 

Kwota wniesionej 

odpłatności przez  

świadczeniobiorców  

  69 460,62  

Całkowity koszt realizacji 

usług w ramach zadań 

własnych gminy 

 293 584,57  

2. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami 

18 17 32 277 380,63 7 630 

Kwota wniesionej 

odpłatności przez  

świadczeniobiorców 

 11 944,99  

Środki własne gminy 

 

 0  

 

5. Praca socjalna  

1) Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga profesjonalnego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin. Zawód ten 

wymaga również odporności psychicznej, umiejętności działania w sytuacjach 

trudnych. Osoby do których dociera pracownik socjalny często są sfrustrowane, 

bezradne i rozgoryczone lub prezentują wyłącznie postawę roszczeniową. 

Podstawowych zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznawanie potrzeb osób  

i rodzin poprzez wywiad środowiskowy, którego cele jest ustalenie sytuacji 

materialnej, rodzinnej oraz prowadzenie działań zmierzających do sytuacji, w której 

osoby te nie będą wymagały zewnętrznego wsparcia.  

2) Liczba rodzin i osób objętych pracą socjalną 

Forma pomocy Liczba rodzin Liczba osób  
w rodzinach 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej, w tym: 281 636 

- wyłącznie w ramach pracy socjalnej 91 222 

- praca socjalna oparta o kontrakt socjalny 55 55 

- praca socjalna oparta o projekt socjalny 36 36 
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3) Efekty pracy socjalnej 

Rozwiązanie lub złagodzenie konfliktów w rodzinie 66 

Podjęcie pracy 25 

Uregulowanie spraw mieszkaniowych 6 

Uzyskanie przysługujących świadczeń z innych źródeł niż 

pomoc społeczna 

26 

Uzyskanie alimentów 5 

Podjęcie leczenia odwykowego 10 

 

6. Asystenci rodziny 

1) Praca asystenta rodziny koncentrowała się głównie na: 

- pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, 

- wzmacnianie kompetencji rodziców, 

- pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, 

- pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 

- pomocy w poszukiwaniu pracy, 

- pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, 

- doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

- pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, 

- pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości w 

otoczeniu. 

2) Realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia asystentów rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej   

 Liczba dzieci Koszty ponoszone przez Gminę 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

1 5 000,85 

Rodziny zastępcze  9 27 020,40 

 

 

 

Rodziny objęte pracą asystenta rodziny 25 

Rodziny u których wystąpił problem alkoholowy 6 

Rodziny objęte nadzorem kuratora 9 

Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  22 

Rodziny u których występuje problem bezrobocia  18 

Rodziny u których występuje niepełnosprawność 14 

Rodziny starające się o powrót dziecka do domu 1 

Ilość dzieci, które powróciły do rodziny biologicznej 0 
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8. Realizacja założeń wynikający z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

2) Wypłata świadczeń rodzinnych w 2018 roku  

Lp. Rodzaj świadczenia 

 

Kwota świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne: 

 

1 037 679, 33 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

 - z tytułu urodzenia dziecka 54 145,11 

 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu    

   wychowawczego 

86 816,56 

 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 62 079,06 

 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 140 100,05 

 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 68 927,68 

 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 50 846,30 

 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd 37 537,59 

 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 7 446,58 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 1 231 045,00 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 1 080 653,00 

4. Zasiłek dla opiekuna 119 654,00 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 93 513,00 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 96 000,00 

Do grudnia 2018 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1220 osób. 

 

9. Fundusz Alimentacyjny 

1) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych 

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Na podstawie przepisów ww. ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób 

uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność 

egzekucji. Warunków przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest 

spełnienie kryteriów ustawowych, w tym m.in. kryterium dochodowego. 

2) W 2018 roku z funduszu alimentacyjnego korzystały 73 rodziny i obejmował on 133 

dzieci. Łączna kwota wydatków na fundusz alimentacyjny wyniosła 552.635,00 zł. 

3) Postępowanie wobec dłużników 

liczba dłużników 

 

59 

kwota zaległości na koniec 2018 roku 

 

4 060 932,00 

kwota odzyskanych należności w 2018 roku 214 186,30 

przekazanie do komorników wykazu podjętych działań wobec 

dłużników 

30 
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10. Dodatki mieszkaniowe  

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. Wypłata dodatku 

mieszkaniowego jest zadaniem własnym Gminy. Ich system został wprowadzony ustawą 

z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych o dodatkach mieszkaniowych. Od 

2002 roku obowiązuje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.  

 

skierowanie do komorników sądowych wniosków o przyłączenie do 

egzekucji 

101 

wezwanie dłużników do przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 

 

54 

przeprowadzono wywiady alimentacyjne 

 

28 

odebrano oświadczenia majątkowe 

 

28 

przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużników 

8 

przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

do wydania decyzji o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

16 

decyzje uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

8 

zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP 

 

3 

skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy 

 

1 

skierowano do prokuratora wniosku o ściganie za przestępstwo 

(niealimentacja) 

108 

- umorzyła postepowanie wobec . dłużników 

 

10 

-odmówiła wszczęcia postępowania wobec . dłużników 

 

10 

zawiesiła postępowanie wobec dłużników 

 

5 

przekazano informacje do dłużników o przyznanym świadczeniu FA  

 

91 

liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań 

dłużników 

230 

ilość wydanych decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym: 146 

decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy  139 

decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego 7 

decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego 0 

decyzje o wygaśnięciu przyznania dodatku mieszkaniowego 7 

kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 118 159,62 zł 
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11. Dodatki energetyczne  

Dodatek energetyczny przysługuje osobie o statusie „odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej”. Odbiorcą wrażliwym jest  osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy  

i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania 

energii. Dodatek energetyczny jest wypłacany na podstawie ustawy z dnia  10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne i jest zadaniem zleconym w całości finansowanym przez 

budżet państwa. 

