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W dniu 12 listopada 2006 r. w wyborach sa-
morządowych do Rady Powiatu w Elblą-

gu wybranych zostało 17 radnych. 
Sesja inauguracyjna odbyła się w dniu 25 li-

stopada 2006 roku, podczas której wybrany został 
Przewodniczący Rady Powiatu oraz dwóch Wi-
ceprzewodniczących. Podczas tej sesji wybrany 
został również Starosta, Wicestarosta oraz człon-
kowie Zarządu Powiatu w Elblągu. Przewodni-
czącym Rady Powiatu został Ryszard Zagalski, 
Wiceprzewodniczącymi: Genowefa Kwoczek 
i Marek Zamojcin. Starostą Elbląskim został 
wybrany Sławomir Jezierski, zaś Wicestarostą 
– Maciej Romanowski. Podczas XIII Sesji Rady 
Powiatu w dniu 18 kwietnia 2008 roku Rada 
Powiatu podjęła uchwalę w sprawie wygaśnięcia 

Rada Powiatu w Elblągu
mandatu radnej Rady Powiatu w Elblągu Geno-
wefy Kwoczek, w związku z wyborem jej na Wój-
ta Gminy Elbląg. Wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu w miejsce pani Kwoczek został wybrany 
Stanisław Słomski. 

Rada Powiatu III kadencji do chwili obecnej 
odbyła 35 sesji, w tym jedną nadzwyczajną. Se-
sja ta została zwołana w dniu 14 kwietnia 2010 
roku dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłe-
go Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, Jego małżonki oraz wszystkich 
osób, które zginęły w katastrofie lotniczej dniu 
10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Rada Powiatu 
podczas tej sesji wypracowała stanowisko, któ-
re zostało przekazane do Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas dotychczasowych sesji, do dnia 
17.09.2010 r., Rada Powiatu podjęła 321 uchwał.

Podczas II Sesji Rady Powiatu w dniu 
15 grudnia 2006 r. uchwałami Rady Powiatu po-
wołano m.in stałe Komisje Rady Powiatu: 

Komisja Rewizyjna – zajmowała się kontrolą 
działalności Zarządu Powiatu oraz jednostek 
powiatowych. Odbyła ona 24 posiedzenia.
Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Go-
spodarczego i Promocji Powiatu – zajmowała 
się sprawami gospodarki finansowej powiatu, 
w tym dochodami i wydatkami budżetowymi, 
promocją i rozwojem gospodarczym powiatu. 
Odbyła ona 50 posiedzeń. 
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, 
Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Nieru-
chomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg 
Publicznych – zajmowała się opiniowaniem 
projektów uchwał w sprawie dzierżawy i sprze-
daży mienia powiatu oraz realizacją zadań 
w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych. 
Odbyła ona 32 posiedzenia.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
– zajmowała się realizacją zdań związanych 

•

•

•

•

Rada Powiatu w Elblągu podczas sesji. Posiedzenia odbywają się 
w nowocześnie wyposażonej sali po przeprowadzeniu prac remon-
towo-adaptacyjnych poddasza budynku Starostwa Powiatowego
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z oświatą w powiecie elbląskim, profilowaniem 
kierunków kształcenia, wspieraniem i promo-
waniem kultury fizycznej. Odbyła ona 25 po-
siedzeń.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej 
– zajmowała się min. sprawami opieki zdro-
wotnej, w tym funkcjonowaniem i przekształ-
caniem Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Pasłęku, pomocą spo-
łeczną oraz walką z bezrobociem. Odbyła ona 
30 posiedzeń.
Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – zajmo-
wała się m.in. sprawami podziału środków 

•

•

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, zalesianiem gruntów, 
sprawami z zakresu rolnictwa w powiecie oraz 
stanem technicznym urządzeń melioracyjnych 
i ochroną przeciwpowodziową. Odbyła ona 30 
posiedzeń.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicz-
nego i Obronności – zajmowała się stanem 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, oceną 
stanu urządzeń przeciwpowodziowych, współ-
działaniem w sprawach z zakresu poprawy sta-
nu bezpieczeństwa w powiecie. Odbyła ona 19 
posiedzeń, w tym 7 posiedzeń wspólnie z Za-
rządem Powiatu w Elblągu.

•

W sektorze jednostek samorządu terytorial-
nego prowadzenie gospodarki finanso-

wej wymaga posiadania odpowiednich zasobów 
pieniężnych oraz racjonalnego i efektywnego 
gospodarowania. Ponieważ wydatki determi-
nują źródła ich finansowania, zatem w okresie 

funkcjonowania powiatu, najważniejszym in-
strumentem zarządzania finansami był budżet, 
uchwalany przez Radę Powiatu. Jego celem była 
realizacja zadań publicznych i społecznych oraz 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju powiatu 
elbląskiego. 

Budżet  powiatu
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Zasadniczym źródłem finansowania realizo-
wanych zadań były dochody. W strukturze do-
chodów można wyodrębnić następujące źródła 
finansowania: udział we wpływach z podatków 
stanowiący dochód budżetu powiatu (PIT, CIT), 
dotacje celowe na realizację zadań rządowych, 
własnych, a także wykonywanych na podstawie 
porozumień z administracją rządową oraz samo-
rządową, subwencje ogólne, dochody własne oraz 
środki pozyskane na realizację projektów dofi-
nansowywanych przez Unię Europejską. 

W okresie III kadencji wykonanie dochodów 
powiatu, ich struktura oraz dynamika ulegały 
istotnym zmianom, przede wszystkim zaś nastą-
pił znaczny wzrost subwencji, która w strukturze 
wyraźnie dominuje. Według struktury źródeł fi-
nansowania realizowanych zadań, głównym źró-
dłem była subwencja ogólna przyznawana przez 
Ministerstwo Finansów – powyżej 50%, dotacje 
w 18%, pozostałe 32%. Dynamika w roku 2008 
kształtowała się na poziomie 9,5% (w stosunku 
do 2007), analogicznie w następnych latach 25% 
i 17,9%. Natomiast wystąpiło istotne zmniejsze-
nie dotacji celowych w roku 2007 (w porównaniu 
do 2006), w wyniku przekazania Powiatowego 
Urzędu Pracy do prowadzenia przez Miasto El-
bląg. Jednocześnie istotnie budżet zasiliły dotacje 
przyznane na realizację zadań własnych, w tym 
na wykonanie modernizacji dróg w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 8691 tys. zł, z czego Wojewoda W-M 
5253 tys. zł, gminy 3438 tys. zł. Nastąpiło po-
nadto zmniejszenie wpływów generowanych 

z podatku PIT oraz CIT głównie w związku 
z kryzysem gospodarczym. 

Wystąpiły również zmiany w wielkości do-
chodów pozyskanych z funduszy unijnych. 
W roku 2006 Powiat otrzymywał dotacje z EFS 
na stypendia dla uczniów i studentów (854 tys. zł) 
oraz na realizację projektu pn. „Kobiety na topie” 
w ramach programu „Łagodzenie skutków bez-
robocia” 1263 tys. zł. Kolejne projekty Powiat re-
alizował w latach 2007–2010 i pozyskał środki 
z funduszy unijnych na łączną kwotę 15 192 tys. 
zł, w tym na realizację inwestycji 10 670 tys. zł. 

