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I. WPROWADZENIE 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Przedkładam Państwu Raport o Stanie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 

2021 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 2022 r. poz. 559 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 wieloletniego planu rozwoju 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 ORGANIZACYJNE 

 

1. Do sekretariatu Burmistrza w 2021 roku wpłynęło 10.351 pism, w tym 1457 pism zostało 

przekazanych z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP2.  

W 2021 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. Kontrole zewnętrzne 

W 2021 roku na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w 

administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224), art. 7 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) 

oraz art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 195 ze zm.) przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:  

 

 

temat kontroli 

 

podmiot kontrolujący 

termin 

przeprowadzenia 

kontroli 

Dochody własne gminy 

województwa warmińsko-

mazurskiego 

Najwyższa Izba Kontroli. 

Delegatura w Olsztynie  

26.02-10.06. 

2021 

Kontrola kompleksowa gospodarki 

finansowej 

 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Olsztynie  

01.03.-09.06. 

2021 

Przestrzeganie określonych 

wymogów higieniczno-zdrowotnych 

w obiekcie użyteczności publicznej 

typu targowisko  

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Nowym 

Mieście Lubawskim 

09.08.2021 

 

3. Audyt wewnętrzny 

1) audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim prowadzony był na podstawie działu VI 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 września 2015 r. z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz na podstawie 

zarządzenia nr 210/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 

2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim 
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w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

2) audyt wewnętrzny w Gminie Miejskiej prowadzony jest przez usługodawcę 

zewnętrznego tj. Kancelarię Prawną i Audytu Tomasz Gorczycki-Smyk na podstawie 

umowy nr OR.1721.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r., 

3) zgodnie z opracowanym planem audytu, w roku 2021 na podstawie przeprowadzonej 

analizy obszarów ryzyka, zrealizowane zostały trzy zadania audytowe (zapewniające):  

 realizacja zadań gminy z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 

 dochody z tytułu podatku od środków transportowych, 

 analiza celowości wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym miejskiego 

zasobu mieszkaniowego.  

 

4. Dostęp do informacji publicznej 

1) udzielanie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego 

odbywało się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, 

2) w 2021 roku wpłynęło 61 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na 

wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi w terminach wskazanych w ustawie, 

3) w ubiegłym roku nie wydano decyzji administracyjnych odmawiających udostępnienia 

informacji publicznej oraz decyzji umarzających postępowanie o udostępnienie 

informacji publicznej, 

4) koordynację i nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w 

Nowym Mieście Lubawskim, pełni bezpośrednio Sekretarz Miasta.    

 

5. Ochrona danych osobowych 

1) ochrona danych osobowych w Urzędzie Miejskim odbywa się na podstawie 

rozporządzenia Parlamentu i Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),   

2) na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

Urząd Miejski jest zobowiązany wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych, 
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3) zgodnie z umową OR.142.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. funkcję Inspektora 

Ochrony Danych pełni firma VALVEN sp. z o.o., która obsługuje Urząd Miejski oraz 

miejskie jednostki organizacyjne, 

4) w 2021 roku Inspektor Ochrony Danych przekazał w formie elektronicznej 168 

informacji, poleceń, wzorów dokumentów, klauzul informacyjnych, zarządzeń, 

regulaminów oraz wzorów planów z zakresu ochrony danych osobowych.   

 

SPRAWY MELDUNKOWE I OBYWATELSKIE 

 

1. Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej zameldowanych było (na pobyt 

stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce) 10.336 osób, w tym:  

 na pobyt stały – 9.980 mieszkańców, 

 na pobyt czasowy – 356 mieszkańców, 

w tym: 

 4.908 – mężczyzn, 

 5.428 – kobiet. 

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

Miasto Lubawskie, większość stanowią kobiety (53%). 

 

 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2022.  

Analizy statystyczne. Urząd Statystyczny w Olsztynie 

 

Z powyższych zestawień (grafika po prawej) wynika, że w naszym mieście notujemy 

nieznaczny wzrost ilości mieszkańców, która ze względu na nieegzekwowanie 

obowiązku meldunkowego nie zawsze jest zauważalna. 
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2. W minionym roku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie: 

 zameldowało się łącznie 432 osób, z czego na: 

 pobyt stały: 191, 

 pobyt czasowy: 241. 

 wymeldowało się łącznie 83 osób, z czego z: 

 pobytu stałego: 62 osoby, 

 pobytu czasowego: 21 osób. 

 

3. W 2021 roku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto lubawskie zanotowano: 

 urodzeń: 66 (w 2020 r. – 91), 

 zgonów: 142 (w 2020 r. – 123). 

 

4. Struktura wiekowa mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się 

następująco: 

 osoby w wieku przedprodukcyjnym – 1.947, 

 osoby w wieku produkcyjnym – 5.990, 

 osoby w wieku poprodukcyjnym – 2.399, w tym: 

 kobiety pow. 60 roku życia – 1.547, 

 mężczyźni pow. 65 roku życia – 688. 

 

5. W roku 2021 wykonano 145 czynności związanych z obsługą cudzoziemców, w tym 41  

z nich dotyczyło zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.  

 

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

10 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego, przy 

czym w ciągu roku wydano 8 decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania.  

 

7. Na wniosek strony wydano 269 zaświadczeń dot. obowiązku meldunkowego. Łącznie w 

2021 r. wykonano 517 czynności meldunkowych. 

 

8. W roku 2021 do Urzędu Miejskiego wpłynęło 844 wniosków o wydanie dowodów 

osobistych. 
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9.  Dane dotyczące bazy PESEL i rejestru mieszkańców Gminy Miejskiej 

W 2021 r. nadano 151 numerów PESEL na wniosek, w tym 145 cudzoziemcom oraz  

6 obywatelom polskim zamieszkałym za granicą.  

Liczba udzielonych informacji na wniosek uprawnionych podmiotów z rejestru PESEL 

oraz rejestru mieszkańców – 180. 

 

10. Informacje związane z rejestrem i spisem wyborców 

W 2021 r. zarejestrowano 13 spraw dotyczących rejestru wyborców tj. zawiadomień o 

wykreśleniach. 

 

11. W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2021 roku zarejestrowano 

 aktów urodzenia – 390, 

 aktów zgonów – 280. 

 

12. W Urzędzie Stanu Cywilnego w roku minionym zarejestrowano 95 związków 

małżeńskich, w tym udzielono 24 śluby cywilne, 64 ślubów konkordatowych (41 zawarte 

w Nowym Mieście Lubawskim i 23 na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie). 7 

zarejestrowanych aktów to dokonanie umiejscowienia aktów małżeństw zawartych za 

granicą. 

 

13. Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w 2021 roku wynosiła 3920. Liczba 

wpisanych na wniosek aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich 

ksiąg stanu cywilnego w 2021 roku wyniosła 36 aktów. 

 

14. W roku minionym nie wzrosła liczba udzielanych ślubów cywilnych. W 2021 r. 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego w Nowym Mieście Lubawskim złożyły 24 pary. 

 

15. W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego wydano 7 decyzji w sprawie zmiany imion  

i nazwisk.  

 

16. Liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa, zaświadczeń o stanie cywilnym, oświadczeń  
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o uznaniu ojcostwa, oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem 

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

w 2021 roku wyniosła 161. 

 

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

cywilnego przenoszone są z ksiąg papierowych do rejestrów państwowych. W 2021 roku 

zmigrowano 2419 takich aktów. 

 

18. W 2021 roku odznaczonych przez Burmistrza „Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” zostało 26 par małżeńskich. W 2021 roku Burmistrz poprzez pocztę 

kwiatową uhonorował życzeniami 13 jubilatów obchodzących 95 oraz kolejne urodziny.  
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III. REALIZACJA UCHWAŁ I WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ    

 

1. W roku 2021 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podjęła 62 uchwał, w tym 28 

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 2021 roku były przygotowane i wniesione pod obrady Rady Miejskiej  

z inicjatywy organu wykonawczego tj. Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.  

 

MIEJSKA RADA SENIORÓW  

 

2. W Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie od 2015 roku funkcjonuje Miejska Rada 

Seniorów, której działalność w 2021 roku była częściowo zawieszona z uwagi na okres 

pandemii.  

 Miejska Rada Seniorów w 2021 roku rozpoczęła swoją działalność od sesji, która 

odbyła się dopiero w miesiącu maju, 

 w sierpniu 2021 r. delegacja Rady wzięła udział w Ogólnopolskim Konwencie Rad 

Seniorów w Krakowie. Podczas konwentu przyjęto sprawozdanie z działalności 

Zarządu za okres 2018-2021 oraz wybrano nowe władze, 

 w dniu 4 września 2021 r., w związku z zakończeniem kadencji Społecznej 

Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miejska Rada 

Seniorów wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku zorganizowały konferencję 

środowisk seniorskich powiatu nowomiejskiego, której głównym celem był wybór 

kandydata do ww. Rady, 

 w dniu 24 listopada 2021 r.  Miejska Rada Seniorów uczestniczyła w wydarzeniach 

związanych z obchodami Dnia Seniora. Z tej okazji wydano uaktualniony 

Nowomiejski Informator Seniora, rozstrzygnięto przeprowadzony przez MRS konkurs 

pn. „Miejsce przyjazne Seniorom”, którego laureatem zostało Miejskie Centrum 

Kultury. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dwa certyfikaty od 

Stowarzyszenia MANKO jako partner kampanii „Solidarni z seniorami- Razem damy 

radę” oraz „Bezpieczny Senior- Stop manipulacji”.  Przewodniczący Miejskiej Rady 
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Seniorów – Lech Bober został wyróżniony statuetką ambasadora Głosu Seniora i 

Ogólnopolskiej Karty Seniora, 

 Miejska Rada Seniorów w 2021 roku opiniowała dwa projekty dokumentów tj.: 

Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2022-2026 oraz Strategia rozwoju Gminy Miejskiej na lata 2022-

2030, 

 w grudniu 2021 r. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów wziął udział                               

w szkoleniu członków Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów woj. Warmińsko-

Mazurskiego. 

 

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA 

 

3. W Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie od 2012 roku funkcjonuje Młodzieżowa 

Rada Miasta, której działalność w 2021 roku była znacznie ograniczona z uwagi na 

ogłoszony stan epidemii. Jednak, jak co roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta 

uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach w Nowym Mieście Lubawskim. Był to 

ostatni rok Rady IV kadencji. Ostatnia sesja odbyła się w czerwcu 2021 r. Rada 

podsumowała swoją działalność i złożyła podziękowania Burmistrzowi Nowego Miasta 

Lubawskiego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych za miłą i owocną współpracę, a 

także pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. W październiku 2021 r. w nowomiejskich 

szkołach odbyły się wybory. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i częściowe 

zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, I sesja Młodzieżowej Rady Miasta V 

kadencji odbyła się dopiero w styczniu 2022 r. 

 w dniu 2 maja 2021 r. z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na nowomiejskim 

Rynku radni Młodzieżowej Rady Miasta towarzyszyli Burmistrzowi Józefowi 

Blankowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Nadolskim oraz radnemu 

Adamowi Kłosowskiemu, którzy wręczali mieszkańcom flagi państwowe oraz ulotki 

informacyjne o naszych barwach narodowych i Konstytucji 3 Maja, uchwalonej                 

w 1791 roku, 

 w dniu 1 września 2021 r. pod pomnikiem Ściana śmierci w Nawrze, delegacja 

Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 82 rocznicę 

wybuchu II wojny światowej oraz mord mieszkańców ziemi nowomiejskiej,  
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 w dniu 8 października 2021 r. Młodzieżowa Rada Miasta uczestniczyła w uroczystości 

otwarcia Kinoteatru Harmonia. 

 w roku 2021 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podjęła 62 uchwał, w tym 

28 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 2021 roku były przygotowane i wniesione pod obrady Rady 

Miejskiej z inicjatywy organu wykonawczego tj. Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego.  

 

4. Z związku z trwającym stanem epidemii i reżimem sanitarnym, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w 2021 roku zwołał osiem obrad sesji Rady Miejskiej (w 2020 r. - 7 obrad sesji 

Rady Miejskiej), podczas których podjęto sześćdziesiąt dwie uchwały, w tym 

dwadzieścia osiem uchwał stanowiło prawo miejscowe  (w 2020 r. - 48 uchwał, w tym 21 

stanowiło prawo miejscowe). 

 

5. Na podstawie art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w 

ramach nadzoru nad działalnością gminy, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał dwa 

rozstrzygnięcia nadzorcze - w tym 1 uchwałę podjęło Samorządowego Kolegium 

Odwoławcze w Olsztynie (w 2020 roku - 3 rozstrzygnięcia nadzorcze).    

 

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

zaplanowanego budżetu na 2021 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, 
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 bieżące zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej na 

terenie Gminy. 

7. 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. 

 

8. Z uwagi na trwający stan epidemii, Burmistrz nie miał możliwości kontytuowania 

corocznych cyklicznych spotkań z mieszkańcami w terenie (w 2020 roku również 

spotkania się nie odbywały). 

 

9. Zestawienie ważniejszych projektów uchwał przygotowanych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego. 

 

9.1 Projekty uchwał przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na lata 2021-2024 

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

gminnym oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 

 uzasadnienie: realizacja zadań własnych gminy poprzez uchwalenie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w 

celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (23.02.2021r.). 

 

2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 

 podstawa prawna: art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym, 
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 uzasadnienie: realizacja zadań własnych gminy poprzez uchwalenie programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w celu zmniejszenia skali 

zjawiska alkoholizmu i podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie 

szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (30.03.2021r.). 

 

3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022 

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

gminnym oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

 uzasadnienie: realizacja zadań własnych gminy poprzez uchwalenie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w celu zapobiegania uzależnieniom od 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych 

z ich używaniem w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (30.03.2021r.). 

 

4) projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

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

gminnym oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, 

 uzasadnienie: realizacja zadań własnych gminy poprzez określenie wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego, 

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

Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszenie: 16.06.2021 r.). 

 

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie 
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 podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, 

 uzasadnienie: realizacja zadań własnych gminy poprzez uchwalenie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy, 

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

Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszenie: 28.06.2021 r.), 

 

6) 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 z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

gminnym oraz  art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 uzasadnienie: aktualizacja kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będącego podstawą naliczania 

odpłatności za te usługi, 

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

Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszenie: 01.12.2021 r.),  

 

7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego 

na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 

 podstawa prawna: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 7 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r w 

sprawie rodzinnych domów pomocy, 

 uzasadnienie: rezultatem podjętej uchwały jest spełnienie warunku niezbędnego do 

realizacji przez gminę Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 
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2022 - uchwała umożliwiła zawarcie porozumienia, dzięki któremu mieszkańcy 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie będą mogli być kierowani do 

rodzinnych domów pomocy na terenie Gminy Ostróda w ramach ww. programu, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (28.12.2021r.). 

9.2 Projekty uchwał przygotowanych przez Referat Planowania i Inwestycji  

1) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego.      

 podstawa prawna: art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 

 uzasadnienie: uchwałą Rady Miejskiej przyjęto opracowywany dokument, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (31.08.2021r.) 

 

2) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie.   

 podstawa prawna: art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 

 uzasadnienie: uchwałą Rady Miejskiej przyjęto opracowywany dokument, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (31.08.2021r.). 

 

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania pn. 

"Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i 

zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

 podstawa prawna: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 uzasadnienie: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie udzieliła pomocy 

finansowej  Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem 

na realizację w roku 2021 zadania pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace 

konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną". Opracowana została dokumentacja projektowo-

kosztorysowa dot. ww. zadania, 
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 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (23.02.2021r.). 

 

4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Nowego Miasta Lubawskiego 

 podstawa prawna: art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 uzasadnienie: konieczność opracowania nowego dokumentu z uwagi na utratę 

ważności poprzedniego programu, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (29.06.2021r.). 

 

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

Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania pn. 

"Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i 

zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

 podstawa prawna: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 uzasadnienie: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie udzieliła pomocy 

finansowej  Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem 

na realizację w roku 2021 zadania pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace 

konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną", 

 zrealizowany został I etap – prace konserwatorskie dot. pomnika, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (14.12.2021 r.). 

 

6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

 art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, 

 uzasadnienie: nowy dokument strategiczny będzie określał długofalowy rozwój 

gminy uwzględniając obecną sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną 

gminy, jak i w jej otoczeniu. Określone zostaną problemy, potrzeby i oczekiwania 
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mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. W strategii zostaną powiązane cele 

i zadania gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach 

nadrzędnych szczebla krajowego i regionalnego. Pomoże to m.in. w realizacji 

szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy 

zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w 

szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 

2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki 

rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane 

przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym; tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372). Strategia będzie wiązać 

planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała 

trwały i zrównoważony rozwój gminy. Dokument określa ramy finansowe dla jego 

realizacji oraz potencjalne źródła finansowania, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (29.03.2022 r.). 

9.3 Projekty uchwał przygotowane przez Referat Mienia Komunalnego i Ochrony                           

Środowiska 

1) 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 roku o 

samorządzie gminnym, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami, 

 uzasadnienie: zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres: 

01.02.2021-31.01.2024 oraz 01.04.2021-31.03.2024 z dotychczasowymi 

dzierżawcami, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (23.02.2021r.). 

 

2) projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2021 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 
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 podstawa prawna: art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska 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 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: określono zasady udzielania dotacji celowej w roku 2021 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, 

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

Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszony: 26.02.2021r.). 

 

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na 2021 rok 

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

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

gminnym, 

 uzasadnienie: przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

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

Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszony: 01.04.2021r.). 

 

4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

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

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: przyjęto Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (30.03.2021r.). 

 

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022 
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 podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, 

 uzasadnienie: przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (30.03.2021r.). 

 

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

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie 

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

samorządzie gminnym, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami, 

 uzasadnienie: zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres: 

01.07.2021-30.06.2026 z dotychczasowym dzierżawcą, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (25.05.2021r.). 

 

7) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

 podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: ustalono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

 wejście w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszony: 24.06.2021r.), 

 

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

Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego 

składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu 
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 podstawa prawna: art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: udzielono Gminie Kurzętnik z budżetu Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie na 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 

kwocie 3808,08 zł z przeznaczeniem na realizację rocznego monitoringu 

poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (29.06.2021r.), 

 

9) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie położonej na terenie Nowego 

Miasta Lubawskiego 

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

gminnym, 

 uzasadnienie: nadanie nazwy ulicy pn. „Polna” drodze wewnętrznej stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonej na terenie Nowego 

Miasta Lubawskiego, 

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

Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszony: 13.07.2021r.), 

 

10) projekt uchwały w sprawie oddania w najem bądź 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 roku o 

samorządzie gminnym, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami, 

 uzasadnienie: zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres: 

30.05.2021-31.05.2026; 09.07.2021-30.06.2026; 01.08.2021-31.07.2026 oraz 

01.12.2021-30.11.2029 z dotychczasowymi dzierżawcami, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (31.08.2021r.), 

 

11) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/2021 Rady Miejskiej w 

Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
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bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok 

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

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

gminnym, 

 uzasadnienie: zmiana podmiotu świadczącego usługi, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ogłoszony: 17.09.2021r.), 

 

12) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

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

samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: wyrażenie zgody na utworzenie spółki o nazwie: Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

 wejście w życie: z dniem podjęcia (05.10.2021r.), 

 

13) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowe 

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

samorządzie gminnym oraz art. 33 m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 

 uzasadnienie: zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowe, 

 wejście w życie: z dniem podjęcia (05.10.2021r.), 

 

14) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

 



25 

 

 podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: uchwalono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

 wejście w życie: z dniem podjęcia (23.11.2021r.), 

 

15) projekt uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

 podstawa prawna: art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: uchwalono założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (23.22.2021r.), 

 

16) 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 roku o 

samorządzie gminnym, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami, 

 uzasadnienie: zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres: 

01.12. 2021-30.11. 2026 oraz 01.01. 2022-31. 12. 2031 z dotychczasowymi 

dzierżawcami, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (23.11.2021r.), 
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9.4 Projekty uchwał przygotowane przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym 

Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Nowym Mieście Lubawskim 

 podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, art. 9 ust 1 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

 uzasadnienie: zmiana dotyczy uzupełnienia w Statucie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego zapisu o Żłobku Miejskim, który wchodzi w skład ZSP, 

 termin wejścia w życie: 31.08.2021r. 

 

2) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nowym 

Mieście Lubawskim 

 podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: usunięcie zapisu w statucie Żłobka, niezgodnym ze Statutem Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego. Zmiana wynikająca z uchwały powyżej, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (02.10.2021r.), 

 

3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim 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. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, 



27 

 

 uzasadnienie: zmiana na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

wynikająca ze wzrostu kosztów wyżywienia i utrzymania, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (02.10.2021r.), 

 

4) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/261/2010 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania 

 podstawa prawna: art. 72 ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: zmiany mające na celu usprawnienie i doprecyzowanie zasad 

udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli, 

 termin wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia (12.10.2021r.),  

 

5) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w 

Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 

 podstawa prawna: art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

 uzasadnienie: zmiany poprzedziły uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Zmiana 

zasad nagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom w celu zwiększenia 

możliwości nagradzania nauczycieli i wicedyrektorów. Zmiana spowodowała 

możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i osiągnięcia średnich 

wynagrodzeń, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (19.10.2021r.), 
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6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu 

instytucji kultury 

 podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

 uzasadnienie: zmiana nazwy instytucji kultury po rewitalizacji Kina Harmonia, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (30.10.2021r.), 

 

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

Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

 uzasadnienie: uchwalenie Programu na podstawie obowiązku wynikającego z 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, określa zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (29.12.2021r.), 

9.5 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 2021 

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

gminnym, art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, 

 uzasadnienie: 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 
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partnerów programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie, czy 

wspomaganie samorządów w zakresie działań związanych z integracją europejską 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (termin przekazania środków z umowy - 

do dnia 31.03.2021r.), 

 

2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego 

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

gminnym, art.8 ust.2 , art.36 ust.3 oraz art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych,  art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw w związku z załącznikiem nr 1 tabela I 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, 

 wejście w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 

2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 

poz. 1960), które ustaliło nowe stawki dla wójtów oraz burmistrzów w gminie do 

15 tysięcy mieszkańców, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (od dnia 01.08.2021 r.), 

  

3) projekt uchwały Nr XXIX/204/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z 

dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim 

 podstawa prawna: art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy, 

 uzasadnienie: wysokość diety ustala się jako pochodną od kwoty bazowej 

określonej zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (od dnia 01.08.2021 r.), 
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4) 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, 

 uzasadnienie: przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie za rok 2020 i  udzielenie Burmistrzowi Nowego Miasta 

Lubawskiego wotum zaufania, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (25.05.2021r.), 

 

5) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

 art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 uzasadnienie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (25.05.2021r.), 

 

6) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

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

1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, 

 uzasadnienie: udzielenie Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 

 termin wejścia w życie: z dniem podjęcia (25.05.2021r.), 

9.6 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 oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, 
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 uzasadnienie: celem podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

było zwiększenie dochodów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (od dnia 01.01.2022 r.).  

