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I. WPROWADZENIE 

 

 

 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado ! 

 

Przedkładam Państwu Raport o Stanie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 

2020 rok wraz z informacją o podejmowanych działaniach przez Burmistrza. 

Raport został opracowany zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). 

W raporcie przedstawione zostały działania, podejmowane w minionym roku, przez 

Burmistrza i podległe jednostki organizacyjne Gminy, wynikające zarówno z uchwał 

Rady Miejskiej jak i stosownych ustaw oraz zadań zleconych przez administrację 

rządową, a także na skutek realizacji misji przypisanej samorządowi lokalnemu. 

Zagadnienia ujęte w raporcie są też odzwierciedleniem tzw. oddolnej polityki 

samorządowej. 

Poprzez zaprezentowanie Państwu przedsięwzięć i podjętych działań na rzecz rozwoju 

miasta i nowomiejskiej społeczności, pragnę zwrócić uwagę, że realizowane zadania 

wynikające z wieloletniej polityki prorozwojowej już teraz są zauważane i odczuwane 

przez mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. 

Dla  realizacji przedstawionych zadań i kierunków rozwoju, fundamentalne znaczenie 

ma dobra, merytoryczna współpraca z Radą Miejską, której efektem jest ciągły rozwój 

naszego miasta. Dzięki konstruktywnej wspólnej pracy, w pełni możemy realizować 

określone kierunki rozwoju Nowego Miasta Lubawskiego, tak by zaspokajać potrzeby  

i oczekiwania mieszkańców, w szczególności  poprawiać warunki życia w naszym 

mieście.              
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II. SPRAWY ORGANIZACYJNE I OBYWATELSKIE 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE  

1. Do sekretariatu Burmistrza w 2020 roku wpłynęło 10.051 pism, w tym 1297 pism zostało 

przekazanych z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP2.  

W 2020 roku zauważalny był wyraźny wzrost komunikacji elektronicznej w relacji 

„klient – urząd”, na który niewątpliwie wpływ miało wprowadzenie obostrzeń 

sanitarnych w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju.     

 

2. W chwilą ogłoszenia stanu epidemii, Burmistrz będąc kierownikiem Urzędu1, mając na 

uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, wprowadził szereg działań 

mających na celu zachowanie reżimu sanitarnego, w tym: 

− wprowadził 24. godzinną kwarantannę dokumentów wpływających do Urzędu, 

− przeprowadził szkolenia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w reżimie sanitarnym 

(szkolenia w małych grupach), 

− wyposażył stanowiska pracy w maseczki ochronne, środki dezynfekujące, 

jednorazowe rękawiczki ochronne oraz osłony z pleksi, 

− wprowadził system pracy zdalnej oraz pracy rotacyjnej dla pracowników 

administracyjnych, 

− podjął wzmożoną akcję informacyjną kierowaną do mieszkańców (ulotki i plakaty, 

strona internetowa, profil na facebooku) o podejmowanych działaniach urzędu  

w związku z epidemią,   

− ograniczył bezpośredni dostęp do pracowników poprzez zamknięcie drzwi 

wejściowych do budynku Urzędu i otwieranie ich przez wyznaczonego pracownika 

obsługującego i umożliwiającego kontakt z pracownikiem merytorycznym w holu 

budynku, 

 

3. W wyniki wprowadzonych procedur, przez cały okres trwania epidemii zapewniono 

ciągłość pracy i nie wystąpiła konieczność całkowitego zawieszenia działalności, jak to 

miało miejsce w wielu samorządach. Wszystkie sprawy mieszkańców realizowane były 

na bieżąco i bez zbędnej zwłoki. 

 
1 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
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4. Pod względem organizacji pracy w Urzędzie, okres epidemii wymagał podejmowania 

szeregu decyzji kadrowych związanych z objęciem części pracowników kwarantanną  

i izolacją domową, sprawowaniem opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem żłobka, 

przedszkola i szkół. Część zadań musiała być przekazywana innym pracownikom, celem 

zapewnienia realizacji wszystkich zadań z zakresu administracji publicznej. 

 

SPRAWY MELDUNKOWE 

1. Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej zameldowanych było (na pobyt 

stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce) 10.626 osób, w tym:  

➢ na pobyt stały – 10.126 mieszkańców, 

➢ na pobyt czasowy – 606 mieszkańców2, 

w tym: 

− 5.054 – mężczyzn, 

− 5.568 – kobiet. 

Z powyższych danych wynika, że wśród osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, większość stanowią kobiety (52%). 

 

2. W minionym roku na terenie Gminy Miejskiej: 

➢ zameldowało się łącznie 434 osób, z czego na: 

- pobyt stały: 207, 

- pobyt czasowy: 227. 

➢ wymeldowało się łącznie 62 osób, z czego z: 

− pobytu stałego: 56 osoby,  

− pobytu czasowego: 6 osoby. 

 

3. W 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej zanotowano: 

➢ urodzeń: 91 (w 2019 r. – 105), 

➢ zgonów: 123 (w 2019 r. – 118). 

 

4. Struktura wiekowa mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się 

następująco: 

➢ osoby w wieku przedprodukcyjnym – 2.032, 

 
2  powstała różnica wynika z tego, że są osoby z jednoczesnym pobytem stałym i czasowym 
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➢ osoby w wieku produkcyjnym – 6.200, 

➢ osoby w wieku poprodukcyjnym – 2.390, w tym: 

- kobiety pow. 60 roku życia – 1.634, 

- mężczyźni pow. 65 roku życia – 756. 

 

5. W roku 2020 wykonano 70 czynności związanych z obsługą cudzoziemców, w tym 50  

z nich dotyczyło zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.  

 

6. W zakresie funkcjonowania biura meldunkowego, na wniosek strony wszczęto  

9 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego, przy 

czym w ciągu roku wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania.  

Na wniosek strony wydano 146 zaświadczeń dot. obowiązku meldunkowego.  

Łącznie w 2020 r. wykonano 650 czynności meldunkowych. 

 

7. W roku 2020 do Urzędu Miejskiego wpłynęło 650 wniosków o wydanie dowodów 

osobistych.  

 

8. Dane dotyczące bazy PESEL i rejestru mieszkańców Gminy Miejskiej 

W 2020 r. nadano 23 numerów PESEL na wniosek, w tym 20 cudzoziemcom oraz  

3 obywatelom polskim zamieszkałym za granicą.  

Liczba udzielonych informacji na wniosek uprawnionych podmiotów z rejestru PESEL 

oraz rejestru mieszkańców - 141.  

 

9. Informacje związane z rejestrem i spisem wyborców 

W 2020 r. dopisano na wniosek 4 osoby do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie oraz w związku z obsługą wyborów do Parlamentu 

Europejskiego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wpisano na wniosek  

1 osobę do spisu wyborców. Wydano (na wniosek) 113 zaświadczeń o prawie do 

głosowania oraz sporządzono 8 aktów pełnomocnictwa. 

 

10. W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2020 roku zarejestrowano: 

➢ aktów urodzenia – 412, 

➢ aktów zgonów – 228. 
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11. W Urzędzie Stanu Cywilnego w roku minionym zarejestrowano 70 związków 

małżeńskich, w tym udzielono 45 ślubów konkordatowych (29 zawarte w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i 16 na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie). 

 

12. Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w 2020 roku wynosiła 3592.  

Liczba wpisanych na wniosek aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do 

polskich ksiąg stanu cywilnego w 2020 roku wyniosła 39 aktów. 

 

13. W roku minionym zmniejszyła się liczba udzielanych ślubów cywilnych. W 2020 r. 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim złożyło 25 par. 

 

14. W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego wydano 7 decyzji w sprawie zmiany imion  

i nazwisk.  

 

15. Liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa, zaświadczeń o stanie cywilnym, oświadczeń  

o uznaniu ojcostwa, oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa i innych, których można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego  

w 2020 roku wyniosła 408. 

 

16. Od 2015 r. tj. od powstania Bazy Usług Stanu Cywilnego archiwalne akty stanu 

cywilnego przenoszone są z ksiąg papierowych do rejestrów państwowych. W 2020 roku 

zmigrowano 3279 takich aktów. 

 

17. W 2020 roku podczas uroczystości zorganizowanych w gabinecie Burmistrza 

odznaczonych „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało 8 par małżeńskich. 

W 2020 roku Burmistrz odwiedził z życzeniami 2 jubilatów obchodzących 95 urodziny. 

Od marca 2020 r. tj. od czasu trwania pandemii zaprzestano organizowania uroczystości 

jubileuszowych. 
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18. W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, ilość czynności administracyjnych 

prowadzonych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim związanych z realizacją zadań  

z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego zmniejszyła się. 

 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim realizował swoje zadania bez 

przerwy. Załatwianie wszystkich spraw z zakresu stany cywilnego oraz spraw 

meldunkowych polegało na wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się i 

dokładnym omówieniu wnioskowanej sprawy. Podczas telefonicznej rejestracji starano 

się, żeby interesant przychodził do urzędu tylko raz, po odbiór przygotowanych 

dokumentów.  

  

W przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym, dokument był wprowadzany przez urzędnika do ogólnopolskiej Bazy 

Usług Stanu Cywilnego i wnioskodawca miał możliwość odbioru w urzędzie stanu 

cywilnego w miejscu swojego zamieszkania, bez niepotrzebnego przemieszczania się. 

Podobna zasada odnosiła się do składanych wniosków o akty stanu cywilnego znajdujące 

się poza Nowym Miastem Lubawskim, a dotyczące mieszkańców Gminy Miejskiej oraz 

gminy Nowe Miasto Lubawskie.  

  

Niestety od marca 2020 roku, ze względu na zbyt wysokie ryzyko zakażenia się 

koranawirusem, szczególnie osób starszych, w Urzędzie nie odbywały się uroczystości 

związane z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Podobnie Burmistrz 

nie spotykał się z jubilatami obchodzącym 95. oraz kolejne urodziny, lecz wysyłał kwiaty 

przez pocztę kwiatową. 

  

Drastycznie zmniejszyła się ilość zawieranych małżeństw, co było decyzją nowożeńców. 

Parom, które zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego w naszym Urzędzie 

udzielano ślubu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

obostrzeń. 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ I WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ    

 

1. W roku 2020 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podjęła 48 uchwał, w tym 21 

uchwały stanowiły akty prawa miejscowego obowiązujące 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. Projekty aktów prawa 

miejscowego w 2020 roku były przygotowane i wniesione pod obrady Rady Miejskiej  

z inicjatywy organu wykonawczego tj. Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Jeden  

z nich został wprowadzony do porządku obrad sesji w związku z wnioskiem złożonych 

przez radnego. 

 

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

z  zakresu administracji rządowej tj. organizacją wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. W wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości 

głosowania. Wybory odbyły się: w dniu 28 czerwca 2020 r. – pierwsze głosowanie   

i w dniu 11 lipca 2020 r. – ponowne głosowanie. Należy podkreślić, że  wybory 

przebiegały w warunkach reżimu sanitarnego wynikającego z ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii3, co stanowiło znaczne utrudnienie 

organizacyjne. Pomimo to zadania Burmistrza w zakresie zapewnienia obsługi  

i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych oraz 

związanych z organizacją i  przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy zostały 

wykonane prawidłowo. Podobnie przebiegała współpraca z urzędnikiem wyborczym 

działającym w naszej Gminie.  

 

4.  Biuro Rady prowadziło prace związane z  powołaniem składu osobowego Miejskiej 

Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim na II kadencję zgodnie z procedurą 

określoną w statucie Miejskiej Rady Seniorów. Ich rezultatem było podjęcie, przez Radę 

Miejską, uchwały w tej sprawie. 

 

 
3 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 491) 
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5. W Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie od 2012 roku funkcjonuje Młodzieżowa 

Rada Miasta, której działalność w 2020 roku była częściowo zawieszona z uwagi na 

ogłoszony stan epidemii.  

− w dniach od 19 do 21 lutego 2020 roku w ramach projektu SB YCGN - South Baltic 

− Youth Core Group Network, którego liderem jest Stowarzyszenie Gmin RP 

Euroregion Bałtyk, odbyła się wizyta studyjna u polskich partnerów projektu 

skupiającego się na partycypacji młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie 

lokalnym oraz perspektywie sieci współpracy młodzieżowych rad w regionie Morza 

Bałtyckiego, 

− młodzież z trzech miast szwedzkich: Hässleholm, Lund i Skads, litewskiego Telšiai  

oraz naukowcy z Uniwersytetu w Kłajpedzie i przedstawiciele Fundacji Civis Polonus 

z Warszawy odwiedzili Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie, Iławę i Gdynię. W wizycie 

studyjnej u polskich partnerów projektu udział brali również młodzieżowi radni z 

naszego miasta i pozostałych miast, 

− głównym celem tego wydarzenia była prezentacja polskich metod i działań w zakresie 

uczestnictwa obywatelskiego i wsparcia młodych obywateli, na przykładzie naszych 

samorządów i organizacji działających na rzecz młodzieży, 

− w Nowym Mieście Lubawskim spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego, gdzie przybyłych gości powitał Burmistrz Józef Blank i przedstawił 

najważniejsze informacje o naszym mieście, realizowanych i zrealizowanych 

inwestycjach oraz o wsparciu młodzieży w partycypacji obywatelskiej. 

 

6. Z związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wprowadzeniem reżimu sanitarnego, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 2020 roku zwołał siedem obrad sesji Rady Miejskiej 

(w 2019 r. - 12 obrad sesji Rady Miejskiej), podczas których podjęto czterdzieści osiem 

uchwał, w tym dwadzieścia jeden uchwał stanowiło prawo miejscowe  (w 2019 r. - 77 

uchwał, w tym 32 stanowiło prawo miejscowe). 

 

7. Na podstawie art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w ramach nadzoru nad działalnością gminy, Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski wydał trzy rozstrzygnięcia nadzorcze (w 2019 roku - 6 

rozstrzygnięć nadzorczych, w tym - 1 uchwałę podjęło Samorządowego Kolegium 

Odwoławcze w Olsztynie).      
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8. Prace Biura Rady w 2020 r.  w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej były znacznie utrudnione. Widoczne było to zwłaszcza przy 

organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na 

obowiązujące szczególne regulacje prawne. Zarówno przy przeprowadzaniu wyborów jak 

i odbywaniu posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji niezbędne było ścisłe przestrzeganie 

zasad reżimu sanitarnego. 

 

9. Współpraca Rady Miejskiej z Burmistrzem zapewniła realizację zadań w ramach 

zaplanowanego budżetu na 2020 rok oraz środków zewnętrznych pochodzących z UE  

i programów rządowych. Konstruktywna współpraca ponadto obejmowała  

w szczególności: 

− udział w konsultacjach planów inwestycyjnych, koncepcji nowego zagospodarowania 

terenów, rozwiązań projektowych itp., 

− wskazywanie potrzeb społecznych w zakresie rozwoju infrastruktury na terenie 

Gminy, 

− opiniowanie planów w zakresie obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób Gminy, 

− opiniowanie planowanych zmian w organizacji ruchu drogowego, 

− bieżące zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej na 

terenie Gminy. 

10. Zaangażowanie, przychylność i akceptacja Rady Miejskiej przekładała się bezpośrednio 

na realizację inwestycji na terenie miasta przez zewnętrznych inwestorów, w tym na 

rozbudowę sieci gazowniczej i ciepłowniczej, czy też zwiększenie zasobu 

mieszkaniowego i tworzenie dobrych warunków życia dla mieszkańców Gminy. 

 

11. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, Burmistrz nie miał możliwości kontytuowania 

corocznych cyklicznych spotkań z mieszkańcami w terenie (w 2019 roku odbyło się sześć 

spotkań w terenie). 
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12. Zestawienie ważniejszych projektów uchwał przygotowanych przez komórki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego. 

 

12.1 Projekty uchwał przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

1) przygotowanie obwieszczenie Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania: 

− podstawa prawna: art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461), 

− termin wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w Warmińsko-Mazurskim Dzienniku 

Urzędowym, 

− uzasadnienie: uwzględnienie zmian w uchwale Rady Miejskiej poprzez 

wprowadzenie tekstu jednolitego uchwały w związku ze zmianą kosztu 

roboczogodziny,    

2) przygotowanie obwieszczenie Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania: 

− podstawa prawna: art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1461), 

− termin wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w Warmińsko-Mazurskim Dzienniku 

Urzędowym, 

− uzasadnienie: uwzględnienie w uchwale Rady Miejskiej zmian wprowadzonych 

wyrokiem WSA w Olsztynie o sygn. akt II SA/OI 444/19,   

3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
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z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania: 

− podstawa prawna: art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. 1876 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Warmińsko-Mazurskim 

Dzienniku Urzędowym, 

− uzasadnienie: zmiana kosztu jednej godziny usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będących podstawą 

naliczania odpłatności za te usługi, 

4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu wspierania rodziny w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2023: 

− podstawa prawna: art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. poz. 821), 

− termin obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,  

− uzasadnienie: uchwalenie Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2023 było konieczne z uwagi na utratę mocy 

prawnej Programu wcześniejszego, 

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia wsparciem mieszkańców Gminy 

Nowe Miasto Lubawskie przez Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na 

zlecenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie:  

− podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 249), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały,  

− uzasadnienie: objęcie mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie wsparciem 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi „typ C” w Nowym Mieście Lubawskim. 

12.2 Projekty uchwał przygotowanych przez Referat Planowania i Inwestycji  

1) projekt uchwały o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego: 
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− podstawa prawna: art. 14 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: konieczność opracowania projektu planu dla części terenu miasta, 

dla której brak jest planu zagospodarowania,  

2)  projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania miasta Nowe Miasto Lubawskie 

− podstawa prawna: art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

741), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały,  

− uzasadnienie: konieczność opracowania projektu planu dla części terenu miasta, 

dla której brak jest planu zagospodarowania,  

3) projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu  

− podstawa prawna: art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: uregulowanie stanu prawnego nowo wybudowanej drogi (łącznika 

pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Kolejową),  

4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 

na odcinku Nowe Marzy (A1) – Ostróda (S7): 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały tj. 2 czerwca 2020 r.,  

− uzasadnienie: apel skierowany do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej 

wskazujący zasadność i oczekiwanie przyjęcia do realizacji budowy odcinka drogi 

ekspresowej S5 w wariancie przebiegającym przez teren Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie i Gminy Lubawa (Wariant 2 – zielony), 

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2020 zadania "Plac ofiar 

totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie 

terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną": 
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− podstawa prawna: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) oraz art. 216 ust.  

2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały,  

− uzasadnienie: środki finansowe w ramach udzielonej pomocy finansowej nie 

zostały przekazane na rzecz Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z uwagi 

na opóźnienie w realizacji zadania. 

12.3 Projekty uchwał przygotowane przez Referat Mienia Komunalnego i Ochrony                           

Środowiska 

1) projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2020  

z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie 

powietrza, polegające na wymianie  źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne  

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), w związku z art. 400a ust. 

1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 1396 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: określono zasady udzielania dotacji celowej w roku 2020 ze 

środków budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na 

ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,  

2) projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze 

zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Nowym Mieście Lubawskim, 
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− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: konieczność uchwalenia Regulamin zgodnie ze zmienionymi 

przepisami prawa,  

3) projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.65  

ze zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28 lutego 2030 r. z dotychczasowym dzierżawcą, 

4) projekt uchwały w sprawie nadania rondu w Nowym Mieście Lubawskim nazwy 

Rondo Niepodległości: 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: nadanie rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi krajowej nr 15 

nazwy Rondo Niepodległości z okazji 100. lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę,  

5) pochwała uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.: 

− podstawa prawna: art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 2277 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: przyjęcie całorocznego Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami   
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6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.713 ), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: zmiana § 14 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymał 

brzmienie „ 2. Stawki czynszu dla lokali użytkowych nie mogą być niższe niż 16,00 

zł za m2.”, 

7) projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiących  własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.713), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: zawarto sześć umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie,   

8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na 2020 rok:  

− podstawa prawna: art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: konieczność przyjęcia Programu z uwagi utratę ważności Programu 

z roku ubiegłego, 

9) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego 

składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu: 

− podstawa prawna: art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r.  

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),  
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− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: udzielono Gminie Kurzętnik z budżetu Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie na 2020 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

w kwocie 4 018,41 zł  z przeznaczeniem na realizację rocznego monitoringu 

poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu,  

10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 

w celu wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 12, art. 74 ust 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r.poz.713), art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.310 ze zm.) art. 216 ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2007 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miejską 

Nowe Miasto Lubawskie a Gminą Nowe Miasto Lubawskie celem wyznaczenia 

aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie, 

11) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z cmentarza 

komunalnego położonego przy ul. Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim:  

− podstawa prawna: art. 7 ust.1 pkt 13, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art.  

4 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: uchwalono regulamin korzystania z cmentarza komunalnego poł. 

przy ul. Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim, w tym stawki pobieranych 

opłat,   

12) projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie: 

− podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.713) oraz art. 37 ust. 4  ustawy 
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z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz.1999 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: zawarto dwie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie,   

13) projekt uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:  

− podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) art.18 ust. 

2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: określono górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych za 1m3 w wysokości 30,00 zł/m3 

14) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto 

Lubawskie: 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.310 

ze zm.),  

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: wyznaczono aglomerację Nowe Miasto Lubawskie o równoważnej 

liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 13 216,   obejmującej miasto Nowe 

Miasto Lubawskie oraz miejscowości: Mszanowo, Bratian i Pacołtowo w gminie 

Nowe Miasto Lubawskie, z oczyszczalnią ścieków w Nowym Mieście 

Lubawskim.  
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12.4 Projekty uchwał przygotowane przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

1) projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021: 

− podstawa prawna: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057), w związku  

z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały, 

− uzasadnienie: Program współpracy jest dokumentem programowym, określającym 

zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora 

pozarządowego. Relacje między organizacjami pozarządowymi a władzami 

samorządowymi, są uregulowane ustawowo. Przyjmowanie rocznych programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej 

jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). W prawie tym przewidziano 

bardzo szeroki zakres wzajemnych kontaktów, nazwanych współpracą. Organy 

administracji publicznej realizują zadania w określonym zakresie („czyli 

prowadzą działalność pożytku publicznego”) we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 326 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

− uzasadnienie: ustalenie wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości 
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opłaty za wyżywienie spowodowane było zakończeniem z dniem 31.12.2020 r. 

projektu pn. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim” RPWM.10.04.00-28-0023/18 realizowanego przez Gminę Miejską 

Nowe Miasto Lubawskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Od dnia 01.01.2021 r. Gmina musi utrzymać miejsca w żłobku  

z własnych środków.  

12.5 Projekty uchwał przygotowanych przez Referat Organizacyjnym 

1) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020, 

− podstawa prawna: art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 305), 

− termin wejścia w życie: obowiązywała przez cały 2020 rok z obowiązkiem 

przekazania środków do dnia 31 marca 2020 r. 

− uzasadnienie: celem podjęcia uchwały była ochrona interesów regionu Warmii  

i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na 

rzecz jego integracji ze strukturami Unii Europejskiej, wspieranie władz 

lokalnych i regionalnych poprzez pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli 

władz w Brukseli, pozyskiwanie partnerów programów unijnych prowadzonych 

przez instytucje w regionie czy wspomaganie samorządów w zakresie działań 

związanych z integracją europejską, 

 

2) projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim: 

- podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j.  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.), 

- termin wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozwiązanie Straży Miejskiej z 

dniem 31 grudnia 2020 r. (uzasadnienie projektu w rozdziale XII).   
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12.6 Projekty uchwał przygotowane przez Referat Podatków i Opłat 

1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) 

− termin wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2021 roku, 

− uzasadnienie: celem podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

było zwiększenie dochodów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

12.7 Projekty uchwał przygotowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi 

Rady 

1) projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w 

Nowym Mieście Lubawskim: 

− podstawa prawna: art. 5c ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 4 statutu Miejskiej Rady 

Seniorów – załącznik do uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Nowym 

Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały tj. 18 lutego 2020 r. 

− uzasadnienie: powołanie składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Nowym 

Mieście Lubawskim na II kadencję zgodnie z procedurą określoną w statucie 

Miejskiej Rady Seniorów. 

2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 

na odcinku Nowe Marzy(A1) –Ostróda (S7) 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały tj. 26 maja br.  

− uzasadnienie: przyjęcie i przekazanie apelu w przedmiotowej sprawie do władz 

Rzeczypospolitej Polskiej: Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, 

Marszałkowi Senatu RP, Ministrowi Infrastruktury, posłom i senatorom 

województwa warmińsko-mazurskiego, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, 

− projekt opracowywany był wspólnie z Referatem Planowania i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego. 
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3) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego 

wotum zaufania: 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały tj. 23 czerwca 2020 r. 

− uzasadnienie: przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie za rok 2019 i  udzielenie Burmistrzowi Nowego Miasta 

Lubawskiego wotum zaufania, 

4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok: 

− art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 305),  

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia uchwały tj. 23 czerwca 2020 r. 

− uzasadnienie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok: 

− podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 271 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 305), 

− termin wejścia w życie: z dniem podjęcia tj. 23 czerwca 2020 r., 

− uzasadnienie: udzielenie Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
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13. Wykaz uchwał Rady Miejskiej:4 

- uchwała nr VI/105/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych  

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Brukseli w 2020 r., 

- uchwała nr VI/106/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej w roku 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł 

ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XVI/107/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XVI/108/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XVI/109/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie nadania rondu  

w Nowym Mieście Lubawskim nazwy Rondo Niepodległości, 

- uchwała nr XVI/110/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu 

osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim, 

- uchwała nr  XVII/113/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

- uchwała nr XVII/114/2020 z dnia 26 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta 

Lubawskiego, 

- uchwała nr XVII/115/2020 z dnia 26 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto 

Lubawskie, 

- uchwała nr XVII/116/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, 

- uchwała nr XVII/117/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

 
4 w zestawieniu pominięto uchwały zmieniające budżet Gminy Miejskiej oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
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- uchwała nr XVII/118/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XVII/119/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok, 

- uchwała nr XVII/120/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu  

w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (A1) - Ostróda 

(S7), 

- uchwała nr XVIII/121/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania, 

- uchwała nr XVIII/122/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, 

- uchwała nr XVIII/123/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok, 

- uchwała nr XVIII/126/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na 

realizację w roku 2020 zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie 

pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną", 

- uchwała nr XIX/129/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego 

monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu, 

- uchwała nr XIX/130/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia woli 

zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Nowe 

Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XIX/131/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

korzystania z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Parkowej w Nowym 

Mieście Lubawskim, 

- uchwała nr XX/134/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
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- uchwała nr XXI/137/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXI/138/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 

2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania, 

- uchwała nr XXI/139/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

- uchwała XXII/142/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnej stawki 

opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, 

- uchwała nr XXII/143/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXII/144/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto 

Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, 

- uchwała nr XXII/145/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu 

wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2023, 

- uchwała nr XXII/146/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli 

objęcia wsparciem mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXII/147/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Straży 

Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, 

- uchwała nr XXII/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2021–2035, 
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- uchwała nr XXII/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. 
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IV. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA  

 

1. W roku 2020 Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego będąc, zgodnie z art. 26 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 

zm.) organem wykonawczym gminy wydał 212 zarządzeń. 