Ważnym uzupełnieniem dochodów były 
przychody, które miały ewidentny wpływ na 
osiągnięcie wielu efektów inwestycyjnych. Za po-
średnictwem Banku Ochrony środowiska Powiat 
zaciągnął preferencyjne niskooprocentowane kre-
dyty w bankach europejskich, w tym w 2009 roku 
2295 tys. zł oraz w 2010 r. 986 tys. zł, na łączną 
kwotę 3281 tys. zł. Nadto Powiat wyemitował 
obligacje, z czego w roku 2007 na kwotę 4000 
tys. zł i w 2009 na kwotę 2100 tys. zł. Po zwięk-
szeniu zadłużenia do kwoty 16 594 tys. zł, wskaź-
nik tego zadłużenia wynosi 30,2% (dopuszczalne 
60%), zaś spłata zadłużenia nie przekracza 3,5% 
(dopuszczalne 15%).

Wydatki związane z realizacją zadań, zgod-
nie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, 
są ponoszone na realizację zadań publicznych 
o charakterze ponadgminnym, na zadania z za-
kresu powiatowych służb i inspekcji oraz według 
innych ustaw określających zadania dla poszcze-
gólnych jednostek. 

W ujęciu liczbowym wykonane dochody przedstawiają się następująco:
Lp. Źródła finansowania (w tys. zł) 2006 2007 2008 2009 2010

1. Udział w podatku (PIT 10,25% oraz CIT 1,40 %) 3 069 3 869 4 494 4 149 4 118
2. Dotacje na zadania rządowe 3 604 1 271 1 550 1 779 1 473
3. Dotacje na zadania własne 3 136 3 114 3 128 5 128 4 842
4. Dotacje na podst. porozumień 3 210 1 796 2 743 3 202 2 656
5. Subwencje 16 726 19 894 20 335 23 519 26 789
6. Dochody własne 6 139 6  006 6 078 6 628 7 017
7. Środki unijne 2 069 917 308 3 910 10 057

Razem 37 953 36 867 38 636 48 315 56 952
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Dla porównania wydatków w poszczególnych 
latach, przedstawiono również ich wykonanie 
w roku 2006, łącznie z wydatkami Powiatowego 
Urzędu Pracy. Natomiast od 2007 roku Powiat El-
bląski przekazał tę jednostkę do prowadzenia Pre-
zydentowi Miasta Elbląg, świadczy o tym zmniej-
szenie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków 
pozostałych, także zwiększenie udzielanych dotacji. 
Jak z zestawienia wynika, w latach 2007–2010 prze-
ważały wydatki bieżące, zaś ich najwyższy udział 
przypada na wynagrodzenia, wypłacone wraz z po-
chodnymi łącznie w kwocie 74 735 tys. zł, co sta-
nowi 42% wydatków ogółem oraz 54% wydatków 
bieżących (bez remontów oraz inwestycji). Anali-
za wynagrodzeń wskazuje na coroczny ich wzrost: 
w roku 2008 w stosunku do 2007 – 9,5%, w roku 
2009 w stosunku do 2008 – 15,7%, w roku 2010 
w stosunku do 2009 – 5,7%. 

Z budżetu były udzielane dotacje innym sa-
morządom: na utrzymanie Powiatowego Urzędu 
Pracy, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinach zastępczych, na 
zadania dotyczące poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego oraz stowarzyszeniom na realiza-
cję zadań powiatowych z zakresu oświaty, kultury, 
sportu i turystyki – w latach 2007–2010 łącznie 
7329 tys. zł. W okresie III kadencji na obsługę 
długu przeznaczono 3660 tys. zł, co stanowi 2,02% 
poniesionych wydatków. W ramach wydatków bie-
żących były prowadzone remonty, na które w okre-
sie III kadencji przeznaczono kwotę 20 952 tys. zł, 
z czego na remonty dróg 14 687 tys. zł. 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w budże-
cie powiatu stanowią średnio 12,3%. W latach 
2007 – 2010 na inwestycje przeznaczono kwotę 
22 134 tys. zł, w tym na drogowe 17 824 tys. zł. 

Wykaz wydatków poniesionych w latach 2006–2010 w ujęciu liczbowym
Lp. Wyszczególnienie (w tys. zł) 2006 2007 2008 2009 2010

1. Wynagrodzenia i pochodne 17 077 15 903 17 412 20 139 21 281
2. Dotacje udzielone 764 1 494 1 812 1 989 2 034
3. Obsługa długu 596 650 765 1 005 1 238
4. Remonty 2 245 3 041 2 385 8 949 6 577
5. Pozostałe wydatki 14 425 11 449 11 783 11592 16 844
6. Wydatki majątkowe 3 505 1 115 2 025 7195 11 799

Razem 38 612 33 654 36 182 50 869 59 773
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Lp Rok Opis zadania Wartość
zadania Długość Źródło

dofinansowania

1 2006 Budowa mostu, droga powiatowa nr 2213N ul. Szkol-
na w Tolkmicku 415 249,82 –

rządowy program 
usuwania skut-
ków powodzi

2 2007 Przebudowa mostu, droga powiatowa 1108N Bielnik 
Pierwszy–ul. Radomska Elbląg 145 776,70 – śr. własne powiatu

3 2008 Remont przepustu, droga powiatowa 1175N Plajny 60 000,00 – śr. własne powiatu

4 2009 Remont drogi powiatowej nr 1103N, odcinek Wikro-
wo–Jegłownik 206 514,95 0,35 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

5 2009 Remont drogi powiatowej nr 1108N, odcinek Bielnik 
Pierwszy–Elbląg 1 283 764,88 2,1 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

6 2009 Remont drogi powiatowej nr 1132N, odcinek Na-
brzeże–Łęcze 1 382 537,35 2,9 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

7 2009 Remont drogi powiatowej nr 1132N, odcinek Ogrod-
niki–Milejewo 1 252 072,87 2,1 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

8 2009 Remont drogi powiatowej nr 1173N, odcinek Sałko-
wice–Surowe 2 168 580,29 3,6 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

Szczególnie wysokie nakłady na inwestycje 
(w porównaniu do lat ubiegłych), poniesiono 
w roku 2009 i 2010, na skutek podejmowania 
starań o pozyskanie środków z budżetu państwa, 
z budżetów innych samorządów oraz w ramach 
programów realizowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Ważnym źródłem finansowania wy-
datków majątkowych były nadwyżki finansowe 
pochodzące z kredytów oraz emisji obligacji. 
Rada Powiatu posiadała wolne środki na wnie-

sienie udziału własnego przy absorpcji środków 
z Unii Europejskiej, co niewątpliwie zwiększy-
ło możliwości inwestycyjne Powiatu, a tym sa-
mym potwierdza fakt, że istotnym elementem 
niezależności i samodzielności Powiatu jest 
jego samodzielność finansowa. Niezwykłą wagę 
i znaczenie niezależności oraz samodzielności 
finansowej samorządu terytorialnego podkre-
ślono również w Europejskiej Karcie Samorzą-
du Terytorialnego. 