 

10. Wykaz uchwał Rady Miejskiej:
1
 

- uchwała nr XXIII/153/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych  

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Brukseli w 2021 r., 

- uchwała nr XXIII/154/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem 

na realizację w roku 2021 zadania pn. „Plac ofiar totalitaryzmów – prace 

konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”, 

- uchwała nr XXIII/155/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 

Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  na lata 2021-2024, 

- uchwała nr XXIII/156/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę 

na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXIII/157/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej w roku 2021 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 XXIII/158/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok,  

- uchwała nr XXIV/161/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, 

                                                           
1 w zestawieniu pominięto uchwały zmieniające budżet Gminy Miejskiej oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
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- uchwała nr XXIV/162/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na lata 2021-2022, 

- uchwała nr XXV/163/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania, 

- uchwała nr XXV/164/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2020 

rok, 

- uchwała nr XXV/165/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Nowego Miasta Lubawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 

- uchwała nr XXV/168/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 

okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXV/169/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego, 

- uchwała nr XXV/170/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXV/171/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego 

monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu, 

- uchwała nr XXVI/175/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Nowego Miasta Lubawskiego na lata 2021 – 2024, 

- uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim, położonej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, 

- uchwała nr XXVII/179/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem 

na realizację w roku 2021 zadania pn. „Plac ofiar totalitaryzmów – prace 
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konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”, 

- uchwała nr XXVII/180/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji, 

- uchwała nr XXVII/181/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto 

Lubawskie, 

- uchwała nr XXVII/182/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta 

Lubawskiego, 

- uchwała nr XXVII/183/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w najem 

bądź w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXVII/184/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIII/158/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, 

- uchwała nr XXVII/185/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym  Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, 

- uchwała nr XXVII/186/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia 

Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, 

- uchwała nr XXVII/187/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 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 XXVII/188/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

LVII/261/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
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korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

- uchwała nr XXVII/189/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe 

Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

- uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i 

Mazury  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

-  uchwała nr XXVIII/194/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, 

- uchwała nr XXVIII/195/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie 

zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury, 

- uchwała nr XXIX/198/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXIX/199/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXIX/200/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie oddania w 

dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXIX/201/2021 z dnia 23 listopada 2021 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, 
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- uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

- uchwała nr XXIX/203/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Nowego Miasto Lubawskiego, 

- uchwała nr XXIX/203/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, 

- uchwała nr XXX/207/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- uchwała nr XXX/208/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata    

2022-2035, 

- uchwała nr XXX/209/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na rok 2022, 

- uchwała nr XXXI/212/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania 

publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie 

rodzinnego domu pomocy. 
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IV. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA  

 

1. W roku 2021 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 2022 r. poz. 559) 

organem wykonawczym gminy wydał 181 zarządzeń. 

2. Zarządzenia Burmistrza:
2
 

- zarządzenie nr 3/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości lokalowej użytkowej – przeznaczonej do oddania w najem na okres do 

lat 10 w trybie przetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie,  

- zarządzenie nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na lata 2021-2024, 

- zarządzenie nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku, 

- zarządzenie nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podstawowej kwoty 

dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego, 

- zarządzenie nr 7/2021 z dnia 22 stycznia 2021 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 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 

Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie 

powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 

                                                           
2 w zestawieniu pominięto zarządzenie dot. zmian planów finansowych na 2021 oraz zmian budżetu Gminy Miejskiej i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 



37 

 

- zarządzenie nr 9/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego realizowanych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie w 2021 roku, 

- zarządzenie nr 10/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych 

przygotowań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 

roku, 

- zarządzenie nr 11/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Biura Spisowego do przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i 

mieszkań w 2021 r., 

- zarządzenie nr 12/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla żłobka, 

prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 13/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 14/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenie terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto 

Lubawskie, 

- zarządzenie nr 15/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I ustnego przetargu 

nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10 , lokalu użytkowego poł. w 

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

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi , 

- zarządzenie nr 20/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym  Mieście Lubawskim, 
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- zarządzenie nr 21/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie 

przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 22/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie 

przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 23/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości – przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie 

bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 24/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2021 roku, 

- zarządzenie nr 25/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. 

opracowania „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie na rok 2021”, 

- zarządzenie nr 28/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

14/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w 

sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 29/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

135/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 września 2020 r. w 

sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym 

Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 30/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

11/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w 

sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do prowadzenia prac spisowych na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu 

powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., 

- zarządzenie nr 34/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

40/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie 

zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania 
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miasta Nowego Miasta Lubawskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

- zarządzenie nr 35/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w 2021 roku, 

- zarządzenie nr 36/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym bądź do oddania 

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 37/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022, 

- zarządzenie nr 38/2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., 

- zarządzenie nr 39/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

149/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 października 2020 r. w 

sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

- zarządzenie nr 40/2021 z dnia 30 marca 2021 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 2020 rok, 

- zarządzenie nr 41/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie  aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego, 

- zarządzenie nr 43/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 

Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 46/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie w sprawie sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu za 2020 rok, 

- zarządzenie nr 47/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w 

Nowym Mieście Lubawskim, 
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-  zarządzenie nr 48/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto 

obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 49/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy, 

- zarządzenie nr 52A/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego 

planu rzeczowo-finansowego określającego podział środków Zakładowego Fundusz 

Świadczeń Socjalnych na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej, 

- zarządzenie nr 54/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą przy ulicy 

Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w 

Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 55/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim za 2020 rok, 

- zarządzenie nr 56/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście 

Lubawskim za 2020 rok, 

- zarządzenie nr 57/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na 

własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych 

położonych w Nowym Mieście Lubawskim,  

- zarządzenie nr 58/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym w 2021 roku, 

- zarządzenie nr 59/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 60/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim, 
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- zarządzenie nr 62/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Retencji 

Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim, 

- zarządzenie nr 67/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w 

Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 68/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście  Lubawskim, 

- zarządzenie nr 69/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym 

Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 70/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście 

Lubawskim,  

- zarządzenie nr 71/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście 

Lubawskim,  

- zarządzenie nr 72/2021 z dnia 9 czerwca 2021 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 wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej 

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.2.3 – 

Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem 

lokalnym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- zarządzenie nr 73/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku, 
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- zarządzenie nr 74/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie 

bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 75/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na 

realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym w 2021 r., 

- zarządzenie nr 76/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów 

przerw pracy Przedszkola Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 78/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczących zadań określonych w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, 

- zarządzenie nr 79/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczących zadań określonych dotyczących projektu 

„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego 

dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowanych w ramach Osi 

Priorytetowej 3 - „Cyfrowy Regon”, Działanie 3.1.-„Cyfrowa dostępność informacji 

sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego 

Programu Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- zarządzenie nr 84/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego, 

- zarządzenie nr 85/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 86/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 

lutego 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, przyjęcia regulaminu 

prac komisji przetargowej, 

- zarządzenie nr 87/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia zastępcy 

burmistrza do zawarcia umowy, 

- zarządzenie nr 91/2021 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. 

realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji 

sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, 

- zarządzenie nr 92/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad, sposobu, trybu 

przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych, 

- zarządzenie nr 93/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

dotyczących sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 94/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

152/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim,  

- zarządzenie nr 95/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego 

Miasta Lubawskiego,  

- zarządzenie nr 96/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia na własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowej położonej w 

Nowym Mieście Lubawskim,  

- zarządzenie nr 97/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

- zarządzenie nr 98/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

- zarządzenie nr 99/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

do załatwiania spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, 

- zarządzenie nr 100/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

do załatwiania spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, 

- zarządzenie nr 104/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 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 

informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2021 roku, 
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- zarządzenie nr 107/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie 

Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 108/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie upoważnienia ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem bądź w dzierżawę na 

okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiącym własność Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 113/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zbycia w trybie 

bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,  

- zarządzenie nr 117/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu  pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 118/2021 z dnia 23 września 2021 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 121/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany w składzie 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim, 

- zarządzenie nr 122/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie upoważnienia do 

wykonywania praw i obowiązków wierzyciela, w tym w szczególności do wydawania 

postanowień, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w sprawach 

dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych wynikających z zadań 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 

Lubawskim, 

- zarządzenie nr 126/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie bądź do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 127/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

ds. przyznawania w 2021 roku Świadczeń w Ramach Pomocy Zdrowotnej dla 

Nauczycieli, 

- zarządzenie nr 131/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału 

przedszkolnego, 
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- zarządzenie nr 132/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji obcych środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim zakupionych w ramach projektu „pl.ID-Polska ID karta”, 

- zarządzenie nr 133/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu 

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

- zarządzenie nr 134/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy, 

- zarządzenie nr 135/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy, 

- zarządzenie nr 136/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022, 

- zarządzenie nr 137/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości 

okresu stosowanego do wyliczenia w latach 2022 – 2025 relacji określonej w art. 243 

ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

- zarządzenie nr 138/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-

2035, 

- zarządzenie nr 139/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022, 

- zarządzenie nr 140/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok,  

- zarządzenie nr 141/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy, 

- zarządzenie nr 142/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 

od pracy, 

- zarządzenie nr 145/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczących zadań określonych w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 – II 

Transza, 

- zarządzenie nr 146/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

152/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie Regulaminu 
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Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 

zmienionego Zarządzeniem Nr 94/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, 

- zarządzenie nr 148/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  

stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

- zarządzenie nr 152/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji  

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień 

nauczyciela mianowanego, 

- zarządzenie nr 153/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zasobu 

nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń 

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, 

- zarządzenie nr 154/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania służby stałego 

Dyżuru Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny, 

- zarządzenie nr 155/2021 z dnia 6 grudnia 2021 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 156/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników majątku obrony cywilnej Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021, 

- zarządzenie nr 158/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 

152/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, 

- zarządzenie nr 161/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego dochodów i wydatków Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19 w 

Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 164/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do 

przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji publicznej o 

zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres 
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dłuższy niż 6 miesięcy oraz do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych., w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 

i 2, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za 

okres dłuższy niż 3 miesiące, 

- zarządzenie nr 165/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego, z wyłączeniem wydawania 

w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 166/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do 

przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 

1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz do 

zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 

8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych., w zakresie 

zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku gdy komornik nie 

prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące, 

- zarządzenie nr 167/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do 

prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z 

wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji, 

- zarządzenie nr 170/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu 

finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 e Gminie 

Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, 

- zarządzenie nr 171/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2026, 

- zarządzenie nr 172/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych  projektu „Strategii rozwoju gminy miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2022-2030”, 

- zarządzenie nr 173/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za 

powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, 
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- zarządzenie nr 174/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

okresowej inwentaryzacji aktywów trwałych i pasywów w Urzędzie Miejskim w Nowym 

Mieście Lubawskim za rok 2021, 

- zarządzenie nr 175/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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., zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 

2020 r. oraz zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 28 lutego 2020r. oraz zarządzeniem nr 

203/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r., 

- zarządzenie nr 176/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania 

pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

- zarządzenie nr 181/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie na lata 2022-2024. 
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V. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH UMÓW 

 

Numer umowy Zakres umowy 
 

Strony umowy Okres 
obowiązywania 

PR.056.1.2021 Realizacja materiałów audiowizualnych Mazury Info Sp. z o.o  

Olsztyn 

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 
Nr.84/01/2021 Nadzór autorski nad zainstalowanymi 

systemami informatycznymi 

Ośrodek Informatyki Bydgoszcz od 01.01.2021 

do 31.12.2021 
 Przystąpienie do Krajowego Systemu 

Powszechnej Samorządowej Teleopieki 

Domowej 

Polskie Centrum Opieki Sp. z 

o.o.  

Gdynia 

od 01.01.2021 

do 31.03.2021 

OR.1721.1.2021 Prowadzenie audytu wewnętrznego w 

Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim 

Kancelaria Prawna i Audytu 

Tomasz Gorczyński – Smyk 

Wełnica 

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 

OR.132.2.2021 Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju 

„Systemu zarządzania dokumentami i 

zadaniami pracowników eDok” 

Ośrodek Informatyki  

Centrum Edukacyjne 

Warszawa 

od 01.01.2021 

do 31.12.2022 

OR.071.12.2020 Outsourcing druku DKS sp. z o.o.  

Kowale 

od 04.01.2021 

do 31.12.2022 

PR.056.4.2021 Realizacja materiałów audiowizualnych Gemini Foto-Video Marcin 

Sarnowski  

Lubawa 

do 31.12.2021  

OR.142.1.2021 Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony 

Danych 

Valven sp. z o.o. 

Kędzierzyn-Koźle 

od 04.01.2021 

do 31.12.2021 
OR.132.3.2021 Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP Geo-System 

Warszawa 

od 01.01.2021 

do 31.12.2023 

PI.7011.2.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla inwestycji polegającej na 

budowie skrzyżowania 

DAN-TOR Daniel Drzycimski 

Iława 

do 30.04.2021 

PR.056.8.2021 Konserwacja geokeszy Krzysztof Truszczyński do 31.05.2021 

PI.7021.1.2.2021 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych  

w Nowym Mieście Lubawskim 

Marcin Umiński FHU do 31.12.2021 

PI.7011.3.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla inwestycji – przebudowa 

ul. Klonowej 

DAN-TOR Daniel Drzycimski 

Iława 

do 24.05.2021 

MOŚ.604.6.2021 Wykonanie opracowania „Aktualizacji planu 

gospodarki niskoemisyjnej Nowego Miasta 

Lubawskiego” 

Anna Kichman  

EKOPOL-PROJEKT 

Opole 

do 30.09.2021 

MOŚ.604.7.2021 Wykonanie opracowania „Aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe 

Nowego Miasta Lubawskiego” 

Anna Kichman  

EKOPOL-PROJEKT 

Opole 

do 30.09.2021 

OKS.524.9.2021 Realizacja zadania publicznego pt. „Ochrona 

i promocja zdrowia – działania edukacyjne 

mające na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego stylu życia” 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Zarząd 

Rejonowy w Nowym Mieście 

Lubawskim 

od 01.04.2021 

do 31.12.2021 

OKS.524.10.2021 Realizacja zadania publicznego pn. 

Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej  

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Zarząd 

Rejonowy w NML 

od 01.06.2021 

do 30.11.2021 

OKS.524.17.2021 Realizacja zadania publicznego pn. Rozwój 

sportu i wspieranie działalności klubów 

sportowych i innych organizacji 

działających na rzecz sportu 

Automobilklub Nowomiejski 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 01.04.2021 

do 15.12.2021 
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OKS.524.18.2021 Realizacja zadania publicznego pn. 

Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej 

 

Stowarzyszenie Nowomiejska 

Akademia Kobiet 

od 15.03.2021 

do 15.12.2021 

OKS.524.11.2021 Realizacja zadania publicznego pt. 

„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży” 

Klub Sportowy „Drwęca” 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 03.02.2021 

do 31.12.2021 

OKS.524.12.2021 Realizacja zadania publicznego pt. Rozwój 

sportu-wspieranie działalności klubów 

sportowych i innych organizacji 

działających na rzecz sportu 

Klub Sportowy „Drwęca” 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 03.02.2021 

do 31.12.2021 

OKS.524.4.2021 Realizacja zadania publicznego pt. 

„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży” 

Nowomiejski Klub Sportowy 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 

OKS.524.16.2021 Realizacja zadania publicznego pt. „Ochrona 

i promocja zdrowia – działania edukacyjne 

mające na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego stylu życia” 

Stowarzyszenie „Amazonki” 

Nowe Miasto Lubawskie 

 

od 01.05.2021 

do 30.11.2021 

OKS.524.15.2021 Realizacja zadania publicznego pn. 

Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej 

Stowarzyszenie „Amazonki” 

Nowe Miasto Lubawskie 

 

od 01.05.2021 

do 30.06.2021 

OKS.524.5.2021 Realizacja zadania publicznego pn. 

Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 15.02.2021 

do 20.12.2021 

PR.056.3.2021 Zaprojektowanie, udostępnienie i 

utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI 

Next – Samorządowy Portal Internetowy 

INTERmedi@ Ł. Czekała T. 

Frąckowiak Sp. j.                      

Śrem 

od 11.05.2021 

OKS.524.14.2021 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

UKS SOKÓŁ 

 

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 
OKS.524.3.2021 Realizacja zadania publicznego pn. 

Integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnej 

Stowarzyszenie Manufaktura 

Nowomiejska                        

Nowe Miasto Lubawskie 

od 01.06.2021 

do 31.08.2021 

OKS.524.6.2021 Realizacja zadania publicznego pt. „Ochrona 

i promocja zdrowia – działania edukacyjne 

mające na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego stylu życia” 

propagowanie idei honorowego 

krwiodawstwa 

Warmińsko-Mazurski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego                       

Olsztyn 

od 01.03.2021 

do 15.12.2021 

OKS.524.7.2021 Realizacja zadania publicznego pt. „Ochrona 

i promocja zdrowia – działania edukacyjne 

mające na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego stylu życia”- 

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 

zasad udzielania pierwszej pomocy 

Warmińsko-Mazurski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego                       

Olsztyn 

od 01.03.2021 

do 15.12.2021 

OKS.524.8.2021 Realizacja zadania publicznego pt. „Ochrona 

i promocja zdrowia – działania edukacyjne 

mające na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego stylu życia”-  

konferencja podsumowująca Rejonową 

Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia 

oraz konkurs wiedzy i AIDS” 

Warmińsko-Mazurski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego                       

Olsztyn 

od 01.03.2021 

do 15.12.2021 
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OKS.524.21.2021 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży- zajęcia sportowe z elementami 

gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej” 

MUKS Olimpia                    

Nowe Miasto Lubawskie  

od 01.03.2021 

do 15.12.2021 

OKS.524.20.2021 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży-organizacja zajęć sportowych z 

zakresu sportów walki dla dzieci i 

młodzieży” 

MUKS Olimpia                    

Nowe Miasto Lubawskie 

od 02.01.2021 

do 15.12.2021 

 Prowadzenie pracowniczego planu 

kapitałowego 

PKO Emerytura-specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty 

Warszawa 

na czas 

nieokreślony 

OR.033.1.2021 Przekazanie dotacji na dofinansowanie 

zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Brukseli w 2021r. 

Województwa Warmińsko-

Mazurskie 

do 31.12.2021 

OR.271.1.2021 Dostawa sprzętu informatycznego Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe PC-PLUS Stanisław 

Ewertowski 

do 23.04.2021 

RF.3032.10.2021 Realizacja zadania -„Plac ofiar 

totalitaryzmów – prace konserwatorskie 

pomnika w Nawrze.” 

Gmina  Wiejska Nowe Miasto 

Lubawskie  

do 10.12.2021 

PI.7021.5.8.2021 Przygotowanie procedur poprzedzających 

wszczęcie postępowań o zamówienia 

publiczne na energię elektryczną 

Pomorska Grupa 

Konsultingowa            

Bydgoszcz 

do 31.12.2022 

PI.7021.5.7.2021 Świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej 

Energa – Operator Spółka 

Akcyjna 

Gdańsk 

na czas 

nieokreślony 

MOŚ.8141.7.2021 Przeprowadzenie badań lokalnych zagrożeń 

społecznych na terenie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie 

Centrum Rozwiązywania 

Problemów Społecznych ,  

Rafał Gorczowski    Warszawa 

na czas 

nieokreślony 

 Uczestnictwo Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Projekcie „Akademia 

samorządowa: Dostępność plus – podlaskie i 

warmińsko-mazurskie” 

CERTES Sp. z o.o.  

Warszawa 

na czas 

nieokreślony 

RPWM.03.01.00-28-

0034/20-00 
Dofinansowanie projektu „Podniesienie 

jakości e-usług i cyfrowej dostępności 

informacji sektora publicznego dla 

mieszkańców Nowego Miasta 

Lubawskiego” 

Województwo Warmińsko-

Mazurskie Olsztyn 

 

do 30.09.2022 

OR.271.2.2021 Świadczenie usług drogą elektroniczną Otwarty Rynek Elektroniczny 

S.A. Warszawa 

do 16.04.2023 

OKS.4464.3.2021 Przewóz dziecka niepełnosprawnego do i z 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Iławie 

Przedsiębiorstwo Agencja 

Turystyczno-Transportowa 

„Junior” Nowe Miasto 

Lubawskie 

od 10.05.2021 

do 25.06.2021 

OKS.8120.5.2019 Dostawa artykułów spożywczych dla Klubu 

Seniora 

Firma Dafi Sp. z o.o.  

Nowe Miasto Lubawskie 

od 06.05.2021 

do 30.10.2021 

OR.2634.5.2021 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

 

Play P 4 sp. z o.o.                  

Warszawa 

na czas 

nieokreślony 
OKS.8120.5.2019 Dostawa artykułów spożywczych dla Klubu 

Rodziny 

Firma ABER Sp. Z o.o. 

Olsztyn 

od 06.05.2021 

do 30.10.2021 
PI.7223.3.2021 Pomalowanie znaków poziomych na 

drogach na terenie miasta 

P.H.U DARO, Dariusz 

Linowski                            

Osiek 

od 29.04.2021 

do 20.05.2021 
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MOŚ.3037.4.2021 przygotowaniu filmu dokumentującego 

wybrane działania w ramach Nowomiejskich 

Dni Rodziny 2021 

Marcin Sarnowski „GEMINI 

FOTO-VIDEO”  

  Lubawa 

 

od 26.05.2021 

do 30.06.2021 
BF.2610.1.2021 Przekazania samochodu osobowego MOSIR Nowe Miasto Lubawskie 

 

na czas 

nieokreślony 
 Realizacja działań z zakresu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  do 31.12.2021 

PI.271.10.2020 Wykonanie robót budowlanych na terenie 

Rynku w Nowym Mieście Lubawskim 

Firma Budowlano-Drogowa 

„PRASBET” sp. z o.o. sp. k.  

Grudziądz   

do 29.07.2022 

MOŚ.7021.27.2021 Modernizacja pieców kaflowych  Andrzej Śmiech  

Nowe Miasto Lubawskie 

do 18.06.2021 

PI.271.2.2021 Świadczenie kompleksowej usługi 

oświetlenia na terenie Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie 

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 

Gdańsk 

od 01.01.2022 

do 31.12.2027 

PI.7021.3.2021 Wyposażenie na potrzeby placów zabaw na 

terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. 

Gęsicki 

  Lubawa 

do 

02.07.2021 

IRG.603.3.2021 Współfinansowanie wydatków dot. realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Rocznego monitoringu 

poeksploatacyjnego składowiska odpadów 

komunalnych w Lipowcu” 

Gmina Kurzętnik  

 

do 31.12.2021 

OR.131.15.6.2021 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 

projektu 

ECOLEXIM Sp. z o.o.  

  Piaseczno 

od 30.06.2021 

do 30.09.2021 

MOŚ.7234.8.2021 Korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Iławie Sp. z 

o.o. Iława 

od 01.07.2021 

do 31.12.2021 

IM.7011.5.2017 Przeprowadzenie badań archeologicznych w 

formie stałego nadzoru archeologicznego 

podczas robót budowlanych 

Natalia Grążowska 

„ACHEOLOG” Usługi 

Archeologiczne  

  Brodnica 

od 01.07.2021 

do 29.07.2022 

OKS.524.27.2021 Realizacja zadania publicznego - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

Nowomiejski Klub Sportowy do 31.07.2021 

PI.7011.5.2021 Opracowanie i przekazanie dokumentu 

Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie 

Konsorcjum: Warmińsko-

Mazurska Agencja Rozwoju 

Regionalnego Sp. Ak. 

Olsztyn 

od 30.06.2021 

do 28.02.2022 

PI.271.3.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie 

rewitalizacji Rynku w Nowym Mieście Lub. 