2. Zarządzenia Burmistrza:5 

- zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania 

drewnem pozyskanym z wycinki drzew i krzewów oraz ze złomów i wywrotów  

z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie, 

- zarządzenie nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

41/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 

zmienionego zarządzeniem nr 155/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 

173/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem  nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 

2017r., zarządzeniem nr 82/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem nr 182/2018 z 

dnia 27 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 13 marca 2019 r. oraz 

zarządzeniem nr 162/2019 z dnia 17 października 2019 r., 

- zarządzenie nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania w drodze 

zamiany za dopłatą prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na nieruchomość stanowiącą własność firmy 

Mazurskie Meble „Szynaka – Interline” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w 2020 roku, 

- zarządzenie nr 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny 

wywoławczej czynszu najmu lokalu użytkowego po II ustnym przetargu 

nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym oraz powołania komisji 

przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia III ustnego przetargu 

nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 3, lokalu użytkowego poł.  
 

5 w zestawieniu pominięto zarządzenie dot. zmian planów finansowych na 2020 oraz zmian budżetu Gminy Miejskiej i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 
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w budynku przy ul.3 Maja 38 w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 9/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych 

przygotowań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 

roku, 

- zarządzenie nr 10/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 

wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim 

z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie, 

- zarządzenie nr 14/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 15/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 dla klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską 

Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 16/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na 

zadanie z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku, 

- zarządzenie nr 17/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok, 

- zarządzenie nr 18/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

8/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

obniżenia ceny wywoławczej czynszu najmu lokalu użytkowego po II ustnym 

przetargu nieograniczonym oraz powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia 

regulaminu do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie  

w najem na okres do lat 3 lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul. 3 Maja 38  

w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 19/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do oceny ofert organizacji pozarządowych, 
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- zarządzenie nr 20/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze 

miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 

- zarządzenie nr 21/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia 

pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim do wykonywania 

czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., 

- zarządzenie nr 22/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz do oddania  

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 23/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, 

- zarządzenie nr 28/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

41/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 

zmienionego zarządzeniem nr 155/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 

173/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 

r., zarządzeniem nr 82/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem nr 182/2018 z dnia 

27 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzeniem 

nr 162/2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 

stycznia 2020 r., 

- zarządzenie nr 29/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim, 

- zarządzenie nr 30/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy, 

- zarządzenie nr 31/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wskazania danych 

kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności 

cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 32/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie obniżenia ceny 

wywoławczej czynszu najmu lokalu użytkowego po III ustnym przetargu 

nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym oraz powołania komisji 
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przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia IV ustnego przetargu 

nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 3, lokalu użytkowego poł.  

w budynku przy ul. 3 Maja 38 w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 33/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do oceny ofert organizacji pozarządowych na rozwój sportu w 2020 r., 

- zarządzenie nr 34/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na 

realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020r., 

- zarządzenie nr 35/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 

14/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.  

w sprawie zmiany terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 

2020/2021 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 39/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu 

rzeczowo-finansowego określającego podział środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na 2020 rok, 

- zarządzenie nr 40/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad opracowania, 

uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania miasta Nowego 

Miasta Lubawskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny, 

- zarządzenie nr 41/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora 

gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych 

komisji wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 

maja 2020 r., 

- zarządzenie nr 42/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 43/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie 

Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz 

sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za 2019 rok, 
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- zarządzenie nr 44/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 

wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście 

Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 45/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia dowodu z oględzin nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 50/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”; finansowanego 

na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1904/2020 dofinansowanego w ramach 

osi Priorytetowej nr 1: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- zarządzenie nr 54/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 

11/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku  

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu 

„Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, Umowa 

Nr RPWM.10.04.00-28-0023/18-00, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10 – 

Regionalny rynek pracy Działanie 10.4 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek 

pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- zarządzenie nr 55/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

132/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w 

sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej projektu „Wiedza  

i umiejętności kapitałem na przyszłość”,  Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0160/17-00, 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, 

Działanie RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 

na rozwój kompetencji kluczowych, Poddziałanie RPWM.02.02.01 – Podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- zarządzenie nr 56/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

67/2018  Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku  

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu 

„Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie”, Umowa Nr RPWM.02.01.00-28-0065/17-00, realizowanego w ramach 

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działanie 

RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

- zarządzenie nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

83/2019  Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku  

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu 

„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, Umowa 

Nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-00, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 

RPWM.11- Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.2 – Ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz Poddziałanie RPWM.11.2.3 – Ułatwienie 

dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty 

konkursowe, Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

- zarządzenie nr 58/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście 

Lubawskim, 

- zarządzenie nr 59/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Nowym 

Mieście Lubawskim i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla systemu 

teleinformatycznego „Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK)” przeznaczonego 

do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, 

- zarządzenie nr 64/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym 

planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na 2020 rok, 
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- zarządzenie nr 65/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym na okres do lat 3 oraz powyżej 3 lat stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 66/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze 

miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

- zarządzenie nr 69/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Zdalna Szkoła” + w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”; finansowanego na podstawie umowy  

o powierzenie grantu nr 877-146-27-31 dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 

nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  

o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- zarządzenie nr 70/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu za 2019 rok, 

- zarządzenie nr 71/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia 

pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim do wykonywania 

czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., 

- zarządzenie nr 72/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży  

z programem profilaktycznym w 2020 roku, 

- zarządzenie nr 73/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora 

gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 28 czerwca 2020 r., 

- zarządzenie nr 74/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim za 2019 rok, 
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- zarządzenie nr 75/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście 

Lubawskim za 2019 rok, 

- zarządzenie nr 76/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 77/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

72/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem 

profilaktycznym w 2020 roku, 

- zarządzenie nr 78/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. „Wypoczynek dzieci  

i młodzieży z programem profilaktycznym”, 

- zarządzenie nr 87/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego, 

- zarządzenie nr 87A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia podstawy 

obliczenia dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału 

przedszkolnego, 

- zarządzenie nr 88/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 89/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na 

realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży  

z programem profilaktycznym w 2020 r., 

- zarządzenie nr 93/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 94/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania 

decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, 

- zarządzenie nr 95/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do 

prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania 

w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 96/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do 

prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania  

w tych sprawach decyzji, 
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- zarządzenie nr 97/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny, 

- zarządzenie nr 98/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

zasiłków dla opiekunów, 

- zarządzenie nr 99/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie jednorazowego 

świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- zarządzenie nr 100/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych 

sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 101/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów 

określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- zarządzenie nr 102/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania  

w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której 

mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 

- zarządzenie nr 103/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego, 

- zarządzenie nr 104/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  

do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania 

informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, 

- zarządzenie nr 105/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim  

do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych za pośrednictwem 

Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), 
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- zarządzenie nr 106/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa  

do świadczenia opieki zdrowotnej, 

- zarządzenie nr 107/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 111/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

- zarządzenie nr 112/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy, 

- zarządzenie nr 113/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania 

w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 114/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych 

sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 115/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia d 

o prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do 

wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania 

informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, 

- zarządzenie nr 116/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny, 

- zarządzenie nr 117/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

pomocy społecznej, 

- zarządzenie nr 118/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz 

wydawania w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 119/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego, 

- zarządzenie nr 120/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także  
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do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania 

informacji, o której mowa w §10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start”, 

- zarządzenie nr 121/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

zasiłków dla opiekunów, 

- zarządzenie nr 122/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie jednorazowego 

świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- zarządzenie nr 123/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów z wyłączeniem 

wydawania w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 124/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym  na okres do lat 3 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 125/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie 

przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 126/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

111/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych  

do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego, 

- zarządzenie nr 127/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu 

składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym  Rządowym 

programem pomocy uczniom 2020 r. – „Wyprawka szkolna”, 

- zarządzenie nr 128/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu 

ofert na zadanie z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku, 

- zarządzenie nr 129/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie 

Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
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informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2020 roku, 

- zarządzenie nr 132/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu 

utrzymania zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 133/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy, 

- zarządzenie nr 134/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 135/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania 

Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 138/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny, 

- zarządzenie nr 139/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do oceny ofert organizacji pozarządowych na rozwój sportu w 2020 r., 

- zarządzenie nr 140/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania dotacji  

na realizację zadania z zakresu   rozwoju sportu w 2020 r., 

- zarządzenie nr 144/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian  

w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok, 

- zarządzenie nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie upoważniania  

do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy 

– Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, 

- zarządzenie nr 146/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważniania  

do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy 

– Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, 

- zarządzenie nr 147/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważniania  

do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy 

– Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, 

- zarządzenie nr 148/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważniania  

do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy 

– Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, 
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- zarządzenie nr 149/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

- zarządzenie nr 150/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim, 

- zarządzenie nr 151/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem 

wydawania w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 152/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie upoważnienia  

do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem 

wydawania w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 157/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

ds. przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2020 

roku, 

- zarządzenie nr 162/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału 

przedszkolnego, 

- zarządzenie nr 163/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w użyczenie na okres  

do lat 3 w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 164/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego nr 150/2020 z dnia 12 października 2020r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu 

Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 168/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian  

w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok, 

- zarządzenie nr 169/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w składzie 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 170/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu, 

- zarządzenie nr 173/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-

2035, 
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- zarządzenie nr 174/2020  z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021, 

- zarządzenie nr 175/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z/s  

w Warszawie, 

- zarządzenie nr 176/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. 

opracowania Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2021-2023, 

- zarządzenie nr 177/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. 

opracowania Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024, 

- zarządzenie nr 181/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu 

planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 182/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie 

przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 183/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy, 

- zarządzenie nr 184/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz do oddania  

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 187/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej 

inwentaryzacji aktywów trwałych i pasywów w Urzędzie Miejskim w Nowym 

Mieście Lubawskim za 2020 rok, 

- zarządzenie nr 191/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian  

w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok, 

- zarządzenie nr 192/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na 

realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia w latach 2020-2024 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim , 

- zarządzenie nr 193/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego nr 93/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.  
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w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 194/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 195/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskiej na lata 2021-2023, 

- zarządzenie nr 196/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  

nr 131/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku  

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu 

„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum 

Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” dofinansowanych w ramach Osi 

Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.1 – „Infrastruktura Kultury”, 

Poddziałanie 6.1.2 – „Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- zarządzenie nr 197/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

nr 130/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku  

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu 

„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” dofinansowanych w ramach 

Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 – 

„Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- zarządzenie nr 202/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji kasy Urzędu 

Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim i Centrum Informacji Turystycznej, 

przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego i Centrum 

Informacji Turystycznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 

- zarządzenie nr 203/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

nr 41/2016 r. Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 r.  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim zmienionego zarządzeniem nr 155/2016 Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 173/2016 Burmistrza 
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Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 14/2017 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem  

nr 82/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 maja 2017 r., 

zarządzeniem Nr 182/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 

listopada 2018 r., zarządzeniem 37/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  

z dnia 13 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 162/2019 Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego z dnia 17 października 2019 r., zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza 

Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 28/2020 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2020 r., 

- zarządzenie nr 204/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 205/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 210/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim oraz 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej  Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 211/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

nr 225/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku  

w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej, instrukcji druków ścisłego 

zarachowania i obiegu dokumentów księgowych, 

- zarządzenie nr 212/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  

nr 13/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 stycznia 2011 r.  

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie 

Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim. 
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V. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH UMÓW 

 

Numer umowy Zakres umowy 

 

Strony umowy Okres 

obowiązywania 

OR.132.1.2020 Nadzór autorski nad zainstalowanymi 

systemami informatycznymi 

 

Ośrodek Informatyki  

w Bydgoszcz 

od 01.01.2020 

do 31.12.2020 

ZKDG.8141.1.2020 Świadczenie usług prowadzenia 

indywidualnych oraz grupowych  

spotkań psychoterapeutycznych 

Dariusz Zbigniew Poniewozik 

 

od 08.01.2020 

do 31.12.2020 

OR.142.8.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony 

Danych 

 

Valven sp. z o.o. 

Kędzierzyn-Koźle 

od 02.01.2020 

do 31.12.2020 

MOŚ.6845.1.2020 Najem na pomieszczenie biurowe  

w budynku Urzędu Miejskiego 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w Elblągu 

od 01.02.2020 

do 31.01.2023 

OR.1721.1.2020 Prowadzenie audytu wewnętrznego  

w Urzędzie Miejskim i miejskich 

jednostkach organizacyjnych  

Kancelaria Prawna i Audytu 

Tomasz Gorczycki – Smyk 

 

od 01.01.2020 

do 31.12.2020 

MOŚ.6624.1.2020 Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP Geo-System 

Warszawa 

 

od 01.01.2020 

do 31.12.2020 

PR.056.2.2020 Realizacja materiałów audiowizualnych Marcin Sarnowski 

 

od 02.01.2020     

do 31.12.2020 

OR.2634.1.2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych Salon Play 

 

na czas 

nieokreślony 

PI.7021.1.1.2020 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych  

w Nowym Mieście Lubawskim 

Marcin Umiński 

 

do 31.12.2020 

USC.8141.3.2020 Świadczenie usług  prowadzenia spotkań 

terapeutycznych w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym 

Patrycja Ziółkowska 

 

od 13.01.2020 

do 31.12.2020 

OKS.4424.48.1.2020 Przeprowadzenie zajęć feryjnych koła 

teatralno-językowego 

 

Małgorzata Gołębiewska od 27.01.2020 

do 31.01.2020 

OKS.4424.48.2.2020 Przeprowadzenie zajęć feryjnych koła 

teatralno – językowego 

 

Iwona Markuszewska 

 

od 27.01.2020 

do 31.01.2020 

OR.271.2.2020 Zakup artykułów biurowych dla potrzeb 

Urzędu Miejskiego 

 

 

NEO SYSTEM 

Brodnica 

od 22.01.2020 

do 31.12.2020 

OR.2600.5.2020 Obsługa serwisowo-materiałowa 

 

 

NET-COM 

Olsztyn 

od 31.01.2020 

do 31.03.2022 

PR.056.1.2020 Realizacja  promocyjno-informacyjnych 

materiałów audiowizualnych 
Fundacja MAZURYMEDIA 

Olsztyn 

 

od 02.01.2020 

do 31.12.2020 

OKS.524.13.2020 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

MUKS OLIMPIA 

 

od 15.01.2020 

do 15.12.2020 
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obowiązywania 

OKS.524.3.2020 Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej  organizacja zajęć dla osób w wieku 

emerytalnym 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

od 15.01.2020 

do 15.12.2020 
OKS.524.14.2020 Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej 
MUKS OLIMPIA 

 

od 04.02.2020 

do 15.06.2020 
OR.033.2.2020 Przekazanie dotacji na dofinansowanie 

zadań  związanych z funkcjonowaniem 

Biura w Brukseli 

Województwo Warmińsko -

Mazurskie 

 

do 31.12.2020 

OR.271.3.2020 Outsourcing druku DKS 

Kowale 

od 04.03.2020 

do 18.03.2020 
RM.032.1.2020 Oprawa materiałów archiwalnych Rady 

Miejskiej 
Jarosław Raszkowski 

 

do 31.12.2020 

OKS.524.11.2020 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

UKS ISKRA 

 

od 15.01.2020 

do 15.12.2020 
OKS.8120.5.21.2019 Prowadzenie poradnictwa prawnego w 

Klubie Seniora 
Natalia Górska 

 

od 18.02.2020 

do 31.12.2020 
OKS.8120.5.22.2019 Prowadzenie poradnictwa prawnego w 

Klubie Seniora 

Natalia Górska 

 

od 18.02.2020 

do 31.12.2020 
OKS.524.15.2020 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

KS DRWĘCA 

 

od 15.01.2020 

do 15.12.2020 
OKS.524.9.2020 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

UKS SOKÓŁ od 15.01.2020 

do 15.12.2020 
OKS.524.17.2020 Realizacja zadania publicznego - rozwój 

sportu – piłka nożna 
KS DRWĘCA 

 

od 04.02.2020 

do 15.12.2020 
OR.131.10.2020 Podniesienie jakości e-usług ECOLEXIM Sp. z o.o. 

Piaseczno 

od 28.02.2020  

do 31.03.2022 
PI.7021.1.8.2020 Dostawa kruszywa łamanego 

 

ŻWIR-POL Halina Kaniecka do 31.12.2020 

PR.056.61.2020 Konserwacja geokeszy 

 

Krzysztof Truszczyński do 31.05.2020 

IM.7011.7.2017 Wykonanie kanalizacji teletechnicznej i 

okablowania na potrzeby systemu 

monitoringu miejskiego 

NETRONIC – Elektroniczne 

Systemy Zabezpieczeń 

do 30.04.2020 

PI.7021.1.12.2020 Wykonanie remontu nawierzchni chodnika  

 

Usługi remontowo-budowlane 

ROLBET 

do 10.04.2020 

OR.271.5.2020 Przyłącze i świadczenie usług 

telekomunikacyjnych 

Eltronik 

 

od 01.04.2020 

do 31.03.2023 
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Numer umowy Zakres umowy 

 

Strony umowy Okres 
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PR.041.10.2020 Określenie zasad i warunków współpracy 

przy organizacji przedsięwzięcia - 

Mistrzostwa w piłce nożnej 

Centrum Polsko-Rosyjskiego 

Dialogu i Porozumienia  

na czas 

realizacji 

zadania 

PI.7021.1.13.2020 Utwardzenie nawierzchni drogi 

 

„MI-LE-AN” Anna Moczadło do 30.04.2020 

OKS.4424.26.2020 Dostawa laptopów w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła” 

 

TELMAR Sp. z o.o. Spółka 

komandytowa 

do 19.05.2020 

OKS.524.2.2020 Realizacja zadania publicznego – Integracja 

i aktywizacja społeczności lokalnej 

Stowarzyszenie Manufaktura 

Nowomiejska 

 

od 01.06.2020 

do 30.07.2020 

MOŚ.7021.31.2020 Świadczenie usług odbioru odpadów 

cmentarnych 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Kurzętniku Sp. z o.o. 

od 01.06.2020 

do 31.12.2023 

OR.132.3.2020 Udostępnienie systemu e-URZĄD 

 

 

Wytwórnia Telewizyjno-

Filmowa „ALFA” Sp. z o.o. 

od 01.06.2020 

do 31.05.2023 

PI.7011.1.2020 Wykonanie zadania – Modernizacja ścieżki 

rowerowej na dawnym terenie kolejowym 

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-

Budowlane Sp. z o.o.  

do 31.07.2020 

OKS.524.16.2020 Realizacja zadania publicznego – Integracja 

i aktywizacja społeczności lokalnej 

 

Stowarzyszenie „Amazonki” 

 

od 01.07.2020 

do 31.08.2020 

MOŚ.7021.36.2020 Wykonanie wymiany stolarki okiennej 

 

 

OKMAR 

Magdalena Idziak 

do 22.06.2020 

OR.271.6.2020 Dostawa i zamontowanie urządzeń systemu 

monitoringu 

 

NETRONIC- Elektryczne 

Systemy Zabezpieczeń 

do 02.07.2020 

OKS.4424.26.2020 Dostawa laptopów w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła” 

 

Stanisław Ewertowski 

PC-PLUS 

do 25.06.2020 

OKS.4424.26.2020 Użyczenie 14 laptopów wraz z 

wyposażeniem w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła Plus” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

 

od 26.06.2020 

do 26.12.2020 

OKS.4424.26.2020 Użyczenie 14 laptopów wraz z 

wyposażeniem w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła Plus” 

Zespół Szkół Podstawowej i 

Muzycznej 

 

od 26.06.2020 

do 26.12.2020 

OKS.4424.26.2020 Użyczenie 14 laptopów wraz z 

wyposażeniem w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła Plus” 

Szkoła Podstawowa nr 3 

 

od 26.06.2020 

do 26.12.2020 

MOŚ.7021.24.2020 Remont Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 

 

 

Starostwo Powiatowe od 01.07.2020 

do 15.12.2020 

PI.271.1.2020 Budowa ulicy Piastowskiej w Nowym 

Mieście Lubawskim 

 

„MI-LE-AN” Anna Moczadło 

 

do 9.11.2020 

OR.2634.2.2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

 

 

Salon Play 

 

na czas 

nieokreślony 

PI.7011.2.2020 Wykonanie modernizacji ulicy Szkolnej w 

Nowym Mieście Lubawskim 

 

„MI-LE-AN” Anna Moczadło 

 

do 21.08.2020 

PI.7011.4.2019 Pełnienie nadzoru nad robotami 

budowlanymi w ramach budowy ulicy 

Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim 

Pracownia Drogowa 

Grzegorz Drzycimski 

 

do 09.11.2020 
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Numer umowy Zakres umowy 

 

Strony umowy Okres 

obowiązywania 

PR.05.98.2020 Wykonanie małej architektury do Zakątka 

Cittaslow 

 

Kamil Mączkowski 

 

od 16.07.2020 

do 21.07.2020 

IM.7011.7.2017 Świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej 

 

Energa Operator 

 

na czas 

nieokreślony 

MOŚ.7021.38.2020 Zaopatrzenie w wodę 

 

 

MPGK na czas 

nieokreślony 

MOŚ.6140.6.2020 Likwidacja zagrożenia ze strony 

agresywnych zwierząt domowych lub 

trudnych do wyłapania zwierząt dzikich 

Przychodnia Weterynaryjna 

„KUBUŚ” 

Ewelina Wyrzykowska 

od 01.08.2020 

do 31.07.2023 

MOŚ.6140.10.2020 Czasowa opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami   

Przychodnia Weterynaryjna 

„KUBUŚ” 

Ewelina Wyrzykowska 

od 01.08.2020 

do 31.07.2023 

OKS.524.20.2020. Realizacja zadania publicznego - 

Wypoczynek dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym 

Uczniowski Klub Sportowy 

„ISKRA” 

 

do 30.09.2020 

MOŚ.7021.24.2020 Remont Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 

 

 

Sławomir Przybylski do 20.08.2020 

OKS.524.24.2020 Realizacja zadania publicznego - 

Wypoczynek dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym 

Uczniowski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” 

 

do 28.08.2020 

IM.7011.5.2017 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

„Rewitalizacja Rynku”  

Autorska Pracownia Architektury  

CAD Sp.z o.o. 

 

do 12.10.2020 

OKS.524.21.2020 Realizacja zadania publicznego - 

Wypoczynek dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym 

Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „OLIMPIA” 

 

do 15.09.2020 

OKS.4424.26.2020 Użyczenie 13 laptopów wraz z 

wyposażeniem w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła” 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

 

od 15.05.2020 

do 24.10.2020 

OKS.524.19.2020 Realizacja zadania publicznego - 

Wypoczynek dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym 

Nowomiejski Klub Sportowy 

 

do 29.08.2020 

PR.056.102.2020 Pilotowanie grupy uczestników Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego 

 

Tytus Kozikowski 

 

27.09.2020 

PR.056.102.2020 Opracowanie trasu przejazdu Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego 

 

Marek Połomski 

 

27.09.2020 

OKS.4464.17.2020 Zwrot kosztów dowozu i odwozu 

małoletniej do placówki 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna 

 

od 01.09.2020 

do 25.06.2021 

IGR.603.3.2020 Współfinansowanie wydatków dot. realizacji 

„Rocznego monitoringu poeksploatacyjnego 

składowiska odpadów komunalnych”  

Gmina Kurzętnik 

 

do 15.09.2020 

OKS.4424.53.2020 Określenie zakresu i zasad świadczenia 

usług przez Sprzedawcę na rzecz Placówek 

Librus Sp. z o.o. Sp. k. 

 

 

do 31.08.2021 

IM.7011.7.2017 Utwardzenie targowiska miejskiego  

 

 

„MI-LE-AN” Anna Moczadło do 09.10.2020 

ZKDG.5535.8.2020 Dostawa 5 parownic 

 

 

Karcher Center Gdańsk do 14.09.2020 
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Numer umowy Zakres umowy 

 

Strony umowy Okres 

obowiązywania 

OKS.524.12.2020 Realizacja zadania publicznego -  Integracja 

i aktywizacja społeczności lokalnej 

Chorągiew Kujawsko -Pomorska 

ZHP Hufiec 

 

do 30.09.2020 

PI.271.3.2020 Prace konserwatorskie stropu w dawnym 

kościele ewangelickim  

Pracownia Konserwatorska 

Aleksandra Kuszlis – 

Grygołowicz 

do 17.12.2020 

MOŚ.7021.43.2020 Modernizacja pieców kaflowych 

 

 

Zakład Zduński Andrzej Śmiech do 25.09.2020 

PR.056.102.2020 Opracowanie historii koli na trasie Tama 

Brodzka – Iława 

 

Wisław Skrobot 27.09.2020 

OKS.524.26.2020 Realizacja zadania publicznego - Rozwój 

sportu -sporty samochodowe 

 

Automobilklub Nowomiejski 

 

do 10.10.2020 

MOŚ.7021.42.2020 Kompleksowa inwentaryzacja i zarządzanie 

cmentarzem komunalnym 

Bartłomiej i Grażyna Musialik  

ArtLook Gallery s.c. 

 

do 30.09.2020 

MOŚ.7021.42.2020 Wdrożenie systemu do zarządzania 

cmentarzem  

Bartłomiej i Grażyna Musialik 

ArtLook Gallery s.c. 