Ważniejsze
remonty i inwestycje drogowe 
w latach 2006–2010
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1 2

3 4

9 2009 Budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni 
Buczyniec 1 734 916,40 –

RPO Warmia 
i Mazury 
2007–2013

10
2009/
2010

Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N, odcinek Ka-
zimierzowo–Wikrowo

6 246 340,30
1,9 km RPO Warmia 

i Mazury  
2007–201311 Remont drogi powiatowej nr 1173N, odcinek Grono-

wo Elbląskie–Stare Dolno 11,781 km

12 2010 Myślęcin – remont drogi powiatowej nr 1142N 100 000,00 1 km śr. własne powiatu

13 2010 Remont drogi powiatowej nr 1132N i nr 1136N, od-
cinek Łęcze–Ogrodniki i Łęcze 2 156 700,00 5,656 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

14 2010 Remont drogi powiatowej nr 1101N, odcinek Nowa-
kowo–Bielnik Drugi 2 501 295,00 5,292 km

Narodowy Prog. 
Przebudowy 
Dróg Lokalnych

15 2010 Remont drogi powiatowej nr 1100N, msc. Nowakowo 989 921,00 0,835 km
rządowy program 
usuwania skut-
ków powodzi

16 2010 Przebudowa mostu w Brudzędach, droga powiatowa 
nr 1103N 455 955,00 – rez. Ministerstwa 

Infrastruktury

17 2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1145N, odcinek 
Milejewo–Majewo 4 062 865,00 2,657 km

RPO Warmia 
i Mazury 
2007–2013

18 2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N, odcinek  
Powodowo–Wysoka 5 132 456,00 2,2 km

RPO Warmia 
i Mazury  
2007–2013

Ogółem 30 294 945,56 42,371 km
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5 6

7

1. Przebudowa drogi Powodowo–Wysoka
2. Wyremontowana droga Milejewo–Ogrodniki
3. Wyremontowany odcinek drogi Sałkowice–Surowe
4. Budowa drogi w miejscowości Bielnik I
5.  Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi w Łęczu
6. Baza turystyczno-biwakowa w Buczyńcu
7. Uroczyste otwarcie bazy turystycznej w Buczyńcu 

Edukacja
W latach 2006–2010 powiat elbląski był 

organem prowadzącym dla 6 placówek 
oświatowych, tj.

Zespołu Szkół w Pasłęku,
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku,
Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku,
Zespołu Szkół w Gronowie Górnym,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pa-
słęku,
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku Wielkim.
W analizowanym okresie nie wystąpiły istot-

ne zmiany organizacyjne funkcjonowania placó-
wek. Nastąpiła natomiast znaczna poprawa jako-

1.
2.

3.
4.
5.

6.

ści bazy dydaktycznej. Dostosowywano kierunki 
kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy 
i oczekiwań uczniów. Kadra pedagogiczna pod-
nosiła swoje kwalifikacje. 

Ogółem samorząd powiatowy w latach 2006–
2010 zainwestował w bazę dydaktyczną około 
9,7 mln zł z tego 6,0 mln zł stanowiły środki 
własne powiatu, a 3,7 mln zł środki zewnętrzne. 
Większe inwestycje to:

budowa kompleksu boisk sportowych przy 
Zespole Szkół w Pasłęku – oddany do użytku 
w 2006 r. za kwotę około 3,5 mln zł,
budowa boiska „Orlik 2010” wraz z moderni-
zacją boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłę-

•

•
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ku – oddane do użytku w 2009 r. za kwotę 
1,47 mln zł,
remont ciągów komunikacyjnych i auli-sto-
łówki szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych i Technicznych w Pasłęku za kwotę 
0,41 mln zł,
remont i modernizacja Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Kamionku Wielkim za 
kwotę 1,6 mln zł,
remont i adaptacja budynku gospodarczego 
z przeznaczeniem na klasopracownie w Ze-
spole Szkół w Gronowie Górnym za kwotę 
blisko 0,9 mln zł,

Dokonano także remontu bieżącego 20 sal 
lekcyjnych i utworzono 8 nowych pracowni oraz 
zakupiono pomoce do nauki za kwotę blisko 0,8 
mln zł. Obecny stan bazy dydaktycznej uznaje się 
jako dobry i bardzo dobry. 

Trudne warunki do pracy psychopedagogicz-
nej posiada nadal Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, która funkcjonuje w pomieszczeniach 
wynajmowanych od Urzędu Miasta w Pasłęku. 

Na środki zewnętrzne w kwocie 3,7 mln zł 
złożyły się m.in. środki pozyskane w ramach re-
zerwy 0,6% subwencji oświatowej z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej (1,5 mln zł), Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (0,2 mln zł), 
Urzędu Marszałkowskiego (0,4 mln zł), Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki i Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (1,4 mln zł).

Doposażenie klasopracowni realizowane było 
głównie ze środków bieżących, będących w dys-
pozycji placówek oświatowych oraz ze środków 

•

•

•

pozyskanych na realizację projektów z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych progra-
mów.

Aktualnie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego realizowane jest zadanie „Moder-
nizacja Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznacze-
niem na uruchomienie kształcenia w zawodzie 
technik hotelarstwa” (ogólna wartość zadania 
1 146 570 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 
powiatu 269 490 zł). Kontynuowana jest budo-
wa szatni przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku (wartość zadania około 
400 tys. zł). 

Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Pasłęku

Wyremontowane pomieszczenia dydaktyczne w Zespole Szkół 
w Pasłęku

Trwa także budowa budynku gospodarczego 
przy Zespole Szkół w Gronowie Górnym (war-
tość zadania 116 tys. zł) oraz prace organizacyjne 
związane z adaptacją pomieszczeń w internacie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie 
Schroniska Młodzieżowego.

Poprawiło się bezpieczeństwo uczniów w pla-
cówkach oświatowych, w tym m.in. poprzez mo-
nitoring wizyjny wprowadzony w największych 
szkołach. W 2009 r. monitoring wizyjny zainsta-
lowano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym w Kamionku Wielkim.

W analizowanym okresie liczba uczniów 
w placówkach oświatowych powiatu zmniejszyła 
się z 1785 w roku szkolnym 2006/2007 do 1431 
w roku szkolnym 2009/2010 i 1380 w roku szkol-
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nym 2010/2011. Spadek liczy uczniów w pla-
cówkach oświatowych dotyczy szkół wszystkich 
typów, począwszy od szkół podstawowych i gim-
nazjów i wynika z utrzymującego niżu demogra-
ficznego.

Mimo spadku liczby uczniów systematycznie 
wzrastała subwencja oświatowa. Porównawczo 
w 2006 r. wynosiła 10 680 524 zł, gdy w 2010 r. 
13 905 948 zł.

W analizowanym okresie poprawiły się 
znacznie kwalifikacje nauczycieli. W 2006 r. na 
ogólną ilość 162 nauczycieli (etaty przeliczenio-
we) 39,3% stanowili nauczyciele dyplomowani. 

W 2010 r. nauczyciele dyplomowani stanowią 
44,6% ogólnej liczy nauczycieli zatrudnionych 
placówkach oświatowych. 

W okresie 2006–2010 wprowadzono do 
szkół nowe kierunki kształcenia, dostosowując je 

do potrzeb rynku pracy i oczekiwań młodzieży 
przy uwzględnieniu bazy dydaktycznej i możli-
wości pozyskania kadry pedagogicznej do reali-
zacji nowych programów nauczania.

Szczególnie dotyczy to Zespołu Szkół w Gro-
nowie Górnym, gdzie od 1 września 2008 r. uru-
chomiono Liceum Plastyczne (jedyna tego typu 
szkoła w rejonie elbląskim). Aktualnie w tym Ze-
spole od roku szkolnego 2010/2011 realizowane 
jest kształcenie tylko w tym jednym zawodzie. Po-
nadto, z dniem 1 września 2008 r., uruchomiono 
w Zespole Szkół w Pasłęku w Technikum nowy 
zawód – technik logistyk. Dodatkowo w Zespole 
Szkół w Pasłęku i Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku, w klasach licealnych, 
wprowadzono nowe nachylenia i tak w Zespo-
le Szkół w Pasłęku nachylenie bezpieczeństwo 

publiczne i sportowe, a w Zespole Szkół Ekono-
micznych i Technicznych w Pasłęku nachylenie 
obronne i pedagogiczne.