Pracowania Drogowa Grzegorz 

Drzycimski  

Iława 

od 13.07.2021 

do 29.07.2022 

MOŚ.7021.41.2021 Wykonanie szlabanu parkingowego 

parkingu Urzędu Miejskiego 

NETRONIC – Elektroniczne 

systemy zabezpieczeń 

Artur Natkowski 

  Nowe Miasto Lubawskie 

do 30.07.2021 

MOŚ.7021.34.2021 Modernizacja pieców kaflowych 

 

Andrzej Śmiech  

Nowe Miasto Lubawskie 

do 30.09.2021 

PR.42.2.2021 Udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na zadanie pn. Remont 

Domu Działkowca na terenie ROD 

„Swoboda” 

Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego  

  Olsztyn 

do 30.11.2021 

 

MOŚ.6140.8.2021  Likwidacja zagrożenia ze strony 

agresywnych zwierząt domowych lub 

trudnych do wyłapania zwierząt dzikich 

Gabinet Weterynaryjny VetAvi 

Katarzyna Lipczyńska-Olczyk 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 01.08.2021 

do 31.07.2024 
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OKS.8120.5.2019 Organizacja wyjazdów integracyjnych z 

warsztatami tematycznymi dla uczestników 

Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny 

Stowarzyszenie Manufaktura 

Nowomiejska  

Nowe Miasto Lubawskie 

od 06.08.2021 

do 30.09.2021 

OKS.524.28.2021 Realizacja zadania publicznego - 

Wypoczynek dzieci i młodzieży z 

programem profilaktycznym w 2021 r. 

MUKS „Olimpia” 

Nowe Miasto Lubawskie 

do 30.09.2021 

MOŚ.6140.9.2021 Całodobowa opieka i wyżywienie zwierząt 

 

 

Gabinet Weterynaryjny VetAvi 

Katarzyna Lipczyńska-Olczyk 

  Nowe Miasto Lubawskie 

od 06.08.2021 

do 31.07.2024 

PI.7021.15.2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie 

budowy kanałów technologicznych na 

potrzeby monitoringu wizyjnego 

Zakład Instalatorstwa 

Elektrycznego Andrzej 

Serożyński  

 Nowe Miasto Lubawskie 

do 15.12.2021 

MOŚ.605.8.58.2021 Odbiór, transport i utylizację pokryć 

dachowych azbestowo-cementowych 

Paweł Lewandowski EKO-

UTIL  

Rypin 

do 25.10.2021 

OKS.4424.73.2021 Określenie zakresu i zasad świadczenia 

usług przez Sprzedawcę na rzecz Placówek 

LIBRUS Sp. z o.o. Sp. k. 

Katowice 

do 01.09.2021 

OR.271.4.2021 Dostawa komputerów 2 sztuk PHU PC PLUS 

Sampława 21 

do 13.09.2021 

OKS.4464.21.2021 Określenie warunków zwrotu kosztów 

dowozu i odwozu oraz zapewnienie opieki w 

czasie dowożenia małoletnich do szkoły  

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna 

 Nowe Miasto Lubawskie  

od 01.09.2021 

do 24.06.2022 

IM.7011.4.8.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej 

rzeźby kamiennej obramowania okiennego z 

ornamentyką nad wejściem budynku 

dawnego kościoła ewangelickiego 

KAMIENIARKA.PL Sp. z o.o.  

  Kielce 

do 30.09.2021 

PR.042.2.2021 Wykonanie remontu Domu Działkowca na 

terenie ROD SWOBODA w Nowym 

Mieście Lubawskim 

Mań-Bud Mariusz 

Jarzembowski  

Kurzętnik 

do 22.11.2021 

OKS.8120.5.2019 Organizacja wyjazdów integracyjnych z 

warsztatami tematycznymi dla uczestników 

Klubów Seniora 

Inventum Sp. z o.o. 

Nowy Sącz 

od 02.09.2021 

do 30.09.2021 

PI.271.5.2021 Udzielenie długoterminowego kredytu Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna  

Warszawa 

do 31.12.2021 

OKS.8120.5.2019 Organizacja wyjazdów integracyjnych z 

warsztatami tematycznymi dla uczestników 

Klubów Seniora 

Centrum Doradcze Programów 

Pomocowych  

Nidzica 

od 02.09.2021 

do 30.09.2021 

OR.2634.6.2021 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

 

Play P 4 sp. z o.o.                  

Warszawa 

25 miesięcy 

IM.7011.4.7.2017 Sprzedaż napisów wejściowych w ramach 

inwestycji pn. „Remont, przebudowa i 

rozbudowa wnętrza dawnego kościoła 

ewangelickiego.” 

„ELEFANT” Paweł Ryl 

Stępin  

do 15.09.2021 

OKS.8120.5.2019 Organizacja wyjazdów integracyjnych z 

warsztatami tematycznymi 

Wioska Mydlarska Sp. z o.o. 

Fiołki 27 

od 

06.08.2021 

do 

30.09.2021 
PI.271.7.2021 Budowa ul. Sadowa w Nowym Mieście 

Lubawskim 

Przedsiębiorstwo Drogowo-

Budowlane Sp. z o.o. 

  Brodnica 

od 23.09.2021 

do 23.09.2022 

IM.7011.4.2017 Wykonanie tablic informacyjnych na 

elewację budynku Centrum Informacji 

Turystycznej i Promocji Kultury 

Firma „ZASUMI” Hieronim 

Zasępa 

Nowe Miasto Lubawskie 

od 

20.09.2021 

do 04.10.2021 
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PI.271.8.2021 Przebudowa przejść dla pieszych  w ramach 

budowy skrzyżowania podniesionego ulic 

Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej 

„MI-LE-AN” Anna Moczadło 

Nowe Miasto Lubawskie  

 

do 30.11.2021 

PR.056.102.2020 wydruk broszur informacyjnych w ramach 

promocji projektu pn. Centrum Informacji 

Turystycznej i Promocji Kultury 

IMAGINE DESIGN GROUP 

Anna Kwiatkowska 

Kraków 

do 06.10.2021 

PI.7011.9.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie budowy 

ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim 

Pracownia Drogowa Grzegorz 

Drzycimski 

Iława 

do 23.09.2022 

OR.271.5.2021 Dostawa, zamontowanie, skonfigurowanie 

urządzeń systemu monitoringu 

NETRONIC – Elektroniczne 

systemy zabezpieczeń 

Artur Natkowski 

  Nowe Miasto Lubawskie 

do 25.10.2021 

IM.7011.2.4.2018 Przeprowadzenie badań archeologicznych 

wyprzedzających inwestycję pn. 

Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż 

Natalia Grążewska 

„ARCHEOLOG”  

Brodnica 

do 20.12.2021 

PI.7011.9.2021 Wykonanie tablic informacyjnych dla 

zadania pn. „Budowa ulicy Sadowej w 

Nowym Mieście Lubawskim” 

Firma „ZASUMI” Hieronim 

Zasępa 

  Nowe Miasto Lubawskie 

do 27.10.2021 

OKS.4424.71.2021 Udzielenie wsparcia finansowego w formie 

dotacji celowej na realizację zadania w 

ramach Rządowego programu „Aktywna 

tablica” 

Wojewoda Warmińsko-

Mazurski  

od 25.10.2021 

do 31.12.2021 

EOŚ-1520/2021 Montaż i demontaż dekoracji świątecznych ENERGA Oświetlenie  

Sp. z o.o 

od 03.12.2021 

do 21.01.2022 
PR.042.2.2021 Nieodpłatne przeniesienie prawa własności 

„Budynku biurowego – kemping” 

Polski Związek Działkowców 

Rodzinne Ogrody Działkowe 

„SWOBODA” 

- 

MOŚ.7021.51.2021 Montaż i demontaż ozdób świątecznych  

 

FHU EL-VAT  

Andrzej Wiśniewski 

do 4.12.2021 

do 31.01.2021 
MOŚ.6850.1.2020 Użyczenie hali widowiskowo-sportowej Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji                              

Nowe Miasto Lubawskie 

od 01.12.2021 

do 31.12.2022 

OKS.8030.16.2020 Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 

Wojewoda Warmińsko-

Mazurski 

od.01.01.2021 

do 31.12.2021 
OKS.8120.4.2019 Realizacja zadania związanego z 

działalnością bieżącą sieci ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski do 31.12.2021 

MOŚ.6850.1.2021 Użyczenie nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem kinoteatru 

„Harmonia” 

Miejskie Centrum Kultury  

Nowe Miasto Lubawskie 

od 01.12.2021 

do 31.12.2026 

MOŚ.6232.19.2021 Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” 

WFOŚiGW 

 Olsztyn 

do 30.11.2021 

PI.7021.15.2021 Dostawa fabrycznie nowych oraz wolnych 

od wad urządzeń systemu monitoringu 

NETRONIC – Elektroniczne 

systemy zabezpieczeń 

Artur Natkowski 

  Nowe Miasto Lubawskie 

14.12.2021 

MOŚ.3037.13.2021 Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji dla 

uczestników konferencji w ramach 

nowomiejskiego „Dnia Seniora” 

Indywidualna Specjalistyczna 

Praktyki Lekarskiej Monika 

Jabłońska 

Nidzica 

do 22.11.2021 

PI.7011.14.2021 Dostawa sprzętu sportowego na potrzeby 

jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej 

Prestige Sport Mieczkowska 

Aneta 

  Legionowo  

do 23.12.2021 
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Numer umowy Zakres umowy 
 

Strony umowy Okres 
obowiązywania 

PI.7021.5.12.2021 Świadczenie kompleksowej usługi energii 

elektrycznej   

Energa Obrót S.A. na czas 

nieokreślony 
PI.7021.5.10.2021 Sprzedaż energii elektrycznej Energa Obrót S.A. od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
PI.7021.5.11.2021 Sprzedaż energii elektrycznej Energa Obrót S.A. od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
MOŚ.8141.20.2021 Świadczenie usługi prowadzenia w punkcie 

informatyczno-konsultacyjnym 

indywidualnych oraz grupowych spotkań 

terapeutycznych 

Dariusz Poniewozik  

 

od 01.01.2022 

do 31.12.2022 

MOŚ.8141.21.2021 Świadczenie usługi prowadzenia w punkcie 

informatyczno-konsultacyjnym 

indywidualnych spotkań terapeutycznych 

Patrycja Ziółkowska 

 

od 01.01.2022 

do 31.12.2022 

OKS.8120.2.2021 Przystąpienie do Krajowego Systemu 

Powszechnej Samorządowej Teleopieki 

Polskie Centrum Opieki Sp.  

z o.o.  Gdynia 

od 01.11.2021 

do 30.04.2023 
OR.2431.23.2021 Badania profilaktyczne pracowników urzędu 

 

  Prywatna Praktyka Lekarska  

Mirosława Paśko 

od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
MOŚ.7243.16.2021 Korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Iławie sp. z 

o.o.    Iława 

od 01.01.2022 

do 31.12.2022 

PI.7011.14.2021 Dostawa sprzętu sportowego PHPU LEBA-SPORT  

Lech Kupran 

Olsztyn 

do 23.12.2021 

OR.271.6.2021 Usługi pocztowe dla urzędu Poczta Polska S. A. od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
PI.7011.9.2021 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  Energa operator S. A. od 15.01.2022 

do 31.08.2022 
OR.132.4.2021 Nadzór autorski nad zainstalowanymi 

systemami informatycznymi 

Ośrodek Informatyki Bydgoszcz od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
OR.1721.9.2021 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 

Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście 

Lubawskim 

Kancelaria Prawna i Audytu 

Tomasz Gorczycki-Smyk 

Wełnica 

od 01.01.2022 

do 31.12.2022 

 OR.271.7.2021 Dostawa artykułów biurowych Neo System Marcin Krajewski  od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
OR.132.5.2021 Opieka autorska nad programami ZETO  

Olsztyn 

od 03.01.2022 

do 31.12.2022 
OKS.8120.4.2019 Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowym Mieście 

Lubawskim 

Fundacja PAX od 16.11.2021 

do 31.12.2024 

PI.7021.5.8.2021 Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą 

energii elektrycznej 

Energa Operator S.A.  

 

na czas 

nieokreślony 
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VI. WYKAZ POROZUMIEŃ  

 

Numer porozumienia Zakres porozumienia  
(czego dotyczy ?) 

Strony porozumienia Okres 
obowiązywania 

OKS.403.4.2020 Objęcie mieszkańców NML usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi „Typu C” 

Gmina Nowe Miasto 

Lubawskie 

do 31.12.2024 

 

 

OKS.8120.5.2021 Współpraca z seniorami, przystąpienie do 

Programu Miasto Przyjazne Seniorom  i 

Ogólnopolska Karta Seniora 

Stowarzyszenie MANKO, 

Międzynarodowy Instytut 

Rozwoju Społecznego  

Sp. z o.o. Kraków 

na okres 3 lat 

PS-I.946.3.30.2021 Określenie wysokości środków i trybu 

przekazywania środków Funduszu Pracy dla 

gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów młodocianych 

pracowników w 2021 r. 

Wojewoda Warmińsko-

Mazurski 

do 31.12.2021 

16/2021 Prowadzenie powiatowej biblioteki 

publicznej 

Powiat Nowomiejski do 31.12.2021 

PR.041.2.2021 Realizacja zadań określonych w regulaminie 

konkursu  pn.”Granty Marszałka 

Województwa dla Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych” 

Polski Związek Działkowców 

– Rodzinny Ogród Działkowy 

„Swoboda” 

 

do 30.11.2021 

MOŚ.605.12.2021 Utworzenie i prowadzenie punktu 

konsultacyjno-informacyjnego Programu 

„Czyste Powietrze” 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Olsztynie 

do 27.05.2029 

OKS.4464.4.2021 Zasady zwrotu Gminie Miejskiej Nowe 

Miasto Lub. kosztów dowozu 6 dzieci - 

mieszkańców Gminy Kurzętnik do Zespołu 

Placówek Szkolno -Wychowawczych w 

Iławie 

Gmina Kurzętnik 

 

od 01.09.2021 

do 24.06.2022 

 Zasady finansowania kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów i opieki w 

czasie przewozu dzieci 

Powiat Iławski na czas 

nieokreślony 

OR.131.29.2021 Nieodpłatne przekazanie laptopa wraz z 

akcesoriami i oprogramowaniem (USC) 

Skarb Państwa - Minister 

Cyfryzacji 

na czas 

nieokreślony 
OR.131.30.2021 Nieodpłatne przekazanie mobilnego 

modemu oraz użyczenie karty SIM 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

na czas 

nieokreślony 
OR.131.31.2021 Nieodpłatne przekazanie skanerów 

odcisków palców 

Skarb Państwa 

Minister Cyfryzacji 

na czas 

nieokreślony 
 Przeprowadzenie postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na obsługę 

bankową budżetu Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy w latach 2022-2023 

Jednostki Organizacyjne 

Gminy 

do 31.12.2023  

OKS.4424.127.2021 Wykonywanie świadczeń 

ogólnostomatologicznych  i 

profilaktycznych świadczeń 

stomatologicznych dla uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 

Poradnia Stomatologiczna 

Marta Witkowska i Danuta 

Witkowska Sp. j. 

 

od 01.01.2022 

do 30.06.2022 

OKS.4424.127.2021 Wykonywanie świadczeń 

ogólnostomatologicznych i profilaktycznych 

świadczeń stomatologicznych dla uczniów 

Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej  

NZOZ Centrum Stomatologii 

Spółka z o.o. 

od 01.01.2022 

do 31.12.2022 
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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 

2 2 0 - 2 Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 

o warunkach zabudowy 

1 1 0 - 1 Wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy 

9 9 0 - 9 Zgoda na lokalizację lub 

przebudowę zjazdów 

118 118 0 - 118 Zgoda na lokalizację  

infrastruktury technicznej w 

pasach drogowych 

247 247 0 - 245 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 

50 50 20 Zaopiniowanie wstępnych 

projektów podziału 

nieruchomości 

30 Zatwierdzenie projektów podziału 

nieruchomości  

9 9 9 Wydanie opinii o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z 

uchwałami Rady Miejskiej  

27 Wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych (detal) 

1 1 1 Wydanie opinii zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z 

uchwałami Rady Miejskiej 

3 Wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

(gastronomia) 

6 6 0 - 16 Wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

(zezwolenia jednorazowe) 

3 3 0 - 7 Wygaśniecie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

11 11 0 - 11 Wydawanie zezwoleń na 

usunięcie drzewa 

2 2 0 - 2 Wydanie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach    

1 1 0 - 1 Udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych    
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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 

16 16 - - 16 Przyznanie dofinansowania 

kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 

1 1  - 1 Postępowanie egzaminacyjne o 

nadanie stopnia awansu 

nauczyciela mianowanego 

 

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 

34 34 - - 34 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 

7 7 0  7 Zmiana imienia i nazwiska 

10 8 0  8 Wymeldowania z pobytu stałego 

 

6. Postępowania administracyjne prowadzone przez Samodzielne Stanowisko  

ds. Zarządzania Kryzysowego i Działalności Gospodarczej 

 

ilość wszczętych 

postępowań 

administracyjnych  

ilość zakończonych 

postępowań 

administracyjnych 

 

Postanowienie administracyjne 

 

Decyzja administracyjna  

    

  ilość przedmiot postanowienie  ilość przedmiot decyzji 

1 1 1 Uznanie za posiadającego na 

wyłącznym utrzymaniu 

członków rodziny żołnierza 

1 Uznanie za posiadającego na 

wyłącznym utrzymaniu członków 

rodziny żołnierza 

- - - - 4 Wygaśnięcie licencji na 

wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką    
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VIII. STRATEGIE I PROGRAMY 

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2021 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 VII/51/2019 Rady Miejskiej w 

Nowym Mieście Lubawskim z 30 kwietnia 2019 r., 

- Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2021-2023 przyjęty uchwałą nr XXII/145/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 29 grudnia 2020 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., 

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

- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

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

uchwałą nr XXIII/155/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 

23 lutego 2021 r., 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2021-2022 przyjęty uchwałą nr XXIV/162/2021 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 marca 2021 r., 

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 

rok przyjęty uchwałą nr XIV/161/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 30 marca 2021 r., 

- Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-

2030, zadanie „Praca-zatrudnienie kobiet z rodzin romskich na stanowiskach: 

pomoc administracyjna i opiekun w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, 

- Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021, 

- Program asystent rodziny na rok 2021, 

- Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021, 
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- Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na 

obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty 

uchwałą nr XXXIX/246/2018 Rady Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z 

dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w 

Nowym Mieście Lubawskim z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

„Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.   

- Program współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 przyjęty uchwałą nr XXIII/158/2021 Rady Miejskiej  

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

2) z zakresu ochrony środowiska i mienia komunalnego: 

- 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., 

- Plan 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.,  

- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021 przyjęty uchwałą    

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na 

terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok przyjęty uchwałą 
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Nr XXIII/158/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 

lutego 2021 roku, 

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok przyjęty uchwałą nr XXIV/161/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim z dnia 30 marca 2021 r., 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2021-2022 przyjęty uchwałą nr XXIV/162/2021 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 marca 2021 r.   

 

3) z zakresu inwestycji i planowania: 

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami Nowego Miasta Lubawskiego, 

- 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 – 39,35%, 

1.2 Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem – 20,09%, 

1.3 Zadłużenie ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wyniosło 31.442.436,11 zł, tj. 46,24%, przy czym w roku 2021 dokonano: 

 spłaty raty kredytów na kwotę 1.369.655,40 zł, 

 spłaty odsetek kapitałowych na kwotę 429.675,91 zł, 

1.4 Poziom wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 5.690.328,40 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 2021 r. wynosiły 67.998.971,66 zł, 

 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 10.551.656,00 zł i był 

wyższy od udziałów w 2020 roku o kwotę 377.338,00 zł, 

 udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 245.347,38 zł i był 

wyższy od udziałów w 2020 roku o kwotę 51.418,60 zł.   

2.2 Wynik operacyjny do dochodów ogółem 

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określa 

wynik operacyjny. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano dochody bieżące  

w kwocie 58.003.081,67 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 53.610.476,22 zł,  

co pozwoliło uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.392.605,45 zł, która 

stanowiła 6,76% w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dochody ze 

sprzedaży majątku (64.972.689,66 zł). 

2.3 Dotacje rozwojowe pozyskane ze środków Unii Europejskiej – 3.168.284,61 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 7.418.887,45 zł i stanowiła 10,91% ogółu wykonanych dochodów 

budżetowych (67.998.971,66 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 2021 r. wyniosła 13.479.165,92 zł, co stanowiło 

85,23% planu wydatków majątkowych, który wynosił 15.814.141,56 zł. 

 

4. Wieloletnia prognoza finansowa  

4.1 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej w 2021 roku powiększonej o dochody  

ze sprzedaży majątku (7.418.887,45 zł), do kwoty zobowiązań ogółem w 2021 roku 

(1.811.264,27 zł) wyniosła 409,60%. 

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

bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2020-2023:   

 2021 rok:  4.392.605,45 zł (wykonanie), 

 2022 rok: 855.179,62 zł (prognoza), 

 2023 rok: 844.718,00 zł (prognoza), 

 2024 rok: 2.386.762,00.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 2,64 % 5,28 % 6,20 % 

Dopuszczalny wskaźnik dla gminy 7,45 % 15,68 % 15,43 % 

 

5. Dochody 

W uchwale budżetowej na 2021 rok, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 

65.123.915,87 zł.  

 dochody wykonano w łącznej kwocie 67.998.971,66 zł, co stanowiło 104,41% 

planowanych dochodów, 

- plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,31% ( w 2020 r. – 97,34%), 

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

uznać za prawidłową), 

- plan dochodów majątkowych zrealizowano w 136,95% (w 2020 r. – 83,21%) 
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(realizacja dochodów majątkowych na wyżej wskazanym poziomie spowodowana jest głównie 

opóźnieniem wypłat dotacji dotyczących refundacji kosztów poniesionych na inwestycje 

realizowane w ramach dofinansowań). 

 

 

6. Wydatki 

Wydatki budżetowe zrealizowano w  94,20% ( w 2020r. – 95,01%) tj. na planowaną 

wielkość 71.217.133,82 zł, wydatkowano w analizowanym budżecie kwotę 

67.089.642,14 zł.  

 wydatki bieżące stanowiły 79,91% i roczny ich plan zrealizowano w 96,76%,  

wydatkując 53.610.476,22 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych 

wydatków, 

 wydatki majątkowe stanowiły 20,09% zrealizowanych wydatków, a ich roczny plan 

wykorzystany został w 85,23% (w 2020 r. – 94,89%). 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 13.430.304,35 zł.  

 

8. Sytuację finansową miasta na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 zapewniło wykonanie tej 

reguły. W 2021 roku w Gminie Miejskiej wykonane wydatki bieżące były niższe niż 

wykonane dochody bieżące o kwotę 4.392.605,45 zł.  

 

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

spłat zobowiązań do dochodów, czyli tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. W 2021 

roku dla Gminy wyniósł on 2,64 %, przy dopuszczalnym 7,45 %. W związku z tym 

wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy. 

 

10. Wykonane w 2021 roku dochody w kwocie 67.998.971,66 zł, przychody w kwocie 

6.150.654,28 zł, wydatki w kwocie 67.089.642,14 zł. oraz rozchody w kwocie 
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1.369.655,40 zł., pozwoliły nam wypracować kwotę wolnych środków w wysokości 

5.690.328,40 zł, która umożliwiła realizację inwestycji w następnych latach. 

 

11. W 2021 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie realizowała 9 zadań z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na które 

wydatkowano łącznie 12.374.600,96 zł, z czego 5 zadań realizowanych było w ramach 

wydatków bieżących, natomiast 4 zadania realizowano z zakresu wydatków 

majątkowych. Wpływ środków z dofinansowań w 2021 roku uzyskano w kwocie ogółem 

3.168.284,61 zł. 

 

12. W roku 2021 do Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego wpłynęły 4 wnioski  

o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty zapłaty 

zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Wszystkie wnioski zostały 

rozpatrzone negatywnie.  

 

13. 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.  

 

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

interesanci przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności przyjmowani i obsługiwani 

byli na bieżąco. 