 

na czas 

nieokreślony 

MOŚ.7021.42.2020 Oprogramowanie komputerowe 

 

 

Bartłomiej i Grażyna Musialik 

ArtLook Gallery s.c. 

na czas 

nieokreślony 

MOŚ.6850.1.2020 Użyczenie hali widowiskowo –sportowej 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji  

od 24.09.2020 

do 15.12.2020 

PI.6721.4.2020 Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta  

BUDPLAN Sp. z o.o. 

Andrzej Jurkowski 

 

do 12 msc  

od zawarcia 

umowy 
PI.271.2.2020 Długoterminowy kredyt 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego  do 31.12.2020 

OKS.5564.12.2020 Przewóz dzieci z opiekunem do i z  Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Iławie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o.  

 

od.01.09.2020 

do 25.06.2021 

245/2020 Zgłoszenie imprezy turystycznej 

 

 

FHU MARS 

Jarosław Suchocki 

10.10.2020 

RF.3032.12.2020 Wspólna realizacja zadania „Plac ofiar 

totalitaryzmów” – prace konserwatorskie 

pomnika w Nawrze 

 Gmina Nowe Miasto Lubawskie do 30.11.2020 

PI.7021.1.16.2020 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej   Zakład Usług Wodno – 

Wodociągowych Czajkowski  

Sp. z o.o. 

do 31.10.2020 

USC.5363.18.2020 Renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego  Jarosław Raszkowski od 30.10.2020 

do 02.11.2020 
PI.7011.7.2020 Usługa w ramach projektu „Wiedza i 

umiejętności kapitałem na przyszłość” 

 

VULCAN Sp. z o. o. 

 

do 12.12.2020 

IM.7011.7.2017 Wykonanie nasadzeń zieleni w ramach 

przebudowy ul. Targowej 

 

Zielkom Marek Rumiński 

 

do 15.11.2020 

MOŚ.7021.52.2020 Remont klatki schodowej w budynku 

komunalnym 

 

Sławomir Przybylski 

 

do 23.10.2020 
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Strony umowy Okres 
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255/2020 Montaż i demontaż dekoracji świątecznych ENERGA Oświetlenie  

Sp. z o.o. 

 

od 04.12.2020 

do 15.01.2021 

RI.48.2020 Wyznaczenie aglomeracji  

 

 

Gmina Nowe Miasto Lubawskie do 15.12.2020 

MOŚ.7021.50.2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku 

komunalnym 

NETRONIC – elektryczne 

systemy zabezpieczeń  

 

do 15.12.2020 

OR.271.7.2020 Dostawa, zamontowanie, skonfigurowanie 

urządzeń systemu monitoringu 

NETRONIC – elektryczne 

systemy zabezpieczeń  

 

do 02.12.2020 

MOŚ.7243.14.2020 Korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych 

 

Przewozy Autokarowe  

Radosław Sadowski 

od 20.11.2020 

do 31.12.2021 

MOŚ.7021.56.2020 Montaż i demontaż ozdób świątecznych  

 

 

FHU EL-VAT  

Andrzej Wiśniewski 

do 4.12.2020 

do 31.1.2020 

261/2020 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

 

 

Energa -operator S.A. 

  

do 20.12.2020 

OR.2150.44.2020 Wykonywanie drobnych napraw i bieżącej 

konserwacji budynku urzędu 

Radosław Nowicki 

 

 

od.01.11.2020 

do 30.04.2020 

OR.271.8.2020 Dostawa sprzętu 

 

 

PHU Stanisław Ewertowski do 08.12.2020 

MOŚ.7045.9.2020 Administracja i utrzymanie cmentarza 

komunalnego  

 

Zakład Pogrzebowy „OREMUS” 

Feliksa Wojnowska 

od 01.12.2020 

do 30.11.2022 

MOŚ.7011.1.2020 Przegląd obszaru i granic aglomeracji miasta Anna Kichman EKOPOL-

PROJEKT 

 

15.12.2020 

OKS.4424.48.2018 Stworzenie sieci komputerowej dla pracowni 

komputerowej w Zespole Szkół 

Podstawowej i Muzycznej  

NETRONIC – elektryczne 

systemy zabezpieczeń , 

 

do 28.12.2020 

PI.271.6.2020 Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych 

językowych projekt- „Wiedza i umiejętności 

kapitałem na przyszłość” 

Mieszkowski Paweł EduArt 

 

do 30.12.2020 

PR.041.11.2020 Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. 

„Historia i współczesność” 

Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Lubawska  

 

na czas 

nieokreślony 

PI.271.7.2020 Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych 

projekt- „Wiedza i umiejętności kapitałem 

na przyszłość” 

CENTRUM EDUKACYJNE 

ŻELAZNA, Magdalena Karpik- 

Adamska  

do 30.12.2020 

PI.278.8.2020 Kompleksowa usługa oświetlenia  na terenie 

Gminy   

 

Energa Oświetlenia Sp. z o. o. od 01.01.2020 

do 31.12.2021 

PI.271.6.2020 Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych 

językowych projekt- „Wiedza i umiejętności 

kapitałem na przyszłość” 

Placówka Kształcenia 

Ustawicznego LOGOS Centrum 

Edukacyjne  

do 30.12.2020 

OR.271.9.2020 Dostawa sprzętu NEO – SYSTEM,  Marcin 

Krajewski  

 

do 21.12.2020 

MOŚ.8141.11.2020 Prowadzenie indywidualnych oraz 

grupowych spotkań terapeutycznych z 

uczestnikami 

Dariusz Poniewozik 

 

od.01.01.2021 

do31.12.2021 
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OR.271.11.2020 Zakup artykułów biurowych 

 

 

Multi Spółka Jawna  

B. Grzybowska – T. Siekierski  

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 

OR.2431.26.2020 Badania profilaktyczne pracowników urzędu 

 

 

Prywatna Praktyka Lekarska  

Mirosława Paśko  

od 29.12.2020 

do 31.12.2021 

MOŚ.3037.17.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

NZOZ Ośrodek Terapii 

Uzależnień i Współuzależnień  

- 

OR.271.7.2020 Dostawa, zamontowanie, skonfigurowanie 

nowych urządzeń 

NETRONIC – Elektroniczne 

Systemu Zabezpieczeń, Artur 

Natkowski  

do 31.12.2020 

MOŚ.8141.12.2020 Prowadzenie indywidualnych spotkań 

terapeutycznych z uczestnikami 

 

Patrycja Ziółkowska  od.01.01.2021 

do 31.12.2021 

MOŚ.3037.11.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

- 

MOŚ.3037.13.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 

MOŚ.3037.20.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 

MOŚ.3037.9.2020 Nieodpłatne  przekazanie sprzętu 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 

IM.7011.4.6.2017 Uruchomienie zegara na wieżowego na 

dawnym kościele ewangelickim 

 

Paweł Szydlak, Firma „Szydlak” 

 

do 30.11.2020 

301/2020 Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą 

energii elektrycznej 

 

Energa Operator S.A.  

 

na czas 

nieokreślony 

OR.271.10.2020 Usługi pocztowe dla urzędu  

 

 

Poczta Polska S. A.  

 

od 01.01.2021 

do 31.12.2023 

OR.2150.45.2020 Wykonywanie drobnych napraw i bieżącej 

konserwacji w budynku urzędu 

 

Radosław Nowicki 

 

od 01.01.2021 

do 31.12.2023 

ZKDG.5535.8.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

 

- 

ZKDG.5535.8.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

 

- 

ZKDG.5535.8.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Zespół Szkół Podstawowej i 

Muzycznej 

- 

ZKDG.5535.8.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

 

- 

ZKDG.5535.8.2020 Nieodpłatne przekazanie sprzętu 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

- 

MOŚ.7021.59.2020 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie 

miasta 

 

Marek Rumiński ZIELKOM 

 

do 30.11.2022 
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obowiązywania 

OR.132.6.2020 Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa 

systemu informatycznego 

 

Patryk Jurgielewicz PJ-Secure IT od 16.12.2020 

do18.12.2020 

320/2020 Korzystanie z określonych rodzajów 

publikacji elektronicznej „LEX” 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

 

od 01.07.2020 

do 30.06.2023 

 
321/2020 Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą 

energii elektrycznej 

 

Energa operator S. A. 

 

na czas 

nieokreślony 

322/2020 Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą 

energii elektrycznej 

 

Energa operator S. A. 

 

na czas 

nieokreślony 

323/2020 Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą 

energii elektrycznej 

 

Energa operator S. A. 

 

na czas 

nieokreślony 

324/2020 Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą 

energii elektrycznej 

 

Energa operator S. A. 

 

na czas 

nieokreślony 

 

 

VI. WYKAZ POROZUMIEŃ  

 

Numer porozumienia Zakres porozumienia  

(czego dotyczy ?) 

Strony porozumienia Okres 

obowiązywania 

OKS.403.4.2020 Prowadzenie powiatowej biblioteki 

publicznej 

Powiat Nowomiejski  Do 31.12.2020 

 

 
2/2020 Całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek 

rowerowych znajdujących się w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 15 

Skarb Państwa – Generalny 

Dyrektor Dróg i Autostrad 

od 01.04.2020 

do 31.03.2021 

PR.056.72.2020 Wykonanie i montaż metalowej konstrukcji 

przestrzennej 

Stowarzyszenie Manufaktura 

Nowomiejska  

 

do 31.06.2020 

PR.056.71.2020 Wykonanie dwóch ławek drewnianych  Stowarzyszenie Manufaktura 

Nowomiejska  

 

do 31.06.2020 

PR.056.97.2020 Wykonanie stałego montażu z podłożem 

elementów konstrukcyjnych 

Stowarzyszenie Manufaktura 

Nowomiejska  

 

do 30.07.2020 

OKS. 4464.3. 2020 Zasady finansowania kosztów przewozu i 

opieki w czasie przewozu dzieci 

 

Powiat Iławski 

 

od 01.09.2020 

do 31.08.2021 

OKS.4464.12.2020 Zasady zwrotu Gminie Miejskiej Nowe 

Miasto Lub. kosztów dowozu 6 dzieci - 

mieszkańców Gminy Kurzętnik do Zespołu 

Placówek Szkolno -Wychowawczych w 

Iławie 

Gmina Kurzętnik 

 

od 01.09.2020 

do 25.06.2021 

MOŚ. 7011.1.2020 Wyznaczenie aglomeracji Nowe Miasto 

Lubawskie 

Międzygminne do uchwalenia 

przez Radę 

Miejską nowej 

aglomeracji 
9/2020 Zasady finansowania kosztów transportu i 

opieki w czasie przewozu dzieci 

 

Gmina Biskupiec  

 

od 01.11.2020 

do 25.06.2021 
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VII.  POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PROWADZONE PRZEZ KOMÓRKI 

ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO 

 

1. Postępowania administracyjne prowadzone przez Referat Planowania i Inwestycji 

ilość wszczętych 

postępowań 

administracyjnych  

ilość zakończonych 

postępowań 

administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjnej 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

86 87 - - 87 Zezwolenia na zakładanie na 

nieruchomościach urządzeń 

technicznych  

9 9 - - 9 Zezwolenia na lokalizację i 

przebudowę zjazdów z dróg 

publicznych 

4 4 - - 4 Ustalenie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

2 2 - - 2 Ustalenie jednorazowych opłat z 

tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek 

uchwalenia lub zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

214 214 1 Zajęcie pasa drogowego 214 Zajęcie pasa drogowego 

 

2. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Referat Mienia Komunalnego  

i Ochrony Środowiska 

 
 ilość wszczętych 

postępowań 

administracyjnych  

ilość zakończonych 

postępowań 

administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjnej 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

51 51 23 Zaopiniowanie wstępnych 

projektów podziału 

nieruchomości 

28 Zatwierdzenie projektów podziału 

nieruchomości  

3 3 - - 3 Zezwolenie na prowadzenie 

działalności polegającej na 

opróżnianiu zbiorników 

bezodpływowych i transporcie 

nieczystości płynnych  

9 8 - - 8 Zezwolenie na usunięcie drzew 

lub krzewów 

3 3 - - 9 Zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych (w miejscu i poza 

miejscem) 

 

3. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

ilość wszczętych 

postępowań 
administracyjnych  

ilość zakończonych 

postępowań 
administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjnej 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

21 21 - - 21 Przyznanie dofinansowania 

kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 

2 3   2 Postępowanie egzaminacyjne o 

nadanie stopnia awansu 

nauczyciela mianowanego 
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4. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Referat Podatków i Opłat 

 

ilość wszczętych 

postępowań 

administracyjnych  

ilość zakończonych 

postępowań 

administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjnej 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

32 32 - - 32 Zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w  cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej 

 

5. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego 

 ilość wszczętych 

postępowań 

administracyjnych  

ilość zakończonych 

postępowań 

administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjnej 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

8 8 8 Zmiana imienia i nazwiska 8 Zmiana imienia i nazwiska 

 

6. Postępowania administracyjne prowadzone przez Samodzielne Stanowisko  

ds. Zarządzania Kryzysowego i Działalności Gospodarczej 

 

ilość wszczętych 
postępowań 

administracyjnych  

ilość zakończonych 
postępowań 

administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjnej 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

2 2 2 Przeznaczenie do 

wykonywania świadczenia 

osobistego w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny, 

polegającego na wykonywaniu 

funkcji kuriera 

2 Przeznaczenie do wykonywania 

świadczenia osobistego w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny, polegającego na 

wykonywaniu funkcji kuriera 

- - - - 8 Uchylenie decyzji w sprawie 

przeznaczenia do wykonywania 

świadczenia na rzecz obrony 

polegającego na pełnieniu funkcji 

kuriera 

- - - - 5 Uchylenie decyzji w sprawie 

przeznaczenia do wykonywania 

świadczenia na rzecz obrony 

polegającego na oddaniu w 

używanie środka transportu (…) 

11 11 11 Przeznaczenia środków 

transportu na rzecz obrony 

kraju w ramach świadczeń 

rzeczowych 

20 Przeznaczenie do wykonywania 

świadczeń rzeczowych na rzecz 

obrony w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny 

polegającego na oddaniu w 

używanie środka transportu (…) 
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VIII. STRATEGIE I PROGRAMY 

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2020 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., 

- Wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przyjęty uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 

27 grudnia 2018 r.  

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2019-2020 przyjęty uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2019 r., 

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 

rok przyjęty uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 26 maja 2020 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 
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publicznego na rok 2020 przyjęty uchwałą nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 

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 2019 rok przyjęty uchwałą 

Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 marca 2019 

roku, 

 

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., 

- 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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IX. BUDŻET GMINY 

 

1. Stan finansów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ze wskazaniem na cztery 

podstawowe wskaźniki. 

 

1.1 Udział dochodów własnych do dochodów ogółem – 37,34% 

1.2 Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem – 14,87% 

1.3 Zadłużenie ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 r.  

wyniosło 28.612.091,51 zł, przy czym w roku 2020 dokonano: 

− spłaty raty kredytów na kwotę 2.023.043,32 zł, 

− spłaty odsetek kapitałowych na kwotę 536.314,62 zł 

1.4 Poziom wolnych środków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1.950.654,28 zł. 

 

2. Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ze wskazaniem na 

cztery podstawowe wskaźniki 

 

2.1 Wykonanie dochodów, w tym dynamika wzrostu dochodów z tytułu podatków 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych: 

− dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 59.382.735,39 zł, 

− udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 10.174.318,00 zł i był 

niższy od udziałów w 2019 roku o kwotę 491.138,00 zł, 

− udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 193.928,78 zł i był 

niższy od udziałów w 2019 roku o kwotę 32.542,43 zł   

2.2 Wynik operacyjny do dochodów ogółem 

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określa 

wynik operacyjny. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano dochody bieżące  

w kwocie 55 687 444,21 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 53 175 505,40 zł,  

co pozwoliło uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 511 938,81 zł, która 

stanowiła 4,25 % w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dochody ze 

sprzedaży majątku (59 156 071,81 zł) 

2.3 Dotacje rozwojowe pozyskane ze środków Unii Europejskiej – 2.097.051,26 zł 

2.4 Dochody z majątku - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku.  

Uzyskana nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku 

gminy wyniosła 2 738 602,39 zł i stanowiła 4,61 % ogółu wykonanych dochodów 

budżetowych (59 382 735,39 zł). 
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3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – kwota wykonanych wydatków 

majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 9 291 318,64 zł, co stanowiło 95,89 

% planu wydatków majątkowych, który wynosił 9 791 275,92 zł. 

 

4. Wieloletnia prognoza finansowa  

4.1 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej w 2020 roku powiększonej o dochody  

ze sprzedaży majątku (2 738 602,39 zł), do kwoty zobowiązań ogółem w 2020 roku 

(1 983 571,59 zł) wyniosła 138,06%. 

4.2 Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata tj. różnica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2020-2023:   

− 2020 rok: 2 511 938,81 zł (wykonanie), 

− 2021 rok: 799 059,38 zł (prognoza), 

− 2022 rok: 4 681 208,00 zł (prognoza), 

− 2023 rok: 6 312 869,00 zł (prognoza).   

4.3 Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata według wzoru zawartego w art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (2021 – 2023): 

 2021 2022 2023 

Planowany wskaźnik indywidualny dla gminy 5,61 % 5,49 % 6,47 % 

Dopuszczalny wskaźnik dla gminy 13,12 % 10,63 % 11,20 % 

 

5. Dochody 

W uchwale budżetowej na 2020 rok, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 

61.650.222,82 zł.  

➢ dochody wykonano w łącznej kwocie 59.382.735,39 zł, co stanowiło 96,32% 

planowanych dochodów, 

- plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,34% ( w 2019 r. – 99,39%), 

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

uznać za prawidłową), 

 

- plan dochodów majątkowych zrealizowano w 83,21% (w 2019 r. – 100,08%) 

(realizacja dochodów majątkowych na wyżej wskazanym poziomie spowodowana jest głównie 

opóźnieniem wypłat dotacji dotyczących refundacji kosztów poniesionych na inwestycje 

realizowane w ramach dofinansowań). 
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6. Wydatki 

Wydatki budżetowe zrealizowano w  95,01% ( w 2019r. – 95,08%) tj. na planowaną 

wielkość 65.750.262,37 zł, wydatkowano w analizowanym budżecie kwotę 

62.466.824,04 zł.  

➢ wydatki bieżące stanowiły 85,13% i roczny ich plan zrealizowano w 95,03%,  

wydatkując 53.175.505,40 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych 

wydatków, 

➢ wydatki majątkowe stanowiły 14,87% zrealizowanych wydatków, a ich roczny plan 

wykorzystany został w 94,89% (w 2019r. – 90,03%). Wykonanie planu wydatków na 

takim poziomie również należy uznać za prawidłowe. 

 

7. Wykonanie dochodów i wydatków pozwoliło na realizację zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych, które wykonano na kwotę 9 291 318,64 zł.  

 

8. Sytuację finansową miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku należało uznać za dobrą, 

ponieważ najważniejsze reguły budżetowe, które gmina powinna wykonać były na 

bezpiecznym poziomie; a mianowicie w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy  

o finansach publicznych bardzo ważne jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej, 

zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Wykonanie 

budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 zapewniło wykonanie tej 

reguły. W 2020 roku w Gminie Miejskiej wykonane wydatki bieżące były niższe niż 

wykonane dochody bieżące o kwotę 2.511.938,81 zł.  

Kolejnym wskaźnikiem, który gmina musi spełnić jest relacja planowanej łącznej kwoty 

spłat zobowiązań do dochodów, czyli tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. W 2020 

roku dla Gminy wyniósł on 4,60 %, przy dopuszczalnym 8,67 %. W związku z tym 

wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy. 

 

9. Wykonane w 2020 roku dochody w kwocie 59.382.735,39 zł, przychody w kwocie 

7.057.786,25 zł, wydatki w kwocie 62.466.824,04 zł. oraz rozchody w kwocie 

2.023.043,32 zł., pozwoliły nam wypracować kwotę wolnych środków w wysokości 

1.950.654,28 zł, która umożliwiła realizację inwestycji w następnych latach. 

 

10. W 2020 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie realizowała 11 zadań z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na które 
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wydatkowano łącznie 7.389.311,86 zł, z czego 7 zadań realizowanych było w ramach 

wydatków bieżących, natomiast 4 zadania realizowano z zakresu wydatków 

majątkowych. Wpływ środków z dofinansowań w 2020 roku uzyskano w kwocie ogółem 

2.097.051,26 zł. 

 

11. W roku 2020 do Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego wpłynęło 25 wniosków  

o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 4 wnioski o odroczenie terminu płatności 

podatku od nieruchomości, z których jeden wniosek decyzją PO.3120.3.4.2021 został 

rozpatrzony pozytywnie i udzielono ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku                          

od nieruchomości.  

Zostały złożone dwa odwołania od decyzji odmawiających umorzenia podatku od 

nieruchomości na łączną kwotę 35.216,00 złotych. Powyższe decyzje zostały przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uchylone i przekazane do ponownego 

rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdzie trwa postępowanie.  

 

12. Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim nie podjęła uchwał dotyczących 

zwolnienia z podatku od nieruchomości, z uwagi na ponoszenie negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wszystkie wnioski dotyczące ulg          

w spłacie zobowiązań podatkowych rozpatrywane były indywidualnie.  

 

13. W okresie trwającej epidemii COVID-19 w Referacie Podatków i Opłat Urzędu 

interesanci przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności przyjmowani i obsługiwani 

byli na bieżąco. 

 

14.  W roku 2020 w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID – 19, w miesiącu 

kwietniu otrzymano z budżetu państwa mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o kwotę 450 554,00 zł.  

 

15. Zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie 

kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup kombinezonów 

ochronnych, jednorazowych rękawiczek, przyłbic, środków dezynfekujących i maseczek 

ochronnych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup maseczek ochronnych dla 

mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Wydatkowano kwotę w wysokości 

51 995,71 zł.    
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16.  W 2020 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała bezzwrotne wsparcie 

w kwocie 1 231 912,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w ciągu 2 lat na inwestycje 

realizowane przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. środki te nie zostały wydatkowane i są zdeponowane na 

wyodrębnionym rachunku bankowym do wykorzystania w 2021 roku. 

. 
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X.   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

1. Samorząd gminny nie ma bezpośredniego wpływu na prowadzoną na terenie miasta 

działalność gospodarczą. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego jest członkiem 

Powiatowej Rady Rynku Pracy, która stanowi organ opiniotwórczo-doradczym mającym 

na celu włączanie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu 

Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku racy na poziomie lokalnym. 

 

2. 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. Ewidencja prowadzona jest przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki. Zadania w zakresie Punktu Informacji dla 

Przedsiębiorcy realizowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego CEIDG6 przez 

portal biznes.gov.pl, czyli serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.  

 

3. Sprawozdanie z działalności gospodarczej opracowane zostało na podstawie                  

rocznego raportu przedstawionego przez Centralną Ewidencję i Informację                                          

o Działalności Gospodarczej za rok 2020. Raport zawiera liczbę                            

złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków w systemie teleinformatycznym 

CEIDG na dzień 31 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim. 

         Liczba złożonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na rok 2020 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

1. Założenie działalności gospodarczej 60 

2. Zmiana działalności gospodarczej 198 

3. Zawieszenie działalności gospodarczej 51 

4. Wznowienie działalności gospodarczej 34 

5. Zakończenie działalności gospodarczej 44 

Łączna ilość zmian 387  

              Źródło: CEIDG  R024 KSz – Raport gminny – Ilość wpisów  

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

i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG dotyczące zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku) na terenie Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działało 771 podmiotów gospodarczych.  

 

5. Struktura rodzajowa podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej                   

Nowe Miasto Lubawskie. 

 

Najbardziej rozwiniętymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonymi na terenie 

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

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

społeczną, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym oraz pozostałą działalnością 

usługową i transportem.  

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze CEIDG po przeważającym kodzie PKD według rodzaju oraz 

sekcji działalności gospodarczej7 
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 

171 

w sekcji Q tj. opieka zdrowotna i pomoc społeczna 129 

w sekcji F tj. budownictwo 119 

w sekcji C tj. przetwórstwo przemysłowe 62 

w sekcji S tj. pozostała działalność usługowa 54 

w sekcji H tj. transport, gospodarka magazynowa 55 

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).  

 

 

181 

                                                                                       Ogółem: 771 

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

 

 

 
7 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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XI. ROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
 

 

1. Zadania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie podejmowane były w oparciu o następujące akty 

prawne: 

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), 

3) uchwała nr XVII/113/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  

26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

4) uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  

30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2020, 

5) uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  

28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

6) uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  

30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, 

7) zarządzenie nr 6/11 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia  

21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim, 

8) zarządzenia nr 88/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 2 lipca 2020 

r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Nowym Mieście Lubawskim  

 

2.  Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z danymi na dzień  

31 grudnia 2020 roku, wynosiła: 

- w sprzedaży detalicznej – 25 punktów, 

- w sprzedaży gastronomicznej – 7 punktów. 
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3. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  

na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz narkomanię w 2020 r. zaplanowane zostały na kwotę 290 000,00 zł - plan na dzień 

31.12.2020 r.: 365 028,98 zł (wykonanie w roku minionym wyniosło 297 463,21 zł). 

 

4. W 2020 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym 

Mieście Lubawskim zaplanowała 11 posiedzeń, z czego odbyło się 10 (jedno posiedzenie 

zostało odwołane z powodu epidemii COVID-19). 

− do Komisji zostały skierowane 62 osoby (54 mężczyzn i 8 kobiet), 

− przeprowadzono 25 rozmów interwencyjno-motywacyjnych,  

− skierowano 7 osób na badanie do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry), 

− złożono 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim o orzeczenie 

leczenia odwykowego. 

 

5. W 2020 roku w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie 

Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim z porad psychologa skorzystało 37 osób  

(w tym 17 osób niepełnoletnich). Łączna liczba udzielonych porad wyniosła 191. 
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XII.  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

 

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

i Straży Miejskiej, podczas których omawiano sprawy bieżące dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, spotkania 

były ograniczone do niezbędnego minimum i w części prowadzone zdalnie.  

 

2. Straż Miejska, będąc komórką organizacyjną umiejscowioną w strukturze Urzędu 

Miejskiego, realizowała zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające  

z ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. 

 

3. Realizując zapisy obowiązujących aktów prawnych, Straż Miejska w 2020 r. 

wykonywała następujące działania kontrolne i prewencyjne: 

 

3.1 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 22 1 5 

Działania wobec właścicieli posesji, które 

nie zostały podłączone do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej. 