W celu właściwej realizacji programów na-
uczania w LO związanych z rozszerzonym 
kształceniem Zespół Szkół w Pasłęku opracował 
wspólnie z Komendą Miejską Policji program re-
alizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa publicz-
nego. Ponadto w celu podniesienia kształcenia na 
wyższy poziom dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku 
w dniu 01.10.2010 r. podpisał umowę z Politech-
niką Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej 

Sanitariaty po remoncie w Zespole Szkół w Pasłęku

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku

Otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik” przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
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i Matematyki Stosowanej na realizację ćwiczeń 
i udziału młodzieży Zespołu na wykładach na tej 
uczelni oraz realizacji wykładów otwartych w Ze-
spole przez pracowników naukowych Wydziału.

Natomiast Dyrektor Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu 
uatrakcyjnienia kształcenia w „klasie mundu-
rowej” i umożliwienia absolwentom LO pracy 
w służbach mundurowych w dniu 9 marca 2009 r. 
podpisał porozumienie z dowódcą 9 Brygady 
Kawalerii Pancernej w Braniewie obejmujące 
wzajemną współpracę i realizację innowacji pe-
dagogicznej. Dodatkowo w celu merytorycznego 
wsparcia w opracowaniu programu prowadze-
nia zajęć w klasie LO o nachyleniu pedagogicz-
nym, psychologii i informatyki podpisał w dniu 
25 czerwca 2009 r. porozumienie o współpracy 

z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w El-
blągu.

Podobnie Zespół Szkół w Gronowie Gór-
nym w celu zabezpieczenia wysokiego poziomu 
kształcenia artystycznego w dniu 19 marca 2008 r. 
podpisał umowę patronacką z Centrum Sztuki 
Galeria El. Uczniowie mają bezpłatny wstęp na 
wszystkie wystawy organizowane przez patro-
na. W ramach rozwoju i zapewnienia uczniom 
różnorodnych form edukacji artystycznej szkoła 
podpisała także porozumienie z Muzeum Arche-
ologiczno-Historycznym w Elblągu. Dodatkowo 
szkoła ściśle współpracuje z Centrum Spotkań 
Europejskich Światowid w Elblągu, gdzie ta 
współpraca owocuje organizacją wspólnych wy-
staw i imprez artystycznych.

W celu wspierania edukacji uzdolnionej mło-
dzieży szkół ponadgimnazjanych zamieszkałej 
na terenie Powiatu Elbląskiego, zgodnie uchwałą 
Rady Powiatu w Elblągu z 2005 r., Starosta El-
bląski przyznaje uczniom stypendia. W okresie 
lat 2006–2010 Starosta Elbląski przyznał łącznie 
172 takie stypendia na łączną kwotę 81 350 zł. 
Były to stypendia za osiągnięcia w nauce, osią-
gnięcia sportowe i artystyczne.

Zwraca uwagę fakt wzrastającej corocznie 
liczby uczniów kwalifikujących się do ubiegania 
o stypendia Starosty Elbląskiego, co świadczy 
o coraz lepszych osiąganych wynikach w na-
uce i sukcesach sportowych oraz artystycznych 
uczniów naszych szkół. 

Pozytywny wpływ na wyniki nauczania 
miała realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz 
zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe 
w ramach projektów z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki dofinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeste-
śmy jednym z bardziej aktywnych samorządów 
w zabieganiu o środki z tego Programu Ope-
racyjnego. W latach 2008–2010 dofinansowa-
nie uzyskało 17 projektów na łączną wartość 
1 750 207,30 zł. Dofinansowanie z budżetu 
powiatu wyniosło 140 809,30 zł. W liczbie tej 
8 projektów zostało zrealizowanych w Zespole  

Wręczenie stypendiów Starosty Elbląskiego podczas sesji 
Rady Powiatu

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
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Szkół w Pasłęku, 5 projektów w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, 
2 w Zespole Szkół w Gronowie Górnym i 1 
w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku. Je-
den projekt z Zespołu Szkół w Pasłęku jest 
w trakcie realizacji, a dwa kolejne oczekują na 
ocenę merytoryczną. 

Od 2008 r. powiat elbląski realizuje tak-
że, jako jeden z 14 partnerskich regionów, pro-
jekt „Wide Minds” (WiMi). Całkowita wartość 
projektu wynosi 776 333 euro, z czego 450 000 
euro finansowane jest przez Unię Europejską 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie 
– Comenius”. W efekcie przystąpienia powiatu 
do tego projektu, do jego realizacji włączyły się 
następujące placówki:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ka-
mionku Wielkim – realizuje projekt „CURA” 
z udziałem młodzieży z Niemiec, Francji, 

•

Włoch, Irlandii, Danii, Walii i Polski; wartość 
projektu 25 000 Euro.
Zespół Szkół w Pasłęku – realizuje projekt 
„Sharing Our Space” z udziałem młodzieży 
z Włoch, Hiszpanii, Finlandii,, Irlandii i Pol-
ski; wartość projektu – 12 000 Euro.
Zespół Szkół w Gronowie Górnym – przy-
stąpił do realizacji projektu „European Energy 
Ambassadors”; dofinansowanie w wysokości 
20 000 Euro uzyskała szkoła w wyniku mię-
dzynarodowej konferencji sieci „WiMi” w paź-
dzierniku 2009 r., w Hiszpanii, z udziałem 
nauczycieli ZS w Gronowie Górnym, ZSEiT 
w Pasłęku i koordynatora Starostwa. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania 
i uczenia się. W dużym stopniu zależą od zdol-
ności i aspiracji uczniów, ale także od klimatu 
nauki, bazy dydaktycznej oraz kadry pedagogicz-
nej, która poprzez swoje zaangażowanie i talent 
dydaktyczny potrafi często ukierunkować zain-
teresowania młodzieży, a często zainspirować do 
aktywnej działalności naukowej na całe dorosłe 
życie. Potwierdzeniem efektywności tej pracy są 
osiągane przez uczniów wyniki egzaminów ma-
turalnych i egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe. 

W ostatnich dwu latach osiągane wyniki 
z egzaminu maturalnego są lepsze od średniej 
wojewódzkiej, a za rok szkolny 2008/2009 dodat-
kowo lepsze od średniej krajowej. W roku szkol-

•

•

Wyremontowane pomieszczenia dydaktyczne w Zespole Szkół
w Gronowie Górnym

Budynek gospodarczy po adaptacji na pracownie artystyczne

Laureaci stypendium Starosty Elbląskiego z Zespołu Szkół 
w Pasłęku – marzec 2010 r.
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nym 2008/2009 zdawalność egzaminu matural-
nego w powiecie elbląskim wyniosła 82% (trzecie 
miejsce w województwie warmińsko-mazur-
skim), przy średniej wojewódzkiej 79% i średniej 
krajowej 81%. W roku szkolnym 2009/2010 zda-
walność egzaminu maturalnego w powiecie el-
bląskim wyniosła 80%, przy średniej wojewódz-
kiej 79% i średniej krajowej 81%.

W przypadku egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe wskaźniki są jeszcze ko-
rzystniejsze. W roku szkolnym 2008/2009 dy-
plomy w technikach otrzymało 74% uczniów, gdy 
w województwie warmińsko-mazurskim 55,7%, 
a w kraju 56,3%. W roku szkolnym 2009/2010 
dyplomy w technikach otrzymało 72% uczniów 
(trzecie miejsce w województwie), przy wskaź-
niku wojewódzkim 59%. W przypadku egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
w zasadniczych szkołach zawodowych dyplomy 
w roku szkolnym 2008/2009 otrzymało w powie-
cie elbląskim 93,3% uczniów, gdy w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 83,6% uczniów. Na-
tomiast w roku szkolnym 2009/2010 dyplomy 
w powiecie elbląskim otrzymało 95% uczniów 
(pierwsze miejsce w województwie), przy śred-
niej wojewódzkiej 78%.