 

15. Zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie 

kryzysowe w wysokości 20 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup jednorazowych 

rękawiczek, dozowników, środków dezynfekujących i maseczek ochronnych dla 

pracowników Urzędu Miejskiego w związku z pandemią COVID-19. Z uruchomionej 

rezerwy na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki na usługi i zakup materiałów w 

związku z Ptasią Grypą i Afrykańskim pomorem świń. Na powyższe zadania 

wydatkowano kwotę w wysokości 12 974,76 zł.    
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16.  W 2021 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała bezzwrotne wsparcie 

w kwocie 322 579,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na 

realizację następujących zadań: „Wspieraj Seniora”, „Promocja szczepień przeciw 

COVID-19” oraz „Laboratoria przyszłości”. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. środki na powyższe zadania wydatkowano  w kwocie 

264 765,75 zł, natomiast pozostałą część zdeponowano na wyodrębnionym rachunku 

bankowym do wykorzystania w 2022 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 CEIDG
3
 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 2021. Raport zawiera liczbę złożonych i prawidłowo 

przetworzonych wniosków w systemie teleinformatycznym CEIDG na dzień 31 grudnia 

2021 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

         Liczba złożonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na rok 2021 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

1. Założenie działalności gospodarczej 67 

2. Zmiana działalności gospodarczej 186 

3. Zawieszenie działalności gospodarczej 60 

4. Wznowienie działalności gospodarczej 27 

5. Zakończenie działalności gospodarczej 59 

Łączna ilość zmian 399 

              Źródło: CEIDG  R024 KSz – Raport gminny – Ilość wpisów  

                                                           
3 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 2021 roku) na terenie Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działało 785 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 gospodarczej4 
Przeważające sekcje działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie w 2021 roku  
Ilość podmiotów 

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

samochodowych, włączając motocykle 

168 

w sekcji Q tj. opieka zdrowotna i pomoc społeczna 120 

w sekcji F tj. budownictwo 115 

w sekcji M tj. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 67 

w sekcji C tj. przetwórstwo przemysłowe 66 

w sekcji H tj. transport, gospodarka magazynowa 62 

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; pozostała działalność usługowa; działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca; edukacja, działalność 

związana z kulturą, rozrywką i rekreacją).  

 

 

187 

                                                                                       Ogółem: 785 

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

 

 

 

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

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD). 



69 

 

XI. PROFILAKTYKA 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 2021 r. poz. 1119 ze zm.), 

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

3) uchwała nr XXIV/161/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  

30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, 

4) uchwała nr XXIV/162/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  

30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022, 

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 2021 roku, wynosiła: 

- w sprzedaży detalicznej – 26 punktów, 
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- w sprzedaży gastronomicznej – 7 punktów. 

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

na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz narkomanię w 2021 r. zaplanowane zostały na kwotę 290 000,00 zł - plan na dzień 

31.12.2021 r.: 416 915,21 zł (wykonanie w roku minionym wyniosło 279 852,26 zł). 

 

4. W 2021 roku ze środków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 

narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie dodatkowo przeznaczono 

kwotę w wysokości 9.000,00 zł na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w Szkole 

Podstawowej Nr 1 oraz z Szkole Podstawowej Nr 2.       

 

5. W 2021 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym 

Mieście Lubawskim zaplanowała i zrealizowała 10 posiedzeń. 

 do Komisji zostały skierowane 61 osób (49 mężczyzn i 12 kobiet), 

 przeprowadzono 23 rozmów interwencyjno-motywacyjnych,  

 skierowano 6 osób na badanie do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry), 

 złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim  

o orzeczenie leczenia odwykowego. 

 

6. W 2021 roku w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie 

Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim z porad psychologa skorzystało 25 osób  

(w tym 6 osób niepełnoletnich), natomiast z porad psychoterapeuty skorzystało 46 osób  

(w tym 38 osób niepełnoletnich). Łączna liczba udzielonych porad u psychologa  

i psychoterapeuty wyniosła 280. 
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XII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

 

1. Komenda Powiatowa Policji 

1) Komenda Powiatowa Policji na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

wykonuje zadania na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 

2021 poz. 182 ze zm.), 

2) w 2021 roku w budżecie Gminy Miejskiej zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 

zł. na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Mieście Lubawskim. Ww. środki nie zostały wydatkowane i są zaplanowane na 

Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku, 

3) na terenie miasta bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest możliwy za pośrednictwem 

dwóch dzielnicowych pracujących zgodnie z wyznaczonymi rewirami,  

4) w roku 2021 Burmistrz na bieżąco współpracował bezpośrednio z Komendantem 

Powiatowym Policji oraz uczestniczył w rocznej odprawie policji oraz w 

organizowanych uroczystościach, w tym w Święcie Policji.     

 

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na terenie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie wykonuje zadania wskazane w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze 

zm.), 

2) w 2021 roku, z uwagi na trwający stan epidemii, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej nie wnioskowała o zabezpieczenie środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej,  

3) w roku 2021 Burmistrz na bieżąco współpracował bezpośrednio z Komendantem 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz uczestniczył w rocznej odprawie straży 

pożarnej oraz w organizowanych uroczystościach, w tym w Święcie Strażaka.     

 

3. Ochotnicza Straż Pożarna  

1) na rzecz nowomiejskiej OSP przeznaczono środki na zakup wyposażenia na łączną 

kwotę 2.000,00 zł., 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2021 brała udział w uroczystościach 

organizowanych na terenie miasta.  
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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 2021 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 56 gospodarstw domowych, w tym: 

- ogrzewanie gazowe - 38 gospodarstw domowych, 

- pompy ciepła – 4 gospodarstwo domowe, 

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

zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające normie EN 303-5, które uzyskały 

certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą – 9 

gospodarstw domowych, 

- 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 

– 5 gospodarstw domowych. 

- łączny koszt realizacji zadania wyniósł 161 000,00 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 2021 roku zajmowały powierzchnię 15,50 ha, w tym: 

 Park Miejski – 6,30 ha, 

 zieleńce - 4,50 ha, 

 zieleń uliczna – 4,70 ha 

 

4. Utrzymanie terenów zielonych  

 

1) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie realizowane było w zakresie koszenia trawy z trawników, skarp, 

poboczy ulic wraz z uprzątnięciem  i bieżącym utrzymaniem porządku na terenach 

zieleni miejskiej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Nowym Mieście Lubawskim oraz w zakresie przeprowadzania w każdym roku 

nasadzeń kwiatów jednorocznych w klombach, donicach i wieżach kwiatowych w 

dwóch nasadzeniach (wiosną i latem) wraz z zakupem ziemi i sadzonek oraz 

uzupełnianie ubytków kwiatów, wymiana, uzupełnienie i nawożenie gleby oraz 
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bieżące zabiegi pielęgnacyjne (podlewanie, odchwaszczanie) w klombach i donicach 

bieżące przycinanie, formowanie żywopłotów, coroczne formowanie koron drzew 

przydrożnych realizowane jest  na podstawie umowy przez firmę zewnętrzną, 

  

2) w 2021 roku zostały przeprowadzone prace mające na celu uzupełnienia nasadzeń 

krzewami i drzewami na terenach należących do Gminy Miejskiej, 

 

3) celem wygenerowania oszczędności w budżecie gminy, pracownicy gospodarczy 

Urzędu wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych wykonywali 

między innymi prace polegające na: 

- pieleniu i utrzymaniu porządku na placach zabaw, 

- pieleniu i zamiataniu chodników, 

- czyszczeniu rowów melioracyjnych, 

- sprzątanie lasów i okolic rzeki Drwęcy z odpadów komunalnych, 

- konserwacji placów zabaw. 

 

5. Utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników, placów zabaw oraz parkingów  

 

 Zgodnie z uchwałą nr 16/2010 Zgromadzenia Wspólników MPGK Sp. z o. o. w Nowym 

Mieście Lubawskim z dnia 30.04.2010 r. oraz zmienioną uchwałą nr 12/2012 

Zgromadzenia Wspólników MPGK Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 

15.05.2012 r., Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego powierzył Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim 

następujące zadania: 

1) utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowego Miasto 

Lubawskie w zakresie: 

 oczyszczania ulic, chodników, placów zabaw oraz parkingów rozumiane, jako 

usuwanie zanieczyszczeń w tym zamiatanie, 

 oczyszczania ulic, chodników, placów oraz parkingów rozumiane, jako bieżące 

odśnieżanie, posypywanie piaskiem, solą, mieszanką piasku z solą lub skraplanie 

solanką, 

 opróżniania koszy ulicznych wraz z każdorazowym sprzątaniem terenów 

zanieczyszczonych odpadami pochodzącymi z niniejszych koszy. 
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2) całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych 

oraz zieleni znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 15, zgodnie z 

porozumieniami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 

2020 r. oraz 1 kwietnia 2021 r., 

3) utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach 

administracyjnych Gminy Miejskiej, zgodnie z zawartą z Województwem 

Warmińsko-Mazurskim umową z dnia 30 kwietnia 2012 r. w zakresie: 

 

Okres letni:  

 oczyszczania nawierzchni bitumicznych – sprzątanie zanieczyszczeń z pasa jezdni, 

sprzątanie wokół wysepek, zatok autobusowych i skrzyżowań, 

 oczyszczania terenów zielonych – zbieranie śmieci z trawników oraz wysepek, 

 oczyszczana nawierzchni chodników, 

 oczyszczania studzienek przy krawężnikowych, kratek wpustowych i studzienek z 

zanieczyszczeń luźnych oraz innych zanieczyszczeń typu trawa, chwasty i pył, 

zapewniając przy tym należyte i szybkie odprowadzenie wód opadowych z jezdni i 

chodników, 

 zbierania zanieczyszczeń z pasa drogowego, 

 koszenia trawy i chwastów znajdujących się w pasie drogi na wysokość nie większą 

niż 5 cm, zwracając uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń 

widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków), co może 

stworzyć zagrożenie dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów 

odwadniających, 

 opróżnienia i wywożenia koszy na śmieci, 

 wywożenia śmieci i nieczystości na wysypisko, 

 oczyszczania chodników z piasku poziomego. 

 

Okres zimowy:  

 utrzymania nawierzchni chodników poprzez odśnieżanie i sypanie materiałami 

uszorstniającymi, 

 wywiezienia śniegu pochodzącego z chodnika na wysypisko. 

4) na podstawie zarządzenia nr 7/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 
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22.01.2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

otrzymało wynagrodzenie roczne w kwocie 412 900,50 zł., 

5)  ponadto w celu utrzymania porządku i czystości w okresie zimowym Gmina Miejska 

przekazała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

materiał w postaci soli i piasku o wartości 49 250,16 zł. 

 

6. Usługi weterynaryjne  

 

1) na terenie gminy działa podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie likwidacji 

zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt domowych lub trudnych do wyłapania 

zwierząt dzikich oraz do czasowego przetrzymywania, całodobowej opieki i 

wyżywienia tych zwierząt. 

2) podmiotem świadczącym usługi w zakresie, o którym mowa w pkt 1, jest podmiot pn. 

Gabinet Weterynaryjny VetAvi Katarzyna Lipczyńska-Olczyk. Umowa została 

zawarta do dnia 31 lica 2024 r.    

   

3) w celu zabezpieczenia miejsca do czasowego przetrzymywania zwierzą z interwencji, 

zostały wybudowane 2 kojce, które zlokalizowane są w Nowym Mieście Lubawskim 

przy ul. Szkolnej. Opiekę nad kojcami sprawuje podmiot gospodarczy wskazany w pkt 

2. 
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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: 

 

1) zestawienie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego - stan na 31 grudnia 2021r. 

 

 
Lp. Rodzaj dochodów Wpływy netto w zł 

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym  400,00 

2. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym  3.022.220,00 

Razem:                         3.022.620,00 

 

2) w 2021 roku z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie sprzedano 2 niezabudowane nieruchomości gruntowe  

w trybie przetargowym o pow. łącznej 3,7312 ha przeznaczone pod zabudowę 

przemysłowo – składową z dopuszczalnym przeznaczeniem sieci i obiekty 

infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do budynków, obiekty administracyjne 

(ul. Świerkowa) oraz na terenie nieobjętym obowiązkiem sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (przy ścieżce rowerowej), ponadto 

1 niezabudowaną nieruchomość gruntową w trybie bezprzetargowym na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 0,0007 ha (ul. 

Wyspiańskiego). 

 

 

 

 2020 2021 

Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

30.682,11 zł 25.777,14 zł 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu 
 

27.124,45 zł 42.140,39 zł 
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3) zestawienie związane z nabyciem praw do nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej
5
 

Lp. Nr działki / nr obrębu Położenie  Powierzchnia  
w m2  

1. dz.190/7/ obręb 4 ul. Sadowa 0,0001 ha   

2. dz.25/9 / obręb 1 ul. Narutowicza 0,1467 ha 

3. dz.25/10/ obręb 1 ul. Narutowicza 0,1066 ha 

4. dz.25/35 / obręb 1 ul. Narutowicza 0,0847 ha  

5. dz.36/11 / obręb 2 ul. Kamionki  0,0271 ha 

Razem: 0,3652 ha 

Prawo użytkowania wieczystego 

Lp. Nr działki / nr obrębu Położenie  Powierzchnia  
w m2  

1. dz.88/22 / obręb 5 ul. Grunwaldzka  0,0144 ha   

Razem: 0,0144 ha   

 

Wymienione nieruchomości gruntowe nabyte zostały w drodze umów 

cywilnoprawnych, oraz z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi gminne. 

 

2. Mieszkania i lokale użytkowe 

1) na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Miejska posiadała 19 budynków mieszkalnych  

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

mieszkalnych, 

2) Gmina Miejska była także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się  

w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzyły 52 lokale 

mieszkalne o powierzchni użytkowej 2.235,05m
2
 oraz 15 lokali użytkowych  

o powierzchni użytkowej 1.149,43 m
2
, 

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

Lubawskie na koniec 2021 roku oczekiwało 431 wnioskodawców.  W roku 2021 jeden 

lokal mieszkalny z zasobu gminy został zdany oraz 1 lokal został przydzielony, 

                                                           
5 stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 
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4) w roku minionym na utrzymanie zasobu komunalnego (mieszkania i lokale użytkowe) 

poniesiono następujące wydatki: 

 administrowanie zasobem mieszkaniowym przez spółkę – 332.932,77 zł (w 2020 r. 

- 276.169,51 zł), 

 remonty i modernizacja zasobu: 38 015,87 zł (w 2020 r. – 66 393,61 zł) 

 
Lp. Zakres prac Kwota w zł 

1. Modernizacja ogrzewania w lokalach komunalnych 
21 048,75 

2. Remonty bieżące i usługi w lokalach komunalnych 
16 967,12 

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 2021 wyniosły 

457.807,86 zł (w 2020 roku – 415.951,18 zł), 

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

powstałe w roku 2020 wyniosły łącznie 33 235,71 zł (w 2020 roku – 21 743,88 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 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2016-2021, 

 wdrożenie procedury odpracowywania zaległości czynszowych na rzecz gminy. 
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3. Cmentarz komunalny 

W roku 2021 na cmentarzu komunalnym dokonano 49 pochówków i 4 rezerwacje. 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z obiektu wyniosły około 26 960,75 zł. (dla 

porównania w 2020 roku– 26 pochówków i 4 rezerwacje, opłaty za korzystanie ok. 

11.703,70 zł z opłat). 

 

4. Targowisko miejskie 

Przychody z tytułu opłaty targowej w 2021 roku wyniosły 89.500,00 zł (2020 rok - 

27.103,00 zł) i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na otrzymaną 

rekompensatę z tytułu nie pobierania opłat targowych w związku z COVID-19. 
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XV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

1. Strefa Płatnego Parkowania 

Z uwagi na realizowane prace w zakresie przebudowy rynku nowomiejskiego  

z pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w roku 2021 wyłączona została  

ul. Rynek wraz z parkingami znajdującymi się w tej ulicy.  

 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

1) w roku 2021 przygotowane zostały projekty planów zagospodarowania o których 

mowa w pkt 2, 

2) w dniu 31 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim przyjęła 

uchwałę nr XXVII/181/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz uchwałę nr 

XXVII/182/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego, 

3) wprowadzone zmiany zwiększyły powierzchnię terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz wprowadziły korekty zapisów dot. istniejącego przeznaczenia, co 

wpłynie 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. 

5) w dniu 21 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim przyjęła 

uchwałę nr XXX/207/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie, 
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XVI. ZAKOŃCZONE INWESTYCJE I ZNACZĄCE REMONTY 

 

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

Informacji Turystycznej i Promocji Kultury 

 

1) we wrześniu 2021 r. oddany został do użytkowania zmodernizowany budynek 

dawnego kościoła ewangelickiego, 

2) efektem rzeczowym zadania jest: 

 sala widowiskowo-kinowa posiadająca następujące wyposażenie: częściowo 

składna widownia oferująca 197 wygodnych miejsc siedzących, scena koncertowo-

teatralna ze zautomatyzowanym systemem okotarowania, profesjonalne oświetlenie 

sceniczne umieszczone na specjalnych stalowych konstrukcjach podwieszonych 

pod sufitem, wydajny system nagłośnienia koncertowego, odrębny system 

nagłośnienia kinowego z dźwiękiem przestrzennym, nowoczesny projektor kinowy 

w technologii laserowej, ekran kinowy rozwijany na potrzeby seansów filmowych, 

zmechanizowane kotary boczne z pluszowej tkaniny służące do zaciemnienia sali 

na potrzeby kinowe, 

 odnowiony neobarokowy drewniany strop nadający wyjątkowy wygląd  

i historyczny charakter sali widowiskowo-kinowej, 

 nowe podziemne pomieszczenia w którym umiejscowiona została centrala 

wentylacyjna zapewniająca wydają wymianę oraz odpowiednią temperaturę 

powietrza w sali widowisko-kinowej, a także toalety i szatnie dla osób 

korzystających z obiektu, 

 pomieszczeniach garderób dla artystów występujących na scenie, wieży budynku 

na jej I pierwszej i II kondygnacji,  

 pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej w dolnej części wieży, 

 odnowiony wygląd zewnętrzny budynku tj.:  dach pokryty nową dachówką 

ceramiczną karpiówką, odnowiona elewacja budynku z zastosowaniem zapraw 

imitującej dawny tynk, poddane pracom konserwatorskim elementy 

architektoniczne z piaskowca, nowa drewniana stolarka okienna i drzwiowa, 

odnowione tarcze zegara wieżowego. 

3) koszt inwestycji wyniósł ok. 14,7 mln zł w tym dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w 
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wysokości ok. 3,4 mln zł, oraz z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  w wysokości ok. 1,2 mln zł, 

4) osiągnięte 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, 

 

2. Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic 

Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim 

 

1) zostały zrealizowane prace w następującym zakresie: 

 wykonanie dodatkowych wpustów do sieci kanalizacji deszczowej, 

 przełożenie chodników, 

 wykonanie skrzyżowania podniesionego, 

 montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych, 

 wprowadzenie oznakowania drogowego pionowego i poziomego. 

2) koszt inwestycji wyniósł ok. 280 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w 

wysokości ok. 190 000,00 zł (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 

3) efekty realizacji zadania: 

 wymuszanie ograniczania prędkości pojazdów i wzrost koncentracji kierowców, 

 znaczna poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic 

Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim 

(zminimalizowanie ilości kolizji pojazdów).  

 

3. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego  

 

1) w ramach współpracy z Energa-Oświetlenie S.A. na terenie całego miasta zostało 

wymienionych 1013 przestarzałych źródeł światła na energooszczędne typu LED  

o mocach od 27 W do 101 W (zdemontowane oprawy sodowe posiadały moce od 82 

W do 275 W), 

2) koszt wymiany opraw rekompensują oszczędności w zużyciu energii świetlnej 

(zakładana stopa zwrotu – 6 lat), 
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3) efektem realizacji zadania jest przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta i użytkowników dróg, poprzez poprawę widoczności w godzinach nocnych 

m.in.  w obrębie przejść dla pieszych i skrzyżowań. 
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XVII. INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI   

 

1. Rewitalizacja Rynku 

1) dnia 10.06.2021 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa 

na realizację robót budowalnych, na kwotę 11 016 087,78 zł, 

2) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 29 lipiec 2022 r., 

3) planowany zakres zadania: 

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

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

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

  wykonanie parkingu z kostki kamiennej prostokątnej na 85 miejsc postojowych, 

 utwardzenie z zastosowaniem płyt granitowych pozostałej części placu z przeznaczeniem 

rekreacyjnym, wypoczynkowym i kulturalnym, 

 wykonanie fontanny beznieckowej od strony zachodniej,  

 wymiana lip wzdłuż dawnego kościoła ewangelickiego,  

 wprowadzenie dodatkowej zieleni w formie niewysokich drzew o kulistej koronie i zielni 

ozdobnej w skrzyniach,  

 wykonanie nowego oświetlenia terenu,  

 wymiana kanalizacji deszczowej,  

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

pompa ręczna), 

4) 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), 

5) zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  

na lata 2014-2020, w kwocie ok. 5,5 mln zł. 

 

2. Budowa ul. Sadowej 

1) dnia 23.09.2021 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa 

na realizację robót budowalnych, na kwotę 5 124 539,90 zł, z terminem zakończenia 

do dnia 23.09.2022 r. 
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2) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 23 wrzesień 2022 r., 

3) 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, 

4) 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, 

5) zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 3,0 mln zł. 

 

3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

1) w 2021 roku zostały kanały technologiczne na potrzeby instalacji monitoringu 

wizyjnego na terenie rynku nowomiejskiego, 

2) koszt zadania zrealizowanego w 2021 r. wyniósł ok. 53 000,00 zł, 

3) w 2022 roku planowana jest kontynuacja budowy sieci monitoringu  

na obszarze centrum miasta. 

 

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 

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. 5,0 mln zł, 

4) przewidywany okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania: III kwartał 2022 

r. - III kwartał 2023 r., 

5) planowany zakres zadania obejmuje przede wszystkim:  
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 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, 

 prace remontowo-konserwatorskie istniejącej, betonowej altany, 

 wykonanie parku rowerowego 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 wyniku realizacji zadania zostaną stworzone warunki dla mieszkańców miasta  

do wypoczynku i spędzania wolnego czasu, aktywności kulturalnej oraz integracji  

i aktywności społecznej, a także nastąpi podniesienie jakości przestrzeni publicznej, 

oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 

 

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. 2,0 mln zł, 

4) przewidywany okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania: III kwartał 2022 

r. - III kwartał 2023 r., 

5) planowany zakres zadania obejmuje przede wszystkim:  
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 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. 

 

6. Budowa stacji uzdatniania wody 

1) w związku ze złożonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie wnioskiem,  

w dnia 17 listopada 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wydał wstępna promesę 

dot. dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 

7 600 000,00 zł,  

2) przewidywany koszt zadania wynosi ok. 8,5 mln zł, 

3) przewidywany okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania: III kwartał 2022 

r. - III kwartał 2023 r., 

4) zakres zadania obejmuje: 

 budowę stacji uzdatniania wody o przepustowości do 240 m3/h w Nowym Mieście 

Lubawskim przy ul. Makuszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
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 zastosowana zostanie nowoczesna automatyka i tradycyjna technologia uzdatniania 

wody tj. napowietrzanie wody w aeratorach ciśnieniowych, oraz filtracja 

dwustopniowa na filtrach zamkniętych, 

 obecna SUW przy ul. Wodnej jest przestarzała i posiada zbyt małą wydajność  

w stosunku do obecnych i planowanych potrzeb miasta, 

 ze względów przestrzennych nie ma możliwości modernizacji/rozbudowy/budowy 

SUW w obecnej lokalizacji, 

5) w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa jakości wody pitnej oraz zwiększenie 

wydajności ujęcia wody, co zapewni rozwój miasta i zabezpieczy potrzeby 

mieszkańców i przedsiębiorców. 