0   

 
Sankcje 

Naruszenie przepisów i działania Ilość Pouczeń Mandat karny 

(ilość/kwota) 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach 
5 2 3/350 zł 

Ustawa o odpadach, w tym prowadzone 

kontrole w związku z podejrzeniem 

spalania odpadów na posesji 

11 4 7/1250 zł 

 



67 

3.2 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. 

 

Czynności Ilość 

Ogółem osób legitymowanych 440 

Ilość interwencji podjętych wobec nieletnich 7 

Ujawnienie nieletnich popełniających wykroczenie (informowano: rodziców / 

opiekunów / szkołę) 
4 

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. 

1545 

Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej, tj. teren 

cmentarza komunalnego, MOSiR, szkoły, place zabaw, „Orlik”. 
545 

 

Czynności Ilość 

Kontrolowano rejon miejsca sprzedaży alkoholu 23 

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 2 

 

Sankcje 

Rodzaj wykroczenia Pouczeń Ukarano 

mandatami 

karnymi 

Na kwotę 

Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 

 
0 11 1000 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 1 100,00 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób  

i mienia 
3 5 1050,00 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej    

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego  
1  - 

Wykroczenia z ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych 

0 0 - 
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3.3 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 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 12 

Pies biegający bez nadzoru 3 

Wyłapanie psa samodzielnie 4 

Współpraca z lekarzem weterynarii przy wyłapywaniu zwierząt lub 

dostarczeniu zwierząt wymagających pomocy (zlecenie wyłapania 

zwierzęcia) 

3 

Wywóz psa do schroniska dla zwierząt 0 

 
Sankcje 

Rodzaj wykroczenia Pouczeń Ukarano mandatami 

karnymi 

Na kwotę 

Niestosowanie należytych środków 

ostrożności przy trzymaniu psa 3 5 1050,00 zł 

 

 

Inne w ustawie o odpadach 4 7 1250,00 

Wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
2 3 350,00 
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3.4 Prowadzenie działań  zmierzających do likwidacji zjawiska nieprawidłowego 

parkowania pojazdów w centrum 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 400 działań 

wobec kierowców, w tym: 

- pouczono kierowców - 305, 

- ukarano kierowców mandatem – 95 na łączną kwotę 11.350,00 zł, 

- skierowano wniosek do sądu o ukaranie kierowcy - 0. 

 

3.5 Udzielanie pomocy organizatorom imprez kulturalnych, sportowych, festynów, 

koncertów oraz uroczystości o charakterze religijnym organizowanych na terenie 

miasta. 

Straż Miejska w 2020 roku zabezpieczała 8 imprez, w tym 5 imprez samodzielnie  

i 3 we współpracy z Policją. 

4. Współdziałanie Straży Miejskiej w Komendą Powiatową Policji 

Lp. Czynności Ilość 

1. Ilość osób nietrzeźwych przekazanych Policji 2 

2. Wspólne służby z Policją 22 

3. Zabezpieczenie imprez z Policją 3 

 

5. Straż Miejska współuczestniczyła z Komendą Powiatową Policji w prowadzeniu akcji 

ogólnopolskiej: 

Lp. Nazwa akcji Wskaźnik 

1. Akcja „Zima 2018/2019 i 2019/2020” 

przez okres 

zimowy x 2 

strażników 

 

6. Liczba podjętych działań wspólnych z innymi podmiotami 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu zewnętrznego Liczba 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 4 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 

3. Referaty Urzędu Miejskiego 5 
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7. Pozostałe działania i czynności wykonywanie przez Straż Miejską:  

Lp. Działanie Ilość 

1. Kontrola targowiska 48 

2. Konwojowanie wartości pieniężnych na potrzeby Gminy 30 

3. Jazda na potrzeby Urzędu Miejskiego 35 

4. Współpraca z innymi podmiotami, instytucjami i organami 5 

5. Inne czynności, działania 25 

6. 
Przekazanie spraw do załatwienia do Urzędu Miejskiego (uszkodzenia 

infrastruktury miejskiej, awarie, zanieczyszczenia, itp.) 
39 

 

8. Podsumowanie nałożonych przez Straż Miejską sankcji karnych: 

 Łączna liczba podjętych interwencji zakończonych sankcjami karnymi w 2020 roku:  

 

8.1 Interwencje dot. kontroli ruchu drogowego – 400 (spadek o 169), w tym: 
Pouczeń Mandaty karne Kwota łączna za mandaty 

karne 

Wnioski do Sądu Rejonowego 

305 95 11.350,00zł 0 

 

8.2 Interwencje dot. pozostałych naruszeń przepisów prawa – 40 (spadek o 41), w tym:  
Pouczeń Mandaty karne Kwota łączna za mandaty 

karne 

Wnioski do Sądu Rejonowego 

12 28 3 800,00zł 1 

   

  Razem nałożonych sankcji – 440 (spadek o 210), w tym: 
Pouczeń Mandaty karne Kwota łączna za mandaty 

karne 

Wnioski do Sądu Rejonowego 

317 123 15.150,00zł 1 

 

 

9. Z dniem 31 grudnia 2020 roku  rozwiązana została  Straż Miejska w Nowym Mieście 

Lubawskim, która znajdowała się w strukturze Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim.  

10. Na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania Straży Miejskiej  nastąpiło wiele zmian, 

które zmniejszyły i ograniczyły zakres działania tej służby publicznej m. in. z powodu: 

− zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przejęcia 

obowiązków gminy w zakresie gospodarki odpadami przez Związek Gmin Regionu 

Ostródzko – Iławskiego” Czyste Środowisko”, 

− prawie całkowitego skanalizowania miasta, 
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− rozbudowy sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie miasta, 

− funkcjonowania gminnego i rządowego systemu wsparcia finansowego do wymiany 

źródeł ogrzewania gospodarstw domowych na ekologiczne, 

− zaangażowania podmiotów prywatnych do realizacji zadań wynikających z Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  

 

Należy także zwrócić uwagę, że pozostałe zadania Straży Miejskiej w przedmiocie 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego pokrywają się w zasadzie  

z zadaniami Policji. Wyżej przedłożone argumenty zadecydowały  o rozwiązaniu Straży 

Miejskiej. 
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XIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Gospodarka odpadami 

 

1) Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest członkiem Związku Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie. Przewodniczącym 

Zgromadzenia Związku jest Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, co pozwala 

na bieżąco i bezpośrednio monitorować sprawy związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi.  

2) w 2020 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. 

3) właściciele nieruchomości byli zobowiązani do wyposażenia nieruchomości  

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

zapewnił 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 ponosili 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 były 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 10 gospodarstw domowych, w tym : 

- ogrzewanie gazowe - 4 gospodarstw domowych, 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej – 1 gospodarstwo domowe, 

- automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, 
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spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz 

emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające normie EN 303-5, 

które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę 

badawczą – 2 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 normie EN 303-5, które 

uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą 

– 3 gospodarstwa domowe. 

- łączny koszt realizacji zadania wyniósł 27 500,00 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) znaczącymi działaniami w zakresie ochrony powietrza jest dalszy rozwój na terenie 

miasta sieci gazowej oraz dalszy rozwój sieci ciepłociągu. 

 

3. Tereny zieleni 

Tereny zieleni miejskiej w 2020 roku zajmowały 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. 

 

Celem wygenerowania oszczędności w budżecie gminy, pracownicy gospodarczy 

Urzędu wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych wykonywali 

między innymi prace polegające na: 
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- pieleniu i utrzymaniu porządku na placach zabaw, 

- pieleniu i zamiataniu chodników, 

- czyszczeniu rowów melioracyjnych, 

- sprzątani lasów i okolic rzeki Drwęcy z odpadów komunalnych, 

- konserwacji placów zabaw. 

 

4. Poprawa standardu nawierzchni placu targowego przy ulicy Targowej 

 

W roku 2020 r. w związku przebudową ul. Targowej, dokonano utwardzenia nawierzchni 

placu na powierzchni ok. 2800 m2 z wykorzystaniem płyt betonowych pochodzących z 

wcześniejszych rozbiórek ulic. Łączny koszt tych prac wyniósł 72 tyś. zł. 

Dzięki realizacji tego zadania nastąpiła duża poprawa warunków prowadzenia handlu na 

placu targowym (wcześniej nawierzchnia gruntowa, szczególnie uciążliwą w dniach 

deszczowych). 
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XIV. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

1. Obrót nieruchomościami 

 

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz opłaty roczne z tytułu 

użytkowania wieczystego wyniosły: 

 2019 2020 

Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

 
75.680,89 zł 

 
30.682,11 zł 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu 

 
33.139,76 zł 

 
27.124,45 zł 
 

 

1) zestawienie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego - stan na 31 grudnia 2020r. 

 
Lp. Rodzaj dochodów Wpływy netto w zł 

1. Zamiana nieruchomości za dopłatą równą wartości 
zamienianych nieruchomości  

28.500,00 

2. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 14.400,00 

3. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym  174.730,00 

Razem: 217.630,00 

 

2) w 2020 roku z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie sprzedano 2 niezabudowane nieruchomości gruntowe  

w trybie przetargowym o pow. 0,1780 ha przeznaczone pod obiekty infrastruktury 

technicznej z dopuszczalnym przeznaczeniem parkingi oraz częściowo pod tereny 

rolnicze (ul. Działyńskich),  1 niezabudowaną nieruchomość gruntową w trybie 

bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej o pow. 0,0236 ha (ul. Tysiąclecia),  

3) ponadto dokonano zamiany  nieruchomości o pow. 0,0929 ha przeznaczonej pod 

zabudowę przemysłowo – składową z dopuszczeniem sieci  i obiektów infrastruktury 

technicznej (ul. Makuszyńskiego). 
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4)   zestawienie związane z nabyciem praw do nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej8 

 

Lp. Nr działki / nr obrębu Położenie  Powierzchnia  

w m2  

1. dz.12/1 / obręb 10 ul. K. Makuszyńskiego 0,0396 ha   

2. dz.45/1 / obręb 8 ul. Słoneczna 0,0170 ha 

3. dz.12/3 / obręb 10 ul. K. Makuszyńskiego 0,0175 ha 

4. dz.175/4 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0015 ha  

5. dz.175/6 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0048 ha 

6. dz.176/3 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0018 ha  

7. dz.177/3 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0026 ha  

8. dz.184/1 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0173 ha 

9. dz.186/12 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0052 ha  

10. dz.189/10 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0016 ha 

11. dz.190/5 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0029 ha  

12. dz. 197/3 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0007 ha 

13. dz.198/1 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0009 ha 

14. dz.202/3 / obręb 4 ul. Sadowa 0,0053 ha 

15. dz.203/1 / obr.4 ul. Sadowa 0,0019 ha 

16. dz.204/1 / obr.4 ul. Sadowa 0,0103 ha  

17. dz.205/1 / obr.4 ul. Sadowa 0,0036 ha 

18. dz. 206/1 / obr.4 ul. Sadowa 0,0048 ha  

19. dz. 207/1 / obr.4 ul. Sadowa 0,0009 ha  

20. dz.245/2 / obr.4 ul. Sadowa 0,0021 ha  

21. dz.54/9 / obr.5 ul. Sadowa 0,0008 ha 

22 dz.217/3 / obr.5 ul. Sadowa 0,0089 ha 

 
8 stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Lp. Nr działki / nr obrębu Położenie  Powierzchnia  
w m2  

23 dz.8/5 / obr.6 ul. Sadowa 0,0274 ha 

24 dz. 8/25 / obr.6 ul. Sadowa 0,0057 ha 

25 dz.11/7 / obr.6 ul. Sadowa 0,0020 ha  

26 dz.11/5 / obr.6 ul. Sadowa 0,0004 ha  

27 dz.12/2 / obr.6 ul. Sadowa 0,0057 ha  

28 dz.13/1 / obr.6 ul. Sadowa 0,0079 ha  

29 dz.15/1 / obr.6 ul. Sadowa 0,0095 ha 

30 dz.39/13 / obr.6 ul. Sadowa 0,0037 ha  

31 dz.108/5 / obr.6 ul. Sadowa 0,0002 ha 

32 dz.25/25 / obr.1 ul. Narutowicza 0,3667 ha 

Razem: 0,5812 ha 

 

Wymienione nieruchomości gruntowe nabyte zostały w drodze umowy 

cywilnoprawnej, decyzji Starosty Nowomiejskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla zadania Budowa ulicy Sadowej oraz z mocy prawa  

z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz gminne. 

 

2. Mieszkania i lokale użytkowe 

 

1) na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Miejska posiadała 19 budynków mieszkalnych  

o pow. użytkowej lokali wynoszącej 5.467,86 m2, 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 2.235,05m2 oraz 15 lokali użytkowych  

o powierzchni użytkowej 1.149,43 m2,  

3) na przydział mieszkania komunalnego z zasobów Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na koniec 2020 roku oczekiwało 49 wnioskodawców.  W roku 2020 
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jeden lokal mieszkalny z zasobu gminy został zdany oraz 1 lokal został 

przydzielony. 

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

użytkowe) poniesiono następujące wydatki: 

- administrowanie zasobem mieszkaniowym przez spółkę – 276.169,51 zł (w 2019 

r. - 293.934,98 zł) 

- remonty i modernizacja zasobu: 66 393,61 zł (w 2019 r. - 67.787,87 zł) 

Lp. Zakres prac Kwota w zł 

1. Modernizacja ogrzewania w lokalach komunalnych 
7.020,00 

2. Remonty bieżące w lokalach komunalnych 
59.373,61 

5) stawka bazowa czynszu za lokale komunalne wynosiła 3,00 zł i została zmieniona 

w roku 2018 z kwoty 1,57 zł, 

6) dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych w roku 2020 wyniosły 

415.951,18 zł (w 2019 roku – 419.332,34 zł), 

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

powstałe w roku 2020 wyniosły łącznie 21 743,88 zł (w 2019 roku – 19.868,83 zł), 

8) plany związane z poprawą sytuacji mieszkaniowej: 

− dalsze uwalnianie zasobu mieszkaniowego poprzez dokonywanie zamian 

związanych z dostosowaniem wielkości mieszkań do ilości osób 

zamieszkujących,  

− 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 Miejskiej i MPGK sp. z o.o. 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 
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Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2016-2021, 

− wdrożenie procedury odpracowywania zaległości czynszowych na rzecz gminy. 

 

3. Cmentarz komunalny 

 

W roku 2020 na cmentarzu komunalnym dokonano 26 pochówków i 4 rezerwacje. 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z obiektu wyniosły około 11.703,70 zł. (dla 

porównania w roku 2019 – 21 pochówków i 4 rezerwacje, opłaty za korzystanie ok. 

12.962,95 zł z opłat). 

 

4. Targowisko miejskie 

 

Przychody z tytułu opłaty targowej w 2020 roku wyniosły 27.103,00 zł (2019 rok -  

89.500,00 zł) i były niższe w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na prowadzony 

na terenie targowiska remont oraz budowę parkingu i budowę ulicy Targowej. 
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XV.  PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

1. Strefa Płatnego Parkowania 

1) w roku 2020 nie wprowadzono zmian w Strefie Płatnego Parkowania, 

2) z uwagi na realizowane prace w zakresie przebudowy dawnego kościoła 

ewangelickiego, niewielka część parkingu na rynku nowomiejskim pozostała 

wyłączona z użytkowania. 

 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 

1) w dniu 26 maja 2020 r. Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim przyjęła 

uchwałę nr XVII/114/2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego oraz 

uchwałę nr XVII/115/2020 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania miasta Nowe Miasto Lubawskie, 

2) przygotowane zostały projekty dokumentów planistycznych, które obecnie są 

przedmiotem uzgodnień z innymi instytucjami, 

3) wprowadzane zmiany przyczynią się do zwiększenia powierzchni terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wprowadzą korekty zapisów dot. istniejącego 

przeznaczenia, co w płynie pozytywnie na warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie miasta, 

4) nowy miejscowy plan zagospodarowania umożliwi racjonalne wykorzystanie 

dawnych terenów kolejowych przylegających do ul. Żwirki i Wigury,  

z uwzględnieniem ważnych potrzeb rozwojowych miasta. 
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XVI. ZAKOŃCZONE INWESTYCJE I ZNACZĄCE REMONTY 

 

1. Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

1) wybudowana została nowa infrastruktura drogowa w następującym zakresie: 

− sieć kanalizacji deszczowej - dł. ok. 220 mb, 

− nawierzchnia jezdni z asfaltobetobetonu o szer. 6 m - dł. ok. 250 mb, 

− chodniki z kostki betonowej – pow. ok. 1 390 m2, 

− place parkingowe z kostki betonowej na ok. 140 miejsc postojowych –  

pow. ok. 3 600 m2, 

− oświetlenie uliczne – 13 słupów, 19 opraw typu LED,  

− przejścia dla pieszych - 2 szt., 

− oznakowanie drogowe pionowe i poziome, 

− monitoring wizyjny – 9 kamer wysokiej rozdzielczości, 

− nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - ponad 50 szt. drzew oraz ponad 80 szt. 

krzewów; 

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 2 760 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 

państwa w wysokości ok. 1 630 000,00 zł (w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych), 

3) efekty realizacji zadania:  

− poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta, w szczególności lepszy 

wyjazd dla pojazdów ratowniczych straży pożarnej i pojazdów komunalnych 

MPKG Sp. z o.o., 

− duża ilość miejsc parkingowych na potrzeby funkcjonowania targowiska, 

przychodni przy ul. Targowej, Przedszkola Miejskiego i punktów handlowo-

usługowych przy ul. Tysiąclecia, 

− pojemny parking jest również wykorzystywany w przypadku braku możliwości 

parkowania w centrum miasta z uwagi na prowadzone prace rewitalizacyjne, 

a w dalszej perspektywie ze względu na wydarzenia kulturalne czy rozrywkowe na 

nowomiejskim rynku, 

− znaczny wzrost estetyki tej części miasta, w tym duży zakres nasadzeń 

dostosowany do nowego zagospodarowania, rekompensujący wcześniejsze 

uszczuplenie zieleni na tym terenie. 
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2. Budowa ulicy Piaskowej  

1) wybudowana została nowa infrastruktura drogowa w następującym zakresie: 

− sieć kanalizacji deszczowej - dł. ok. 220 mb, 

− nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o szer. 5,0 m - dł. ok. 210 mb, 

− chodniki i zjazdy z kostki betonowej – pow. ok. 480 m2; 

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 555 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 

w wysokości ok. 377 300,00 zł (w ramach Funduszu Dróg Samorządowych); 

3) efekty realizacji zadania: 

− znaczna poprawa komfortu dojazdu do posesji mieszkalnych, a także wizerunku 

osiedla (wcześniej nawierzchnia gruntowa o słabym stanie technicznym), 

− zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przez wody opadowe. 

 

3. Modernizacja ulicy Szkolnej  

1) wybudowana została nowa nawierzchnia pieszo-jezdni o powierzchni ok. 280 m2 

z płyt betonowych typu JOMB, 

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 49 900,00 zł, 

3) efektem realizacji zadania jest znaczna poprawa komfortu dojazdu do posesji 

mieszkalnych, a także wizerunku tej części miasta. 

 

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej  

1) w 2020 r. wybudowano uzupełniający odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości ok. 135 mb, w ul. Parkowej, 

2) koszt zadania wyniósł ok. 38 600,00 zł, 

3) dzięki realizacji zadania powstała możliwość przyłączenia nieruchomości usługowej 

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym ograniczanie zanieczyszczenia 

środowiska, w szczególności wód gruntowych i powierzchniowych. 

 

5. Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym  

1) w 2020 r. zostały wykonane następuję prace w zakresie poprawy standardu ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury: 

− uzupełnienie podbudowy i ułożenie nawierzchni z asfaltowej o szerokości 3,0 m na 

odcinku o długości ok. 580 m, 

− wykonanie chodników z kostki brukowej przed skrzyżowaniami z jezdniami ulic, 



83 

− montaż barier drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników 

ścieżki, 

− utwardzenie kostką betonową miejsc lokalizacji ławek i koszy na odpady; 

2) koszt zadania wyniósł ok. 123 000,00 zł, 

3) dzięki realizacji zadania nieprzyjazna dla rowerzystów nawierzchnia z kruszywa 

kamiennego, została zastąpiona nawierzchnią o znacznie lepszych właściwościach 

użytkowych, tworząc jednolity standard z pozostałymi odcinkami ścieżki po dawnych 

terenach kolejowych. 
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XVII.  INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI   

 

1. Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum 

Informacji Turystycznej i Promocji Kultury 

 

1) w roku 2020 kontynuacja robót budowalnych rozpoczętych na podstawie umowy  

z dnia 26 czerwca 2019 r.; 

2) we wrześniu 2020 r. rozpoczęte zostały prace konserwatorskie dot. zabytkowego 

stropu w modernizowanym obiekcie pod nadzorem osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje i doświadczenie, 

3) w listopadzie 2020 r. zakończyły się prace w zakresie odnowienia mechanizmów 

zegara wieżowego, montażu nowych systemów sterowania, kuranta elektronicznego, 

oraz uruchomienie bicia zegara z wykorzystaniem istniejącego dzwonu, 

4) w grudniu 2020 r. zakończyły się prace w zakresie opracowania zamiennej 

dokumentacji projektowej obejmującej zmianę układu pomieszczeń oraz rozwiązań 

technicznych i architektonicznych na skutek odkrycia pozostałości średniowiecznego 

ratusza od strony zachodniej, oraz zabytkowego sufitu wewnątrz obiektu, 

5) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 11 800 000 zł (przewidywany wzrost 

kosztów w związku z ww. zmianami projektowymi), 

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

7) zakładane efekty zadania: 

− poszerzona i lepszej jakości oferta kulturalna dla mieszkańców miasta i turystów 

(możliwość organizacji seansów filmowych, przedstawień teatralnych, koncertów 

muzycznych i wystaw), 

− odnowienie i podkreślenie wartości historycznej obiektu wpisanego do rejestru 

zabytków, 

8) zadanie jest współfinansowane 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, na podstawie umowy z dnia 31 lipca 2017 

roku. 

 

2. Rewitalizacja Rynku 

1) w listopadzie 2020 r. zakończyły się prace w zakresie opracowania zamiennej 

dokumentacji projektowej obejmującej głównie zmiany dot. maszynowni fontanny  
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(w związku z rezygnacją z rozbudowy części podziemnej budynku dawnego kościoła 

ewangelickiego po stronie zachodniej), 

2) z końcem grudnia 2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór 

wykonawcy robót budowalnych (nie zakończone na dzień 17 maja 2021 r.), 

3) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 11 000 000 zł, 

4) przewidywany okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania: lipiec 2021 r. - 

sierpień 2022 r., 

5) 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), 

6) zadanie jest współfinansowane 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, na podstawie umowy zawartej dnia 29 

czerwca 2017 roku. 

 

3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

1) w 2020 roku wykonane zostały instalacje monitoringu wizyjnego w następujących 

lokalizacjach: 

− plac zabaw przy ul. Lipowej, 

− ul. Targowa, 

− ulica Wodna wraz z ciągiem pieszym i placem zabaw (dodatkowe kamery), 

2) w 2020 roku zostały również zakończone prace w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej instalacji monitoringu wizyjnego na terenie rynku 

nowomiejskiego, 

3) koszt zadania zrealizowanego w 2020 r. wyniósł ok. 82 000,00 zł, 

4) w 2021 roku planowana jest kontynuacja budowy sieci monitoringu  

na obszarze rewitalizowanego rynku nowomiejskiego. 

 

4. Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza 

1) dnia 29 kwietnia 2019 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim  

a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa  

o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  

i Mazury na lata 2014-2020, w kwocie ok. 1 930 000 zł, 

2) prace projektowe ukończono w IV kwartale 2018 r., 

3) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 4,2 mln zł, 

4) przewidywany okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania: IV kwartał 2021 

r. - IV kwartał 2022 r., 

5) planowany zakres zadania obejmuje przede wszystkim:  

− modernizację części istniejących alejek i ścieżek spacerowych poprzez wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej, mineralno-żywicznej i mineralnej, odnowienie 

schodów terenowych oraz montaż ławek i koszy, 

− wykonanie instalacji oświetleniowej (58 słupów) i monitoringu wizyjnego wzdłuż 

części alejek spacerowych (29 kamer), 

− wykonanie odcinka ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, stanowiącego 

dojazd do istniejącej drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych, 

− wykonanie nowego zagospodarowania terenu dawnego amfiteatru poprzez 

wykonanie niewielkiej sceny z widownią, doposażenie w małą architekturę 

rekreacyjną, wykonanie placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną, 

oraz częściowe utwardzenie terenu z zastosowaniem nawierzchni mineralno-

żywicznej, 

− budowę wieży widokowej o wys. 12 m, dużej altany i wieży zabawowej dla dzieci 

w górnej części parku, 

− prace remontowo-konserwatorskie istniejącej, betonowej altany, 

− wykonanie siłowni terenowej w południowo-zachodniej części parku, 

− wykonanie toalety kontenerowej z przyłączem wod.-kan. i energetycznym, 

− wykonanie nasadzeń zieleni w tym: drzew (w ilości 52 szt.), krzewów i kwiatów, 

6) w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych zebranych z terenu 

rewitalizowanego rynku przewiduje się konieczność wymiany kanału deszczowego  

w ul. Wodnej, co będzie uzasadniało odnowienie nawierzchni tej ulicy 

z zastosowaniem kostki i płytek granitowych, 

7) w wyniku realizacji zadania zostaną stworzone warunki dla mieszkańców miasta  

do wypoczynku i spędzania wolego czasu, aktywności kulturalnej oraz integracji  

i aktywności społecznej, a także nastąpi podniesienie jakości przestrzeni publicznej, 

oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 
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5. Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3 Maja  

1) dnia 29 kwietnia 2019 roku 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. 492 500 zł, 

2) prace projektowe ukończono w I kwartale 2019 r., 

3) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 1,8 mln zł, 

4) przewidywany okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania: IV kwartał 2021 

r. - IV kwartał 2022 r., 

5) planowany zakres zadania obejmuje przede wszystkim:  

− wykonanie widowni na części skarpy brzegowej dawnej fosy w formie ław 

drewnianych na ustawionych liniowo prefabrykatach betonowych, 

− wykonanie sceny w postaci poszerzonego chodnika alejki, 

− wykonanie fontanny wraz z technologią uzdatniania i dezynfekowania wody 

w podziemnym pomieszczeniu, 

− wykonanie alejek spacerowych z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej 

oraz nawierzchni mineralnej, 

− wykonanie i montaż innych elementów małej architektury w tym: schodów 

terenowych, pergoli, ławek i koszy na odpady,  

− wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu wizyjnego, 

− wykonanie przyłączy i instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, 

− usunięcie części istniejących drzew i krzewów (głównie w pasie dna niecki dawnej 

fosy), 

− wykonanie trawników, oraz nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i bylin, 

6) w wyniku realizacji zadania zostaną stworzone warunki dla mieszkańców miasta  

do wypoczynku i spędzania wolego czasu, aktywności kulturalnej oraz integracji  

i aktywności społecznej, a także nastąpi podniesienie jakości przestrzeni publicznej, 

oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 
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6. Budowa ul. Sadowej 

1) dnia 12 marca 2020 r. zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,  

na podstawie której gmina przejęła grunty na potrzeby poszerzenia pasa drogowego ul. 