 Praca dydaktyczno-wychowawcza pracowni-
ków oświaty owocuje z roku na rok zwiększonym 
uczestnictwem uczniów w różnego rodzaju kon-
kursach i olimpiadach szczebla lokalnego, woje-
wódzkiego i centralnego. Uczestnictwo w konkur-

sach i olimpiadach przekłada się na indywidualny 
rozwój, przynosi wymierne efekty w postaci in-
deksów na wybrane kierunki studiów, podnosi 
efektywność kształcenia. 

Potwierdzeniem osiągnięć uczniów jest zaję-
cie 5 miejsca przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku w województwie war-
mińsko-mazurskim w rankingu szkół ponadgim-
nazjalnych 2009 r. ogłoszonym przez Rzeczpo-
spolitą. Podstawą rankingu były sukcesy uczniów 
w ogólnopolskich konkursach wiedzy.

Młodzież naszych szkół bierze także udział 
w wielu przedsięwzięciach o charakterze spor-
towym i osiąga sukcesy. Poza satysfakcją ze 
zdobytych laurów osiągnięcia uczestników sta-
nowią ważny aspekt wychowawczy w pracy na-
uczycieli i wychowawców. Udział w zawodach 
sportowych uczy zdrowej rywalizacji i dążenia 
do osiągania celów. 

Kompleks boisk sportowych „Orlik” przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Promocja powiatu, 
kultura, sport, turystyka
Strategia Trwałego Zrównoważonego Rozwo-

ju Społeczno-Gospodarczego Powiatu El-
bląskiego z 2000 roku była pierwszym dokumen-

tem planistycznym opracowanym samodzielnie 
przez pracowników Starostwa Powiatowego 
w Elblągu Metodą Aktywnego Planowania Stra-
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tegii (MAPS). Z uwagi na nowe uwarunkowa-
nia (przystąpienie Polski do Unii Europejskiej) 
dokument w 2007 roku został zmodyfikowany. 
Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego określa 
kierunki rozwoju i zadania do 2015 roku. Wypra-
cowane kierunki rozwoju powiatu to: rolnictwo 
i ochrona środowiska, rozwój małych i średnich 
firm, turystyka i agroturystyka, infrastruktura 
techniczna i infrastruktura społeczna.

Opracowany został Wieloletni Plan Inwesty-
cyjny na wartość 17 mln 810 tys. zł. Podczas ko-
lejnych sesji Rady Powiatu przyjęto: uchwałę Nr 
IX/92/2007 z dnia 28 września 2007 roku w spra-

wie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Elblą-
skiego na lata 2007–2015, a także uchwałę Nr 
IX/93/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Powiatu Elbląskiego na lata 2007–2013. Doku-
ment końcowy strategii i WPI opracowane siła-
mi własnymi Starostwa Powiatowego stanowią 
podstawę wniosków aplikacyjnych do projektów 
powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Przygotowano także Program rozwoju tu-
rystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Poje-
zierza Iławskiego na lata 2007–2013. Wartość 
projektów programu wyniosła 728 mln 357 tys. 
złotych. Dokumentu końcowego Programu roz-
woju turystyki przekazano Związkowi Gmin 
Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego w Ostródzie 12 grudnia 2006 roku. 
Program znalazł uznanie Zarządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, akceptację eksperta 
i Komisji Europejskiej oraz uzyskał finansowanie 
w programach na latach 2007–2013 jako projekt 
kluczowy w: RPO Warmia i Mazury, rewitaliza-
cja Kanału Elbląskiego w PO Innowacyjna Go-
spodarka, obszary wiejskie w PROW.

Uchwałą Nr XIV/37/08 Rady Powiatu w El-
blągu z dnia 27 czerwca 2008 roku powiat el-
bląski przystąpił do projektu pn. „Zintegrowany 
system promocji turystycznej obszaru Kanału 
Elbląskiego” w ramach zintegrowanego projektu 
rozwoju lokalnego pt. Program Rozwoju Tury-
styki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego” finansowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazu-
ry na lata 2007–2013 Priorytetu II. Turystyka, 
Działania 2.2. Wzrost potencjału turystycznego. 
Wartość projektu wynosi 3 300 000 zł, w tym do-
tacja z EFRR 2 657 772 zł (80,5%), wkład wła-
sny partnerów 642 228 zł, z tego powiat elbląski 
– 191 178 zł Umowa o partnerskiej współpracy 
w sprawie realizacji projektu „Zintegrowany sys-
tem promocji turystycznej obszaru Kanału Elblą-
skiego” została zawarta w dniu 22 lipca 2008 r. 
w Olsztynie. 

Efektami realizacji projektu są m.in.: logo 
i layout Krainy Kanału Elbląskiego, konferen-
cję 4–5 maja 2009 r. w Elblągu, 15–16 czerwca 
2010 r. w Ostródzie, wizyta studyjna dzienni-
karzy w powiecie elbląskim 20 września 2009 r. 
i 28 września 2010 r., Festiwal Krainy Kanału 

Projekt „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”

Zajęcia sportowe w ramach powiatowej „Gimnazjady”.
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Elbląskiego (konkurs fotograficzny, rajd gwiaź-
dzisty, biesiada) 26 września 2009 roku w Pa-
słęku oraz 28 września 2010 roku w Buczyńcu 

i Ostródzie, promocja i przekazanie makiety po-
chylni Oleśnica 10 grudnia 2009 roku w Elblągu, 
film i prezentacja „Kraina Kanału Elbląskiego na 
okrągło”, promocja medialna: artykuły w prasie 
branżowej, stronach www, wkładka w Rzeczpo-
spolitej, gadżety promocyjne, stoisko wystawien-
nicze, udział w targach turystycznych:

ITB Berlin – 11–15 marca 2009 roku i 10–14 
marca 2010 roku
TUR Göteborg – 19–22 marca 2009 roku
Gdańskie Targi Turystyczne 17–19 kwietnia 
2009 roku i 7–9 maja 2010 roku
TOURSALON 2009 Poznań – 21–24 paź-
dziernika 2009 roku

Na przełomie 2009 i 2010 roku została wyda-
na mapa turystyczna „Powiat elbląski – atrakcje tu-
rystyczne”. Koszt wydawnictwa wyniósł 10 tys. zł 
i w całości został pokryty z budżetu powiatu.

Powiat elbląski jest również partnerem w pro-
jekcie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Wartość 
projektu wynosi 735 958 zł dotacji w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich, 2004–2006”; Działa-
nie 2.7. „Pilotażowy Program LEADER+”. 

Powiat elbląski jest partnerem w projek-
cie „Znakowanie turystyczne regionu Warmii 

•

•
•

•

i Mazur” realizowane go w ramach RPO Warmia 
i Mazury na lata 2007–2013. Uczestniczą w nim 
również pozostałe powiaty ziemskie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Liderem projektu jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Projekt ma na celu ukierunkowanie 
ruchu turystycznego na wskazane i promowane 
zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie re-
gionu Warmii i Mazur poprzez system informa-
cji wizualnej. System będzie stworzony poprzez 
wykonanie i umiejscowienie drogowych znaków 
turystycznych do oznakowania atrakcji turystycz-
nych na terenie całego województwa oraz wyko-
nanie i umiejscowienie wielkogabarytowych tablic 
informacyjnych. Ogólna wartość projektu wynosi 

1 795 620,00 zł, z czego wkład własny powiatu el-
bląskiego – 12 964,00 zł. 

Informacyjne znaki drogowe wskazywać 
będą konkretne atrakcje turystyczne, natomiast 
wielkogabarytowe tablice informacyjne opisywać 
będą ciekawe obszary i znajdujące się tam lokalne 
zasoby turystyczne. Informacja będzie przetłu-
maczona na język angielski, niemiecki i rosyjski.