 

7. Odnowienie Pomnika pod Nawrą 

1) w 2021 r. w ramach współdziałania z Gminą Wiejska NML, zrealizowane zostały 

prace konserwatorskie istniejącego pomnika pn. „Ściana śmierci”. 

2) Gmina Wiejska pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w kwocie 150 tyś. zł, 

3) koszt zadania: 250 tys. zł, udział finansowy miasta: 49 tys. zł (w tym koszt 

opracowania dokumentacji projektowej), 

4) planowany dalszy zakres działań na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

(nowe tablice pamiątkowe, a także zagospodarowanie terenu wokół pomnika poprzez 

wykonanie nowych terenów zielonych, miejsc postojowych, ławek, koszy, oświetlenia 

terenu i pomnika oraz wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, systemu 

monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia pomnika i placu przed aktami 

wandalizmu). 
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XVIII.  PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE 

 

1. Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo 

1) zakres obejmuje pozostałe ulice nieutwardzone lub o nawierzchni z płyt betonowych 

tj.: Kasztanowa (część), Kochanowskiego, Konopnickiej, Moniuszki, Szopena, 

Orzeszkowej, Jarzębowa, Podgórna, Świerkowa, Klonowa (część), 

2) szacunkowy koszt zadania: 9 400 000,00 zł, 

3) przewidywany termin realizacji: lata 2023-2024 (przy założeniu, że otrzymamy 

dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład). 

 

2. Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim 

 

1) zakres obejmuje budowę następujących ulic: Storczykowa, Magnoliowa i Tulipanowa. 

2) szacunkowy koszt zadania: 5 000 000,00 zł, 

3) przewidywany termin realizacji: lata 2024-2025 (przy założeniu, że otrzymamy 

dofinansowanie z budżetu państwa). 

 

3. Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim 

 

1) zakres obejmuje budowę następujących ulic: Rolna, Kłosowa, Zbożowa. 

2) szacunkowy koszt zadania: 6 000 000,00 zł, 

3) przewidywany termin realizacji: lata 2025-2026 (przy założeniu, że otrzymamy 

dofinansowanie z budżetu państwa). 

 

4. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

1) zakres planowanych prac: remont i ocieplenie dachu, wymiana solarki okiennej, 

odnowienie elewacji, modernizacja instalacji c.o., przystosowanie dla osób  

z niepełnosprawnościami ruchowymi, 

2) szacunkowy koszt zadania: 5 000 000,00 zł, 

3) zadanie jest planowane do realizacji w kolejnych latach 2024-2027 (przewidywane 

pozyskanie dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie  

dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027). 
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5. Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy 

Kościelnej 

 

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

pozwolenia na realizację zadania, 

2) w latach 2019 - 2021 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), 

3) szacunkowy koszt zadania: 1 500 000 zł, 

4) przewidywany termin realizacji: lata 2023-2025 (w zależności od możliwości 

uzyskania dofinansowania). 

 

 

 

 

 



92 

 

XIX. INWESTYCJE I ZNACZĄCE REMONTY REALIZOWANE PRZEZ     

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 

 

1.  Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z     

      infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej w Nowym Mieście Lubawskim 

 

 celem inwestycji było zwiększenie wydajności eksploatacyjnej ujęć podziemnych 

przez włączenie do eksploatacji odwiertu nr 2 o wydajności Q= 136 m3/h,  

 zwiększenie pewności  i poprawa niezawodności funkcjonowania systemu 

zaopatrzenia w wodę na terenie miasta, 

 zapewnienie płynności, ciągłości przepływu wody w instalacji wodociągowej poprzez 

wyeliminowanie przerw w dostawie wody w okresie letnim, okresowych problemów z 

zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej, 

 zwiększenie bezpieczeństwa p. poż. na terenie miasta, 

 koszt zadania wyniósł 252 700,68 zł. 

 

2.  Budowa stacji uzdatniania wody w Nowym Mieście Lubawskim przy ul . 

Makuszyńskiego - Etap I 

 

 celem inwestycji było rozpoczęcie przygotowań do zasilenia planowanej nowej stacji 

uzdatniania wody, 

 wykonano przewody tłoczne wody surowej PE dn 160 x 9,5 o długości 612 mb, 

 koszt zadania wyniósł  188 000,00 zł. 

 

   3. Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody  

       podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim 
 

 celem zadania było wykonanie jednego otworu studziennego nr 4 w rejonie 

komunalnego ujęcia wody w Nowym Mieście Lubawskim wspomagającego w 

przypadku zwiększonego poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców 

Nowego Miasta Lubawskiego. Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo dostaw 

wody dla mieszkańców na terenie Nowego Miasta Lubawskiego przez włączenie do 

eksploatacji odwiertu nr 4 o wydajności Qmax= 92,0 m
3
/h;  

 koszt zadania wyniósł  175 208,00 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 września 2022 r. (z uwagi 

na niestabilność podłoża gruntowego w rejonie „Kurzej Góry” wymagająca zmian w 

projekcie technicznym oraz wprowadzenia robót dodatkowych), 

4) w roku 2021 r. nastąpił dalszy znaczny postęp realizacji inwestycji, do zakończenia 

pełnego zakresu brakuje wykonania powyższego problematycznego odcinka,  

oraz ułożenia warstwy ścieralnej na całości budowanej drogi. 

 

2. Budowa sieci gazowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 

1) w roku 2021 Polska Spółka Gazownictwa kontynuowała budowę sieci gazowej  

na terenie Nowego Miasta Lubawskie, 

2) wykonane zostały nowe odcinki sieci gazowej o łącznej długości około 8 km  

w ulicach Narutowicza, Storczykowa, Magnoliowa, Tulipanowa, Grunwaldzka, 

Kolejowa, Podleśna, Żwirki i Wigury, Przy Stoku, Na Wzgórzu, Międzygórze,  

Zdrojowa, Ogrodowa, 

3) w roku 2021 do sieci gazowej przyłączyło się 41 nowych nieruchomości;  

 

3. Budowa internetu szerokopasmowego. 

1) w roku 2021 firmę NEXERA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

realizowała prace projektowe dot. budowy światłowodowej sieci 5G na potrzeby ok. 2 

000 gospodarstw domowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego obejmujące  

m.in. ul. Narutowicza, Kornatki, Słoneczną, Grunwaldzką (częściowo), Jagiellońską, 

Wojska Polskiego, Zatorze, Klasztorną, Bolesława Chrobrego, Krzywą, Gdyńską, 

Krótką, 

2) planowany termin zakończenia prac w terenie: 30.09.2022 r. 
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XXI.    KIERUNKI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA 
 

1. W perspektywie do 2023 głównym zakresem działań inwestycyjnych jest dokończenie 

projektów rewitalizacyjnych (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. Kolejnym ważnym zadaniem w najbliższej perspektywie czasowej jest budowa nowej 

stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego. Po wielu latach starań udało się 

pozyskać dofinansowanie na ten cel w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład.  Jest to 

priorytetowe zadania ponieważ dotyczy poprawy bezpieczeństwa dostawy wody pitnej na 

potrzeby mieszkańców całego miasta. 

 

3. 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. Duże nadzieje na przyspieszenie w tym zakresie dają środki finansowe  

z Rządowego Funduszu Polski Ład. Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie II naboru, 

licząc mocno na uzyskanie wsparcia na budowę pozostałych ulic nieutwardzonych  

na osiedlu Marianowo. Kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach tego funduszu będą 

obejmowały infrastrukturę drogową. 
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4. 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, czy 

budowa dróg rowerowych. W ramach sieci miast Cittaslow wypracowaliśmy wspólny 

projekt strategiczny dot. poprawy czystości powietrza, który najprawdopodobniej 

zostanie wpisany do programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-

2027. Tym samy zostaną zabezpieczone środki przeznaczone na określoną listę zadań, 

która w odniesieniu do naszego miasta obejmuje termomodernizacje budynku Urzędu 

Miejskiego, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budowę centrum 

przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej (obecny dworzec autobusowy), zakup 

elektrycznego minibusa na potrzeby miejskiego transportu pasażerskiego, 

termomodernizację trzech budynków komunalnych. 

 

5. W roku 2021 opracowana została (uchwalona w marcu 2022 r.) Strategia Rozwoju 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Dokument powstał z udziałem społeczeństwa 

i określił dalszą wizję zrównoważonego rozwoju naszego miasta.  

 

6. 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. 

 

7. Dzięki przychylności Rady Miejskiej w roku 2021 r. rozpoczęte zostały działania  

w zakresie przystąpienia naszej gminy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-

Warmia i Mazury Sp. z o.o.  Jest to szansa budowy na terenie miasta kilkudziesięciu 

mieszkań czynszowych dostępnych finansowo dla mniej zamożnych mieszkańców miasta 

z opcją dojścia do własności. 
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8. 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. 

Dużym osiągnieciem w tym zakresie było w roku 2021 rozpoczęcie budowy Browaru 

Nowomiejskiego przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim. 
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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 

wytwórczości, rzemiosła 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, przemyślanym i 

zrównoważonym rozwojem. 

 

2. Bezpośredni udział Burmistrza w pracach organów ww. stowarzyszeń umożliwia bieżące 

monitorowanie przedsięwzięć podejmowanych w zakresie działań prospołecznych i 

prośrodowiskowych w naszym mieście.  

 

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 na stronie internetowej Centrum Informacji 

Turystycznej (do dnia 31.08.2021 roku), 

3) aktualizacja Systemu Informacji Miejskiej o zabytkach i atrakcjach turystycznych na 

terenie miasta, 

4) koordynowanie możliwości indywidualnego zwiedzania Nowego Miasta Lubawskiego 

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 (do dnia 31.08.2021 roku), 

6) bieżące redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, 

http://www.pot.gov.pl/
http://www.mazury.travel/
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7) bieżące redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego i jej profilu na portalu 

społecznościowym, 

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

i jej profilu na portalach społecznościowych (do dnia 31.08.2021 roku), 

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

regionalnymi (Gazeta Nowomiejska, Telewizja Kablowa Eltronik, Telewizja Kopernik 

z Olsztyna, Radio Eska), 

10) wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych i świąt patriotycznych organizowanych 

na terenie miasta, między innymi: w ramach Dni Nowego Miasta Lubawskiego cyklu 

imprez kulturalnych (koncertów, kabaretów i występów) odbywających się od 4 lipca 

do 29 sierpnia,  

11) organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego oraz koordynowanie realizacji Tygodnia 

Cittaslow,  

12) realizacja projektu pn. „Remont Domu Działkowca na terenie ROD Swoboda w 

Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego z budżetu Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu "Granty Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych". 

13) koordynowanie realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej 

dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta 

Lubawskiego” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, 

14) współudział w funkcjonowaniu „Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego 

programu Czyste Powietrze” zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Nowym 

Mieście Lubawskim. 

 

4. W zakresie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (do 31.08.2021 r.): 

1) oferowanie do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej map, przewodników 

i publikacji promocyjnych,  

2) koordynowanie przez Centrum Informacji Turystycznej możliwości indywidualnego  

zwiedzania miasta przez turystów pod opieką przewodnika, w tym tłumacza, 

3) bieżące zaopatrzenie CIT w gadżety reklamowe, magnesy, długopisy, kubki 

promocyjne, itd., 
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4) na czas rewitalizacji dawnego kościoła ewangelickiego, Centrum Informacji 

Turystycznej nie zaprzestało działalności promującej miasto, dzięki przeniesieniu 

swojej siedziby do pomieszczeń zrewitalizowanego Miejskiego Centrum Kultury. Od 

dnia 31 sierpnia 2021 roku Centrum Informacji Turystycznej zostało włączone w 

strukturę Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.    

 

5. W zakresie informatyzacji i wizualizacji: 

1) koordynowanie wyłonienia firmy, która zaprojektowała nową stronę internetową 

Urzędu Miejskiego spełniającą obowiązujące standardy WCAG 2.1 i przeniesienia 

treści ze starej strony na nową, 

2) bieżące redagowanie nowej 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), 

3) 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) koordynowanie działań w celu zapewnienia w całym mieście strefy bezprzewodowego 

dostępu do Internetu WI-FI, 

2) organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego oraz koordynowanie realizacji Tygodnia 

Cittaslow,  

3) 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 800 

kubki nowomiejskie 400 
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Nazwa produktu Nakład w szt. 

Publikacja „Magiczne spotkania z historią” 500 

Współfinansowanie druku publikacji „Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu 

ilustrowanych opowieściach” 

500 

ulotki reklamowe promujące szlaki kajakowe    400 

notesy magnetyczne z panoramą miasta 500 

gadżety reklamowe dla dzieci (jojo, frisbee, puzle nowomiejskie)  700 

kalendarze ścienne na 2022 rok 250 

statuetki szklane, listy gratulacyjne w etui  10 

teczki papierowe i skóropodobne z nadrukiem promocyjnym 200 

 

2) opracowanie graficzne i wykonanie plakatów oraz banerów informujących o 

organizowanych wydarzeniach kulturalnych,  

3) wykonanie funkcjonalnych upominków dla uczestników VIII Rodzinnego Pikniku 

Rowerowego w ramach Tygodnia Cittaslow i Dnia bez Samochodu. 

 

8. W zakresie koncepcji Sieci Miast Cittaslow: 

1) promocja miasta podczas XII Festiwalu Miast Cittaslow w Bartoszycach, 

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. 

 

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 
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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 – obsługa administracyjna; 

 

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 30.09.2021 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  
444 73 371 

2. Przedszkole Miejskie  122 122 0 

3. Żłobek Miejski 36 0 0 

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Janusza Korczaka 
537 127 

410 

 

2. Szkoła Muzyczna I stopnia 91 0 91 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich  
332 93 239 
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Wskaźnik uprzedszkolnienia i użłobkowienia. 

 dzieci w wieku przedszkolnym – 434 dzieci w wieku 3-6 lat (zameldowanych na pobyt 

stały i czasowy) – 95,62% (w 2020 r. – 94,27%); zapewniono miejsca dla wszystkich 

chętnych, 

 dzieci w wieku żłobkowym – 272 dzieci w wieku od 2 m-cy do 3 lat (zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy) – 13,24 % (w 2020 r. – 10,98%). 

 

2. Wydatki na realizację zadań oświatowych  

1) wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na 

jednego ucznia
6
 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II 

 koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 852,82 zł/m-c, 

 koszt na 1 ucznia w oddziale przedszkolnym – 841,15 zł, 

 koszt na 1 ucznia w szkole –  966,83 zł/m-c, 

 koszt na 1 dziecko w żłobku – 1 209,62 zł/m-c, 

 Wydatki – 7 455 964,73 zł, 

 

 Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej  

 koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 737,87 zł/m-c, 

 koszt na 1 ucznia w szkole – 1 144,58 zł/m-c, 

 koszt na 1 ucznia w szkole muzycznej – 977,78 zł/m-c, 

 Wydatki – 7 904 323,07 zł, 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich  

 koszt na 1 ucznia w przedszkolu – 698,54 zł/m-c, 

 koszt na 1 ucznia w szkole –  1 255,95 zł/m-c, 

Wydatki – 4 455 199,76 zł, 

 

2) wydatki Gminy Miejskiej na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej                                     

i pozostałych środków otrzymanych z budżetu państwa 

 

 łącznie wydatki gminy – 19 612 589,52 zł, 

                                                           
6 koszt na 1 ucznia uwzględnia uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych 
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 subwencja – 9 709 667 zł, 

 dotacja przedszkolna – 422 177 zł, 

 dotacja na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe – 139 280,56 zł, 

 „Laboratoria przyszłości” – 304 000 zł, 

 „Aktywna tablica” – 14 000 zł, 

 projekty unijne – 54 125,07 zł.  

 

Łącznie uzyskane środki na oświatę – 10 629 249,63 zł, co stanowi 54,20% 

wydatków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (do oświaty dopłacamy ponad 

45%).   

 

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  54,98 52 4 2,98 

2. 
Zespół Szkół Podstawowej i 

Muzycznej 
72,08 65 8 7,08 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich  

34,57 33 4 1,57 

 

4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli 

Wydatki poniesione w trakcie roku:   

414 145,86 zł + 4 815 631,55 zł + 2 470 103,34 zł = 10 699 880,75 zł 

 

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

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

 

55 934,07 zł 

1 osoba 

1 etat 

548 114,33 zł 

16 osób 

14,98 etatów 

532 915,54 zł 

9 osób 

9 etatów 

2 277 181,92 zł 

31 osób 

30 etatów 

2. 
Zespół Szkół Podstawowej  

i Muzycznej  

119 462,82 zł 

4 osoby 

2,80 etatów 

1 008 180,68 zł 

22 osoby 

18,89 etatów 

665 924,47 zł 

11 osób 

10,40 etatów 

3 022 063,58 zł 

36 osób 

34,98 etatów 

 3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Filomatów Nowomiejskich 

61 130,74 zł 

3 osoby 

1,25 etatów 

246 134,31 zł 

7 osób 

4,65 etatów 

22 498,08 zł 

2 osoby 

0,03 etatów 

2 140 340,21 zł 

37 osób 

26,69 etatów 
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5. Realizacja obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół 

spoza terenu miasta 

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie realizowała obowiązek dowozu dla 17 uczniów 

niepełnosprawnych do:  

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, 

2) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie, 

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach. 

 

Roczny koszt dowozu wyniósł 76 425,80 zł, z czego 17 057,64 zł zapłaciła Gmina 

Kurzętnik w związku ze wspólną organizacją części dowozu.  

 

6. 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. 100 050,70 zł (Gminie Nowe Miasto 

Lubawskie, Gminie Kurzętnik, Gminie Grodziczno, Gminie Miejskiej Lubawa), 

2) Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kurzętnik oraz Gmina Biskupiec przekazały 

na rzecz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie kwotę 299 016,48 zł za dzieci 

zamieszkałe na terenie gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

 

7. Kształcenie młodocianych 

 

1) liczba pracodawców korzystających z dofinansowania zadania – 13; 

2) liczna młodocianych – 15; 

3) łączna kwota uzyskanej dotacji na realizację zadania – 106 601,39 zł. 
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8. Projekty edukacyjne i społeczne realizowane przez Referat Oświaty, Kultury i 

Sportu      

 

 Projekt „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – trwałość projektu do 

30.06.2021 r. 

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

- projekt realizowany w okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., przedłużony 

do dnia 31.12.2020r. 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 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, 

- w ramach projektu organizowane były 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 skorzystali 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 była 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. 

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w ramach trwałości projektu szkoły objęte 

wsparciem zajęcia zobowiązane były do realizacji zajęć edukacyjnych z 

wykorzystaniem TIK. Zajęcia te musiały być prowadzone z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych i narzędzi TIK, takich, jak sprzęt komputerowy oraz sprawdzających 

zastosowanie w praktyce szkolnej pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK niezbędnych 
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do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Zakupione pomoce (środki trwałe, sprzęt TIK, doposażone 

pracownie) przyczyniły się do uzupełnienia szkolnego zaplecza dydaktycznego i 

wpłynęły na lepszą jakość pracy nauczycieli, co poprawiło jakość oferty edukacyjnej 

szkół i wpłynęło na trwałość efektów projektu. Pomoce dydaktyczne i doposażenie 

oraz dostęp do aktualizowanych materiałów dydaktycznych on-line i platforma 

edukacyjna mają być wykorzystywane na działalność statutową szkół przez okres co 

najmniej 5 lat po zakończeniu projektu. 

 

 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 grudnia 2020r., przedłużony do 

31.10.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2.3. Wsparcie usług 

społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 

 celem głównym projektu było 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. 

W ramach trwałości projektu, od listopada 2021 r. w mieście działa jeden Klub 

Seniora w Miejskim Centrum Kultury i Klub Rodziny w Szkole Podstawowej Nr 3. 

Kluby utrzymywane są ze środków własnych Gminy. 

 

9. Ważniejsze inwestycje i remonty przeprowadzone w placówkach oświatowych 

   

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Budynek Szkoły Podstawowej  
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 remont gabinetu wicedyrektora, 

 remont korytarzy szkolnych na parterze, 

 remont klatki schodowej w kuchni szkolnej (położenie płytek), 

 wykonywanie zadaszenia przy wejściu do kuchni szkolnej ora położenie płytek, 

 remont dwóch łazienek dla personelu na I piętrze, 

 wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych, 

 remont korytarzy podpiwnicznych (położenie płytek),  

 

Budynek Przedszkola Miejskiego  

 remont korytarzy i klatek schodowych (położenie płytek), 

 remont magazynów kuchni przedszkolnej, 

 obicie skórą ekologiczną 2 szt. drzwi w gabinecie wicedyrektora, 

 

Ponadto: 

 zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły podstawowej z projektu „Aktywna 

Tablica” o wartości 17.500,00 zł, 

 zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły podstawowej z projektu „Laboratoria 

Przyszłości” o wartości 111.300,00 zł   

 

2) Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej 

 zakup szatni szkolnych dla klas IV, 

 zakupu monitora interaktywnego, 

 rozbudowa sieci IT o punkt WiFi, 

 rozbudowa monitoringu wizyjnego, 

 doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, 

 wymiana oraz naprawa orynnowania budynku hali sportowej. 

 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 

 remont sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia i montażem siatki 

ochronnej, 

 montaż oświetlenia ewakuacyjnego w pawilonie, 

 montaż rolet w pomieszczeniach przedszkola, 
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 malowanie pomieszczeń biurowych wraz z wymianą okładzin podłogowych, 

 naprawa i uzupełnienie ubytków w ławkach na boisku szkolnym, 

 zakup zmywarko-wypażarki, 

 zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, 

 doposażenie przedszkola i gabinetów przedmiotowych, 

 malowanie schodów farbą przeciwogniową.   

 

10. Działalność edukacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

Zestawienie projektów/programów edukacyjnych 

Tytuł programu, polityki, strategii Osiągnięty i/lub przewidywany cel/rezultat Okres obowiązywania 

„Kto o zdrowie swoje dba, ten 

radosne życie ma” 

 

podniesienie świadomości nt. zdrowego 

odżywiania wśród dzieci przedszkolnych. 

 

X.2020 – IV.2021 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Z darami natury świat nie jest 

ponury!” 

grupy O4, O5, O6 Oddziału 

Przedszkolnego 

kształtowanie postaw proekologicznych, 

pobudzanie kreatywności dzieci, zapoznanie 

z ideą zero waste. 

 

rok szkolny 2021/2022 

Międzynarodowy Projekt 

Edukacyjny „Piękna Nasza Polska 

Cała” 

grupy O4, O5, O6 Oddziału 

Przedszkolnego 

kształtowanie postaw patriotycznych, 

kształtowanie szacunku dla państwa oraz 

poczucia tożsamości narodowej, poznanie 

historii, tradycji swojego regionu; 

uwrażliwienie na piękno języka. 

 

rok szkolny 2021/2022 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Kreatywny Przedszkolak – 

Kreatywne Dziecko” IV edycja 

2021/2022 

grupy O4, O5, O6 Oddziału 

Przedszkolnego 

kreatywne i twórcze działania nauczycieli z 

dziećmi, uruchamianie twórczości dzieci. 

 

rok szkolny 2021/2022 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Zabawa Sztuką” – edycja II 

grupy Oddziałów Przedszkolnych 

propagowanie sztuki zgodnie z założeniami 

pedagogiki freblowskiej, wprowadzenie 

dzieci w świat sztuki o charakterze 

lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i 

światowym. 

 

rok szkolny 2021/2022 

„ProgramujMy” – Ogólnopolski 

Program Edukacyjny „Dzieci 

programują” edycja III grupy 

Oddziałów Przedszkolnych 

rozwijanie intuicji związanych z 

programowaniem. Rozwijanie myślenia 

logicznego i algorytmicznego u dzieci. 