 

 

 

 

 

12. Świadczenia wychowawcze  

1) Świadczenie wychowawcze wypłacane jest zgodnie z zasadami określonym w ustawie 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obsługę programu 

500+ realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie zarządzenia 

21/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego.  

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku wypłacił 14.387 świadczeń 

wychowawczych, w tym 254 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. Odmówiono przyznania świadczeń dla 42 rodzin. Łącznie świadczenia 

pobierało 906 rodzin na 1378 dzieci.  

3) Na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano 7.160.730,56 zł, w tym w 

ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydatkowano 126.420,00 

zł. Wydatki związane z obsługą programu „500+” wyniosły 107.400,35 zł. Całkowity 

koszt związany z wypłatą świadczenia wychowawczego w 2018 roku wyniósł 

7.268.130,91 zł       

 

13. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

1) Stypendium szkolne jest wypłacane na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się 

ilość wydanych decyzji w sprawie dodatków energetycznych, w tym: 25 

decyzje przyznające dodatek energetyczny 25 

decyzje odmawiające przyznanie dodatku energetycznego 0 

decyzje o wygaśnięciu przyznania dodatku energetycznego 0 

kwota wypłaconych dodatków energetycznych 1 429,91zł 
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w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 

w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w 

2018 roku rozpatrzył 59 wniosków o stypendium szkolne. Wydano 52 decyzje 

administracyjne przyznające i 7 decyzji odmawiających prawa do świadczenia. 

Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat stypendiów na łączną kwotę 107.900,00 zł. 

Ze środków gminy wydatkowano 21.580,00 zł, z dotacji celowej – 86.320,00 zł. Ze 

wsparcia w formie stypendium szkolnego w 2018 r. skorzystało 88 rodzin (152 

uczniów). 

 

14. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych dla osób 

nieubezpieczonych 

 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku prowadził również postępowania 

w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. Decyzje o objęciu prawem do 

ww. świadczenia wydawane były na wniosek osoby nieubezpieczonej na okres do 90 

dni i poprzedzone zostały przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.  

2)   w roku 2018 w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych wydano 9 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia 

zdrowotnego. Koszt wydania jednej decyzji wynosił 29,00 zł. Koszt zadania wyniósł 

261,00 zł. 

 

15. Kontynuacja prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny 

1)  od 1 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie powierzyła 

Miejskiemu Ośrodku Pomocy Społecznej realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej związanego z prowadzeniem postępowania w sprawach Karty 

Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karie Dużej Rodziny, 

2)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku wydał 84 karty dla 17 rodzin tj. 33 

opiekunom i 51 dzieciom. 
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16. Program rządowy „Dobry Start” 

1) Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Gmina 

Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku realizowała Program „Dobry start”.  

2) Na wypłatę świadczeń wydatkowano ogółem 394.200,00 zł. Koszt obsługi zadania 

wyniósł 13.190,00 zł. Łącznie na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 

407.390,00 zł.  

3) Świadczenie pobrało 915 rodzin na 1.314 dzieci. Wypłacono 1315 świadczeń, w tym  

2 świadczenia w ramach opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Przyjęto 961 

wniosków, z czego rozpatrzono 926 wniosków (35 przekazano wg właściwości). W 

sprawie świadczenia „Dobry start” wydano 5 decyzji odmownych.  

17. Świadczenia „Za życiem” 

W ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”, w 2018 roku wypłacono jedno świadczenie w wysokości 4000 zł. Koszt obsługi 

zadania wyniósł 120,00 zł.  

18. Inne świadczenia 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

38 - 34 485,78 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

 

69 - 201 288,33 

 

19. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W celu realizacji zadań określony  

ww. ustawie oraz w oparciu o uchwałę nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzeniem Burmistrza został 

powołany Zespół Interdyscyplinarny.  

W 2018 roku poniesiono wydatki ze środków własnych gminy związane z obsługą 

organizacyjno-techniczną przedmiotowego Zespołu w wysokości 19.335,24 zł. 
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20. Realizacja budżetu 

 

Wydatki według źródeł finansowania: 

Plan 2018 r. 

 

17 491 657,41 zł 

Wydatki 2018 r., z tego: 17 215 509,92 zł 

środki własne 1 952 793,93 zł 

dotacje 15 262 715,99 zł 

 

21. Realizacja projektów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych 

 

1) Projekt „Aktywność szansą na rozwój” 

 kwota i źródło dotacji: 266.351,45 zł (łączny koszt projektu realizowanego  

w latach 2018-2019 wraz z udziałem własnym gminy – 608.707,15 zł), 

 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, 

 beneficjentami jest 36 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 w ramach projektu organizowane były m.in. są kursy i staże zawodowe  

u lokalnych pracodawców. 

 

2) Projekt „Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich właściwą ścieżką rozwoju 

zawodowego” 

 kwota i źródło dotacji: 26.000,00 zł (łączny koszt projektu realizowanego w latach 

2014-2020 wraz z udziałem własnym gminy – 74.286,60 zł.  

 w ramach projektu zatrudnione zostały 2 osoby z rodzin romskich.  

 

Reasumując, niniejszy raport zawiera dane o stanie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie za 2018 rok, o których Wysoka Rada w trakcie minionego roku 

informowana była przez Burmistrza na bieżąco, zarówno w sprawozdaniach jaki w 

składanych na sesjach informacjach z mojej działalności. 

 

 

         

 