Sadowej o łącznej powierzchni 1 269 m2 (27 działek ewidencyjnych), 

2) na podstawie wydanych przez Starostwo Powiatowe decyzji administracyjnych  

do końca 2020 r. zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte  

w związku z realizacją ww. inwestycji w łącznej kwocie 85 008,50 zł (pozostała 

kwota do wypłacenia w roku 2021 wynosi 6 992,38 zł), 

3) w sierpniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych (rozstrzygniecie w kwietniu 2021 r., 9 pozycja  

na liście rezerwowej zadań przewidzianych do dofinansowania), 

4) szacunkowy koszt zadania: ok. 6 000 000 zł, 

5) przewidywany termin realizacji robót budowlanych: IV kw. 2021 r. – III kw. 2022 r.  

(w przypadku uzyskania dofinansowania), 

6) planowany zakres zadania: 

− wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o szer. 5,5 m, 

− wykonanie nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m i wjazdów na posesje z kostki 

betonowej, 

− budowa kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie przejść dla pieszych - 2 szt. (w tym jedno wyniesione),  

− budowa oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED, 

7) dzięki realizacji zadania powstanie nowy odcinek drogi w wysokim standardzie 

techniczno-użytkowym, o nośności dostosowanej do potrzeb, co wpłynie na znaczną 

poprawę warunków komunikacyjnych w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. 

 

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

Kościelnej 

 

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

pozwolenia na realizację zadania, 

2) w latach 2019 - 2020 gmina bezskutecznie ubiegała się o dofinansowanie zadania  

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (bardzo duża ilość 

wniosków składanych w naborach w stosunku do zabezpieczonej puli środków 

finansowych), 
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3) szacunkowy koszt zadania: 1 200 000 zł, 

4) przewidywany termin realizacji: lata 2021-2023 (w zależności od możliwości 

uzyskania dofinansowania). 
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XVIII.  PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE 

 

1. Kontynuacja przebudowy dróg na osiedlu Marianowo 

1) pozostałe ulice nieutwardzone lub o nawierzchni z płyt betonowych: Jarzębowa, 

Świerkowa, część Kasztanowej, Orzeszkowej, Podgórna, Szopena, Moniuszki, 

Konopnickiej, 

2) przewidywany termin realizacji: ul. Piaskowa – 2020 r., pozostałe ulice kolejne lata  

w zależności od sytuacji finansowej Gminy. 

 

2. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

1) z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania w obecnej perspektywie 

finansowej UE na kompleksowe odnowienie budynku, zadanie jest planowane 

do realizacji w kolejnych latach (etapowo ze środków własnych 

lub z dofinansowaniem, jeśli pojawi się taka możliwość), 

2) zakres podstawowy planowanych prac: remont i ocieplenie dachu, wymiana solarki 

okiennej, odnowienie elewacji, modernizacja instalacji c.o., przystosowanie dla osób  

z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

 

3. 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 Swetłogorsk został złożony 

wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Rosja 2014-2020 (nie uzyskano dofinansowania), 

3) w roku 2020 dwukrotnie został złożony wniosek o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(nie uzyskano dofinansowania), 

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

Yachts sp. z o.o.), 

5) inwestycja konieczna z uwagi na istniejące problemy z wydajnością  

i ciśnieniem w miejskiej sieci wodociągowej (brak możliwości rozbudowy 

istniejącego obiektu), 
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6) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło realizację I 

etapu zadania w zakresie modernizacji istniejącej studni głębinowej oraz jej włączenia 

do systemu uzdatniania wody, 

7) przewidywane koszt zadania ok. 6 000 000 zł, 

8) zadanie jest planowane do realizacji w kolejnych latach (pojawiły się nowe szanse 

uzyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach nowego programu regionalnego 

na lata 2020-2027). 
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XIX. INWESTYCJE I ZNACZĄCE REMONTY REALIZOWANE PRZEZ    

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 

 

1. Modernizacja studni głębinowej położonej przy ulicy Piastowskiej  

− celem modernizacji było między innymi przygotowanie studni do zabudowy i oddania 

do eksploatacji, 

− koszt zadania wyniósł 38.760,00 zł. 

 

2. Wykonanie rurociągów wody surowej i uzdatnionej  

− celem inwestycji było rozpoczęcie przygotowań dla planowanej nowej stacji 

uzdatniania wody i studni głębinowej Nr 2, 

− wykonano rurociągi o łącznej długości 160 mb, 

− koszt zadania wyniósł 33.341,00 zł, 

 

3. Budowa przyłącza wodociągowego wody surowej pod rzeką Drwęcą 

− celem budowy przyłącza było dodatkowe zasilenie stacji uzdatniania wody przy ul. 

Wodnej, 

− koszt zadania wyniósł 71.341,00 zł 

 

4. Budowa przyłącza wodociągowego pod drogą krajową Nr 15 

− koszt zadania wyniósł 26.400,00 zł, 

 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kamionki 

− docelowo rozbudowa sieć wodociągowa przeznaczona będzie dla 10 nieruchomości, 

− wykonano sieć wodociągowa o długości 150 mb, 

− koszt zadania wyniósł 20.485,00 zł 

 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej 

− rozbudowa sieć wodociągowa przeznaczona jest dla 5 nieruchomości, 

− wykonano sieć wodociągowa o długości 250 mb, 

− koszt zadania wyniósł 76.605,00 zł. 

 

7.  Modernizacja przepompowni ścieków położonej przy ul. Kasztanowej 

− koszt zadania wyniósł 27.990,00 zł 
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XX.  WAŻNE INWESTYCJE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ INNE    

PODMIOTY 

 

1. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego 

1) w dniu 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, 

2) początkowy koszt zadania: ok. 318 mln zł; 

3) wydłużony został termin realizacji zadania do czerwca 2022 r. (z uwagi na niezależne 

od wykonawcy wydłużenie procedur związanych uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

na realizację zadania w wariancie technicznym przygotowanym przez wykonawcę), a 

także ze względu obiektywne problemy które pojawiły się w trakcie realizacji 

inwestycji, a wcześniej trudne do przewidzenia, 

4) w roku 2020 r. nastąpiło zdecydowanie przyspieszenia i postęp w realizacji inwestycji, 

z końcem roku zaawansowanie rzeczowe osiągnęło ponad 60%, dzięki czemu już 

widoczne było ukształtowanie pasa drogowego, warstwa wiążąca asfaltobetonu 

na znacznych odcinkach, większość obiektów inżynierskich i cześć rond służących do 

wjazdu na obwodnicę.  

 

2. Budowa sieci gazowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

1) w roku 2020 Polska Spółka Gazownictwa kontynuowała rozbudowę sieci gazowej  

na terenie Nowego Miasta Lubawskie, 

2) po wcześniejszym rozprowadzeniu sieci gazowej w południowej części i w centrum 

miasta, w 2020 roku wykonane zostały nowe odcinki sieci gazowej o łącznej długości 

około 2 km, m.in. w ulicach: Tysiąclecia, Targowa, Szkolna, 

3) w roku 2020 z sieci gazowniczej zaczęło korzystać ponad 70 nieruchomości na terenie 

miasta, 

4) w trakcie budowy i projektowania znajdują się kolejne odcinki sieci gazowej       m. in. 

w ulicach: Narutowicza, Storczykowa, Magnoliowa, Tulipanowa, Warneńczyka, 

Jagiełły, Klasztorna, Lipowa, Kwiatowa, Ogrodowa, a także Grunwaldzka, 

Mszanowska, Kolejowa, Żwirki i Wigury wraz z ulicami przyległymi. 
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XXI. KIERUNKI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA 

 

1. W ciągu najbliższych 2 lat głównym zakresem działań inwestycyjnych jest dokończenie 

projektów rewitalizacyjnych (przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego, 

rewitalizacja rynku, Parku Miejskiego i Ogrodu Róż). Ten kierunek został określony w 

roku 2015 poprzez uchwalenie przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Dzięki przynależności do Sieci Miast 

Cittaslow na te działania udało się pozyskać w trybie pozakonkursowym znaczną kwotę 

dofinansowania wnoszącą łącznie ponad 16.5 mln zł. (w tym ok. 1.6 mln zł. na projekty 

społeczne). To duży udział środków zewnętrznych, który po wielu latach nadrabiania 

zaległości w infrastrukturze podstawowej (kanalizacja, wodociągi, drogi) i sportowej 

(stadion, obiekty przyszkolne, ścieżki rowerowe) pozwala nam na realizację innych 

potrzeb społecznych tj.: 

− rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, 

− modernizację przestrzeni publicznych służących jako miejsce spędzania wolego czasu 

i integracji społecznej w atrakcyjnym otoczeniu, 

− poprawy wizerunku zewnętrznego naszego miasta. 

 

2. Ważnym kierunkiem inwestowania, który kontynuujemy przez wielu lat jest 

infrastruktura drogowa. Cały czas mamy ogromne potrzeby w tym zakresie, tym bardziej, 

że w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój osiedli zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, których mieszkańcy oczekują na poprawę standardu dojazdu do swoich 

posesji. Realizacja inwestycji drogowych jest tym bardziej uzasadniona ponieważ 

staramy się wykorzystać możliwości pozyskiwania wysokich dofinansowań z budżetu 

państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg 

Samorządowych). 

 

3. Trwa obecnie okres wdrażania nowych programów operacyjnych służących dystrybucji 

środków unijnych na lata 2020-2027. Tworzy to dla nas nowe szanse na zrealizowanie 

kolejnych zadań inwestycyjnych. Wiemy już, że kierunki wsparcia są mocno 

ograniczone, jednakże część z nich jest zgodnych z potrzebami rozwojowymi naszego 

miasta, a w szczególności: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 
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modernizacja infrastruktury uzdatniania i zaopatrzenia w wodę czy budowa dróg 

rowerowych. 

 

4. Ze względu na wymogi nowej perspektywy finansowej UE jeszcze w roku 2021 

planowane jest opracowane Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie. Ten dokument strategiczny powstanie z udziałem samorządu oraz 

społeczeństwa i pozwoli na określenie nowej wizji rozwoju naszego miasta. 

 

5. Dobry rozwój naszego miasta zależy również od warunków funkcjonowania sektora 

prywatnego, który tworzy zasoby mieszkaniowe oraz zapewnia miejsca pracy stanowiące 

źródło finansowania gospodarstw domowych. To dzięki przychylności Rady Miejskiej 

konsekwentnie prowadzona polityka w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

owocuje w ostatnich latach, z perspektywą na następne, znacznym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego. 

 

6. Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, wynikający z wcześniej podjętych decyzji 

dot. utworzenia specjalnych stref ekonomicznych, elastyczności w planowaniu 

przestrzennym, czy bieżącego kontaktu z przedsiębiorcami skutkuje nowymi 

inwestycjami przekładającymi się na nowe miejsca pracy, oraz wzrost wpływów do 

budżetu gminy z opłat podatkowych. 

 

7. Dużym osiągnieciem w tym zakresie było w roku 2020 oddanie do użytku nowej hali 

produkcyjno-magazynowej MM Szynaka Interline sp. z o.o. o powierzchni zabudowy ok. 

7 300 m2 przy ul. Makuszyńskiego. W tym samym roku właściciele i Zarząd tej spółki 

podjęli decyzję o budowie kolejnej hali produkcyjno-magazynowej w ramach tego 

samego kompleksu budynków. Nowy zakład powstaje w szybkim tempie. Inwestor 

uzyskał już wymagane pozwolenia i przystąpił do realizacji robót. 
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XXII. PROMOCJA MIASTA 

 

1. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie wchodzi w skład Stowarzyszenia Polskie 

Miasta Cittaslow, w której Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego jest członkiem 

Zarządu Stowarzyszenia oraz członkiem Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Krajowej 

Sieci Miasta Cittaslow. Głównym założeniem Sieci jest zachowanie niepowtarzalnego 

charakteru miast członkowskich poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej 

wytwórczość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby 

spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem. 

  

2. Bezpośredni udział Burmistrza w pracach organów ww. stowarzyszeń umożliwia 

bieżące monitorowanie przedsięwzięć podejmowanych w zakresie działań 

prospołecznych i prośrodowiskowych w naszym mieście. Głównym i niezaprzeczalnym 

osiągnięcie  

 

3. Zadania realizowane przez Referat Promocji i Współpracy Zagranicznej 

1) kontynuowanie projektu GEOCASHING (geokeszing) na terenie Nowego Miasta 

Lubawskiego i okolic w zakresie serwisu i uzupełnienia skrytek, 

2) promowanie rękodzieła i rekomendacja tradycyjnych produktów lokalnych 

zgłoszonych do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury i Powiśle z terenu 

Nowego Miasta Lubawskiego, 

3) kontynuowanie rozbudowy Systemu Informacji Miejskiej o zabytkach i atrakcjach 

turystycznych na terenie miasta, 

4) wzbogacenie oferty Centrum Informacji Turystycznej o mapy, przewodniki  

i publikacje promocyjne oraz koordynowanie możliwości indywidualnego  

zwiedzania miasta przez turystów pod opieką przewodnika, 

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

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

www.mazury.travel w zakresie promocji walorów turystycznych Nowego Miasta 

Lubawskiego, 

6) bieżące redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, 

7) bieżące redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego i jej profilu na portalu 

społecznościowym, 

http://www.pot.gov.pl/
http://www.mazury.travel/
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8) bieżące redagowanie strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej***  

i jej profilu 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) oraz nawiązanie współpracy z Telewizją Kopernik z Olsztyna, 

10) wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych i świąt patriotycznych organizowanych 

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

Pikniku Rowerowego, Tygodnia Cittaslow, z zachowaniem obowiązujących przepisów 

sanitarnych. 

 

4. W zakresie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej: 

1) koordynowanie przez Centrum Informacji Turystycznej możliwości indywidualnego  

zwiedzania miasta przez turystów pod opieką przewodnika, w tym tłumacza, 

2) bieżące zaopatrzenie CIT w gadżety reklamowe, magnesy, długopisy, kubki 

promocyjne, itd. 

3) na czas rewitalizacji dawnego kościoła ewangelickiego, Centrum Informacji 

Turystycznej nie zaprzestało działalności promującej miasto, dzięki przeniesieniu 

swojej siedziby do pomieszczeń zrewitalizowanego Miejskiego Centrum Kultury.    

 

5. 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) współpraca z firmą wykonującą tablice informacyjne, która opracowała tablicę dla 

Urzędu Miejskiego, ustawiła na skwerze w pobliżu PKS przy ulicy Grunwaldzkiej   

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

rocznie. 

 

6. W zakresie rozwoju turystycznego miasta: 

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

dostępu do Internetu WI-FI, 

2) współrealizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego, Tygodnia Cittaslow, 
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3) współorganizacja spływu kajakowego połączonego z otwarciem sezonu i oddaniem do 

użytku zmodernizowanej przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (inwestycja była realizowana w ramach 

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), 

4) promocja i zachęcanie do korzystania ze ścieżek pieszo-rowerowych na terenie 

Nowego Miasta Lubawskiego oraz zmodernizowanej przystani kajakowej na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

7. W zakresie opracowywania materiałów promujących miasto: 

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

Nazwa produktu Nakład w szt. 

torebki papierowe 500 

smycze reklamowe Nowego Miasta Lubawskiego 200 

długopisy promocyjne 400 

plan Nowego Miasta Lubawskiego 2000 

filiżanki Cittaslow 100 

kubki nowomiejskie 256 

organizery z zegarem na biurko 20 

pudełka na gadżety „Kuferek Nowomiejski” 5 

notesy magnetyczne z panoramą Nowego Miasta Lubawskiego 300 

Publikacja „Magiczne spotkania z historią” 500 

Wykonanie kart do gry „Piotruś Nowomiejski” 200 

ulotki reklamowe promujące szlaki kajakowe    400 

ulotki o segregacji śmieci i prawidłowym paleniu w piecach węglowych 3000 

kalendarze ścienne na 2021 rok 250 

statuetki szklane  2 

teczki papierowe i skóropodobne z nadrukiem promocyjnym 100 

wsparcie wydania publikacji „Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu 

ilustrowanych opowieściach” 

500 

 

2) opracowanie graficzne i wykonanie banerów informujących o organizowanych 

wydarzeniach kulturalnych,  

3) wykonanie funkcjonalnych upominków dla uczestników VII Rodzinnego Pikniku 

Rowerowego w ramach Tygodnia Cittaslow i Dnia bez Samochodu. 

 

8. W zakresie koncepcji Sieci Miast Cittaslow: 

1) promocja miasta podczas XI Festiwalu Miast Cittaslow w Działdowie, 
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2) aktualizacja treści promującej walory turystyczne Nowego Miasta Lubawskiego i jej 

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

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie), 

3) 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 nowomiejskich firm 

certyfikowanych logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury i Powiśle, 

4) wykonanie „Zakątka Cittaslow” w 10 rocznicę przynależności Nowego Miasta 

Lubawskiego do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow – elementy metaloplastyki, 

wykonanie i montaż drewnianych ławek, wykonanie tablicy pamiątkowej na głazie. 

 

9. W 2020 roku zadania w zakresie promocji walorów turystycznych, dziedzictwa 

kulturowego  i funkcjonowania Nowego Miasta Lubawskiego były realizowane  

w optymalny sposób przez Referat Promocji i Współpracy Zagranicznej, biorąc pod 

uwagę ograniczenia oraz dodatkowe zadania informacyjne spowodowane epidemią 

koronawirusa. 

 

10. Zadania referatu, w którego strukturze jest certyfikowane Centrum Informacji 

Turystycznej, w zakresie posiadanych środków budżetowych obejmowały głównie: 

opracowanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu 

COVID-19, opracowanie oraz rozpowszechnianie publikacji i materiałów reklamowych 

promujących miasto, współorganizację i promocję wydarzeń kulturalnych o zasięgu 

lokalnym, podtrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi.  
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XXIII.  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. 

 

2) Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim, w skład 

którego wchodzi: 

➢ 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 września 2020 r.) 

 

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  
452 69 17/3 

2. Przedszkole Miejskie  101 101 5 

3. Żłobek Miejski 36 36 2 

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Janusza Korczaka 
567 118 

449 

 

2. Szkoła Muzyczna I stopnia 91 0 91 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich  
321 

 

107 

 

214 
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Wskaźnik uprzedszkolnienia i użłobkowienia. 

➢ dzieci w wieku przedszkolnym – 395 dzieci w wieku 3-6 lat zameldowanych na pobyt 

stały i czasowy) – 94,27 % (w 2019 r. – 88,93%); zapewniono miejsca dla wszystkich 

chętnych, 

➢ dzieci w wieku żłobkowym – 36 dzieci w wieku od 2 m-cy do 3 lat zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy – 10,98 % (w 2019 r. – 10,40%). 

 

2. Wydatki na realizację zadań oświatowych  

1) wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na 

jednego ucznia9 

 

➢ Zespół Szkolno-Przedszkolny  

- koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 938,98 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w oddziale przedszkolnym – 771,74 zł, 

- koszt na 1 ucznia w szkole – 810,80 zł/m-c, 

- koszt na 1 dziecko w żłobku – 1 126,26 zł/m-c, 

Wydatki – 6 874 979,49 zł, 

 

➢ Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej  

- koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 747,91 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole – 901,33 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole muzycznej – 971,52 zł/m-c, 

Wydatki – 6 976 308,77 zł, 

 

➢ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich  

- koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 661,41 zł/m-c, 

- koszt na 1 ucznia w szkole – 1287,06 zł/m-c, 

      Wydatki – 4 400 030,34 zł, 

 

2) wydatki Gminy Miejskiej na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej  

- łącznie wydatki gminy – 18 870 604,26 zł, 

- subwencja – 9 205 553 zł, 

- dotacja przedszkolna – 380 164 zł, 

 
9 koszt na 1 ucznia uwzględnia uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych 
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- dotacja  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”– 12 000 zł.  

 

Łącznie uzyskane środki na oświatę – 9 597 717 zł, co stanowi 50,86 % wydatków 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (do oświaty dopłacamy prawie 50 %)   

 

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  52,07 50 3 2,07 

2. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej 76 66 10 4,13 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich  

33,7 28 8 5,7 

 

4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli 

wydatki poniesione w trakcie roku    9 965 368,79 zł 

 

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

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

 

0 14 osób 

13,56 etatów 

9 osób 

8,95 etatów 

30 osób 

29,56 etatów 

2. 
Zespół Szkół Podstawowej  

i Muzycznej  

4 osób 

2,72 etatów 

23 osób 

18,98 etatów 

11osób 

10,58 etatów 

38osób 

37,85 etatów 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich 

- 6 osób 

5,2 etatów 

1 osoba 

1 etat 

29 osób 

26,5 etatów 

 

5. Ważniejsze inwestycje i remonty przeprowadzone w placówkach oświatowych 

   

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Budynek Szkoły Podstawowej  

− remont sekretariatu, 

− remont biblioteki szkolnej, 

− remont dwóch łazienek dla personelu,    

− wymiana instalacji i podłączeń wodno-kanalizacyjnych w łazienkach dla personelu, 

− adaptacja pomieszczenia podpiwniczonego na łazienkę dla personelu, 

− wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego (papy) na dachu pomieszczeń 

piwnicznych przy sali gimnastycznej, 
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− remont magazynów kuchennych, 

− remont zaplecza przy klasie nr 31, 

− wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych przy sali gimnastycznej, 

Budynek Przedszkola Miejskiego  

− wymiana uszkodzonych rynien na dachu budynku przedszkola, 

− wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych, 

Ponadto: 

− doposażono stołówkę szkolną oraz stołówkę przedszkolną w sprzęt o wartości 

14.444.17 zł, 

− zakupiono meble do biblioteki szkolnej o wartości 4.801,90 zł przez członków 

stowarzyszenia „Przyjaciel Dzieci”   

 

2) Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej 

− zakup szatni szkolnych dla klas IV-VIII, 

− wykonanie pracowni językowo-komputerowej w sali lekcyjnej nr 10 (28 

stanowisk), 

− zakup monitorów interaktywnych, 

− zakup schodołazu dla uczniów poruszających się na wózku inwalidzkim, 

− zakup i montaż podnośnika sufitowego dla uczniów niepełnosprawnych na I 

piętrze budynku szkolnego, 

− rozbudowa i naprawa monitoringu wizyjnego, 

− malowanie sali perkusji oraz antresoli, 

− malowanie sali lekcyjnej nr 10, 

− konserwacja boiska Orlik oraz pomieszczeń przyległych, 

− naprawa oświetlenia na boisku Orlik, 

− malowanie szatni, 

− naprawa płytek podłogowych w szatni, 

 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 

− remont sali lekcyjnej nr 9, w tym m.in. wymiana podłogi w zapleczu, 

malowanie, zmian tablic, założenie tablicy interaktywnej, dostosowanie 

gabinetu do potrzeb grupy przedszkolnej 6. latków, zakup mebli szkolnych, 

zakup pomocy dydaktycznych i zabawek,   
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− zakup szatni dla oddziału przedszkolnego, w celu ograniczenia kontaktów dzieci 

w czasie trwania pandemii,  

− zakup szafek w szatni dla uczniów szkoły podstawowej, 

− naprawa i odnowienie ogrodzenia wokół budynków szkoły, 

− odświeżenie ścian w pokoju nauczycielskim, 

− remont pomieszczenia Nowomiejskiej Izby Tradycji, w tym malowanie, 

wymiana oświetlenia, wymiana podłogi i sufitu, 

− odświetlenie kuchni, w tym wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń    

 

6. Działalność edukacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

1) Zestawienie projektów/programów edukacyjnych 

a) „Zdalna Szkoła” 

− dostawa 13 laptopów dla dzieci i nauczycieli, 

− wysokość dofinansowania: 23.387,00 zł, 

b) „Zdalna Szkoła Plus” 

− dostawa 13 laptopów wraz z wyposażeniem dla dzieci i nauczycieli, 

− wysokość dofinansowania: 25.104,30 zł 

c) „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie” 

− celem projektu było wspieranie kluczowych kompetencji dzieci w zakresie 

porozumiewania się językiem obcym oraz rozwój kompetencji społecznych, 

inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności, 

− wysokość dofinansowania: 510.984,24 zł, 

d) „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” 

− celem projektu było 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,   

− wysokość dofinansowania: 2.225.055,44 zł 

e) „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” 

− celem projektu był wzrost aktywności 36 osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do 3 lat, poprzez wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 



105 

dziećmi do lat 3, dzięki utworzeniu 36 miejsc żłobkowych i zapewnienia ich 

bieżącego funkcjonowania, 

− wysokość dofinansowania: 1.242.379,94 zł 

f) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

− celem projektu był rozwój czytelnictwa wśród uczniów Szkoły Podstawowej,  

− wartość projektu: koszt całkowity – 15.000 zł, z czego dofinansowanie – 

12.000,00 zł. 

g) „Lubimy Czytać” 

− celem projektu był rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci 

przedszkolnych,  

− wysokość dofinansowania: 400,00 zł 

h) „Kto o zdrowie swoje dba, ten radosne życie ma”     

− celem projektu było podniesienie świadomości nt. zdrowego odżywiania wśród 

dzieci i młodzieży   

− wysokość dofinansowania: 600,00 zł 

 

2) Zestawienie konkursów, festiwali i olimpiad     

a)  Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 

− konkurs międzynarodowy, 

− termin: 1-3 czerwca 2020 r., 

− wyróżnienia dla czterech uczniów.  

b) Olimpus – Sesja Zimowa – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego 

− konkurs ogólnopolski, 

− termin: styczeń 2020 r., 

− III miejsce w Polsce dla jednego ucznia.  

c) SzachMaks 

− konkurs ogólnopolski, 

− termin: kwiecień 2020 r., 

− III miejsce w Polsce dla jednego ucznia.  

d) Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta 

− konkurs ogólnopolski, 

− termin: 30 listopada 2020 r., 

− bardzo dobry wynik dla dwóch uczniów i wyróżnienie dla jednego ucznia.  
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e) Konkurs przedmiotowy z matematyki – etap szkolny 

− konkurs wojewódzki, 

− termin: 12 lutego 2020 r., 

− jeden laureat.  

f) Konkurs przedmiotowy z języka polskiego – etap szkolny 

− konkurs wojewódzki, 

− termin: 10 lutego 2020 r., 

− jeden finalista.  

g) Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – etap szkolny 

− konkurs wojewódzki, 

− termin: 13 lutego 2020 r., 

− dwóch finalistów.  

h) Konkurs przedmiotowy z biologii – etap szkolny 

− konkurs wojewódzki, 

− termin: 7 lutego 2020 r., 

− dwóch finalistów.  

i) Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie” 

− konkurs powiatowy, 

− termin: 23 grudnia 2020 r., 

− I i III miejsce dla dwóch uczniów.  