Wdrożenie do wyszukiwania kreatywnych 

rozwiązań, ćwiczenie spostrzegawczości. 

Nauka planowania poszczególnych etapów 

 

rok szkolny 2021/2022 
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Tytuł programu, polityki, strategii Osiągnięty i/lub przewidywany cel/rezultat Okres obowiązywania 

pracy. 

„Oto Hałabała, zna go Polska 

cała” – Projekt Edukacyjny 

grupa O6 Oddziału Przedszkolnego 

wprowadzenie dzieci w świat literatury 

dziecięcej, rozbudzenie ciekawości 

przyrodniczej, promowanie czytelnictwa. 

 

rok szkolny 2021/2022 

Ogólnopolski Program Edukacyjny 

„Działaj z imPETem” 

grupy Oddziałów Przedszkolnych 

edukacja w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami, a także ich 

recyklingu. 

 

rok szkolny 2021/2022 

Program edukacyjny dla 

przedszkoli „Czyściochowa 

Akademia” 

grupy Oddziałów Przedszkolnych 

kształtowanie u dzieci prawidłowych 

nawyków higienicznych wśród dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

 

 

rok szkolny 2021/2022 

Program dla przedszkoli „Bliżej 

Pieska” 

grupy Oddziałów Przedszkolnych 

kształtowanie odpowiedniej postawy wobec 

zwierząt, nauka właściwego zachowania 

wobec nich, pomoc potrzebującym 

zwierzętom. 

 

grudzień 2021 

„Szkolne przygody Gangu 

Swojaków” – program edukacyjny 

dla dzieci 5- i 6-letnich grupy 

Oddziałów Przedszkolnych 

przedstawienie dzieciom piękna polskiej 

przyrody oraz otaczającego ich środowiska. 

 

rok szkolny 2021/2022 

„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o 

kartce pamiętaj” – kampania 

społeczna grupy Oddziałów 

Przedszkolnych 

zwrócenie uwagi na ważność relacji 

międzyludzkich w świecie zdominowanym 

przez nowe technologie. 

 

grudzień 2021 

„Szkoła z klasą” praca projektowa z dziećmi 3 metodami: 

„Odwróconej lekcji”, „Design thinking”, 

„Agile” 

 

 

IX.2021 – VI.2022 

Uniwersytet Dzieci  „Mistrzowie 

planowania. Jak zrealizować 

pomysł?” 

rozwijanie przedsiębiorczej postawy u 

uczniów. Dzieci wspólnie planowały i 

realizowały projekt klasowy 

 

 

IX.2021 – VI.2022 

Emp@tyczna klasa w każdym miesiącu dzieci realizują misję 

związaną z empatią i wolontariatem 

IX.2021 – VI.2022 

Międzynarodowy Projekt 

Edukacyjny Emocja 

projekt wspiera rozwój emocjonalny i 

społeczny dzieci i młodzieży 

 

 

IX.2021 – VI.2022 

Uniwersytet Dzieci 

„Lekcje z emocjami. Jak dbać o 

swój nastrój?” 

rozwijanie samoświadomości i inteligencji 

emocjonalnej wśród uczniów 

 

rok szkolny 2020/2021 
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Tytuł programu, polityki, strategii Osiągnięty i/lub przewidywany cel/rezultat Okres obowiązywania 

Szkoła Promująca Zdrowie promocja zdrowia wśród społeczności 

szkolnej, dbanie o dobrostan psychiczny 

uczniów, rodziców, nauczycieli  i innych 

pracowników szkoły. 

 

rok szkolny 2020/2021 

„Z darami natury świat nie jest 

ponury” 

rozwijanie zainteresowań proekologicznych 

wśród dzieci 

 

 

rok szkolny 2021/2022 

„Czyściochowa Akademia” 

Rossmann 

rozwijanie postaw higienicznych 

 

 

2020 – 2021 

Projekt edukacyjny „Wolni od 

cukru” 

tematem przewodnim jest zdrowe 

odżywianie, a przede wszystkim negatywny 

wpływ cukrów prostych na zdrowie i proces 

uczenia się. 

 

2021 – 2022 

 

Zestawienie konkursów, festiwali i olimpiad     

 
 

Nazwa konkursu/olimpiady/festiwalu 

Rodzaj  
(lokalny, powiatowy, 

wojewódzki, 

międzywojewódzki, 
krajowy 

 
 

Termin 

 
Uzyskane osiągnięcia  

(bez wskazywania danych 

osobowych) 

„Higieniczna rymowanka” – konkurs 

ogólnopolski 

 

 

ogólnopolski 

 

grudzień 2021 

wygrana – Zestawy puzzli 

edukacyjnych (30 

kompletów na grupę 

przedszkolną) 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny 

„GEO-PLANETA” 

 

 

ogólnopolski 

 

luty 2021 

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny 

„GEOPLANETA - plus” 

 

 

ogólnopolski 

 

marzec 2021 

 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur 

Matematyczny” 

 

 

międzynarodowy 

 

kwiecień 2021 

 

Ogólnopolski Wielki Test 

Edukacyjny – Morza i Lądy 

 

 

ogólnopolski 

 

kwiecień 2021 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 

„Wielkanocny Koszyczek” 

 

 

powiatowy 

 

kwiecień 2021 
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Imprezy sportowe / obozy sportowe 

 

Nazwa  
imprezy sportowej/obozu sportowego 

Rodzaj  

(lokalny, powiatowy, 
wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia  
(bez wskazywania danych 

osobowych) 

Wojewódzki Memoriał im.  

M. Kowalskiego 

wojewódzki 17.09.2021 I, II, III, III miejsce 

Wojewódzki Memoriał im.  

K. Okołowskiego 

wojewódzki 01.10.2021 I, II miejsce 

Wojewódzkie Biegi Grunwaldzkie wojewódzki 06.10.2021 VI, VII miejsce 

Szkolny turniej piłki nożnej szkolny 23.03.2021  

Powiatowe biegi przełajowe powiatowy 20.10.2021 IV, IV, V, V miejsce 

Biegi niepodległościowe powiatowy 11.11.2021 I, III, III miejsce 

Mikołajkowy turniej skoki szkolny 06.12.2021  

Gminna piłka nożna „Moje boisko 

Orlik” 

Lokalny (gminny) Październik 

2021 

II miejsce 

Wojewódzkie skok wzwyż i kula  wojewódzki 17.12.2021 I, I, I, II, III, III miejsce 

Gminny Turniej Piłki Nożnej 

Młodzieży Szkolnej 

Lokalny (gminny) 09.06.2021 II miejsce 

Halowa Piłka Nożna Lokalny (gminny) 07.10.2021 II, II miejsce 

Memoriał Wacława Wasieli wojewódzki 11.06.2021 I, I ,I ,II, III miejsce 

Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w 

klasie Optymist 

wojewódzki 25.09.2021 II miejsce 

 

Przedszkole Miejskie 

Tytuł programu, polityki, strategii 

 

Osiągnięty i/lub przewidywany cel/rezultat Okres obowiązywania 

Czyste powietrze wokół nas wzrost kompetencji rodziców  w zakresie 

ochrony dzieci przed narażeniem na 

działanie dymu tytoniowego oraz 

kształtowanie świadomej umiejętności 

radzenia sobie                                                  

w sytuacjach, w których inne osoby palą 

papierosy 

 

realizacja cykliczna 

XI-XII.2021 
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Tytuł programu, polityki, strategii 
 

Osiągnięty i/lub przewidywany cel/rezultat Okres obowiązywania 

Skąd się biorą produkty 

ekologiczne? 

zrozumienie czym jest rolnictwo i 

produkty ekologiczne, 

kształtowanie umiejętności wyboru 

produktów ekologicznych, 

propagowanie zdrowego stylu życia, 

zwiększanie wiedzy i świadomości 

przedszkolaków o  nawykach 

higieniczno-zdrowotnych. 

 

realizacja cykliczna 

X-XI.2021 

Moje dziecko idzie do szkoły podniesienie poziomu wiedzy rodziców 

na temat wybranych elementów 

zdrowego stylu życia,  uświadomienie 

rodzicom ich roli w 

kształtowaniu prawidłowych nawyków 

prozdrowotnych dzieci, przekonanie 

rodziców o słuszności       działań  

profilaktycznych podejmowanych w 

szkole   i w domu 

 

realizacja cykliczna 

maj 2021 

Mamo, tato, wolę wodę wykształcenie u dzieci prawidłowych 

nawyków żywieniowych ze szczególnym 

podkreśleniem roli wody w codziennej 

diecie,  

zwrócenie  uwagi  dzieci na zagadnienie 

ochrony środowiska 

 

realizacja cykliczna  

marzec 2021 

Kto o zdrowie swoje dba, ten 

radosne życie ma 

poszerzenie świadomości  dzieci i 

rodziców na temat zasad zdrowego 

odżywiania, zapobieganie nadwadze i 

otyłości, 

propagowanie zdrowego stylu życia u 

dzieci i ich rodzin, motywowanie do 

dbałości o zdrowie, angażowanie 

rodziców do udziału w akcjach zdrowego 

żywienia dzieci 

 

 

IV-V.2021  

Ogólnopolska akcja  - Góra grosza  zebranie  funduszy  na pomoc dzieciom 

wychowujących się poza domem 

rodzinnym 

 

cyklicznie 

XI-XII.2021 

 

11. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej 

 

Zestawienie projektów/programów edukacyjnych 

 
Nazwa projektu/programu 

Okres 
realizacji/obowi

ązywania 

projektu/progra
mu 

 
Opis projektu/programu 

Szkoła Wierna Dziedzictwu  

2021 

kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i 

młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kultur Europy i świata. 

Październik miesiącem przyrody - 

„Woda to życie” 

 

 

 

X.2021 

ochrona przyrody. Poznanie przez uczniów gospodarki 

wodnej Drwęcy oraz gatunkach ryb tej rzeki. 
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Nazwa projektu/programu 

Okres 
realizacji/obowi

ązywania 

projektu/progra
mu 

 
Opis projektu/programu 

Wiecznie Zdrowym Być – Trzymaj 

Formę 

 

III-V.2021 

propagowanie zdrowego stylu życia o unikalnym, 

dwukierunkowym podejściu: promującym 

zbilansowane odżywianie połączone z regularną 

aktywnością fizyczną 

„Czyste Powietrze Wokół Nas” 

 

 

 

III-V.2021 

 

 

program proekologiczny  

 

Zestawienie konkursów, festiwali i olimpiad     

 

 
Nazwa konkursu/olimpiady/festiwalu 

Rodzaj  

(lokalny, powiatowy, 
wojewódzki, 

międzywojewódzki 

krajowy 

 

 
Termin 

 

 
Uzyskane osiągnięcia  

(bez wskazywania danych osobowych) 

Woda źródłem życia 

 

powiatowy 31.03.2021 I miejsce, wyróżnienie 

Konkurs ogólnopolski „Thy Big 

Challenge”. 

ogólnopolski 14.04.2021 Klasy IV- I, II, III miejsce 

Kl. VI- I, II, III miejsce 

Kl. VII- I, II, III miejsce 

Powiatowy konkurs pięknego 

czytania kl. I-III 

powiatowy 18.06.2021 Kl. I- II miejsce 

Kl. II- I miejsce 

Kl. III- III miejsce 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy 

z geografii 

wojewódzki marzec 2021 Finalista 

Olimpus – Ogólnopolski Konkurs 

Języka Angielskiego 

szkolny 10.11.2021 - 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy 

z matematyki 

wojewódzki marzec 2021 Laureat, finalista 

Konkurs artystyczny „Moja 

Magiczna Bombka 

Bożonarodzeniowa”. 

powiatowy 19.12.2021 Laureaci 

Międzywojewódzki Festiwal 

Piosenki I Pieśni Patriotycznej 

ogólnopolski 30.11.2021 I, II, III miejsce, wyróżnienie 

IV Przegląd Wokalny „ Hej kolęda, 

kolęda” 

powiatowy 13.12.2021 I, II, III miejsce 
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Nazwa konkursu/olimpiady/festiwalu 

Rodzaj  
(lokalny, powiatowy, 

wojewódzki, 

międzywojewódzki 
krajowy 

 
 

Termin 

 
 

Uzyskane osiągnięcia  

(bez wskazywania danych osobowych) 

XIV Powiatowy Przegląd Kolęd i 

Pastorałek 

powiatowy 7.12.2021 I, II, III miejsce, wyróżnienie 

Konkurs Wiedzy o Rosji szkolny 

 

2.12.2021 - 

Olimpus – Ogólnopolski Konkurs z 

matematyki 

szkolny 4.11.2021 - 

Konkurs wiedzy o PCK 

 

powiat 25.10.2021 V miejsce 

XVIII Rejonowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy 

powiat 21.10.2021 II miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Angielskiej “Love is all around” 

międzyszkolny 24.05.2021 I miejsce 

Konkurs Recytatorski „Poezja 

Stanisława Jachowicza” 

szkolny 17.04.2021 - 

 

Imprezy sportowe / obozy sportowe 

 

Nazwa  

imprezy sportowej/obozu sportowego 

Rodzaj  

(lokalny, powiatowy, 

wojewódzki, 
międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia  

(bez wskazywania danych osobowych) 

Półfinał Wojewódzki w Piłkę 

Siatkową Dziewcząt – Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 

regionalny wrzesień 2021 III miejsce  

Półfinał Wojewódzki w Piłkę 

Siatkową Chłopców – Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 

regionalny wrzesień 2021 III miejsce 

Półfinał Wojewódzki Mistrzostw 

Województwa w Piłkę Nożną 

Chłopców  – Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej 

regionalny 9.06.2021 III miejsce 

Wojewódzkie Zawody w Siatkówkę 

Plażową 

wojewódzki czerwiec 2021 III miejsce 

Mistrzostwa Województwa w Ringo 

W-MSZS 

wojewódzki 14.12.2021 I miejsce 
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Nazwa  

imprezy sportowej/obozu sportowego 

Rodzaj  
(lokalny, powiatowy, 

wojewódzki, 

międzywojewódzki, 
krajowy) 

 
Termin 

 
Uzyskane osiągnięcia  

(bez wskazywania danych osobowych) 

Mistrzostwa Powiatu w siatkówce 

dziewcząt 

powiatowy 4.11.2021 I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w siatkówce 

chłopców 

powiatowy 4.11.2021 I miejsce 

Mistrzostwa Województwa w LA 

Szkolnego Związku Sportowego 

wojewódzki 12.10.2021 I, II, III miejsce 

Mistrzostwa Województwa w 

siatkówce „ Moje boisko Orlik”. 

wojewódzki 1.10.2021 II miejsce 

Indywidualne Halowe Mistrzostwa 

WMSZS w skoku wzwyż i pchnięciu 

kulą. 

wojewódzki 02.2021 I, II, III miejsce 

Mistrzostwa Powiatu 

Nowomiejskiego w Halowej Piłce 

Nożnej 

powiatowy 7.10.2021 III miejsce 

Mikołajkowy Turniej Sportowy 

 

szkolny 6.12.2021 - 

„Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci” 

 

ogólnopolski 26-27.11.2021 Faza grupowa 

„Biegi Grunwaldzkie” 

 

wojewódzki 6.10.2021 IV miejsce 

VI. Memoriał Kazimierza 

Okołowskiego 

powiatowy 1.10.2021 II, III miejsce 

Wojewódzkich Regatach Żeglarskich 

w klasie Optymist 

wojewódzki 25.09.2021 I, II, V miejsce 

Memoriał Lekkoatletyczny im. 

Marka Kowalskiego 

powiatowy 17.09.2021 II miejsce 
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12. Działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej Nr 3  

 

Zestawienie projektów/programów edukacyjnych 

Nazwa projektu/programu Opis projektu/programu 

Udział szkoły w programie 

edukacyjnym „Skąd się biorą 

produkty ekologiczne” 

 

 

 

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Program został 

opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci 

uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. 

Program „Trzymaj formę” Program realizowany wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. Program polega na wdrażaniu zdrowego 

odżywiania, propagowaniu aktywnego stylu życia, czytaniu etykiet. 

„Program dla szkół” Program finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu 

Krajowego, polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw, 

mleka i przetworów mlecznych. Program ma propagować wśród 

dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. Oprócz promowania zdrowej 

diety program ma również pokazać dzieciom skąd się biorą owoce i 

warzywa  oraz produkty mleczne, jak są uprawiane- jest to program 

skierowany dla uczniów klas 1-5. 

Program „Szkoła Promująca 

Zdrowie” 

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym 

dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie 

połączone z regularną aktywnością fizyczną. Integracja społeczności 

szkolnej- szkoły podstawowej z przedszkolem, realizacja wspólnych 

uroczystości, apeli, akademii i festynów. 

Program „Czyste powietrze wokół 

nas” 

Program organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. 

takie działania jak koordynowanie programów edukacji 

antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów 

jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich 

rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020: Cyfrowa Gmina 

„Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- 

Granty PPGR” 

Złożenie wniosków przez zainteresowanych rodziców do 

odpowiednich  gmin- wg miejsca zamieszkania. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie na lata 2016-2021 

Szkoła brała udział w zadaniach realizowanych przez strategię 

rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z założeniami 

programu. 
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Nazwa projektu/programu Opis projektu/programu 

Program Wspierania Rodziny w 

Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2021-2023 

 

 

Szkoła brała udział w programie wspierania rodziny zgodnie z 

założeniami programu. Podjęliśmy działania edukacyjne związane  z 

prawidłowym rozwojem i wychowaniem dziecka.  

Sporządzenie corocznego sprawozdania do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie Rady Miejskiej w 

Nowym Mieście Lubawskim z dnia 

28 stycznia 2014 r. 

 

Szkoła corocznie bierze udział w Programie dla Szkół (otrzymywanie 

bezpłatnych warzyw, owoców, mleka i przetworów mlecznych dla 

klas I-V) 

Udział Szkoły w Programie „Szkoła Promująca Zdrowie”, Elementy 

Programu „Szkoła dla Rodziców”. 

Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na lata 2021-2024. 

Szkoła brała udział w programie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie zgodnie z założeniami programu. Przeprowadziliśmy zajęcia 

profilaktyczne z zakresu przemocy.  

Sporządzenie corocznego sprawozdania do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2021-2022   

Szkoła brała udział w programie przeciwdziałania narkomanii 

zgodnie z założeniami programu. Podjęliśmy działania informacyjne 

i edukacyjne dla uczniów, monitorowaliśmy sytuację 

epidemiologiczną w zakresie używania środków odurzających itp.  

Sporządzenie corocznego sprawozdania do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

 

Imprezy sportowe / obozy sportowe 

 

Nazwa imprezy sportowej/obozu 

sportowego 

Rodzaj (lokalny, 

powiatowy, wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia (bez wskazywania 

danych osobowych) 

Bieg Filomacki  

 

lokalny maj 2021 Przebiegnięty dystans 42 300 m 

Memoriał im. Marka 

Kowalskiego 

 

powiatowy 17.09.2021 Uczeń klasy 5 zajął 

I miejsce,  bieg na 60 m 

Memoriał im. Kazimierza 

Okołowskiego 

powiatowy 1.10.2021 Uczeń klasy 5 zajął 

II miejsce, bieg na 60 m 

III miejsce, skok w dal 

Konkurs mierzenia kroków lokalny wrzesień 2021 - 

 

Biegi Grunwaldzkie 

 

wojewódzkie 6.10.2021 - 

Mistrzostwa Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie w Piłce 

lokalny 13.10.2021 Drużyna - III miejsce  

Rocznik 2009 i młodsi 



119 

 

 

Nazwa imprezy sportowej/obozu 

sportowego 

Rodzaj (lokalny, 

powiatowy, wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia (bez wskazywania 

danych osobowych) 

Nożnej Chłopców, rocznik 

2009 i młodsi oraz 2007 - 

2008 

Drużyna - III miejsce  

Rocznik 2007 - 2008 

Mistrzostwa Powiatu 

Nowomiejskiego w 

Indywidualnych Biegach 

Przełajowych 

powiatowy 20.10.2021 - 

Mistrzostwa Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie w 

Piłce Siatkowej Chłopców i 

Dziewcząt, rocznik 2007 – 

2008 i 2009 i młodsi 

lokalny  02.11.2021 Drużyna chłopców 2007 - 2008  

- II miejsce 

2009 i młodsi – brak udziału 

Drużyna dziewcząt – brak udziału 

w obydwu rocznikach 

Biegi przełajowe z okazji 

Odzyskania Niepodległości 

powiatowy 11.11.2021 Rocznik 2010 i młodsi 

Antoni kl. 5 – I miejsce 

 

Natalia kl. 5 – V miejsce 

 

Rocznik 2009 

Aleksandra kl. Va – II miejsce  

Kacper kl. VIIc – IV miejsce  

 

Rocznik 2007 - 2008 

kl. VII c– IV miejsce,  

Dominik kl. VII c – V miejsce,  

Błażej kl. VIII b – VI miejsce  

Konkurs Phoenix Kids 

 

 

lokalny listopad 2021 Nagrody rzeczowe dla 10 osób  

 

XXII edycja „Z podwórka na 

Stadion o puchar Tymbarku” 

– kategoria do lat 12 

lokalny 1.12.2021 Drużyna - II miejsce na etapie 

gminnym 

XXII edycja „Z podwórka na 

Stadion o puchar Tymbarku” 

– kategoria do lat 10 

lokalny 1.12.2021 Drużyna - I miejsce na etapie 

gminnym (drużyna nie 

wystartowała na etapie 

powiatowym z powodu 

kwarantanny uczniów) 

Mikołajkowy Turniej 

Szachowy 

lokalny 11.12.2021 Franciszek kl. VIII a- II miejsce 

Jakub kl. VIII a- IV miejsce 

Patryk kl. VIII a – VII miejsce 

 

Zestawienie konkursów, festiwali i olimpiad     

 

Nazwa konkursu/olimpiady/festiwalu 

Rodzaj (lokalny, 

powiatowy, 

wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia (bez wskazywania 

danych osobowych) 

Kangur matematyczny 

 

 

ogólnopolski 18.03.2021 brało udział 20 uczniów, 

wyróżnienie otrzymało dwóch 

uczniów 
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Nazwa konkursu/olimpiady/festiwalu 

Rodzaj (lokalny, 

powiatowy, 

wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia (bez wskazywania 

danych osobowych) 

Ogólnopolskie konkursy 

przedmiotowe EDI matematyka 

ogólnopolski 28.04.2021 brało udział 8 uczniów, 2 

miejsce zajęła jedna uczennica 

„TOPMATHS” ogólnopolski maj 2021 1 uczennica brała udział 

Konkurs-„Myśląc…” misje 

podczas pandemii 

ogólnopolski kwiecień 2021 3 miejsce zajęła uczennica klasy 

VII c, 7 wyróżnień  dla uczniów 

z klasy VII c i VIII a 

Mistrz Tabliczki Mnożenia 

 

szkolny 01.10.2021 wszyscy uczniowie klasy VII b 

zajęli I miejsce 

Matematyczny Filomata szkolny maj 2021 

 

- 

„Piątka dla natury”-włączenie i 

zakwalifikowanie klasy I 

 

Grantowy 

Program 

Edukacyjny dla 

klas I-III 

22 listopada 2021 zakwalifikowanie klasy 

pierwszej do programu 

Konkurs „Bombka świąteczna” powiatowy grudzień 2021 

 

- 

Mikołajki na sportowo, udział 

klas I i III w  rozgrywkach  

sportowych pn. „Jestem 

sprawny na 6”. 

szkolny dla klas I-

III 

6 grudnia 2021 

 

- 

„Moja klasa jest 

najpiękniejsza” zaangażowanie 

uczniów w przygotowanie 

świątecznego wystroju klasy na 

konkurs szkolny 

szkolny dla klas I-

III 

grudzień 2021 zaangażowanie w wystrój klas 

uczniów, wychowawców i 

nauczycieli 

Wojewódzki Konkurs 

Fotograficzny „Podróże w 

naturze-łąka” WMODN w 

Elblągu  

wojewódzki grudzień 2021 3 osoby brały udział  

II miejsce zajął uczeń klasy VIII 

 

Powiatowy Konkurs 

Fotograficzny ,,Woda jako 

naturalne bogactwo” SP Łąkorz 

i koło łowieckie Pełnia 2  

powiatowy grudzień 2021 wyróżnienia dla dwóch uczniów 

klasy 7 i 8 
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Nazwa konkursu/olimpiady/festiwalu 

Rodzaj (lokalny, 

powiatowy, 

wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

krajowy) 

 

Termin 

 

Uzyskane osiągnięcia (bez wskazywania 

danych osobowych) 

Powiatowy Konkurs 

Fotograficzny „Moja pasja 

kluczem do sukcesu”  

powiatowy grudzień 2021 1 miejsce uczeń klasy VIII 

Olimpiada Promocji Zdrowego 

życia - 3 m. Maja Wiśniewska  

organizowany przez PCK XI 

2021 

powiatowy listopad 2021 udział dwóch uczennic, zajęcie 

6 miejsca 

Powiatowy konkurs udzielania 

pierwszej pomocy i wiedzy o 

PCK dla klas VII – VIII w 

Tereszewie  

powiatowy  - 

Powiatowy konkurs udzielania 

pierwszej pomocy i wiedzy o 

PCK dla klas IV-VI  

 

powiatowy  Uczniowie zajęli 7 miejsce 

 

13. 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 2021 roku przyznane zostało 5 stypendiów sportowych dla zawodników, w tym                    

1 stypendium na okres od 1 marca 2021 r. do  31 sierpnia 2021 r., 1 stypendium na 

okres od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 2 stypendia przyznane na okres od                    

1 listopada 2021 r. do 30.04.2022 r. oraz 1 stypendium na okres od 1 grudnia 2021 r. 

do 31 maja 2022r.  