Przez cały czas systematycznie wydawany 
jest bogato ilustrowany kwartalnik „Biuletyn in-
formacyjny Starostwa Powiatowego”, w którym 
prezentowana jest działalność Starostwa oraz 
jednostek organizacyjnych powiatu. Odświeżo-
na została także strona internetowa Starostwa, 
na której zamieszczane są na bieżąco informacje 
o wydarzeniach w powiecie.

Prezentacja makiety pochylni Oleśnica

Zajęcia sportowe w ramach „Pucharu ferii zimowych”
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Każdego roku Zarząd Powiatu w Elblągu 
przyznaje nagrody Starosty Elbląskiego za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także 
nagrody za osiągnięcia sportowe. W latach 2007–
2010 przyznano 23 nagrody dla działaczy kultu-
ry na łączną kwotę 30 598 zł, zaś za osiągnięcia 
w sporcie przyznano 24 nagrody na łączną kwotę 
39 150 zł.

W ramach wspierania organizacji pozarządo-
wych w latach budżetowych 2007–2010 Zarząd 

Powiatu w Elblągu zawarł z organizacjami poza-
rządowymi łącznie 104 umowy na dofinansowa-
nie realizacji zadań na kwotę 439 580 zł, w tym 
w zakresie kultury 134 880 zł, sportu – 278 600 zł, 
oświaty 19 500 zł i turystyki – 6600 zł.

Dożynki powiatowe w Pasłęku – wrzesień 2009 r.

Jesienne biegi przełajowe dla uczniów szkół z terenu powiatu 
elbląskiego

rok 2007

W październiku 5 osób z powiatu elbląskiego 
uczestniczyło w międzynarodowej konfe-

rencji dla nauczycieli pn. „Sharing Similarities – Re-
specting Differences” (Dzielimy się podobieństwami 
– Szanujemy różnice), która odbyła się w Dublinie 
(Irlandia). Koszt uczestnictwa wyniósł 4500 EUR 
i został w całości pokryty ze środków programu UE 
„Uczenie się przez całe życie – Comenius”.

W listopadzie 45 uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z powiatu elbląskiego uczestniczyło 
w wyjeździe do powiatu Steinburg (Niemcy) 
w ramach realizacji projektu pn. „Nasza mała 
ojczyzna”. Koszt wyjazdu wyniósł 9800 zł, 
z czego pozyskano dotację w wysokości 7300 
zł z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży.

Kalendarium współpracy 
międzynarodowej
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rok 2008

W kwietniu kontynuowany był projekt „Na-
sza mała ojczyzna”. Tym razem powiat 

elbląski gościł 30 uczniów z Niemiec. Koszt re-
alizacji projektu wyniósł 10 600 zł, z czego po-
zyskano dotację w wysokości 4500 zł z fundacji 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

W listopadzie Starostwo Powiatowe w Elblą-
gu było organizatorem międzynarodowej konfe-
rencji dla nauczycieli pn. „Ludzkie oblicze cyfro-
wej edukacji”. Wzięło w niej udział 80 osób z 14 
krajów Unii Europejskiej. Koszt zorganizowania 
konferencji wyniósł 52 000 EUR i został w cało-
ści pokryty ze środków programu UE „Uczenie 
się przez całe życie – Comenius”.

Konferencja w Elblągu zapoczątkowała re-
alizację sieciowego programu pn. „Wide Minds” 
(WiMi), w którym uczestniczą regiony z 14 krajów 
UE, w tym powiat elbląski. Łączna wartość pro-
jektu realizowanego w latach 2008–2011 wynosi 
776 333 EUR, z czego dotacja UE – 450 000 EUR. 
Wkładem własnym powiatu jest wartość czasu po-
święconego przez pracownika Starostwa Powiato-
wego w Elblągu na obsługę realizacji projektu.

Łącznie w latach 2008–2010, w ramach sieci 
współpracy WiMi, 7 szkół z powiatu elbląskie-
go pozyskało dodatkowo na realizację swoich 
projektów międzynarodowej współpracy granty 
o wartości ok. 160 000 EUR.

rok 2009

W czerwcu i wrześniu odbyły się spo-
tkania samorządowców w powiecie 

elbląskim i w powiecie Steinburg w ramach 
realizacji projektu pn. „Powielajmy to, co do-
bre – naprawiajmy to, co złe”. W projekcie 
uczestniczyło po 30 osób ze strony polskiej 
i niemieckiej. Wsparcie ze środków „Fun-
duszu Małych Grantów Transgranicznych 
i Międzyregionalnych” dofinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2004–2009 wyniosło 28 942 EUR, co stanowi 
85% ogólnej wartości projektu.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie Comeniusa Zespołu Szkół 
w Pasłęku podczas wizyty w Starostwie Powiatowym

Wizyta studyjna w elektrowni atomowej w ramach projektu 
„Powielajmy to, co dobre – naprawiajmy to, co złe”

Wymiana uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatów 
elbląskiego i Steinburg
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W październiku 3 osoby z powiatu elblą-
skiego uczestniczyły w międzynarodowej kon-
ferencji dla nauczycieli pn. „Speaking your 
mind” (Wypowiedz się), która została zorga-

nizowana w Murcji (Hiszpania) w ramach pro-
jektu WiMi. Koszt uczestnictwa wyniósł 3700 
EUR i został w całości pokryty ze środków 
programu UE „Uczenie się przez całe życie 
– Comenius”.

W listopadzie w powiecie elbląskim gości-
ła grupa 34 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu Steinburg w ramach realizacji projek-
tu pn. „Europa to my”. Koszt realizacji projek-
tu wyniósł 10 300 zł, z czego pozyskano dotację 
w wysokości 5000 zł z fundacji Polsko-Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży.

rok 2010

W marcu grupa 38 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu elbląskiego 

wyjechała do Niemiec w ramach projektu „Po-
znajemy Unię Europejską”. Koszt wyjazdu wy-
niósł 9200 zł, z czego pozyskano dotację w wy-
sokości 6800 zł z fundacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.

W czerwcu powiat elbląski uczestniczył 
wspólnie z partnerskim powiatem Steinburg 
w pierwszym Festiwalu Partnerstw Polsko-
Niemieckich. Ideą tej imprezy jest zacieśnianie 

i utrwalanie więzi samorządów województwa 
warmińsko-mazurskiego ze swoimi zagranicz-
nymi partnerami oraz rozwijanie nowych ob-
szarów wspólnych inicjatyw. Podczas Festiwalu 
powiat elbląski odwiedziła czteroosobowa de-
legacja z powiatu Steinburg z Hansem-Fiedri-
chem Tiemannnem, przewodniczącym Rady 
Powiatu Steinburg, na czele. W trakcie spotka-
nia w Olsztynie marszałek województwa Jacek 
Protas wręczył Hansowi-Friedrichowi Tie-
mannowi, przewodniczącemu Rady Powiatu 
Steinburg, Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Lau-
dację wygłosił przewodniczący Rady Powiatu 
w Elblągu Ryszard Zagalski, który podkreślił 
szczególnie duże zaangażowanie przewodni-
czącego Tiemanna w realizację wspólnych pro-
jektów wymiany młodzieży szkolnej. Ryszard 
Zając, członek Zarządu Powiatu w Elblągu, 
przedstawił prezentację multimedialną podsu-
mowującą dotychczasową współpracę obu po-
wiatów.