 

7. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej 

 

1) Zestawienie projektów/programów edukacyjnych 

a)  „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie” 

− celem projektu było wspieranie kluczowych kompetencji dzieci w zakresie 

porozumiewania się językiem obcym oraz rozwój kompetencji społecznych, 

inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności, 

− okres realizacji: wrzesień 2018 – grudzień 2020, 

b) „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” 

− celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie 
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zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

− okres realizacji: wrzesień 2018 – grudzień 2020. 

c) „Szkolny Klub Sportowy” 

− celem projekt było podejmowanie działań systemowych skierowanych do 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stworzenie przestrzeni do 

dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych  

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w szkole, 

− okres realizacji: rok szkolny 2020/2021.  

d)  „Drogowe ABC” 

− celem projekt było edukowanie przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa na 

drodze, 

− okres realizacji: czerwiec 2020.  

e) „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

− program edukacyjny skierowany był do uczniów klas I szkół podstawowych  

i obejmował tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: 

na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie, 

− okres realizacji luty-marzec 2020 r. 

f) „Trzymaj formę” 

− celem projekt było propagowanie działań prozdrowotnych, 

− okres realizacji: listopad 2020.  

g) „Aktywni Błękitni” 

− celem projekt było propagowanie działań ekologicznych wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, 

− okres realizacji: rok szkolny 2020/2021,  

h) „Czyste powietrze wokół nas” 

− celem projekt było propagowanie działań dot. czystego powietrza, 

− okres realizacji: listopad 2020,  

i) „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Ja i moje zęby” 

− celem projekt było dbanie o zdrowe zęby uczniów klas I-III, 

− okres realizacji: październik 2020,  
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j) „Zdalna szkoła” 

− w ramach programu szkoła otrzymała 14 laptopów marki HP do nauki zdalnej 

celem projekt było dbanie o zdrowe zęby uczniów klas I-III, 

− okres realizacji: maj 2020,  

k) „Zdalna szkoła +” 

− w ramach programu szkoła otrzymała 14 laptopów marki Asus do nauki zdalnej 

celem projekt było dbanie o zdrowe zęby uczniów klas I-III, 

− okres realizacji: wrzesień 2020,  

l) „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” 

− w ramach programu szkoła otrzymała 50 tabletów do nauki zdalnej z klawiaturą, 

rysikiem oraz Internetem do końca roku szkolnego 2020/2021, 

− okres realizacji: wrzesień 2020,  

 

2) Zestawienie konkursów, festiwali i olimpiad     

a) Konkurs przedmiotowy z matematyki  

− konkurs wojewódzki, 

− termin: listopad 2020 r., 

− jeden laureat i jeden finalista.  

b) Konkurs przedmiotowy z geografii  

− konkurs wojewódzki, 

− termin: listopad 2020 r., 

− jeden finalista.  

c) Konkurs - The Big Challenge 2020 

− konkurs ogólnopolski, 

− termin: wrzesień 2020 r., 

− uczestnictwo.  

d) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2020 

− konkurs międzynarodowy, 

− termin: czerwiec 2020 r., 

− uczestnictwo.  

e) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Gurjewsku 

− konkurs międzynarodowy, 

− termin: kwiecień 2020 r., 
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− jeden laureat.  

8. Działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej Nr 3  

 

1) Zestawienie projektów/programów edukacyjnych 

a) „Szkoła Promująca Zdrowie” 

− celem projektu było integrowanie społeczności szkolnej z oddziałem 

przedszkolnym oraz wspieranie zadań wdrażających zdrowe odżywianie, 

− okres realizacji: rok szkolny 2020/2021, 

b) „Czysta woda zdrowia doda” – warsztaty picia zdrowej wody 

− celem projektu było przekazanie wiedzy nt. funkcji wody w organizmie, 

pokazanie różnic między wodą a słodzonymi napojami, nauka przygotowania 

zdrowej wody smakowej w oparciu o owoce, warzywa i zioła, 

− okres realizacji: listopad 2020. 

c) „Kolorowy Tydzień” 

− celem projekt było propagowanie zmiany nawyków żywieniowych, jedzenie 

warzyw i owoców o określonym kolorze do drugiego śniadania, 

− okres realizacji: październik 2020.  

d) „Adopcja na odległość” 

− celem projekt było przekazywanie informacji o dzieciach zaadaptowanych przez 

szkołę oraz o dzieciach żyjących w skrajnej nędzy, zbiórka pieniędzy od 

społeczności szkolnej i przekazanie ich dla dzieci potrzebujących przez 

Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie, 

− okres realizacji: rok szkolny 2020/2021.  

e)  „Trzymaj formę”  

− celem projekt było wdrażanie zdrowego odżywiania (zbilansowana dieta), 

propagowanie aktywnego stylu życia, wybieranie zdrowych produktów 

(zbilansowana dieta), czytanie etykiet, 

− program realizowany był wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, 

− okres realizacji: rok szkolny 2020/2021.  

f) „Rodzinne święta” 

− celem projekt było zaangażowanie uczniów klas I – III oraz przedszkolaków pod 

opieką nauczycieli w przygotowanie życzeń dla pracowników Zakładu  
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Patronackiego Szynaka – Interline. Do życzeń dołączone zostały wypieki pań z 

obsługi – świąteczne pierniczki, 

− okres realizacji: grudzień 2020 r. 

g) projekt „Żonkile” 

− celem programu było przeprowadzenie zajęć tematycznych dla uczniów klas  

V-VIII oraz wykonanie i przypięcie społeczności szkolnej żonkili, kwiatów 

będących symbolem gwiazdy żydowskiej, 

− okres realizacji: 19 kwiecień 2020 r.   

h) „Góra Grosza” – akcja ogólnopolska  

− akcja prowadzona była przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na rzecz 

rodzinnych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

− okres realizacji: 19 kwiecień 2020 r.   

 

2) Zestawienie konkursów, festiwali i olimpiad     

a) Konkurs przedmiotowy z fizyki  

− konkurs wojewódzki, 

− termin: 14 luty 2020 r., 

− jeden laureat i jeden finalista.  

b) Konkurs przedmiotowy z matematyki 

− konkurs wojewódzki, 

− termin: 12 luty 2020 r., 

− jeden finalista.  

c) Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 

− konkurs międzynarodowy, 

− termin: 2 czerwca 2020 r., 

− jedno wyróżnienie.  

d) Konkurs przedmiotowy z historii 

− konkurs wojewódzki, 

− termin: luty 2020 r., 

− jeden finalista.  

e) Konkurs fotograficzny dla uczniów i nauczycieli „Niezwykłe kreacje przygody 

polskiej z bliska i z daleka” 

− konkurs wojewódzki, 
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− organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Elblągu, 

− termin: 9 października 2020 r., 

− uczniowie: I i III miejsce, nauczyciel: II miejsce.  

 

9. Działalność placówek oświatowych w okresie pandemii Covid-19. 

 

Ze względu na COVID i obostrzenia epidemiologiczne rok 2020 był trudnym  

i zaburzonym okresem pod względem dydaktycznym opiekuńczym i wychowawczym. 

Niejednolita i zróżnicowana sytuacja, skutkowała tym, poszczególne części składowych 

systemu oświatowego pracowały w innym systemie. Oddziały żłobkowe były wyłączone 

wiosną 2020 roku, oddziały szkolne i przedszkolne pracowały zdalnie, hybrydowo oraz 

stacjonarnie.  

 

W trakcie roku kilkukrotnie poszczególne oddziały szkolne, przedszkolne i żłobkowe oraz 

pracownicy dydaktyczni odbywali kwarantannę. Przejście na nauczanie zdalne spowodowało, 

że z dnia na dzień część uczniów (głównie z rodzin gorzej sytuowanych) oraz cześć kadry 

pedagogicznej znaleźli się w trudnej sytuacji ze względów na utrudniony dostęp do środków 

technicznych.  

 

1) w marcu 2020 r. nastąpiło zawieszenie zajęć na obszarze całego kraju. Szkoły 

funkcjonowały na podstawie opracowanych procedur. Zajęcia odbywały się zdalnie za 

pośrednictwem platformy MS 365.  Placówka otrzymała laptopy oraz tablety  

z internetem, które zostały udostępnione uczniom w celu uczestnictwa w zajęciach 

zdalnych, 

2) poprzez kanały internetowe prowadzone były akademie, uroczystości szkolne. (kalendarz 

imprez szkolnych nie został zakłócony, zmieniona została forma ich przebiegu), 

3) dyrekcja monitorowała realizację podstawy programowej poprzez doraźne obserwacje 

oraz nadsyłane przez nauczycieli sprawozdania z realizacji zajęć i podejmowanych 

działań w ramach procesu edukacyjnego, 

4) szkoła otrzymała dystrybutor do dezynfekcji rąk, zakupiono parownice, dystrybutory 

automatyczne do dezynfekcji rąk oraz maseczki i płyny, 
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5) na budynku szkolnym umieszczono skrzynkę na listy w celu korespondencji  

z interesantami. Umożliwiono za pośrednictwem drogi elektronicznej  kontakt  

z pracownikami jednostki,  

6) materiały rozpowszechniające informacji odnośnie przeciwdziałania pandemii 

umieszczono przy wejściach do budynku szkolnego oraz przesyłano drogą elektroniczną 

rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły, 

7) dokonano zmian w planie - dostosowano harmonogram przybywania uczniów  

do szkoły oraz wyznaczono im poszczególne wejścia do budynku oraz korzystania  

z szatni szkolnej, 

8) zmodyfikowano plan dyżurów - polegających na wyznaczeniu dodatkowych miejsc do 

przebywania uczniów na przerwach w reżimie sanitarnym, 

9) funkcjonowanie świetlicy szkolnej zostało dostosowane do reżimu sanitarnego, 

10) ustalono harmonogram dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń szkolnych, 

11) w oddziałach przedszkolnych usunięto zabawki i pomoce edukacyjne, które nie mogły 

być dezynfekowane.  

 

10. Stypendia sportowe dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

 

1) stypendia sportowe przyznawane są na podstawie uchwały nr VII/49/2019 Rady 

Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym.  

2) w 2020 roku przyznanych było 7 stypendiów sportowych dla zawodników, w tym 2 na 

okres od 1 listopada 2020 r. do  30 kwietnia 2021 r. oraz 5 na okres od 1 grudnia 

2020r. do 31 maja 2021r. 

3) kwoty ustalane są na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr VII/49/2019 Rady 

Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2019 r. za poszczególne 

wyniki sportowe według kategorii wiekowej, osiągnięć sportowych oraz rangi 

zawodów.  
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4) zestawienie przyznanych stypendiów sportowych dla sportowców według rodzaju 

klubu sportowego   

 

Klub Sportowy osiągnięcie wysokość stypendium  

przyznana kwota stypendium na okres 

01.11.2020r. – 30.04.2021r.  
 

Nowomiejski Klub 

Sportowy 

− I miejsce w Mistrzostwach Polski w Lekkiej 

Atletyce Juniorów (U-20), konkurencja 

trójskok mężczyzn 

 

3.000 zł 

Klub Sportowy Drwęca 

Nowe Miasto Lubawskie 

− I miejsce w Mistrzostwach Polski w Lekkiej 

Atletyce Juniorów Młodszych (U-18), 

konkurencja 400 m ppł 

 

2.400 zł 

przyznana kwota stypendium na okres 

01.12.2020r. – 31.05.2021r.  

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Olimpia” 

− III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w Kickboxingu w formule Light contact, 

− III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w Kickboxingu w formule Kick Light 

1.200 zł 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Olimpia” 

− I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w 

Kickbxingu w formule Full Contact, 

− II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w Kickboxingu w formule Light contact 

3.000 zł 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Olimpia” 

− I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w 

Kickbxingu w formule Full Contact, 

− I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w 

Kickbxingu w formule Light Contact, 

− II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 

w Kickbxingu w formule Kick Light 

3.600 zł 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Olimpia” 

−  II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w Kickboxingu w formule Pointfighting 
1.800 zł 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Olimpia” 

−  II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w Kickbxingu w formule Pointfighting, 

− III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w Kickbxingu w formule Full Contact 

1.800 zł 

 

 

11. Realizacja obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół 

spoza terenu miasta. 

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie realizowała obowiązek dowozu dla 22 uczniów 

niepełnosprawnych do:  



114 

1) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach, 

2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, 

3) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie, 

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach 

 

Roczny koszt dowozu wyniósł 48.570,73 zł, z czego 12.802,14 zł zapłaciła Gmina 

Kurzętnik w związku ze wspólną organizacją części dowozu.  

 

12. Koszty wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na terenie innych gmin 

 

1) 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. 141.033,66 zł (Gminie Nowe Miasto 

Lubawskie, Gminie Kurzętnik, Gminie Grodziczno, Gminie Miejskiej Lubawa), 

2) Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kurzętnik oraz Gmina Grodziczno 

przekazały na rzecz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie kwotę 161.852,19 zł za 

dzieci zamieszkałe na terenie gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

 

13. Kształcenie młodocianych 

 

1) liczba pracodawców korzystających z dofinansowania zadania – 18. 

2) liczna młodocianych – 18. 

3) łączna kwota uzyskanej dotacji na realizację zadania – 144.873,73 zł. 

 

14. Realizowanie zadań przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu w okresie trwania 

epidemii. 

   

1) w dniu 11 marca 2020 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Miasta oraz kierownikiem referatu 

w sprawie zamknięcia placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych w  związku 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podczas spotkania ustalono termin spotkania 

z dyrektorami podległych jednostek i mediami oraz zdecydowano o zamknięciu 

placówek oświatowych na okres 14 dni tj. do 25 marca 2020 r., zawieszeniu 
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działalności kulturalnych, sportowych i działań w organizacjach pozarządowych oraz 

instytucjach działających na rzecz seniorów, 

2) w ciągu całego roku, wszystkie działania w zakresie funkcjonowania placówek 

oświatowo-wychowawczych prowadzone były na podstawie wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy w trakcie zamknięcia prowadził zajęcia zdalnie, 

4) wszystkie działania w Klubach Seniora i Klubie Rodziny zostały zawieszone, 

5) w sposób ciągły wspierano placówki oświatowe i inne podległe jednostki, przekazując 

na bieżąco środki do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych, maseczki oraz 

rękawiczki, 

6)  w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła Plus” zakupiono  

i przekazano do szkół laptopy dla dzieci, aby mogły je wypożyczyć i kontynuować 

naukę zdalnie w domu, 

7) wydłużono termin rekrutacji do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych  

i przedszkola. Nastąpiła zmiana terminu egzaminu ósmoklasistów,  

8) nauczyciele otrzymali rządowe wsparcie na zakup sprzętu komputerowego, 

9) pracownicy placówek pozostawali w gotowości do pracy. W miarę możliwości 

pracownicy innych jednostek podległych pracowali zdalnie, 

10) sytuacja epidemiologiczna wstrzymała wiele działań w zakresie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, nie zrealizowano kilku zadań, głównie związanych 

z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym i działań z zakresu profilaktyki  

i ochrony zdrowia. Często organizacje wykonywały zadania wykorzystując 

alternatywne rozwiązania, np. zajęcia zdalne, 

11) Referat Oświaty, Kultury i Sportu, pomimo trudności związanych z pandemią, nie 

ograniczył swojej pracy. Wszystkie zadania i prace wykonywane były zgodnie  

z terminami. Organizacja pracy zdalnej naprzemiennie ze stacjonarną zapewniła 

bezpieczne warunki do realizacji zadań. 

 

15. Projekty edukacyjne i społeczne organizowane przez Gminę Miejską    

 

➢ Projekt  „Rozwój  kompetencji  wychowanków  przedszkoli  Gminy  Miejskiej  Nowe  

      Miasto Lubawskie” 

 

- dofinansowanie projektu z UE: 510.984,24 zł, 
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- projekt realizowany w okresie 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.  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, 

- w ramach projektu doposażone zostaną 4 placówki przedszkolne na łączną kwotę 

150.746,40 zł. Zakupiono 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. 

 

➢ 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 31 grudnia 2020 r. (przedłużony) 

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 
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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 doposażono szkoły na łączną kwotę 260.241,19 zł. Zakupiono 

meble, sprzęt oraz pomoc dydaktyczną do pracowni: chemicznej, biologicznej, 

geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomoc do prowadzenia zajęć 

z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego. 

 

➢ Projekt „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” 

- dofinansowanie 1.242.379,94 zł, 

- projekt realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

(przedłużony) 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, utworzono plac zabaw oraz pokryto w całości bieżące koszty 

utrzymania miejsc opieki, w tym wynagrodzenia kadry. 

 

➢ Projekt „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” 

- dofinansowanie 1.183.890,38 zł, 

- projekt realizowany w okresie od 1 lipca 2019r. do 31 października 2021 r. 

(przedłużony) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2.3. Wsparcie usług 

społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 200 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób  

z niepełnosprawnościami, 

-  w ramach projektu utworzono Klub Seniora dla 120 osób, Klub Seniora przy 

Miejskim Centrum Kultury dla 40 osób oraz Klub Rodziny dla 40 osób w budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 3. Ze środków projektu pokryto koszt wynajmu pomieszczeń 

na Klub Seniora, przeprowadzono remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub 

Rodziny, zakupiono pełne wyposażenie Klubów Seniora i Klubu Rodziny – w tym 

meble, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, wyposażenie kuchenne, sfinansowano 

wynagrodzenie koordynatorów klubów oraz pozostałej kadry. 

 

➢ Projekt „Zdalna Szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” 

− działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji 

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego, 

− wartość dofinansowania: 68.362,00 zł 

 

➢ Projekt pn. „Zdalna Szkoła Plus” - w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” 

− działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji 

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej, 

− wartość dofinansowania: 74.999,84 zł 
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16. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Burmistrz 

Nowego Miasta Lubawskiego od marca 2019 roku realizuje zadanie publiczne 

związane z działalnością bieżącą z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu C, 

2) zadanie związane z prowadzeniem ŚDS wykonuje bezpośrednio Fundacja PAX 

wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przez Burmistrza otwartego i 

konkurencyjnego konkursu ofert10, 

3) zgodnie z treścią aneksu do umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, który został 

podpisany w dniu 27 listopada 2020 r., na realizację zadania publicznego w 2020 roku 

wypartycypowano środki finansowe w wysokości 707.331,25 zł, 

4) w Środowiskowym Domu Samopomocy przygotowanych jest 30 miejsc dla osób 

wymagających wsparcia, 

5) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Środowiskowy Dom Samopomocy 

funkcjonował w następującym zakresie: 

− styczeń 2020 r. – 30 miejsc (pełna działalność), 

− luty 2020 r. – 30 miejsc (pełna działalność), 

− marzec 2020 r. – 30 miejsc (działalność zawieszona), 

−  kwiecień 2020 r. – 30 miejsc (działalność zawieszona), 

− maj 2020 r. – 30 miejsc (działalność zawieszona do 24 maja 2020 r., wznowiona 

działalność od 25 maja, nieobecność – 8 osób, 1 raz była - 1 osoba), 

− czerwiec 2020 r. – 31 miejsc (1 osoba nieobecna,1 osoba była tylko 1 raz), 

− lipiec 2020 r. – 31 miejsc, 

−  sierpień 2020 r. – 31 miejsc (1 osoba nie chodziła), 

− wrzesień 2020 r. – 31 miejsc, 

− październik 2020 r. – 31 miejsc (działalność do 19 października w020 r., 1 osoba 

nie chodziła, działalność zawieszona od 20 października 2020 r.), 

− listopad 2020 r. – 31 miejsc (działalność stacjonarna zawieszona), 

− grudzień 2020 r. – 31 miejsc (działalność stacjonarna zawieszona). 

 

 
10 zarządzenie nr 186/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2020-2024  
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XXIV. KULTURA 

 

Miejskie Centrum Kultury 

 

1. W ramach Miejskiego Centrum Kultury w 2020 roku działało 11 zespołów i kół 

zainteresowań, które zrzeszały 296 osób, w tym 88 osób dorosłych. 

 

2. Głównymi imprezami promującymi Nowe Miasto Lubawskie, których organizatorem 

było Miejskie Centrum Kultury były: 

➢  XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

➢ obchody 100 rocznicy powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Ojczyzny, 

➢ występ kabaretowy Piotra Pręgowskiego  „Pietrka” z filmu Ranczo zorganizowany z 

okazji Dnia Kobiet, 

➢ występ Kabaretu z Konopii, 

➢ koncert Kazimierza Kowalskiego „Szumią jodły na gór szczycie z okazji 100. Rocznicy 

urodzin św. Jana Pawła II”, 

➢ w sezonie letnim kontynuowano organizację niedzielnych koncertów promujących 

rodzimych artystów pn. „Muzyczne Niedziele w Ogrodzie Róż” wystąpiły zespoły: CI-

HO oraz 18 MINUT, 

➢ koncert zespołu romskiego Carmen & Przyjaciele, 

➢ w ramach galerii „Przestrzeń Gruzownia” zorganizowano niżej wymienione wystawy: 

− wystawa studentów z Torunia "SPÓJNIA", która była oparta przede wszystkim na 

pracach multimedialnych (17 stycznia 2020 r.), 

− wystawa Joanny Chołaścińskiej pt. "Poławiaczka pereł" relacja on-line (11 grudnia 

2020 r.). 

  

3. W roku 2020 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 6 członków Mini Studia Piosenki w XXII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i 

Piosenek Świątecznych 

− termin: 4 stycznia 2020 r.  

− nagrody: I miejsce w kategorii solista oraz jedno wyróżnienie w kategorii solista 
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➢ udział 2 uczestników Mini Studia Piosenki w III Przeglądzie Wokalnym                                        

"Hej kolęda, kolęda" 

− termin: 6 stycznia 2020 r., 

− nagrody: I i II miejsce w kategorii wiekowej 11-16 lat 

➢ udział 3 członków Mini Studia Piosenki w VI Ogólnopolskim Festiwalu                      

"Niebieskim Światłem Oświeceni" w Lubawie 

− termin: 16 stycznia 2020 r., 

− nagrody: I i III miejsce w kategorii IV-VI 

➢ udział 2 uczestników Mini Studia Piosenki w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Piękno i 

Tradycja w Polskich Kolędach i Pastorałkach"   

− termin: 20 stycznia 2020 r., 

− nagrody: III miejsce w kategorii IV-VI 

➢ udział 2 uczestników Mini Studia Piosenki w XII Ogólnopolskim Konkursie 

Wokalnym Kolęd i Pastorałek "Nad światem Cicha Noc" w Gdańsku 

− termin: 1 luty 2020 r., 

− nagrody: III miejsce w kategorii IV-VI 

 

4. W 2020 roku Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim realizowało dwa 

projekty: 

1)  „Szeruj Kulturę” był to projekt realizowany przez Miejskie Centrum Kultury w 

ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.  

− przy współpracy z twórcami zaproszonymi do projektu powstało łącznie 20 filmów 

tematycznych, 

− głównym osiągniętym celem projektu było stworzenie możliwości kontaktu za 

pośrednictwem internatu ze specjalistami, artystami, muzykami, szerzenie 

odpowiednich praktyk zachęcających dzieci i młodzież do tworzenia, 

nieograniczanie, przeciwstawienie się szablonowemu myśleniu o sztuce oraz 

włączenie do procesu osób starszych oferując im przyjazne i pożyteczne oblicze 

rzeczywistości cyfrowej. 
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2) „Przetwórnia – to jest dramat!”, dofinansowany w ramach programu Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2018. 

− w wyniku spotkań i licznych konsultacji online powstał spektakl „Uzdrowiciel” 

opowiadający o historii nowomiejskiego zakładu wodoleczniczego „Marienbad”. 

Zakład założył w 1894r. lekarz dr Nelke i to jego osoba rozbudziła wyobraźnie 

młodych dramatopisarzy, 

− w dniu 25 października w Miejskim Centrum Kultury odbyła się premiera 

spektaklu „Uzdrowiciel”, relację na żywo z tego wydarzenia można było zobaczyć 

na projektowym fanpage’u Przetwórni, 

− nagranie jest dostępne na Youtube. 