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 

01.03.2021r. – 31.08.2021r. 
 

Klub Sportowy 

„DRWĘCA” Nowe 

Miasto Lubawskie  

 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 

w Lekkiej Atletyce (U-18), konkurencja -  

bieg na 60 m  

1.200 zł 

przyznana kwota stypendium na okres 

01.03.2021r. – 31.12.2021r.  

Nowomiejski Klub 

Sportowy 

 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 

w Lekkiej Atletyce (U-18), konkurencja -  

pchnięcie kulą 

2.000 zł 

przyznana kwota stypendium na okres 

01.11.2021r. – 30.04.2021r. 

Klub Sportowy 

„DRWĘCA” Nowe 

Miasto Lubawskie 

 II miejsce w Mistrzostwach Polski 

LZS (U-23), konkurencja - bieg na 

100 m  

3.000 zł 

Klub Sportowy 

„DRWĘCA” Nowe 

Miasto Lubawskie 

 I miejsce w Mistrzostwach Polski 

LZS (U-20), konkurencja - bieg na 

400 m  

3.000 zł 

przyznana kwota stypendium na okres 

01.12.2021r. – 31.05.2021r. 

Nowomiejski Klub 

Sportowy 

 II miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w Trójskoku (U-23), konkurencja 

trójskok mężczyzn 

 

3.0  

 

 

14. Realizowanie zadań przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu w okresie trwania 

epidemii 

   

1) 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, 

placówki czasowo zawieszały naukę stacjonarną na podstawie opinii Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, za zgodą organu prowadzącego, 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował z przerwami, czasowo zawieszając 

zajęcia stacjonarne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,                     

w trakcie zamknięcia prowadził zajęcia zdalnie, 
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3) działania w Klubach Seniora i w Klubie Rodziny zawieszane były czasowo na 

podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, 

4) pracownicy placówek pozostawali w gotowości do pracy. W miarę możliwości 

pracownicy innych jednostek podległych pracowali zdalnie, 

5) 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. Często organizacje wykonywały 

zadania wykorzystując alternatywne rozwiązania, np. zajęcia zdalne, 

6) 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. 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 ofert
7
, 

3) zgodnie z treścią aneksu do umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, który został 

podpisany w dniu 19 listopada 2021 r., na realizację zadania publicznego w 2021 roku 

wypartycypowano środki finansowe w wysokości 686 103,75 zł, 

4) w Środowiskowym Domu Samopomocy przygotowanych jest 30 miejsc dla osób 

wymagających wsparcia, 

5) w związku z pandemią Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował w 2021 r.    

w ograniczonym zakresie. Od początku roku do dnia 25.04.2021 r. zajęcia odbywały 

się wyłącznie zdalnie. Placówka została zamknięta decyzja Wojewody Warmińsko-

                                                           
7 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  



124 

 

Mazurskiego również w okresach od 22.11.2021 r. do 26.11.2021 r. i od 20.12.2021 r. 

do 09.01.2022 r. 
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XXIV. KULTURA 

 

Miejskie Centrum Kultury 

 

1. W ramach Miejskiego Centrum Kultury w 2021 roku działało 11 zespołów i kół 

zainteresowań zrzeszających 338 osób, w tym 166 osób dorosłych. 

 

2. Głównymi imprezami promującymi Nowe Miasto Lubawskie, których organizatorem 

było Miejskie Centrum Kultury były: 

 XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 obchody 101. rocznicy powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Ojczyzny, 

 koncert organowy w ramach XXXVI Świętojańskiego Festiwalu Organowego w 

Bazylice św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, 

 koncert folkowej góralskiej kapeli  "Góralska Hora", 

 koncerty w ramach "Muzycznego Lata w Nowym Mieście Lubawskim", podczas 

których wystąpili: Andrzej Rybiński, zespół "Alabama Band" oraz kabaret "Koń 

Polski", 

 dzień baniek mydlanych i święto kolorów holi – wydarzenia skierowane do rodzin, 

organizowane w ramach „Muzycznego Lata w Nowym Mieście Lubawskim”, 

 koncert zespołu „Kordian”, w ramach obchodów święta Nowego Miasta 

Lubawskiego, 

 niedzielne koncerty promujące rodzimych artystów pn. „Muzyczne Lato w Ogrodzie 

Róż”, podczas których wystąpiły zespoły "Image", "Duo Fantazja", Piotr Jarzębowski 

z zespołem oraz Adam Twardy, 

 spektakl "Pif Paf Jesteś Trup" w wykonaniu młodzieży z grupy "Przetwórnia", 

działającej przy Miejskim Centrum Kultury, 

 spektakl dla dzieci i dorosłych pt. "Wiślana opowieść", w wykonaniu teatru lalek 

Igraszka, 

 uroczyste otwarcie zrewitalizowanego dawnego kościoła ewangelickiego, który 

otrzymał nazwę Kinoteatr Harmonia, 

 koncert Mirosława Deredasa z zespołem w Kinoteatrze Harmonia, 

 koncert "Farben Lehre" w Kinoteatrze Harmonia, 
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 "W Krainie uśmiechu - pamięci Kazimierza Kowalskiego” - koncert upamiętniający 

działalność artystyczną śpiewaka operowego śp. Kazimierza Kowalskiego,  Kinoteatr 

Harmonia, 

 "Ostatni w kolejce do raju"- przedstawienie Grupy Teatralnej Jerzego Majdy w 

Kinoteatrze Harmonia, 

 w ramach galerii „Przestrzeń Gruzownia” zorganizowano niżej wymienione wystawy: 

 wystawa fotografii Gosi Biniek pn. "Po prostu kobieta", 

 wystawa jubileuszowa 40-lecia twórczości Barbary Ząbkiewicz, 

 wystawa prac plastycznych i graficznych pn."Preludium"- Dryg Stowarzyszenie 

Artystów Plastyków Ziemi Nowomiejskiej 

 

3. W roku 2021 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: 

 udział 6 członków Mini Studia Piosenki w Festiwalu Piosenki Religijnej  "W hołdzie 

Janowi Pawłowi II" przeprowadzonym w formie on-line, w Morągu - 16.04.2021 r. 

nagrody: 

 II miejsce w kategorii uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych, 

 III miejsce w kategorii uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych, 

 wyróżnienie w kategorii  uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych, 

 wyróżnienie w kategorii grupy przedszkolnej 

 udział 2 członków Mini Studia Piosenki w XII Wojewódzkim Przeglądzie Wokalnym 

"Komu Piosenkę" przeprowadzonym w formie on-line w Bartoszycach - 07.05.2021r. 

nagrody: 

 wyróżnienie w kategorii wiekowej 13-15 lat, 

 udział 3 członków Mini Studia Piosenki w XVII Wojewódzkim Konkursie Wokalnym 

"Talent 2021"  w Pasłęku - 01.06.2021 r. 

nagrody: 

 II miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych, klasy VII-VIII, 

 Grand Prix Talent Roku 2021, 

 udział chóru "Cantamus" w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów w Morągu -

02.10.2021 r. 

nagrody: 
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 I miejsce w kategorii chórów, 

 kryształowa kula - nagroda dodatkowa, 

 udział 3 członków Mini Studia Piosenki w XIV Ogólnopolskim Festiwalu  Piosenki 

Dziecięcej "Rozśpiewane dzieciaki" w Wąbrzeźnie - 05.12.2021 r. 

nagrody: 

 wyróżnienie w kategorii wiekowej 7-10 lat, 

 wyróżnienie w kategorii wiekowej 11-14 lat, 

 udział podopiecznej Mini Studia Piosenki w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 

Świątecznej i Zimowej "Hu Hu Ha" przeprowadzonym w formie on-line w 

Warszawie - 26.12.2021r., podczas których solistka została finalistką festiwalu, 

 udział podopiecznej Mini studia Piosenki w Ogólnopolskim Festiwalu "Zimowe 

Granie Gdynia'2021" przeprowadzonym w formie on-line, 22.12.2021 r. 

nagrody: 

 wyróżnienie w kategorii soliści i duety 14-17 lat, 

  udział uczestniczki Klubu Szachowego Hetman działającego przy Miejskim Centrum 

Kultury w Nowym Mieście Lubawskim w Drużynowych Mistrzostwach 

Województwa Juniorów w Olsztynie w szachach klasycznych, gdzie wraz z klubem 

Ostródzianki Ostróda osiągnęła tytuł Wicemistrza Województwa. 

 

4. W 2021 roku Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim realizowało 

jeden projekt: „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”- „Projektowanie graficzne z 

wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. 

 celem projektu „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”- „Projektowanie graficzne z 

wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”  było podniesienie kompetencji i kwalifikacji 

cyfrowych pracowników instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i 

młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego, 

 w ramach projektu pozyskano sprzęt komputerowy w postaci 4 laptopów i 2 tabletów. 

 

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 
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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, warsztatów oraz zajęć w formie on-line. 

 

6. Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w formie on-line: 

 ferie z MCK – filmiki z animacjami i zabawami, instruktaże jak prawidłowo wykonać 

rysunek czy grafikę komputerową, 

 „Marzec miesiącem kobiet” - spotkania tematyczne: 

 wiosenny make-up – propozycje wiosennego make-upu, 

 moda na wiosnę – prezentacje stylizacji wiosennych, 

 coś dla ciała i duszy – zajęcia z jogi dla kobiet, 

 lekko, zwiewnie i kobieco na głowie – propozycje wiosennych stylizacji fryzur, 

 warsztaty wielkanocne – filmik instruktażowy jak wykonać baranka z popcornu, 

 warsztaty tematyczne: 

 dzień czekolady -ciekawostki, gry i zabawy związane z czekoladą, 

 dzień książki – zabawy kreatywne, instrukcja jak wykonać zakładkę do książki, 

 „Kącik literacki – Wieczór z poezją” - montaż poetycki wierszy Stanisława 

Grabowskiego, 

 „Niepokonany” - montaż poetycki wierszy Mirosława Litki 

 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek 

 Konkurs walentynkowy „Napisz mi coś miłego” 

 X Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo” 

 XIII Międzywojewódzki Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Małe Śpiewanie” 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej 

 

1. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie pandemii Covid-19. 

 

W I półroczu roku sprawozdawczego, prace w bibliotece były wykonywane w reżimie 

sanitarnym, z uwzględnieniem zasad dotyczących kwarantanny zwracanych książek. Do 

realizacji wypożyczeń z dostępem do półek powrócono 1. lipca 2021 r. 
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2. Remonty i zmiany funkcyjne pomieszczeń, zakup wyposażenia, strony internetowej 

oraz konserwacja ksiąg inwentarzowych. 

 

1) wykonano malowanie ścian w Archiwum Historii Lokalnej i holu w dolnej 

kondygnacji budynku,  

2) bibliotekę doposażono w nowy telewizor, mównicę, fotel obrotowy, czytnik kodów 

kreskowych, UPS, 

3) zakupiono nową stronę internetową, 

4) w pomieszczeniu dawnej Pracowni Komputerowej utworzono Archiwum Historii 

Lokalnej, 

5) w Pracowni Konserwacji Zbiorów Zabytkowych w WBP w Olsztynie wykonano 

konserwację 7. ksiąg inwentarzowych MBP. Odnowione księgi oraz Gazeta 

Nowomiejska – rocznik 2020 – otrzymały nową oprawę introligatorską, 

6)  w Wypożyczalni dla Dorosłych utworzono stanowisko komputerowe z dostępem do 

platformy Acadamica. 

 

3. Zbiory biblioteczne 

 

1) stan zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2021 r. wyniósł ogółem 41556 

j.ew, z tego:  

 wydawnictwa zwarte – 41194 i.ew., 

  czasopisma oprawne – 243  j.ew. 

 audiobooki – 119 j.ew. 

2) zakupiono 1319 książek. W darze biblioteka otrzymała 142 woluminy. Łącznie 

wpływy wyniosły 1461 książek i 14 wydawnictw ciągłych. Ubytkowano 503 j.ew.  

3) na zakup książek wydano 31008,67 zł., w tym 11290,00 zł zostało wydatkowane w 

ramach dotacji celowej ze środków finansowych Ministra Kultury, i Dziedzictwa 

Narodowego, 5847,77 zł ze środków finansowych Starostwa Powiatowego, 

4) w bibliotece drukowano kserowano i skanowano dokumenty na potrzeby własne 

Biblioteki oraz odpłatnie – dla mieszkańców miasta. 
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4. Czytelnicy, wypożyczanie i udostępnianie zbiorów 

 

1) odnotowano niewielki wzrost liczby zarejestrowanych czytelników. Liczba 

czytelników aktywnie wypożyczających wyniosła 2160, wzrosła o 9 czytelników, co 

stanowi 0,4% w stosunku do roku 2020. Liczba odwiedzin wyniosła 17952 (wzrost o 

3,2%). Na zewnątrz udostępniono 32403 książki (wzrost o 13,5%). Na miejscu 

udostępniono 414 j.in., 

2)  wskaźnik zakupu nowych książek w 2021 roku wyniósł 12 woluminów na 100 

mieszkańców, 

3)  prenumerowana prasa obejmowała dzienniki, magazyny ilustrowane, periodyki dla 

dzieci i młodzieży, tytuły z różnych dziedzin wiedzy, kultury i życia społeczno-

politycznego, czasopisma fachowe. Podobnie jak w latach ubiegłych zamówienia 

na prenumeratę prasy sporządzane były kwartalnie, co pozwalało szybko reagować na 

zmieniające się zapotrzebowanie użytkowników, 

4)  biblioteka, oprócz czytelników rejestruje również osoby, które nie korzystają ze 

zbiorów, ale są odbiorcami innych usług bibliotecznych, n.p. korzystają ze sprzętu 

komputerowego, uczestniczą w organizowanych imprezach, konkursach, festiwalach. 

 

5. Promocja biblioteki 

 

1) bieżące redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, 

2) bieżące redagowanie strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 

Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim i jej profilu na portalu 

społecznościowym, 

3) stała współpraca biblioteki z mediami lokalnymi i regionalnymi (Gazeta 

Nowomiejska, Telewizja Kablowa Eltronik. 

 

6. Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki (niepełnosprawnych, seniorów) 

 

Budynek biblioteki na zewnątrz jak i wewnątrz jest przystosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością. Biblioteka udostępnia książki z dużą czcionką i audiobooki. W 

Pracowni Regionalnej MBP znajduje się 1 stanowisko dla osób niedowidzących. Osoby 
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niedowidzące mogą korzystać z powiększalnika umieszczonego na biurku. Biblioteka 

współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych. Koło w Nowym Mieście Lubawskim 

oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Larix". Stowarzyszenie "Larix" 

przekazało MBP czytak, który służy do odtwarzania książek mówionych, nagranych w 

postaci plików audio. Biblioteka w swoich zbiorach posiada 457 książek z dużą czcionką. 

MBP współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Polskim Związkiem 

Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

 

7. Usługi sieciowe i interaktywne 

 

Poziom dostosowania oferty bibliotecznej do oczekiwań mieszkańców jest jednym z 

głównych determinantów liczby użytkowników, dlatego Miejska Biblioteka Publiczna 

cały czas dopasowywuje swoją ofertę do aktualnych potrzeb i wymagań mieszkańców, 

m.in. w zakresie usług sieciowych i interaktywnych. 

1) E-usługi biblioteki 

 Katalog on-line w programie MAK+ zawiera 100% zbiorów MBP. Program MAK+ 

– zintegrowany system biblioteczny obsługujący prace biblioteczne, którego 

integralną częścią jest ogólnopolska wyszukiwarka książek, dostępna pod adresem 

www.szukamksiążki.pl, 

 Baza Bibliografii Regionalnej. Bibliografia Powiatu Nowomiejskiego zawiera 

opisy bibliograficzne książek i ich fragmentów oraz czasopism i artykułów z 

czasopism odnoszące się do powiatu nowomiejskiego. Bibliografia tworzona jest na 

bieżąco. 

2) E-zasoby biblioteki. 

 Ibuk Libra – od 1 lutego 2021  r. czytelnicy MBP mogli korzystać z ponad 2 tys. 

książek elektronicznych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk 

humanistycznych i innych na platformie internetowej IBUK LIBRA,  

 Legimi. – od 28 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2021 r. Miejska Biblioteka 

Publiczna oferowała swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do publikacji w formie 

elektronicznej na platformie internetowej Legimi. Oferta firmy Legimi dla bibliotek 

obejmuje sprzedaż dostępu do bazy tysięcy ebooków – przede wszystkim z 

dziedziny literatury popularnej (bestsellery, nowości, kryminały, fantastyka i SF, 

powieści obyczajowe i romanse).  

http://www.szukamksiążki.pl/
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8. Projekty realizowane przez bibliotekę 

1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet Poprawa 

oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych biblioteka pozyskała dofinansowanie na zakup książek w 

wysokości 11290,00 zł − termin realizacji: 1 stycznia-31 listopada 2020 r., 

2) 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 41. małych czytelników, 

nowymi czytelnikami zostało 28 osób − termin realizacji: 1.01. 2021 r.- 31.12.2021 r. 

3) „Dyskusyjne Kluby Książki”− w bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki. 

Osoby zrzeszone w klubach spotykają się raz w miesiącu i dyskutują o przeczytanych 

książkach. 

 

9. Biblioteka jako miejsce aktywności różnych grup użytkowników i partycypacji 

społecznej. 

 

9.1 Imprezy biblioteczne 

W imprezach bibliotecznych przygotowanych dla społeczności lokalnej wzięło udział 

ponad 700 mieszkańców. Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania miały 

ograniczony wymiar.  

 

9.2 Kluby i zajęcia edukacyjne 

Nowomiejska książnica gromadzi wokół siebie nie tylko osoby korzystające z 

tradycyjnych form działalności biblioteki, takich jak wypożyczanie zbiorów czy 

korzystanie z czytelni. Publiczność skupiona wokół biblioteki to osoby wywodzące się 

z różnych grup wiekowych czy zawodowych oraz osoby ze specjalnymi potrzebami. 

Biblioteka zapewnia im oprócz bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej także przestrzeń 

do różnego rodzaju aktywności. Przy bibliotece działa klub „Supełek”. Biblioteka jest 

miejscem edukacji nieformalnej. W 2021 r. w różnego typu zajęciach edukacyjnych 

wzięło udział 66 osób.  

 

9.3 Wakacyjne spotkania dla dzieci 

W dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

odbywały się wakacyjne spotkania z książką. 
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9.4 Dzień Dziecka 

W dniu 1 czerwca na placu przed Miejskim Centrum Kultury dużo atrakcji dla 

milusińskich przygotowało Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. 

Największą atrakcją przygotowaną przez bibliotekę były dmuchane balony, z których 

powstawały pieski, dinozaury i kolorowe kwiatki. Dużą popularnością cieszyła się 

ścianka z bajkowymi postaciami, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie.  

9.5 Wystawy:  

 14 stycznia udostępniono pierwszą wystawę malarstwa Bożeny Wilgi 

zatytułowaną „Zima i anioły”, 

 przy obostrzeniach związanych z przejściem całego kraju do strefy czerwonej, 

23 marca udostępniono drugą wystawę prac Bożeny Wilgi, zatytułowaną „Urok 

kwiatów w akwareli i technice mieszanej”, 

 4 maja-30 czerwca była dostępna wystawa obrazów "Akwarela moją pasją" 

Aleksandra Grossa, 

 31 lipca 2021 r. udostępniono wystawę fotografii nadesłanych na konkurs 

"Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim", 

 5 sierpnia-30 września była dostępna wystawa Barbary Ząbkiewicz. – „Jedwab 

farbą płynący”, 

 22 października udostępniono wystawę "75 lat minęło. Ciekawostki z życia 

biblioteki". 

 

9.6 Konkursy 

Dla zachowania piękna krajobrazu naszego powiatu Miejska Biblioteka Publiczna  

ogłosiła konkurs fotograficzny pt. 'Przydrożne aleje drzew w powiecie 

nowomiejskim". 24 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 

konkursu. 

 

9.7 VI Festiwal Gwary Lubawskiej 

10 czerwca 2021 r. w bibliotece odbyło się wręczenie nagród laureatom VI Festiwalu 

Gwary Lubawskiej. Na przegląd zgłosiło się 9 uczestników, którzy zaprezentowali 6 

tekstów gwary lubawskiej. W 2021 r. konkurs odbywał się on-line. Po odsłuchaniu 

wszystkich nagrań komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. 

https://www.bibliotekanml.pl/index.php/component/k2/item/756-wystawa-obrazow-aleksander-gross
https://www.bibliotekanml.pl/index.php/component/k2/item/756-wystawa-obrazow-aleksander-gross
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9.8 75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

22 października 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna świętowała 75-lecie swojej 

działalności. W sali widowiskowej MBP zebrali się bibliotekarze, miejscowi 

samorządowcy oraz przyjaciele i sympatycy książki i biblioteki.  

 

9.9 Archiwum Historii Lokalnej 

Nowomiejska biblioteka od wielu lat gromadzi materiały dotyczące historii lokalnej. 

W 2021 r w nowo wyremontowanym pomieszczeniu zostało utworzone Archiwum 

Historii Lokalnej. Archiwa społeczne to oddolne zapamiętywanie i dokumentowanie 

historii lokalnej. Biblioteka pozyskuje materiały archiwalne, archiwizacje je i 

udostępnia społeczeństwu. Najcenniejsze zbiory naszego archiwum to: Kronika gminy 

i szkoły w Złotowie z lat 1882-1936, która w 2021 r. została przekazana do 

konserwacji i restauracji w Pracowni Konserwacji Zbiorów Zabytkowych 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie 

oraz Kreis-Blatt des Königlichen Landraths-Amtes Kreises Löbau, 1885-1886. 
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XXV. SPORT 

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował przez cały rok 2021 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 trzy memoriały sportowe i kilka imprez sportowych własnych, 

zleconych i współorganizowanych. 