W lipcu 5 nauczycieli z powiatu elbląskie-
go zakwalifikowało się do udziału w między-
narodowej konferencji pn. „Caring for Europe 

and the World” (Dbamy o Europę i Świat), która 
odbyła się w październiku w Oulu (Finlandia). 
Koszt uczestnictwa nauczycieli i koordynatora 
wyniesie 6200 EUR i zostanie w całości pokry-
ty ze środków programu UE „Uczenie się przez 
całe życie – Comenius”.

Uczestnicy projektu „Powielajmy to, co dobre – naprawiajmy to, 
co złe”

Podsumowanie turnieju sportowego w ramach Forum Partnerstw
Polsko-Niemieckich
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Jedną z najważniejszych instytucji wspiera-
jących osoby starsze w Polsce są stacjonarne 

domy pomocy społecznej. Działalność domów 
pomocy społecznej opiera się w szczególności na 
świadczeniu mieszkańcom całodobowej opieki, 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb: bytowych, 
edukacyjnych, społecznych i religijnych na po-
ziomie ogólnie przyjętego standardu. Umożliwia 
także mieszkańcom korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych, jakie w pełni im przysługują. 

W grudniu 2008 roku zostały zakończone 
długofalowe, 10-letnie działania prowadzone 
w placówkach, mające na celu osiągnięcie okre-
ślonych standardów świadczonych usług, o któ-
rych mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 19 października 2005 roku 
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 
217, poz. 1837). Z dniem 1 stycznia 2009 roku 
Powiat Elbląski uzyskał zezwolenia Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Do-
mów Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. 

Uzyskanie przedmiotowego zezwolenia umoż-
liwi placówkom przyjmowanie nowych miesz-
kańców kierowanych przez gminy oraz pobie-
ranie odpłatności na poziomie rzeczywistego 
kosztu utrzymania mieszkańca w poszczegól-
nych placówkach. 

Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy re-
alizował zadanie ,,Budowa oczyszczalni ścieków”. 
Poniesiony nakład finansowy wyniósł 158 308,08 zł. 
Prace nad budową trwały od 17 września 2008 r. 
do 30 października 2008 r. Oczyszczalnia ta pra-
cuje w trybie automatycznym. W zakresie prac 
remontowych i modernizacyjnych w 2008 r. wy-
konano następujące zadania: „Mieszkanie Chro-
nione w Marwicy” i „Sala terapeutyczna”. Koszt 
realizacji zadań wyniósł 90 000,00 zł. Natomiast 

Pomoc społeczna

Nakłady na standaryzację domów pomocy społecznej

DPS
Nakłady 
ogółem 

w zł

w tym: inne środki 
(PFRON, 

WFOŚ i GW)
środki 

własne powiatu
środki 

wojewody
Tolkmicko 716 817 431 177 180 650 104 990
Rangóry 870 958 517 666 236 500 116 792
Władysławowo 301 701 226 701 75 000 –
ogółem 1 889 476 1 175 544 492 150 221 782

Modernizacja systemu odprowadzania ścieków w DPS Rangóry.

Wyremontowana kotłownia w DPS Władysławowo
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i barierek, odnowienie pomieszczeń w mieszkaniu 
usamodzielnień. Zadanie pochłonęło 38 726,85 zł. 
Odnowiono grupę gimnazjalną oraz klatkę scho-
dową w samodzielnym mieszkaniu w Pasłęku na 
kwotę 5000 zł.

w 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację 
pomieszczeń w Marwicy oraz odnowienie tarasu 
w samodzielnym mieszkaniu w Pasłęku. Koszt 
zadania wyniósł 104 623,15 zł. W roku 2010 do-
konano wymiany posadzek, renowacji schodów 

Sala terapeutyczna w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Wyremontowane pomieszczenia w DPS Władysławowo

Władze powiatu, po wielu próbach restruk-
turyzacji pasłęckiego szpitala przeprowa-

dziły procedurę legislacyjną przekształcenia go 
w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Dzia-

łania te miały na celu zapewnienie mieszkań-
com powiatu opieki zdrowotnej o najwyższym 
standardzie. W dniu 8 stycznia 2010 r. uroczy-
ście została zainaugurowana działalność Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku. 
Dyrektorem i Prezesem Zarządu 
Szpitala została Teresa Irena Cie-
rachowska.

Szpital ma podpisaną umo-
wę na rok 2010 z Narodowym 
Funduszem Zdrowia o wartości 
7 327 199 zł. Jest to kwota o oko-
ło 3% wyższa od tej, jaką pasłęcki 
szpital dysponował w roku 2009.

Opieka zdrowotna

Nowoczesny artroskop 
w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku
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Szpital Powiatowy w Pasłęku aktywnie po-
zyskuje środki UE na zakup nowoczesnego 
sprzętu diagnostyczno-leczniczego. W ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (ZPORR) zrealizowano 
projekt „Zakup nowych urządzeń medycznych 
dla Szpitala w Pasłęku” w ramach Priorytetu 3. – 
Rozwój lokalny. Całkowita wartość projektu wy-
niosła 601 388,00 zł. Wysokość środków wydat-
kowanych przez powiat elbląski – 90 208,20 zł. 
Ze środków projektu zakupiono ultrasonograf, 
zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego 
i cztery kardiomonitory. 

W ramach RPO Warmia i Mazury na lata 
2007–2013 zrealizowano projekt „Ucyfrowienie 
pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego 
w Pasłęku” Oś Priorytetowa 3. „Infrastruktu-
ra społeczna”. Działanie 3.2 – „Wysoki poziom 
zabezpieczenia i dostępności medycznej i opie-
kuńcze”. Poddziałanie 3.2.1. – „Infrastruktura 
ochrony zdrowia”. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 322 307,42 zł. Wkład własny powiatu 
elbląskiego – 70 000 zł. 

Ze środków w wysokości 230 tys. zł, które 
przekazał pasłęckiemu szpitalowi powiat elbląski 
została zakupiona karetka transportowa marki fiat 
ducato. Koszt zakupu wyniósł 139,5 tys. zł, pozo-
stałą część dotacji wykorzystano na ucyfrowienie 
pracowni RTG oraz 90 tys. zł na zakup wyposa-

żenia medycznego w postaci m.in. defibrylatora, 
lampy operacyjnej, ssaków elektrycznych (4 szt.), 
materacy przeciwodleżynowych, drobnego sprzę-
tu laparoskopowego i endoskopowego a także 
tzw. bieżni do pracowni prób wysiłkowych.

W roku 2009 powiat elbląski, w ramach kolej-
nej dotacji, refundował dla SP ZOZ spłatę kredytu 
– roczna kwota refundacji wyniosła 228 tys. zł.

Nowa karetka transportowa

Zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego
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dyplom oraz wyjazd studyjny do Norwegii dla 
dwóch osób.

W dniu 8 października 2010 r. w Warszawie 
odbyła się organizowana przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji konfe-
rencja pn. „Skuteczny i efektywny samorząd 
terytorialny”, kończąca projekt „Przygotowanie 
jednostek samorządu terytorialnego do stoso-
wania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w pro-
cesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez 
szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. 
Podczas konferencji nastąpiło uroczyste wrę-
czenie certyfikatów poświadczających udział 
w projekcie przedstawicielom jednostek samo-

rządu terytorialnego. Starostwo 
Powiatowe w Elblągu reprezen-
tował Maciej Romanowski – 
wicestarosta, który odebrał dy-
plom z rąk Adama Misiuwańca 
– zastępcy  dyrektora Departa-
mentu Administracji Publicznej 
MSWiA. Starostwo Powiatowe 
w Elblągu przystąpiło do pro-
jektu w lutym 2010 r. jako jedyny 
urząd w województwie warmiń-
sko-mazurskim oraz jako jedno 
z dziewięciu starostw powiato-
wych w skali całego kraju. 