 

5. W następstwie ogłoszenia stanu epidemii znacznie został ograniczony dostęp do 

wszystkich wydarzeń kulturalnych (wystaw, koncertów, spotkań, festynów, warsztatów, 

imprez masowych, festiwali, turniejów) oraz częściowo zawieszona została działalność 

kół zainteresowań, podczas których uczestnicy mogli rozwijać swoje pasje i 

umiejętności. Pomimo tak trudnej sytuacji Miejskie Centrum Kultury starało się, ażeby 

podejmowane działania były wciąż atrakcyjne i trafiały do dużej rzeszy odbiorców. W 

związku z tym aktywność Centrum przeniosła się do Internetu, w którym 

organizowanych było wiele konkursów w formie online, warsztaty oraz zajęć. Wśród 

najważniejszych wydarzenia zorganizowanych w formie online należy wymienić: 

− konkurs na zajączka wielkanocnego, 

− wyzwanie rysunkowe "Spotkanie Lecha z Orłem", 

− wyzwanie rysunkowe "Majowe kwiaty", 

− wyzwanie rysunkowe "Goście w ogrodzie", 

− wyzwanie rysunkowe "Kosmiczna podróż", 

− wyzwanie rysunkowe "Rodzinny portret", 

− od maja 2020 roku, w  każdy piątek, dodawane zadania szachowe przeznaczane do 

rozwiązania, 

− EKO ZABAWY przeznaczone dla dzieci - rolka po papierze, 

− EKO ZABAWY przeznaczone dla dzieci - plastikowa butelka, 

− EKO ZABAWY przeznaczone dla dzieci – wytłaczanka, 

− EKO ZABAWY przeznaczone dla dzieci patyk, gałązka, 

− EKO ZABAWY przeznaczone dla dzieci – słoik, 
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− konkurs wokalny "Piosenka dla mamy”, 

− inspirująco Młody Poemat - konkurs wierszy, 

− XII Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej  „Małe Śpiewanie”, 

− Koncert Zaduszkowy podczas, którego wystąpili uczestnicy kół zainteresowań z 

Miejskiego Centrum Kultury, 

− "Czwartkowe wieczorynki" bajki czytane przez pracowników Miejskiego Centrum 

Kultury, 

− Międzywojewódzki Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej, 

− koncert on-line z okazji święta odzyskania niepodległości przez Polskę. Montaż 

słowno-muzyczny przygotowany przez uczestników Mini Studia Piosenki oraz 

instruktorów, 

− Międzywojewódzki Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej on-line, 

− „Zrób to razem z nami" - poniedziałkowy cykl konkursów na własnoręcznie 

przygotowany przedmioty: liście z rosnącej farby, przybornik gąsienica, gniotek z 

balona, ramka na zdjęcia, 

− filmik andrzejkowy dla najmłodszych przygotowany przez pracowników Miejskiego 

Centrum Kultury, podczas którego, zaprezentowane zostały tradycje andrzejowe, 

− "Świąteczne DIY" - poniedziałkowe cykle konkursów o tematyce świątecznej: 

kalendarz adwentowy, figurki z rolek po papierze toaletowym, kartka świąteczna, 

bombka Renifer, 

− „Wszystkie dzieci czekają na Mikołaja" - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu 

pracowników Miejskiego Centrum Kultury, 

− "Opowieść wigilijna" - prezentacja muzyczna on-line uczestników kół zainteresowań 

działających w Miejskim centrum Kultury. 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej 

 

1. W 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej obowiązywał Plan Rozwoju Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim na lata 

2016-2020, zatwierdzony zarządzeniem nr 20/2015 dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej z dnia 31 grudnia 2015 roku. 

 

2. Od 12 marca 2020 roku z uwagi na ogłoszony stan epidemii w bibliotece zawieszono 

spotkania z udziałem publiczności. Wystawy organizowane przez bibliotekę zostały 

przeniesione z Pracowni Regionalnej do holu biblioteki.  

− w związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na 

celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego po raz drugi zdecydował o czasowym zamknięciu bibliotek 

od 9 listopada do 29  listopada 2020  r.  

− w bibliotece zostały automatycznie przedłużone terminy zwrotu książek (nie były 

naliczane kary za przetrzymane woluminy), 

− pracownicy biblioteki pracowali zachowując reżim sanitarny, pomimo zamknięcia 

budynku dla czytelników, 

− w marcu została przeprowadzona inwentaryzacja księgozbioru w wypożyczalni dla 

dorosłych, a w listopadzie – w oddziale dla dzieci młodzieży. Zbiory biblioteczne 

przeszły gruntowne porządki, 

− pracownicy biblioteki telefonicznie i e-mailowo odpowiadali na  pytania czytelników,  

− bibliotekarze brali udział w szkoleniach, konferencjach oraz debatach online 

organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Urząd 

Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. Dzięki szkoleniom on-line biblioteka nie 

poniosła kosztów związanych z przemieszczaniem się pracowników na szkolenia. 

Budżetu nie obciążyły rozliczenia delegacji. Pracownicy zyskali czas zaoszczędzony 

na dojazd na szkolenia stacjonarne, 

− po otwarciu biblioteki zgodnie wytycznymi Biblioteki Narodowej zostały opracowane 

nowe zasady korzystania ze zbiorów. Biblioteka była czynna od poniedziałku do 

piątku w godz. od 9:00-17:00. Czytelnicy mogli korzystać z usług biblioteki wyłącznie 

w celu wypożyczeń i zwrotów książek. Ograniczony został wolny dostęp do regałów z 

książkami, 
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− w bibliotece były dostępne E-usługi biblioteki, m.in. katalog on-line w programie 

MAK+ oraz Baza Bibliografii Regionalnej. E-zasoby, z których mogli korzystać 

czytelnicy to publikacje w formie cyfrowej na platformach: Ibuk Libra i Legimi.  

 

3. Projekty realizowane przez bibliotekę  

➢ Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - priorytet I „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 

− w ramach programu biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 13210,00 zł 

na zakup książek, 

− termin realizacji: 1 stycznia – 31 listopada 2020 r.  

➢ Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - priorytet I „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 

− w ramach programu biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3740,00 zł 

na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną na platformie Legimi 

(biblioteka otrzymała do dyspozycji 22 kody), 

− termin realizacji: 1 – 31 grudnia 2020 r.  

➢ kampania „Mała Książka – Wielki Człowiek”  

− kampania społeczna została zorganizowana przez Instytut Książki w Krakowie i 

była skierowana do przedszkolaków w wieku 3-6 lat, 

− w kampanii wzięło udział 55. małych czytelników, nowymi czytelnikami zostało 28 

osób. Łącznie w projekcie wzięło udział 227 małych czytelników, 

− 106 wyprawek otrzymały dzieci, które odwiedziły bibliotekę po raz pierwszy, 

− termin realizacji: 1 wrzesień 2018r. – 31 grudnia 2020r.  

➢ „Dyskusyjne Kluby Książki” 

− w bibliotece działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki,  

− odbyło się tylko 5 spotkań dla dzieci, w tym 2 spotkania on-line, 

− dla dorosłych odbyły się 3 spotkania (frekwencja wyniosła 28 osób),  

− biblioteka prowadzi również Klub Interesującej Książki na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku. W 2020 r. zostały zorganizowane 3 spotkania, w których 

uczestniczyły 22 osoby, 

− termin realizacji: cały 2020 rok  
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➢ „Niewidomi czytają słuchając”  

− biblioteka otrzymała 260 cyfrowych  książek mówionych, nagranych w postaci 

plików audio zabezpieczonych do formatu czytaka w ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ‘Larix’ im. Henryka 

Ruszczyca, 

− projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

4. Imprezy kulturalno-oświatowe organizowane przez bibliotekę 

➢ spotkanie z okazji 100. lecia powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Ojczyzny 

− gościem spotkania był prof. dr hab. Waldemar Rezmer, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład nt. "Militarne 

aspekty powrotu Pomorza do Polski w 1920 r., 

− termin realizacji: 17 stycznia 2020 r., 

− liczba uczestników: 48. 

➢ spotkanie autorskie z Dariuszem Marcinkowskim    

− podczas spotkania Dariusz Marcinkowski, zaprezentował drugą swoją książkę 

podróżniczą pt. "Rowerem przez polskie góry", 

− termin realizacji: 28 stycznia 2020 r., 

− liczba uczestników: 20. 

➢ wystawa pt. „100 ciekawostek o Nowym Mieście Lubawskim na stulecie odzyskania 

niepodległości” 

− biblioteka zorganizowała wystawę, na której znalazły się fotografie i dokumenty o 

Nowym Mieście Lubawskim pochodzące z kolekcji Krzysztofa Kliniewskiego, 

− termin realizacji: 17 stycznia 2020 r., 

− liczba osób, które obejrzały wystawę: 61.  

➢ wystawa „Piękno Bazyliki p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim 

uwieńczone na fotografii”   

− biblioteka zorganizowała wystawę do której zdjęcia wykonał w latach 200-2009  

Henryk Kopiczyński, 

− termin realizacji: 26 stycznia 2020 r., 

− liczba osób, które obejrzały wystawę: 77.  

➢ wystawa pt. „Młyny Ziemi Lubawskiej” 
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− celem ekspozycji było pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury 

historycznej młynów. Fotografie przedstawiały młyny działające i nieczynne oraz 

miejsca, w których są relikty zabudowań. Na wystawie udostępniono także stare 

fotografie budynków młynów mechanicznych, wodnych i wiatracznych, 

− termin realizacji: 1 października 2020 r. 

− liczba osób, które obejrzały wystawę: 50.  

➢ wystawa fotografii kamiennych zabudowań wiejskiej ziemi lubawskiej 

− biblioteka udostępniła  wystawę fotografii kamiennych zabudowań wiejskich ziemi 

lubawskiej przygotowaną przez Fundację „Wybudowania”, 

− termin realizacji: 30 października 2020 r., 

− liczba osób, które obejrzały wystawę: 35.  

 

5. W X edycji Rankingu Bibliotek 2020 organizowanego przez Instytut Książki i dziennik 

"Rzeczpospolita", Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim, na 835 

instytucji kultury, które wzięły udział w rankingu, zajęła 5. miejsce na szczeblu 

wojewódzkim i 62. miejsce w kraju. Celem rankingu Instytutu Książki i 

„Rzeczpospolitej” jest nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten 

sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka 

publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego 

dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. 

 

6.  Z przyczyn związanych z ograniczeniami  w funkcjonowaniu bibliotek publicznych 

związanymi z epidemią SARS-CoV-2, w bibliotece zaobserwowano spadek 

zarejestrowanych czytelników o 366 osób. W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna 

pełniła zadania biblioteki powiatowej. 
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XXV. SPORT 

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował przez cały rok 2020 stosując się do 

wprowadzanych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pomimo 

ograniczonej działalności w ośrodku udało się przeprowadzić obozy sportowe zimowe 

oraz letnie, a także dwa memoriały sportowe i kilka imprez sportowych własnych, 

zleconych i współorganizowanych. 

2. W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, w 

dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w 2020 roku zabezpieczono środki finansowe na 

działalność w zakresie sportu dzieci i młodzieży. W sumie na ten cel wydatkowano 

kwotę 89.635,71 zł, z czego na wynagrodzenia dla trenerów 53.715,00 zł, zakup 

materiałów i wyposażenia 3.499,97 zł, usługi (w tym transport) 30.705,74 zł i na opłaty 

(wpisowe, ubezpieczenie) 1.715,00 zł. 

3. Przeprowadzone imprezy i zorganizowane obozy sportowe na obiektach MOSiR w 2020 

roku to m.in.: 

− Bajkowy Bal Karnawałowy dla Julki– impreza charytatywna na rzecz Julki 

Rówczyńskiej (12 drużyn), 

− Turniej charytatywny – impreza charytatywna na rzecz Julki Rówczyńskiej (ok. 1000 

uczestników), 

− zakończenie Nowomiejskiej Ligi Halowej im. Zbigniewa Stępnia 2019/2020 – 14 

drużyn po 12 osób (168 osób), 

− Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Igrzyska Dzieci o puchar 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (ok. 10 drużyn), 

− Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Halowych 

Zawodach LA Skoku wzwyż i Pchnięcia Kulą. Memoriał Zbigniewa Kuligowskiego 

(400 osób), 

− Mistrzostwa Indywidualne w Ringo Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiady (20 osób), 

− Mistrzostwa WM SZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, Igrzyska Dzieci Memoriał 

im. Jerzego Perschke  (ok. 100 osób), 
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− Mistrzostwa Indywidualno-Drużynowe Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Badmintonie (ok. 50 osób), 

− V Memoriał Lekkoatletyczny im. Kazimierza Okołowskiego (ok. 300 osób), 

− I Wieczorny Memoriał Lekkoatletyczny Marka Kowalskiego (ok. 400 osób), 

− Mistrzostwa Polski w kickboxingu (ok. 500 osób), 

− Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar przewodniczącego Rady Miejskiej (ok. 

50 osób), 

− Indywidualne Mistrzostwa NML w Grze Podwójnej Tenis ziemny – P. Wojciech 

Milewski (ok.20 osób). 

 

4. Pomimo reżimu sanitarnego, staraniem dyrektora i pracowników MOSiR, możliwe było 

zorganizowanie poniższych obozów sportowych, tym samym choć w części wypracować 

dochody jednostki 

1) KKPN OLIMPICO MALBORK –  20-25.01.2020 r. – (44 osoby), 

2) KS OLDBOY ORKAN SOCHACZEW – 16-23.02.2020 – (23 osoby),  

3) KKPK KONIN MEDYK KONIN – 8-11.07.2020 – (28 osób), 

4) STOMIL OLSZTYN – 19-24.07.2020 – (30 osób), 

5) STOMILANKI OLSZTYN – 25-29.07.2020 – (25 osób), 

6) STOMIL OLSZTYN – 03-08.08.20520 – (50 osób), 

7) OLIMPIA GRUDZIĄDZ – 9-14.08.2020 – (40 osób), 

8) OLIMPIA GRUDZIĄDZ – 14-19.08.2020 – (40 osób), 

9) ANWIL WŁOCŁAWEK – 16-23.08.2020 – (40 osób), 

10) STOMIL OLSZTYN – 21-27.08.2020 – (55 osób) 

  

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził też inną działalność sportową, m.in. 

1) realizowana była  współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

2) dla osób prywatnych za opłatą prowadzony był wynajem kortu tenisowego, siłowni, 

hali sportowej, stadionu, przystani kajakowej, 

3) prowadzone były zajęcia sportowe dla młodzieży uprawiającej piłkę nożną, a trenerzy 

byli opłacani z budżetu MOSiR, 

4) z obiektów sportowych Ośrodka korzystały również nowomiejskie kluby sportowe 

realizujące swoje cele i plany szkoleniowo-sportowe, w tym Nowomiejski Klub 

Sportowy oraz Klub Sportowy „Drwęca”.  
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6. Niezależnie od pandemii przeprowadzono generalny remont świetlicy w hotelu po awarii 

sieci wodno-kanalizacyjnej. Na poziomie - 1 przy świetlicy sposobem gospodarczym 

wyremontowano korytarz. Pod koniec roku 2020 rozpoczęto remont korytarzy w hotelu 

na parterze oraz  I piętrze.  

 

7. Ponadto w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wykonano naprawy: 

− systemów nawadniania boisk trawiastych, 

− systemu monitoringu, 

− oświetlenia na świetlicy. 

 

8. Podczas prowadzonych (dopuszczalnych w reżimie sanitarnym) zajęć sportowych na 

terenie MOSiR występowały problemy z egzekwowaniem procedur związanych  

z COVID-19. Niektórym osobom towarzyszącym podczas zajęć treningowych  

wspomnianych klubów sportowych, ale również innym osobom, trudno było zrozumieć  

i zaakceptować konieczność stosowania reżimu sanitarnego na obiektach Ośrodka. 

 

9. Działalność klubów sportowych  

1) na terenie Nowego Miasta Lubawskiego w 2020 roku działało 6 stowarzyszeń kultury 

fizycznej tj.: 

− Akademia Piłkarska Mała Drwęca (nie prowadziła działalności w 2020 r.),  

− Klub Sportowy „DRWĘCA” Nowe Miasto Lubawskie,  

− Automobilklub Nowomiejski,  

− Nowomiejski Klub Sportowy,  

− Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek Kickboxingu,  

− Stowarzyszenie Kibiców Drwęca Nowe Miasto Lubawskie „Nowomieszczanie”, 

oraz uczniowskie kluby sportowe:  

− Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”,  

− Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” 

− Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”. 

 

2) Klub Sportowy „DRWĘCA” Nowe Miasto Lubawskie prowadził treningi w 2 

sekcjach sportowych – piłka nożna i lekkoatletyka. 
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− w klubie trenuje łącznie 112 zawodników (w 1 grupie lekkoatletycznej i 6 

drużynach piłkarskich) w różnych kategoriach wiekowych, 

− Klub zatrudnia 7 trenerów. 

 

3) Automobilklub Nowomiejski należy do grupy sportów samochodowych. Zrzesza 

ponad 100 członków. Organizuje rajdy i inne imprezy samochodowe.  

− w 2020 roku klub zorganizował Rajd Nowomiejski „Nowomiejskie szutry” jako 

rajd okręgowy w rundzie Mistrzostw Warmii i Mazur oraz Super Sprint Nawra.  

− w każdych zorganizowanych przez klub zawodach bierze udział kilkadziesiąt załóg 

z całej Polski.  

 

4) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” tworzy dwie grupy 

amatorskie i jedną grupę profesjonalną.  

− amatorska grupa treningowa taekwondo liczy 15 uczestników w wieku 6-10 lat 

− grupa amatorska kickboxingu liczy 15 osób w wieku od 10-18 lat, 

− grupa profesjonalna kickboxingu liczy 10 osób w wieku 13-25 lat.  

− w klubie zatrudnionych jest 2 trenerów.   

 

5) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” tworzy 3 sekcje sportowe: 

− tenis stołowy – 12 uczniów,  

− piłka nożna – 16 zawodników, 

− lekkoatletyka – 20 uczniów.  

− w klubie zatrudnionych jest 2 instruktorów i 1 trener. 

 

6) Nowomiejski Klub Sportowy jest klubem lekkoatletycznym, w którym trenuje 19 

zawodników w różnych grupach wiekowych.  

− w klubie zatrudniony jest 1 trener, któremu pomaga 2 trenerów wolontariuszy.  

 

7) Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” trenuje piłkę siatkową. Drużyna liczy 15 osób.  

− w klubie zatrudnionych jest 2 trenerów.  
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8) w 2020 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie wspomagała działalność 

klubów sportowych poprzez realizację dotowanych zadań publicznych związanych  

z upowszechnianiem i rozwojem sportu oraz przez finansowanie działalności 

sportowej w zakresie sportu dzieci i młodzieży w ramach działalności Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. 
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XXVI.  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W 2020 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XIV/96/2019 dnia 10 grudnia 

2019r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie                                     

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencyjności, jawności i 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 16 umów, na łączną kwotę              

806.331,25 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 8.000 zł, rozdysponowano 7.000 zł, wydano 7.000 zł 

− Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska – 1.000 zł,  

− ZHP, Hufiec Nowe Miasto Lubawskie – 2.000 zł, 

− MUKS „OLIMPIA” – 3.300 zł, 

− Stowarzyszenie Amazonki – 700 zł. 

3.2 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja zajęć dla osób                      

w wieku emerytalnym 

Na realizację zadania zaplanowano 12.000 zł, rozdysponowano 11.000 zł, wydano 

7.570,91 zł 

− Uniwersytet Trzeciego Wieku –  7.570,91 zł, 

3.3 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Na realizację zadania zaplanowano 25.000 zł, rozdysponowano 25.000 zł, wydano 

23.972,18 zł 
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− UKS „SOKÓŁ” – 6.382,18 zł, 

− UKS „ISKRA” – 1.590 zł, 

− MUKS „OLIMPIA” – 8.500 zł, 

− KS „Drwęca” – 7.500 zł. 

3.4 Rozwój sportu – piłka nożna 

Na realizację zadania zaplanowano 15.000 zł, rozdysponowano 15.000 zł, wydano 

15.000zł 

− KS „Drwęca” – 15.000 zł. 

3.5  Rozwój sportu – sporty samochodowe 

Na realizację zadania zaplanowano 12.000 zł, rozdysponowano 12.000 zł, wydano 

12.000zł 

− Automobilklub Nowomiejski – 12.000 zł. 

3.6 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym 

Na realizację zadania zaplanowano 29.000 zł, rozdysponowano 29.000 zł,wydano 

28.800zł 

− Nowomiejski Klub Sportowy – 9.500 zł, 

− UKS „ISKRA” – 8.000 zł, 

− MUKS Olimpia – 7.500 zł, 

− UKS „SOKÓŁ” – 3.800 zł. 

3.7 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim 

Na podstawie wniosków przekazano kwotę 707.331,25 zł udzielonej dotacji, wydano 

707.197,25zł 

− Fundacja PAX – 707.331,25 zł. 

 

4. Pozostałe działania na rzecz organizacji pozarządowych.  

− wzajemne informowanie o podejmowanych działaniach oraz współorganizacja imprez 

w zakresie kultury, sportu, polityki senioralnej,  

− wsparcie merytoryczne organizacji,  

− wsparcie lokalowe poprzez udostępnianie pomieszczenia dla organizacji 

pozarządowych w Miejskiej Bibliotece Miejskiej, w Miejskim Centrum Kultury 

− udział w spotkaniach, imprezach i konferencjach organizowanych przez sektor 

pozarządowy, 

−  stała współpraca z Miejską Radą Seniorów oraz Młodzieżową Radą Miasta.  
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XXVII. 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 – 8, 

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

8.212,96 zł, 

3) wysokość refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 12.188,94 zł, 

4) łącznie ilość środków przeznaczonych na prace społecznie użyteczne – 20.401,90 zł. 

5) na roboty publiczne pozyskane zostało dofinansowanie w kwocie 34.638,34 zł na       

4 osoby bezrobotne. 

3. Z zadowoleniem trzeba odnotować dobrą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy  

w zakresie prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Tu warto zaznaczyć, że 

rzeczywiste bezrobocie na koniec 2020 roku w Nowym Mieście Lubawskim wynosiło 

niespełna 4,6%, a przypomnijmy jeszcze w 2011 roku sięgało 25%. 

 

4. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, z wyboru, pełni dodatkowo różne funkcje społeczne          

i aktywnie uczestniczy w  pracach kilku organizacji, związków i stowarzyszeń, dbając 

bezpośrednio w ten sposób o rozwój miasta i właściwą realizację zadań tych organizacji na rzecz 

mieszkańców miasta. Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania w działalność Powiatowej Rady 

Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, w której pracach 

uczestniczy nieprzerwanie od roku 2011 jako wiceprzewodniczący,  a od roku 2015 pełni funkcję 

Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. 
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XXVIII. POMOC SPOŁECZNA 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. realizował zadania własne gminy i zadania 

zlecone gminie w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz inne 

zadania gminy wynikające z innych ustaw, w tym: 

− wspierania 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 

oraz uchwał Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, Zarządzeń Burmistrza Nowego 

Miasta Lubawskiego oraz porozumień i umów zawartych z innymi podmiotami. 
 

1. Świadczenia finansowe realizowane w ramach zadań własnych z pomocy społecznej.  

 

 
Lp. 

 

 
Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w 

rodzinach 

 
Kwota 

w zł 

 
Liczba 

świadczeń 

1. Schronienie 2 2 2 25 344,92 411 

2. Posiłek w szkole  
96 

 
55 

 
221 

22 112,50  
4 819 

 

środki własne gminy 8 335,50 

dotacja z budżetu państwa 13 777,00 

3. Zasiłek celowy - program 

"Posiłek w szkole i w domu" 
 

246 

 
243 

 
516 

 
120 018,29 

 
1 736 

środki własne gminy 20 090,66 

dotacja z budżetu państwa 99 927,63 

4. Zdarzenie losowe 1 1 1    200,00 1 

5. Zasiłki celowe (m.in. na zakup 

leków, opału),  z tego: 

158 158 292 21 251,88 389 

specjalne zasiłki celowe 24 24 41 5 270,00 48 

6. Odpłatność gminy za pobyt w 

domach pomocy społecznej: 
 

15 

 
15 

 
15 

 

370 990,01 

 
150 

7. Zasiłek okresowy:  
171 

 
170 

 
354 

394 827,95  
1 133 środki własne gminy  0 

dotacja z budżetu państwa 394 827,95 

8. Zasiłek stały: 89 88 108 525 799,01 975 

środki własne gminy 0 
dotacja z budżetu państwa 525 799,01 
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Lp. 

 

 
Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w 

rodzinach 

 
Kwota 

w zł 

 
Liczba 

świadczeń 

9. Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne: 
97 - - 46 360,78 920 

 

2. 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 247 458 

Niepełnosprawność 203 319 

Bezdomność 4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 59 232 

Bezrobocie 148 306 

Długotrwała choroba 142 228 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

w tym: 

23 85 

- rodziny niepełne 8 28 

- rodziny wielodzietne 8 42 

Przemoc w rodzinie 45 131 

Alkoholizm 29 34 

Trudności po opuszczeniu zakładu karnego 7 10 

Zdarzenia losowe 1 1 

Sytuacja kryzysowa 45 131 
 

3. Usługi opiekuńcze z uwzględnieniem odpłatności świadczeniobiorców. 
 

 
Lp.  

 
Forma pomocy 

 

Liczba osób, 

którym 

przyznano  

świadczenie 

 
Liczba 

rodzin 

 
Liczba 

osób w 

rodzinach 

 
Kwota 

świadczeń 

 
Liczba 

świadczeń 

1. 
 

Usługi opiekuńcze w tym: 69 69 91 317 780,29 12 372 

Wnoszona odpłatność przez  

świadczeniobiorców  

    68 290,37  

2. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

10 10 17 165 665,00 3 905 

Wnoszona odpłatność przez  

świadczeniobiorców  

 8 220,46  

 

4. Mieszkanie chronione - jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką 

specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub 

wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Jest to zadanie obowiązkowe 

gminy. Mieszkanie zostało uruchomione w 2019 r. Koszty utrzymania w 2020 r. wyniosły 

5 106,10 zł.  
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5. Praca socjalna. 

1) zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej praca socjalna to działalność 

zawodowa - świadczona wyłącznie przez pracowników socjalnych - mająca na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi (np. pomoc z uzyskaniu pracy, 

pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, pomoc w uzyskaniu świadczeń 

emerytalno-rentowych). W 2020 r. pracą socjalną objęto 195 rodzin (369 osób 

w rodzinach). 

2) Wybrane formy pracy socjalnej. 