2. Przeprowadzone imprezy i zorganizowane obozy sportowe na obiektach MOSiR w 2021 

roku to m.in.: 

 Nowomiejskie Ligi Lwa i Róży - Nowomiejska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 

Sezon 2021 (27.05-30.09.2021 r.), 

 Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej (08.06.2021 r.)  

 Wieczorny Memoriał Lekkoatletyczny im. Wacława Wasieli (11.06.2021 r.), 

 Miting Rzutowy (09.06.2021 r.), 

 Miting Skokowy (15.06.2021 r.), 

 Miting Biegowy (23.06.2021 r.), 

 Lekkoatletyczne Mistrzostwa powiatu nowomiejskiego kategorii dzieci, młodzików, 

juniorów, II Memoriał Lekkoatletyczny im. Marka Kowalskiego (17.09.2021 r.), 

 Międzynarodowe wieczorne zakończenie sezonu lekkoatletycznego powiatu 

nowomiejskiego VI Memoriał im. Kazimierza Okołowskiego (01.10.2021 r.), 

 Mistrzostwa Powiatowe w Siatkówce (04.11.2021 r.), 

 „Biegi Niepodległościowe” (11.11.2021 r.)  

3. Pomimo reżimu sanitarnego, staraniem dyrektora i pracowników MOSiR, możliwe było 

zorganizowanie poniższych obozów sportowych, tym samym choć w części wypracować 

dochody jednostki: 

 Stomil Olsztyn – 11-16.01.2021r. – 36 osób, 

 Trójeczka koszykówka – 04-10.01.2021r. – 39 osób, 

 Orkan Sochaczew – 02-09.01.2021r. – 18 osób, 

 Warmińsko–Mazurski Związek Piłki Nożnej – 22-24.06.2021r. – 25 osób, 
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 Czarni Pruszcz Gdański – 26.07 – 01.08.2021r. – 70 osób, 

 AP Kowale Gdańsk – 01.08-08.08.2021r. – 70 osób, 

 Gedania Gdańsk – 08.08-15.08.2021r. – 70 osób, 

 Astoria Bydgoszcz – 17.08-26.08.2021r. – 55 osób, 

 Warmińsko–Mazurski Związek Piłki Nożnej – 06.09-08.09.2021r. – 40 osób, 

 Medyk Konin – 13-15.10.2021r. – 20 osób. 

 

4. 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, wynajem pola namiotowego, 

3) 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”, Sebastian Prokop Sekcja Kickboxingu 

MUKS OLIMPIA. 

 

5. Celem poszerzenia oferty hotelu MOSiR powstał apartament, w którym mieści się 

sypialnia, kuchnia z salonem oraz łazienka. Ponad to hotel został docieplony i zyskał 

nową elewację. Odświeżony również został budynek zaplecza szatniowego i 

gospodarczego.  

 

6. Ponadto w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wykonano naprawy systemów 

nawadniania boisk trawiastych. 

 

7. 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. 

 

8. Modernizacja węzłów ciepłowniczych, które spowodowało obniżenie ciśnień w siei 

ciepłowniczej, za czym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i zwiększenie 

bezpieczeństwa.  
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9. Działalność klubów sportowych  

1) na terenie Nowego Miasta Lubawskiego w 2021 roku działało 6 stowarzyszeń kultury 

fizycznej tj.: 

 Akademia Piłkarska Mała Drwęca (nie prowadziła działalności w 2021 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. 

 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 każdych 

zorganizowanych przez klub zawodach bierze udział kilkadziesiąt załóg z całej Polski. 

 w 2021 roku klub zorganizował Rajd Nowomiejski „Nowomiejskie szutry” jako 

rajd okręgowy w rundzie Mistrzostw Warmii i Mazur, Wyścig Górski-Super Sprint 

Nawra oraz cztery Super Sprinty na Autodromie. 

Autodrom to nie tylko imprezy samochodowe i miejsce do bezpiecznego treningu i 

sprawdzenia umiejętności prowadzenia samochodu, motocykla crossowego lub Quada 

to również inne formy aktywności fizycznej. Organizowane są imprezy rowerowe, 

Paint Ball, biegi przełajowe, zawody latawcowe, imprezy charytatywne, z Naszego 

terenu korzystają zarówno klubu samochodowe jak i inne różnego rodzaju 

stowarzyszenia oraz szkoły z powiatu nowomiejskiego. 
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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 20 osób w wieku od 6-15 lat, 

 grupa profesjonalna kickboxingu liczy 10 osób w wieku 13-25 lat, 

 w klubie zatrudnionych jest 2 trenerów. 

5) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” tworzył 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                             

24 zawodników w różnych grupach wiekowych.  

 w klubie treningi prowadzi 3 trenerów wolontariuszy.  

7) Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” trenuje piłkę siatkową. Drużyna liczy 15 osób.  

 w 2021 r. w klubie zatrudnionych było 2 trenerów.  
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XXVI.  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W 2021 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 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. 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 20 umów, na łączną kwotę 175 000 zł. 

Poza tym przekazano środki w wysokości 686 103,75 zł na prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie 

umowy zawartej na okres 5 lat w 2019 r. (środki z budżetu Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego na podstawie porozumienia z Gminą). 

 

3. Rozstrzygnięcie konkursów na wykonanie zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe: 

 

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

dla mieszkańców miasta, w szczególności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i 

integracji międzypokoleniowej 

 

Na realizację zadania zaplanowano 12.000 zł, rozdysponowano 12.000 zł, wydano 

12.000zł 

 Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska – 4.500 zł,  

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  1.000 zł, 

 ZHP „Hufiec” Nowe Miasto Lubawskie – 4.800 zł, 

 Stowarzyszenie Amazonki – 500 zł, 
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 Nowomiejska Akademia Kobiet – 1.200 zł. 

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

emerytalnym 

 

Na realizację zadania zaplanowano 15.000 zł, rozdysponowano 15.000 zł, wydano 

10.213,71 zł 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku –  10.213,71 zł, 

 

3.3 Ochrona i promocja zdrowia – działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnienie zdrowego trybu życia 

 

Na realizację zadania zaplanowano 3.000 zł, rozdysponowano 3.000 zł, wydano 3.000 zł 

 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 500 zł, 

 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 500 zł, 

 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 300 zł, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  1.200 zł, 

 Stowarzyszenie Amazonki – 500 zł. 

 

3.4 Rozwój sportu – wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji 

działających na rzecz sportu 

 

Na realizację zadania zaplanowano 40.000 zł, rozdysponowano 40.000 zł, wydano 

40.000zł 

 Klub Sportowy „Drwęca” Nowe Miasto Lubawskie – 30.000 zł. 

 Automobilklub Nowomiejski – 10.000 zł. 

 

3.5  Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Na realizację zadania zaplanowano 90.000 zł, rozdysponowano 90.000 zł, wydano 

89.555,90 zł 

 Nowomiejski Klub Sportowy – 22.000 zł, 

 Klub Sportowy „Drwęca” Nowe Miasto Lubawskie – 45.000 zł, 

 UKS „SOKÓŁ” – 9.155,90 zł, 

 MUKS „OLIMPIA” – 12.000 zł, 
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 MUKS „OLIMPIA” – 1.400 zł, 

 

3.6 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym 

Na realizację zadania zaplanowano 30.000 zł, rozdysponowano 24.000 zł, wydano 

15.000zł na: 

 Nowomiejski Klub Sportowy – 7.000 zł, 

 MUKS Olimpia – 8.000 zł, 

oraz 9.000 zł na półkolonie zorganizowane w szkołach w czasie wakacji letnich. 

 

3.7 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim 

Na podstawie wniosków przekazano kwotę 686.103,75 zł udzielonej dotacji, wydano 

686.103,75 zł 

 Fundacja PAX – 686.103,75 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 pomieszczeń 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 – 7, 

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

8.212,96 zł, 

3) wysokość refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 11.631,24 zł, 

4) łącznie ilość środków przeznaczonych na prace społecznie użyteczne – 19.385,40 zł. 

5) na roboty publiczne pozyskane zostało dofinansowanie w kwocie 50.814,12 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 2021 roku w Powiecie Nowomiejskim wynosiło  9,3%, 

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 2021 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 8987,00 6 

2. Posiłek w szkole 
 

72 

 

42 

 

167 

26 328,00  

4 861 

 

środki własne gminy 5 146,46 

dotacja z budżetu państwa 21 181,54 

3. Zasiłek celowy - program 

"Posiłek w szkole i w domu"  

181 

 

178 

 

323 

65 046,36 
 

973 środki własne gminy 13 128,41 

dotacja z budżetu państwa 51 917,95 

4. Zdarzenie losowe 1 1 2 1000,00 1 

5. Sprawienie pogrzebu - 1 1 3 100,00 1 

6. Zasiłki celowe (m.in. na zakup 

leków, opału),  z tego: 
237 231 442 95248,00 406 

specjalne zasiłki celowe 66 66 140 12 760,00 93 

6. Odpłatność gminy za pobyt w 

domach pomocy społecznej: 
 

13 

 

13 

 

13 
396 092,00 
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7. Zasiłek okresowy: 
 

135 

 

133 

 

262 

252 425,00 
 

772 
środki własne gminy  0 

dotacja z budżetu państwa 252 425,00 

8. Zasiłek stały: 
84 83 99 

431 010,00 
800 

środki własne gminy 0 
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Lp. 

 

 
Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w 

rodzinach 

 
Kwota 

w zł 

 
Liczba 

świadczeń 

dotacja z budżetu państwa 431 010,00 

9. Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne: 
82 - - 37 984,74 762 

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 200 346 

Niepełnosprawność 188 292 

Bezdomność 5 5 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 43 178 

Bezrobocie 130 257 

Długotrwała choroba 134 218 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

w tym: 

37 140 

- rodziny niepełne 20 73 

- rodziny wielodzietne 13 63 

Przemoc w rodzinie 37 104 

Alkoholizm 35 61 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

12 16 

Zdarzenia losowe 1 2 

Sytuacja kryzysowa 37 104 
 

3. Usługi opiekuńcze z uwzględnieniem odpłatności świadczeniobiorców. 
 

 
Lp.  

 
Forma pomocy 

 

Liczba osób, 

którym 

przyznano  

świadczenie 

 
Liczba 

rodzin 

 
Liczba 

osób w 

rodzinach 

 
Kwota 

świadczeń 

w zł 

 
Liczba 

świadczeń 

1. 
 

Usługi opiekuńcze w tym: 59 59 78 214 278,00 11403 

Wnoszona odpłatność przez  

świadczeniobiorców  

    68 045,03  

2. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

11 11 17 146 249,00 3 988 

Wnoszona odpłatność przez  

świadczeniobiorców  

 12 441,70  

 

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 
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gminy. Mieszkanie zostało uruchomione w 2019 r. Koszty utrzymania w 2021 r. wyniosły 

5 655,09 zł. 

 

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 2021 r. pracą socjalną objęto 167 rodzin (328 osób 

w rodzinach). 

2) Wybrane formy pracy socjalnej. 

Formy pracy socjalnej Liczba osób 
Rozwiązanie lub złagodzenie konfliktów w rodzinie 37 
Współpraca z Policją 24 
Zaktywizowanie zawodowe (pomoc w uzyskaniu pracy, kierowanie do prac 

społeczno-użytecznych) 
20 

Aktywizacja społeczna – prowadzenie rozmów dotyczących uczestnictwa 

w Środowiskowym Domu Samopomocy 
34 

Współpraca z rodzinami w zakresie objęcia wsparciem przez asystenta 

rodziny 
37 

Pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności 18 
Uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego 11 
Zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci 10 
Poradnictwo specjalistyczne 85 

 

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: 37 

 rodziny zobowiązane do współpracy wyrokami sądów 12 

 z ustawy „Za życiem” 2 

Rodziny, u których wystąpił problem alkoholowy 13 
Rodziny objęte nadzorem kuratora 13 
Rodziny, w których występuje niepełnosprawność 14 
Rodziny starające się o powrót dziecka do domu 4 
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7. Współfinansowanie przez Gminę pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej. 

 

Formy pieczy zastępczej 
Liczba 

dzieci 

Koszt poniesiony przez 

Gminę w zł 

Pobyt w rodzinach zastępczych 
12 40 784,16 

Pobyt w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 
4 20 739,78 

 

 

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 2021 r.  

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Kwota świadczeń 

w zł 

1. zasiłek rodzinny 672 040,25 

2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 164,42 

3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
45 266,00 

4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 48 269,80 

5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 105 066,45 

6. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 70 381,91 

7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 34 218,64 

8. dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 

zamieszkanie 
6 486,52 

9. dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd 44 923,42 

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 52 000,00 

11. świadczenie rodzicielskie 302 876,80 

12. zasiłek pielęgnacyjny 1 496 634,44 

13. świadczenie pielęgnacyjne 2 064 016,60 
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14. specjalny zasiłek opiekuńczy 40 920,00 

15. zasiłek dla opiekuna 46 920,00 

                                                                                           Łącznie:              5 048 185,25 

 

W 2021 r. świadczenia rodzinne pobierały 942 osoby. 

 

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 2021 r. z funduszu alimentacyjnego korzystało 72 rodziny (119 dzieci). Łączna kwota 

wydatków na fundusz alimentacyjny wyniosła 435 995,34 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 88 

Kwota w zł  (zaległości na koniec 2021 r.) 4 859 092,68 

Kwota w zł (odzyskane należności w 2021 r.) 198 945,67  

Liczba skierowanych do komorników sądowych wniosków 

o przyłączenie do egzekucji 
64 

Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 26 

Liczba odebranych oświadczeń majątkowych 26 

Liczba skierowanych do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy 1 

Liczba skierowanych do prokuratora wniosków o ściganie za przestępstwo 

(niealimentacja) 
74 

Liczba przekazanych informacji dłużnikom o przyznanym świadczeniu z 

fundusz alimentacyjnego  
76 

Współpraca z innymi instytucjami  w sprawach dot.  dłużników 

alimentacyjnych (Komenda Policji, Komornik, Urząd Pracy, inne gminy) 
155 

Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników 8 
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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+ w 2021 r. realizował 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Ośrodek  w 2021 r. wypłacił 22 202 świadczeń wychowawczych, w tym 1154 w ramach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Łącznie świadczenia pobierało 1268 

rodzin na 2026 dzieci.  

3) na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano 11 052 462,84 zł, w tym w 

ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 556 886,00 zł. Wydatki 

związane z obsługą programu „500+” wyniosły 93 945,93 zł. Całkowity koszt związany 

z wypłatą świadczenia wychowawczego w 2021 r. wyniósł 11 146 408,77 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 

Liczba wydanych decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych 125 
Liczba gospodarstw domowych otrzymujących dodatki mieszkaniowe 81 

Liczba wypłaconych świadczeń 722 

Kwota w zł wypłaconych dodatków mieszkaniowych 126 748,23 zł 
 

ilość wydanych decyzji w sprawie dodatków energetycznych 19 
ilość wypłaconych świadczeń 81 
Ilość gospodarstw domowych otrzymujących dodatek energetyczny 9 
kwota wypłaconych dodatków energetycznych 1 052,23 zł 
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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 2021 r. rozpatrzył 31 wniosków 

o stypendium szkolne. Wydano 31 decyzji administracyjnych przyznających prawo          

do świadczenia. Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat stypendiów na łączną kwotę            

38 225,00 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano 7 645,00 zł, z dotacji celowej 

30 580,00 zł. Ze wsparcia w formie stypendium szkolnego w 2021 r. skorzystało 28 

rodzin (56 uczniów). 

 

14. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych dla osób 

nieubezpieczonych. 
 

1) ośrodek w 2021 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 2021 r. w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydano 11 decyzji do NFZ w sprawie 

ubezpieczenia zdrowotnego. Łączny koszt zadania wyniósł 319,00 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 2021 r. w ramach prowadzonych 

postępowań wydano 131 kart dla 45 rodzin (131 osób w rodzinach). Wydatki związane 

były z obsługą KDR – wynagrodzenie pracownika (finansowane z budżetu państwa) 

i wyniosły 755,01 zł. 

 

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  

realizował Program „Dobry start” do 30 czerwca 2021 r. Koszt obsługi zadania 

(opłacenie licencji do obsługi świadczenia) wyniósł 1 111,31 zł. 
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17. Świadczenia „Za Życiem”. 

W ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono 

2 świadczenia w łącznej wysokości 8 000 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 240,00 zł.  

 

Łącznie w 2021 r. Ośrodek w ramach zadań własnych i zleconych gminie (w 

szczególności z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych) przeprowadził 

ponad 3000 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. 

 
 

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 109 429 67 538,00 

Składki na ubezpieczenie społeczne 100 1130 324 598,63 

 

 

19. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

W 2021 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych gminy związane 

z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki wyniosły: 

1000,00 zł.  

 

19. Realizacja projektów i programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

w 2021 r.: 

a) Realizacja zadania z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na 

lata 2021-2030. Środki przeznaczono na zatrudnienie. Środki pozyskane z budżetu 

państwa wyniosły: 91 208,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła: 137 992,06 zł. 

b) Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. Na realizację zadania gmina 

otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program 

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. Programem „Opieka wytchnieniowa 

– edycja 2021” objętych zostało 5 osób w tym 2 dzieci. zrealizowano 681 świadczeń 

(roboczogodzin) na kwotę 20 382,33 zł. 
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c) Program „Asystent rodziny na rok 2021”. Środki pozyskane z Funduszu Pracy 

z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa  w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”: 4 000,00 zł. 

d) Program „Wspieraj Seniora”- z powodu pandemii COVID-19 udzielono wsparcia 

3 osobom starszym. Wydatki wyniosły: 8 579,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

e) "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze 

rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim" -  projekt współfinansowany 

z EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. W projekcie w 2021 r. brało udział 78 beneficjentów 

(58 kobiet i 20 mężczyzn). Do realizacji działań zaangażowano m.in. specjalistę ds. 

wsparcia-specjalistę pracy z rodziną, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i 

asystenta rodziny. Wsparcia beneficjentom udzielali m.in. fizjoterapeuta, psycholog i 

logopeda. W ramach tego zadania otrzymano dotację w kwocie 207 539,20 zł, z czego 

w 2021 r. wydatkowano kwotę 95 799,08 zł, natomiast ze środków własnych gminy 

wydatkowano 13 268,69 zł.  

20. Inne działania Ośrodka 

a) „Czyste powietrze” - W 2021 r. ośrodek pomocy społecznej prowadził postępowania 

administracyjne związane z wystawianiem na żądanie strony zaświadczenia 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego. 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 2021 r. wydano 64 zaświadczenia.  

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 2021 r. dochody z tytułu odpłatności wnoszone przez uczestników 

wyniosły 2 669,26 zł. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa (zgodnie ze zmianą 

ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 15 
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kwietnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 803 odpłatność wnoszona była do 30.05.2021 

r.), 

c) Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014 – 2020 

Osobom zakwalifikowanym - mieszkańcom miasta wydawane były paczki 

żywnościowe zawierające m.in. przetwory warzywne, owocowe, mleczne oraz 

mięsne. Podczas 3 dostaw z Banku Żywności w Olsztynie w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

Ośrodek przekazał ponad 22 tony żywności dla 450 osób, o łącznej wartości 

106 501,54 zł. 

d) Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021 oraz gminnych programów 

osłonowych, w tym m.in. Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na lata 2021-2024, Wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 –2023 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, Programu 

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

Wykaz wszystkich realizowanych programów zawarto w pkt 23. 

e) Działalność klubów integracyjnych - będące w strukturze Ośrodka kluby integracji 

społecznej, z uwagi na panującą pandemię COVID-19 nie realizowały działań 

aktywizacyjnych i integracyjnych. 

f) Pozostałe działania o charakterze integracyjnym i aktywizacyjnym: 

 Współorganizowanie obchodów Światowego Dnia Chorego. Koszty realizowanego 

zadania w wysokości 2.369,98 zł dofinansowane były ze środków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim. 

 Nowomiejskie Dni Rodziny 2021. Nowomiejskie Dni Rodziny, obchodzone były 

w ramach XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Młodość - 

miłość - małżeństwo – rodzina”. W ramach Nowomiejskich Dni Rodziny MOPS 

zorganizował bezpłatne poradnictwo specjalistyczne z zakresu logopedii, terapii 

behawioralnej i poradnictwa psychologicznego. 
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 Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Ośrodek od wielu lat uczestniczy 

w organizowaniu wypoczynku  letniego dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. W 

2021 r. 

z wypoczynku finansowanego ze środków Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 

skorzystało 10 dzieci.  

 Współorganizacja Dnia Seniora w Nowym Mieście Lubawskim. Dnia 24 listopada 

2021 r. w Kinoteatrze Harmonia w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie 

z okazji Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów tematycznych 

poruszających aktualne problemy środowiska senioralnego oraz występu muzycznego. 

 „Biała Wstążka”. W ramach kampanii podejmowane są działania wynikające z 

Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Podczas „Otwartych drzwi” 

mieszkańcy miasta mieli możliwość otrzymania wsparcia od członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy. 

 „Akcja świąteczna z Mikołajem” Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego wspólnie 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, 

przygotował niespodziankę dla osób najstarszych i osób z niepełnosprawnościami w 

postaci paczek 

z upominkami. 

21. Uchwały realizowane przez Ośrodek w 2021 r. 

1) Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 

stycznia 2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim do prowadzenia postępowań z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Nowego Miasta Lubawskiego. 

2) Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 

grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania (tekst jednolity – obwieszczenie z dn. 18.02.2020 r.). 
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3) Uchwała Nr XLII/247/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 

stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim do wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. 

4) Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 

marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowym Mieście Lubawskim (tekst jednolity – obwieszczenie z dn. 23.10.2018 r.). 

5) Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

6) Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie. 

7) Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 

kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

na lata 2016 – 2021. 

8) Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 

czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

9) Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 

grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

10) Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu wspierania rodziny w Gminie 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2023. 

11) Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia wsparciem mieszkańców Gminy 
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Nowe Miasto Lubawskie przez Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony 

na zlecenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

12) Uchwała Nr XXIII/155/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 

lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2021-2024. 

13) Uchwała Nr XIV/161/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 

marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 

14) Uchwała Nr XXIV/162/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 

marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022. 

15) Uchwała Nr XXV/169/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 

maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

16) Uchwała Nr XXV/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 

maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie. 

17) Uchwała Nr XXIX/201/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 

listopada 2021 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. 

18) Uchwała Nr XXXI/212/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 

grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego 

na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. 
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22. Strategie i programy realizowane przez Ośrodek w 2021 r. 

 

1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2016-2021. 

2) Wieloletni Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

3) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

4) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

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

5) Program wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 

2021-2023. 

6) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2021-2022. 

7) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 

8) Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 

zadanie „Praca – zatrudnienie kobiet z rodzin romskich na stanowiskach: pomoc 

administracyjna i opiekun w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim”. 

9) Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. 

10) „Program asystent rodziny na rok 2021”. 

11) Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021. 

12) Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych 

na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

23. Realizacja budżetu 

 

Wydatki według źródeł finansowania: 

Plan 2021 r. 21 157 967,50 zł 

Wydatki 2021 r., z tego: 20 855 933,44 zł 

środki własne gminy   2 263 988,34 zł 

środki budżetu państwa i dotacje  18 591 945,10 zł 
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XXIX. PODSUMOWANIE 

 

 

Drodzy Państwo, 

 

w przedłożonym Państwu raporcie zawarte zostały dane o stanie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie za 2021 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 