Formy pracy socjalnej Liczba osób 
Rozwiązanie lub złagodzenie konfliktów w rodzinie 131 

Współpraca z Policją 48 

Zaktywizowanie zawodowe (pomoc w uzyskaniu pracy, kierowanie do prac 

społeczno-użytecznych) 
14 

Aktywizacja społeczna – prowadzenie rozmów dotyczących uczestnictwa 

w Środowiskowym Domu Samopomocy 
31 

Wytypowanie rodzin do pracy z asystentem rodziny 23 
Pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności 12 
Uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego 5 
Zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci 5 

 

6. Asystenci rodziny. 

1) praca asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej koncentruje się przede wszystkim na: pomocy w budowaniu 

prawidłowego wzorca rodziców, wzmacnianie kompetencji rodziców, pomocy 

w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, pomocy w budowaniu prawidłowych relacji 

między członkami rodziny, doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

2) charakterystyka rodzin objętych asystą rodzinną. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w tym: 23 

• rodziny zobowiązane do współpracy wyrokami sądów 10 

• z ustawy „Za życiem” 1 

Rodziny, u których wystąpił problem alkoholowy 8 
Rodziny objęte nadzorem kuratora 9 
Rodziny, w których występuje niepełnosprawność 10 
Rodziny starające się o powrót dziecka do domu 5 
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7. Współfinansowanie przez Gminę pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej. 

 

 Liczba 

dzieci 

Koszt poniesiony przez 

Gminę w zł 

Pobyt w rodzinach zastępczych 
16 37 591,52 

Pobyt w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 
3 2 366,65 

 

 

8. Realizacja zadań 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) realizacja świadczeń rodzinnych w 2020 r.  

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

1. zasiłek rodzinny 802.559,36 

2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 32.276,82 

3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
66629,92 

4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 52.002,46 

5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 122.944,79 

6. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 71.356,72 

7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 40.116,85 

8. dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 

zamieszkanie 
6.633,46 

9. dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd 51.741,21 

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 64.000,00 

11. świadczenie rodzicielskie 373.416,00 

12. zasiłek pielęgnacyjny 1.531.478,42 

13. świadczenie pielęgnacyjne 1.544.026,90 
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14. specjalny zasiłek opiekuńczy 95.060,00 

15. zasiłek dla opiekuna 66.460,00 

                                                                                           Łącznie:              4 918 702,91 zł 

 

W 2020 r. świadczenia rodzinne pobierało 996 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 2020 r. z funduszu alimentacyjnego korzystało 86 rodzin (124 dzieci). Łączna kwota 

wydatków na fundusz alimentacyjny wyniosła 479 105.82 zł. 

3) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: 

 

 

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. Realizacja zadania odbywa się na podstawie  

ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.  
 

Liczba dłużników 92 

Kwota w zł  (zaległości na koniec 2020 r.) 4 700 760,85 

Kwota w zł (odzyskane należności w 2020 r.) 188 248,42 

Liczba skierowanych do komorników sądowych wniosków 
o przyłączenie do egzekucji 

91 

Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 11 

Liczba odebranych oświadczeń majątkowych 11 

Liczba skierowanych do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy 5 

Liczba skierowanych do prokuratora wniosków o ściganie za przestępstwo 

(niealimentacja) 
86 

Liczba przekazanych informacji dłużnikom o przyznanym świadczeniu z 
fundusz alimentacyjnego  

87 

Współpraca z innymi instytucjami  w sprawach dot.  dłużników 
alimentacyjnych (Komenda Policji, Komornik, Urząd Pracy, inne gminy) 

160 

Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników 13 

 

Liczba wydanych decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych 129 
Liczba gospodarstw domowych otrzymujących dodatki mieszkaniowe 80 

Liczba wypłaconych świadczeń 740 

Kwota w zł wypłaconych dodatków mieszkaniowych 125 633,00 
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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 ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obsługę programu 500+ realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) ośrodek  w 2020 r. wypłacił 22 960 świadczeń wychowawczych, w tym 1203 w ramach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Łącznie świadczenia pobierało 1 229 

rodzin na 2028 dzieci.  

3) na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano 11 396 133,01 zł, w tym w 

ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 568 872,00 zł. Wydatki 

związane z obsługą programu „500+” wyniosły 96 867,13 zł. Całkowity koszt związany 

z wypłatą świadczenia wychowawczego w 2020 r. wyniósł 11 493 000,14 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 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, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, 

2) ośrodek w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w 2020 r. rozpatrzył 28 wniosków 

o stypendium szkolne. Wydano 28 decyzji administracyjnych przyznających prawo          

do świadczenia. Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat stypendiów na łączną kwotę            

56 600,00 zł. Ze środków gminy wydatkowano 11 320,00 zł, z dotacji celowej 45 280,00 

ilość wydanych decyzji w sprawie dodatków energetycznych 14 
ilość wypłaconych świadczeń 85 
Ilość gospodarstw domowych otrzymujących dodatek energetyczny 10 
kwota wypłaconych dodatków energetycznych 1 038,90 
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zł. Ze wsparcia w formie stypendium szkolnego w 2020 r. skorzystało 40 rodzin              

(75 uczniów). 

 

14. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych dla osób 

nieubezpieczonych. 
 

1) ośrodek w 2020 r. 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 2020 r. w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydano 6 decyzji do NFZ w sprawie 

ubezpieczenia zdrowotnego. Łączny koszt zadania wyniósł 174,00 zł. 

 

15. Prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny 

Zadanie związane z KDR Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Jest to zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2020 r. w ramach prowadzonych 

postępowań wydano 141 kart dla 47 rodzin (117 osób w rodzinach). 

 

16. Program rządowy „Dobry Start”. 

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

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Ośrodek  

w 2020  r. realizował Program „Dobry start”. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 

ogółem 390 600,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 13 020,00 zł. Świadczenie pobrało 

901 rodzin. Wypłacono 1 303 świadczenia. Przyjęto 946 wniosków. 

 

17. Świadczenia „Za Życiem”. 

W ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono 

3 świadczenia w łącznej wysokości 12 000 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 360,00 zł.  

 

18. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne.  
 

Rodzaj świadczenia Ilość osób Liczba 

świadczeń 

Kwota wydatków  

w zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 363 48 673,70 

Składki na ubezpieczenie społeczne 62 617 258.096,36 
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19. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych gminy związane 

z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki wyniosły: 

19 943,25 zł.  

 

19. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

W związku ze sprawowaniem opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolniona, 

Ośrodek zobowiązany był do wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez 

sąd. W 2020 r. wypłacono 12 świadczeń opiekunowi na łączną kwotę 6 515,24 zł. 

Zadanie jest finansowane w całości z budżetu wojewody. 

 

20. Realizacja projektów i programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

w 2020 r.: 

a) „Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia  

w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-

19” - celem projektu współfinansowanego ze środków EFS było doposażenie ośrodka 

pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy w niezbędny sprzęt oraz 

środki ochrony osobistej do walki z pandemią COVID-19. Realizatorem projektu był 

tut. Ośrodek. Pozyskane środki: 26 904,82 zł.  

b) Realizacja zadania z Programu na rzecz społeczności romskiej. Środki 

przeznaczono na zatrudnienie. Środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji wyniosły: 41 851,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła: 57 468,28 

zł. 

c) Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020. Na realizację zadania gmina 

otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany był m.in. do 

opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin wymagają wsparcia 

w postaci doraźnej pomocy.  W ramach programu „opieka wytchnieniowa” objętych 

zostało 6 osób, w tym 1 dziecko. Zrealizowano 1.197 świadczeń (roboczogodzin) na  

kwotę 35 910,00 zł, z czego 28 728,00 zł były to wydatki ze środków wojewody, 

7 182,00 zł - środki własne. 

d) Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Z dotacji 

Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizacje koordynacji, o której mowa  w art. 8 
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ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

Życiem” (ze środków Wojewody): 3.400,00 zł.  

e) Program „Wspieraj Seniora”- z powodu pandemii COVID-19 udzielono wsparcia 

3 osobom starszym. Wydatki wyniosły: 2 653,02 zł. Środki pochodziły z budżetu 

Wojewody. 

21. Inne działania Ośrodka 

a) „Czyste powietrze” - w 2020 r. ośrodek pomocy społecznej prowadził postępowania 

administracyjne związane z wystawianiem na żądanie wydania zaświadczenia 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu. W 2020 r.  prowadzono 11 

postępowań i wydano 10 zaświadczeń. Wydawane zaświadczenia dotyczyły osób 

fizycznych o niższych dochodach, które ubiegały się o podwyższony poziom 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu "Czyste Powietrze". W ramach realizacji zadania 

Ośrodek zakupił licencję do systemu informatycznego. 

b) Wydawanie decyzji w sprawie skierowania i odpłatności za pobyt 

w Środowiskowym Domem Samopomocy typu C, prowadzonym na zlecenie gminy 

przez organizację pozarządową – nowomiejską Fundację PAX. Wsparcie w placówce 

mają zapewnione niepełnosprawni i przewlekle chorzy mieszkańcy naszego miasta, 

w szczególności w osoby dotknięte schorzeniami o podłożu neurologicznym lub 

psychicznym. W 2020 r. dochody z tytułu odpłatności wnoszone przez uczestników 

wyniosły 12 307,87 zł i stanowią dochód budżetu państwa. 

 

c) Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie na lata 2016-2021 oraz gminnych programów osłonowych m.in. 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

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

2020, Wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 

–2023 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz Programu wspierania 

rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2020,  
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d) Działalność klubów integracyjnych - będące w strukturze Ośrodka kluby integracji 

społecznej, z uwagi na panującą pandemię COVID-19 nie realizowały działań 

aktywizacyjnych i integracyjnych. 

 

e) Pozostałe działania o charakterze integracyjnym i aktywizacyjnym:  

− impreza integracyjna dla 100 dzieci w wieku od 3 do 10 lat.  Łączny koszt zadania 

wyniósł: 5.075,80 zł, z czego 1 400,00 zł pochodziło od sponsorów tj. nowomiejskich 

przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, 

− współorganizowanie obchodów Światowego Dnia Chorego. Koszty realizowanego 

zadania w wysokości 1.967,66 zł, były dofinansowane ze środków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim, 

− wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Ośrodek od wielu lat uczestniczy we 

współorganizowaniu wypoczynku  letniego dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. 

W 2020 r. 12 dzieci miało zapewniony wypoczynek finansowany przez Warmińsko-

Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

− „Biała Wstążka.” W 2020 r. pandemia COVID–19 uniemożliwiła organizację działań  

o charakterze informacyjno–edukacyjnym. W tut. Ośrodku w ramach „Otwartych 

Drzwi” mieszkańcy miasta mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej porady lub 

konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na trwającą 

pandemię i obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane mogły uzyskać wsparcie 

telefoniczne, 

− „Akcja świąteczna z Mikołajem.”- Ośrodek wspólnie z Burmistrzem Nowego Miasta 

Lubawskiego przygotował dla najstarszych mieszkańców miasta oraz najstarszych 

osób korzystających z usług opiekuńczych paczki z upominkami.  

 

22. Realizacja budżetu 

 

Wydatki według źródeł finansowania: 

Plan 2020 r. 21 633 784,78  zł 

Wydatki 2020 r., z tego: 21 477 639,65 zł 

środki własne gminy   2 135 704,74 zł 

środki budżetu państwa i dotacje  19 341 934,91 zł 
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XXIX.  DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BURMISTRZA W ZAKRESIE      

ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃCÓW 

MIASTA PODCZAS EPIDEMII COVID-19 

 

Rok 2020 w kierowaniu i administrowaniu przez Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego samorządem gminnym był szczególnie trudny z uwagi na wprowadzenie na 

terenie całego kraju od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii11. Większość 

podejmowanych działań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta było innowacyjna i miało charakter pionierski. 

 

1. W pierwszych dniach obowiązywania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

podjęta została szeroka akcja informacyjna do mieszkańców o zasadach bezpieczeństwa 

podczas epidemii koronawirusa COVID-19. Wszelkie informacje były zamieszczane na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz 

dystrybuowane były ulotki i plakaty informacyjne. 

 

 

2. Od dnia 20 marca 2020 r. Burmistrz określił podstawowe zasady przyjmowania 

interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego (wizyta w Urzędzie możliwa tylko w 

przypadku rejestracji urodzin i zgonów) oraz obsługi mieszkańców przez pracowników 

poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu (po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu się lub poprzez wykorzystanie drogi elektronicznej np. skrzynka e-mail lub 

platforma ePUAP2. 

 
11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 491 ze zm.)  
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3. W Urzędzie Miejskim wprowadzono pracę zdalną w cyklach tygodniowych dla osób w 

biurach, w których były stanowiska wieloosobowe, by zredukować liczbę pracowników 

przebywających w tym samym czasie w budynku Urzędu.   

 

4. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i ogłoszeniem stanu 

epidemii w kraju od 25 marca 2020 roku do odwołania zawieszone zostały zajęcia w 

przedszkolach, szkołach, uczelniach w całej Polsce. Wcześniej od 12 marca nauczyciele 

realizowali nauczanie  indywidualne. 

− w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza 

Korczaka, Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich oraz w 

Przedszkolu Miejskim zajęcia, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, prowadzone 

były on-line poprzez platformę Librus, platformę Office 365 i pocztę elektroniczną, 

− pomimo początkowych obaw nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących takiej 

formy kształcenia, zajęcia w formie on-line przebiegały sprawnie. W uzasadnionych 

przypadkach uczniowie mieli możliwość wypożyczenia szkolnych komputerów, by 

wykorzystać je w domu do kontynuowania nauki. Dyrektorzy szkół zauważyli, że 

frekwencja uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość była nawet 

lepsza niż podczas lekcji w szkołach, 

− uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Mieście Lubawskim również 

zdalnie uczestniczyli w zajęciach – nagrywając filmiki z przebiegu gry na 

instrumentach, wykonując zadania z kształcenia słuchu, rytmiki przesyłając pocztą 

elektroniczną do swoich nauczycieli, którzy odsyłają im swoje wskazówki i kolejne 

zadania do realizacji, 

Dzięki olbrzymiej determinacji dyrektorów szkół i pełnemu zaangażowaniu nauczycieli, 

uczniów i ich rodziców, w tym trudnym dla wszystkich czasie, edukacja szkolna dzieci i 

młodzieży nie została przerwana. 

5. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i ogłoszeniem stanu 

epidemii w kraju od 25 marca 2020 roku do odwołania zawieszone zostały zajęcia w 

przedszkolach, szkołach, uczelniach w całej Polsce. Wcześniej od 12 marca nauczyciele 

realizowali nauczanie  indywidualne. 

− w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza 

Korczaka, Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich oraz w 
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Przedszkolu Miejskim zajęcia, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, prowadzone 

były on-line poprzez platformę Librus, platformę Office 365 i pocztę elektroniczną, 

− pomimo początkowych obaw nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących takiej 

formy kształcenia, zajęcia w formie on-line przebiegały sprawnie. W uzasadnionych 

przypadkach uczniowie mieli możliwość wypożyczenia szkolnych komputerów, by 

wykorzystać je w domu do kontynuowania nauki. Dyrektorzy szkół zauważyli, że 

frekwencja uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość była nawet 

lepsza niż podczas lekcji w szkołach, 

− uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Mieście Lubawskim również 

zdalnie uczestniczyli w zajęciach – nagrywając filmiki z przebiegu gry na 

instrumentach, wykonując zadania z kształcenia słuchu, rytmiki przesyłając pocztą 

elektroniczną do swoich nauczycieli, którzy odsyłają im swoje wskazówki i kolejne 

zadania do realizacji, 

Dzięki olbrzymiej determinacji dyrektorów szkół i pełnemu zaangażowaniu nauczycieli, 

uczniów i ich rodziców, w tym trudnym dla wszystkich czasie, edukacja szkolna dzieci i 

młodzieży nie została przerwana. 

6. W związku z panującą pandemią koronawirusa, wykonana została dezynfekcja głównych 

ciągów komunikacyjnych i miejsc gdzie najczęściej przebywają ludzie na terenie 

Nowego Miasta Lubawskiego oraz terenu przy Szpitalu Powiatowym. Prace związane z 

dezynfekcją rozpoczęły się w dniu 9 kwietnia od godziny 22:00 i trwały do późnych 

godzin nocnych 10 kwietnia 2020 roku. 

− akcja dezynfekcji podjęta została z inicjatywy radnych Rady Miejskiej przy 

współdziałaniu z Burmistrzem, 

− podczas całej akcji, dezynfekcją objęto ok. 20 km dróg, parkingów i placów, 

− dezynfekcję przeprowadziła specjalistyczna firma INSEKTPOL z Nowego Miasta 

Lubawskiego, a całość odbyła się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego zawartymi w piśmie do Wojewodów z dnia 30 marca 2020 roku, 

− radni Rady Miejskiej na przeprowadzanie akcji dezynfekcji postanowili przeznaczyć 

swoje diety, 

− pracownicy techniczni Urzędu przeprowadzili akcję odkażania ławek i przystanków 

autobusowych na terenie miasta. 
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7. W związku z panującą pandemią koronawirusa, wykonana została dezynfekcja głównych 

ciągów komunikacyjnych i miejsc gdzie najczęściej przebywają ludzie na terenie 

Nowego Miasta Lubawskiego oraz terenu przy Szpitalu Powiatowym. Prace związane z 

dezynfekcją rozpoczęły się w dniu 9 kwietnia od godziny 22:00 i trwały do późnych 

godzin nocnych 10 kwietnia 2020 roku. 

− akcja dezynfekcji podjęta została z inicjatywy radnych Rady Miejskiej przy 

współdziałaniu z Burmistrzem, 

− podczas całej akcji, dezynfekcją objęto ok. 20 km dróg, parkingów i placów, 

− dezynfekcję sprawnie przeprowadziła specjalistyczna firma INSEKTPOL z Nowego 

Miasta Lubawskiego, a całość odbyła się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego zawartymi w piśmie do Wojewodów z dnia 30 marca 2020 roku, 

− radni Rady Miejskiej na przeprowadzanie akcji dezynfekcji postanowili przeznaczyć 

swoje diety,  

− pracownicy techniczni Urzędu przeprowadzili akcję odkażania ławek i przystanków 

autobusowych na terenie miasta.  

 

 

8. W dniu 17 marca 2020 roku Burmistrz odebrał w Olsztynie 5.500 szt. maseczek 

wielokrotnego użytku dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, które kilka 

tygodni temu zostały zamówione w ramach akcji charytatywnej „Maseczki dla Polski”. 

Kolejne 5.500 szt. maseczek zostało przywiezione z Olsztyna przez Straż Miejską i 

dostarczone do Urzędu Miejskiego dnia 21 kwietnia 2020 r. 

− inicjatorem akcji był dr. Łukasz Grabarczyk, a szycie maseczek m.in. finansowała 

firma Wiszpasz S.A. z Wadąga koło Olsztyna, 

− maseczki ochronne zostały zamówione natychmiast jak tylko ogłoszono charytatywną 

akcję Maseczki dla Polski. Cieszył zatem fakt, że ich pierwsza partia była już u nas 

https://www.facebook.com/maseczkidlapolski/?__tn__=K-R&eid=ARCDvvZJnQLTp-OStci9N-aSEkH3Ll3bfznlS3vCiO6AOSeNhlZgoS6hTp1PDhod_4_G_3Ojnjk7R6In&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCj0LMl3V1Ctqoi3ZS66LtaXYZCuMLQmwXXkKy2O04p2DzWtRmxVAsqX91wc1gFE_5hHPTOpmL1Z6AHOfX8g3C_sp4WMg2ZWg8RgFia8I7MP2PE0f1jge3WG8m23tbNt0iIuf6MjD2Wn3P4_zgPMU2hLLC8RsdfkfYNr6WPR_LEPdXOGdJDlYCR6xZnSwip1kGKIe6cZqvrpi_LFP3XjyMWK6nAHDe_uAiCPf1sjnvKAG660Dq7aiBBXazEU3yQ1le0IvTRR7i2YvIsq3oVofXAPhb4T04V1yix3n7TZ-0yv0_3-N2BxDKjfb98cfrUldlFqEybD8sQyocyF4iYU3FobhQWTIFI5H5l7q23_VBAVALP4nftOg
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tym bardziej, że Minister Zdrowia podczas konferencji zapowiedział, że nieprędko 

rozstaniemy się z maseczkami. 

 

 

 

9. W wyniku uzgodnień przeprowadzonych z Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, na potrzeby mieszkańców miasta, nieodpłatnie 

przekazano znaczną ilość płynów dezynfekujących. W dniu 22 kwietnia 2020 r. płyny 

dezynfekujące w ilość 300 litrów zostały dostarczone do miasta za pośrednictwem Wojsk 

Obrony Terytorialnej.   

 

10. Decyzją Burmistrza z budżetu miasta zostało zakupionych 10 tyś. szt. bawełnianych 

maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które na potrzeby mieszkańców miasta 

uszył lokalny przedsiębiorca. 

 

11. W dniu 3 kwietnia rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych maseczek ochronnych.  

− pierwsza partia maseczek (ok. 1000 szt.) została przekazana Zarządowi Spółdzielni 

Mieszkaniowej, który zobowiązał się dostarczyć maseczki wszystkim członkom 

Spółdzielni, 

− kolejne maseczki zostały przekazane Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oraz pozostałym zarządcom wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, którzy również przeprowadzili ich dystrybucję wśród 

mieszkańców lokali przez nich administrowanych, 

− mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, maseczki ochronne były dostarczone przez 

strażników miejskich oraz harcerzy Hufca ZHP w Nowym Mieście Lubawskim, po 

wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, 
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− maseczki ochronne dostarczane były sukcesywnie, w miarę postępu ich dostaw y od 

producenta (około 1000 szt. maseczek dziennie) z zachowanie reżimu sanitarnego tj. 

maseczki umieszczane były w skrzynkach na listy lub zawieszane na elementy 

ogrodzenia prywatnych posesji,  

− podczas dystrybucji maseczek ochronnych przekazywano również ulotki informujące 

o zasadach korzystania z maseczek wielokrotnego użytku,       

 

12. W dniu 27 kwietnia 2020 roku dotarły do Nowego Miasta Lubawskiego specjalistyczne 

maseczki ochronne FFP-2 (1000 szt.), które zostały zakupione w jednym z chińskich 

miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Wspólne zamówienie kilku 

miast należących do tej sieci pozwoliło znacznie obniżyć koszty ich zakupu. W 

większości maseczki ochronne zostały przekazane służbie zdrowia w celu wsparcia 

placówek opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej na terenie miasta. 

 

13. W dniu 12 maja 2020 roku w związku ze wznowieniem działalności Żłobka Miejskiego, 

Przedszkola Miejskiego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 

Nowym Mieście Lubawskim zostały przekazane na ręce dyrektorów jednostek  płyny do 

dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych. 
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− płyny dezynfekcyjne zostały wcześniej odebrane z magazynów Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,  

− miasto otrzymało dwukrotnie po 26 szt. pięciolitrowych pojemników płynów 

dezynfekcyjnych (razem 260 litrów), 

− dystrybucją płynów dezynfekcyjnych na terenie miasta zajęła się Straż Miejska. 

14. W dniu 15 maja 2020 roku do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim Burmistrz zaprosił dyrektorów trzech szkół podstawowych, aby przekazać 

im na potrzeby prowadzenia zdalnego nauczania laptopy zakupione przez samorząd 

miejski z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu 

pn. „Zdalna Szkoła”. 

− Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w ramach projektu otrzymała grant w 

wysokości 68.361,92 złotych na zakup 38 laptopów, 

− umowa o dofinansowaniu zakupu tych laptopów została podpisana 24 kwietnia 2020r. 

z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 

− zakupione laptopy firmy HP 250 G7 wyposażone są w system operacyjny WINDOWS 

10 HOME 54 BIT i posiadają parametry zgodne z wymaganiami rekomendowanymi 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 

− laptopy zostały przekazane do nowomiejskich szkół podstawowych w ilościach 

proporcjonalnych do liczby uczniów. 

 

 

15. W przededniu 1 września 2020 r. Burmistrz wizytował szkoły podstawowe w Nowym 

Mieście Lubawskim, by zapoznać się ze stanem przygotowań do roku szkolnego 

2020/2021, natomiast w dniu inauguracji roku szkolnego, symboliczne w jednej ze szkół 
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w formie online życzył uczniom i nauczycielom wielu sukcesów, a przede wszystkim 

zdrowia i realizacji marzeń oraz zachęcał do systematycznej pracy. 

 

 

 

16. W dniu 16 września 2020 roku, Burmistrz spotkał się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 

z dyrektorami trzech szkół podstawowych, Przedszkola Miejskiego i oraz dyrektorem 

MOSiR-u, w celu przekazania 5 kompletów parownic usprawniających dezynfekcję oraz 

utrzymanie czystości podłóg, poręczy i innych powierzchni, zgodnie z zaleceniami GIS i 

MEN. 

− sprzęt o uniwersalnym zastosowaniu wykorzystuje do czyszczenia jedynie parę lub 

strumień gorącej wody, bez potrzeby używania środków czyszczących, 

− parownice zostały zakupione przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie ze 

środków własnych, za łączną kwotę ponad 18 tys. zł., 

 

 

17. W dniu 23 grudnia 2020 roku Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego podpisał 

protokoły i oficjalnie przekazał miejskim podmiotom realizującym zadania z zakresu 

pomocy społecznej sprzęt oraz środki ochrony osobistej do walki z pandemią COVID-19. 

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C 

realizujące usługi społeczne zostały doposażone w stojaki automatycznego dozownika 

płynu, elektroniczne termometry oraz środki ochrony osobistej (m.in. rękawiczki 
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jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, środki do dezynfekcji, fartuchy 

ochronne), 

− środki finansowe pozyskane zostały w drodze konkursowej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 

priorytetowa 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej 

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 - 

Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem 

lokalnym – projekty konkursowe), 

− kwota wydatków w ramach projektu, zgodnie z umową podpisaną z Zarządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyniosła 35 285 zł., w tym kwota 

uzyskanego dofinansowania - 33 520,75 zł.   
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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

 

w przedłożonym Państwu raporcie zawarte zostały dane o stanie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie za 2020 rok i działaniach Burmistrza Miasta na rzecz lokalnej 

społeczności. O tych działaniach w trakcie minionego roku na bieżąco informowałem 

Radnych i mieszkańców, zarówno w sprawozdaniach, jak i w składanych na sesjach 

informacjach z mojej działalności oraz w przekazach medialnych. 

 

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, dyrektorom miejskich 

jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym oraz wszystkim 

współpracownikom realizującym zadania publiczne za konstruktywną współpracę. Dziękuję 

Państwu za zaufanie oraz sumienność i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz naszej 

wspólnoty terytorialnej. To dzięki dobrej merytorycznej współpracy możliwy jest 

zrównoważony rozwoju Nowego Miasta Lubawskiego.     

  

 

                Burmistrz 

Nowego Miasta Lubawskiego 

 

              Józef Blank 