W ostatnim okresie mo-
dernizację przeszedł Wydział 
Komunikacji i Transportu Sta-
rostwa Powiatowego. W dniu 
01.09.2008 r. po remoncie po-
mieszczenia nr 15 (poprzednio 
sala narad) oddano do użytku 
nowocześnie wyposażone po-
mieszczenie, gdzie przeniesiono 
dział rejestracji pojazdów.

Pomieszczenie zostało wy-
posażone w nowe odpowiednie 

Starostwo Powiatowe
23 czerwca 2009 r. w Warszawie, w sie-

dzibie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
odbyła się konferencja podsumowująca kon-
kurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2009 
– usługi społeczne”. Laureatem w dziedzinie 
kultura został powiat elbląski, który nagrodzo-
no za organizację cyklicznego konkursu pod 
nazwą „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna 
powiatu elbląskiego”. W konferencji w War-
szawie wziął udział Starosta Elbląski Sławomir 
Jezierski oraz Gabriela Effenberg Naczelnik 
Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultu-
ry i Sportu. Nagrodą w konkursie „Samorządo-
wy Lider Zarządzania” była piękna statuetka, 
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Nowością jest założony w 2009 r. 
monitoring pomieszczeń Wydziału 
Komunikacji i Transportu. Kamery 
umieszczone w pokojach bezpośred-
niej obsługi interesantów jak również 
w poczekalni, pozwalają naczelnikowi 
na bieżąco obserwować pracę urzęd-
ników jak i przepływ interesantów we 
wszystkich podległych mu pomiesz-
czeniach.

Do końca roku 2009 istniał Po-
wiatowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, który był 
prowadzony przez Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Środki pie-
niężne zgromadzone na jego koncie 
były przeznaczane na dofinansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodno-ściekowej, reali-
zowanych na terenie powiatu elblą-
skiego. W okresie od 2006 roku do 
2010 przeznaczono łącznie ponad 
295 500,00 zł na tego rodzaju przed-
sięwzięcia. Działania te przyczyniły 
się do zwiększania świadomości eko-
logicznej mieszkańców powiatu, jak 

również wywarły pozytywny wpływ na ochronę 
i poprawę środowiska. 

W ramach edukacji ekologicznej pracownicy 
Wydziału zorganizowali w roku 2009 konferencję 
pt. „Gospodarka odpadami w powiecie elbląskim”.

Powiat Elbląski w partnerstwie z Gminą El-
bląg, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Tolkmic-
ko i Gminą Milejewo w okresie od sierpnia 2010 
r. do lipca 2011 r. realizuje projekt „Doskonalenie 
umiejętności pracowników JST w powiecie elblą-
skim szansą rozwoju regionu” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Dofinansowanie na realizację projektu 
wynosi 722 700,00 zł, z czego płatność ze środków 
europejskich wynosi 682 550,00 zł, a dotacja ce-
lowa z budżetu krajowego wynosi 40 150,00 zł. 
Wkład własny w kwocie 80 300,00 zł jest wkła-

biurka, kserokopiarkę, telefon, faks, itp. Na za-
pleczu sali do obsługi interesantów usytuowano 
i wyposażono archiwum pojazdów. W ten sposób 
bardzo poprawiono warunki pracy jak również 
polepszono warunki obsługi klientów. Dla dal-
szego ulepszenia pracy stanowisko ds. transportu 
oraz naczelnik wyposażono w nowe stanowiska 
komputerowe.

W 2009 r. w pomieszczeniu ds. rejestracji 
pojazdów założono klimatyzację, a w 2010 r. 
rolety, aby poprawić warunki dla pracowni-
ków jak i osób załatwiających sprawy rejestra-
cji pojazdów.  Równocześnie modernizowano 
pomieszczenie, gdzie znajduje się dział wyda-
wania, cofania uprawnień oraz transport dro-
gowy, poprzez zakup nowych biurek, odświe-
żenie ścian, założenie rolet na oknach całego 
pomieszczenia. 
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dem niepieniężnym, rozliczanym czasem pracy 
pracowników biorących udział w szkoleniach. 
Głównym celem projektu jest wzrost jakości usług 
publicznych świadczonych przez urzędników jed-
nostek administracji samorządowej na terenie po-
wiatu elbląskiego, a tym samym wzrost zaufania 
społeczeństwa do administracji samorządowej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 
m.in.:

szkolenia ogólne mające na celu podniesienie 
umiejętności urzędników w zakresie sprawnej 
i efektywnej obsługi klientów, budowania jako-
ści i tworzenia pozytywnego wizerunku urzęd-
nika i całego urzędu, oraz podniesienie podsta-
wowych kompetencji kadry zarządzającej, 
szkolenia specjalistyczne mające na celu do-
starczenie urzędnikom specjalistycznej wiedzy 
z zakresu niezbędnych aktów prawnych oraz 
specjalistycznych zagadnień, z którymi na co 
dzień spotykają się pracownicy administracji na 
swoich stanowiskach pracy,
szkolenia specjalistyczne z zakresu stanowienia 
aktów prawa miejscowego oraz aktów admini-
stracyjnych mające na celu dostarczenie wiedzy 
niezbędnej do podniesienia jakości prawa lokal-
nego poprzez efektywne stanowienie uchwał 
i decyzji administracyjnych,
kurs komputerowy dla osób w wieku 45+,

•

•

•

•

spotkania w ramach „wymiany dobrych prak-
tyk” służące wymianie doświadczeń oraz po-
równaniu jakości dotyczącej wybranych usług 
publicznych pomiędzy wszystkimi urzędami 
biorącymi udział w projekcie.

Ponadto projekt zakłada opracowanie „mapy 
aktywności” organizacji pozarządowych, systemu 
„dialog społeczny” w celu usprawnienia konsul-
tacji społecznych oraz wdrożenie aktualizacji 
i ulepszeń stron internetowych urzędów partner-
skich gmin i Starostwa Powiatowego, polegają-
cego na wprowadzeniu serwisu dla niedowidzą-
cych, tłumaczenia stron internetowych na języki 
obce oraz opracowanie „wirtualnego spaceru” po 
powiecie w ujęciu panoramicznym.

•

Starosta Elbląski odbiera nagrodę dla laureata konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2009 – usługi 
społeczne”

Wręczenie certyfikatów podczas konferencji „Skuteczny i efek-
tywny samorząd terytorialny”
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Na terenie powiatu elbląskiego funkcjonu-
je około 150 organizacji pozarządowych, 

z których większość prowadzi aktywną działal-
ność.  W ostatnich latach obserwuje się znaczą-
cy wzrost liczby tych organizacji, a szczególnie 
na wsi. Stowarzyszenia te podejmują aktywne 
działania, m.in. na rzecz rozwiązywania proble-
mów lokalnych społeczności, rozwoju lokalnej 
kultury, sportu i rekreacji, kultywowania tra-
dycji ludowych, promocji swoich miejscowości 
oraz regionalnych wyrobów, w tym lokalnych 
przysmaków. 

Niektóre z tych stowarzyszeń podjęły te-
mat nadania miejscowościom, dla których 
powstały, haseł tematycznych. Teraz rozwój 
tych wsi jest podporządkowany konkretnemu 
pomysłowi, stanowiącemu swoisty produkt 
turystyczny, wokół którego organizowane są 
różne imprezy rekreacyjno-kulturalne i pro-
mujące daną miejscowość. Temat ten zaczął 
się rozwijać od 2007 r. Przykładem może być 
np. wieś Pogrodzie, gm. Tolkmicko, z tematem 
„Wioska Dzieci”, wieś Suchacz, gm. Tolkmic-
ko, z tematem „Wioska Kaperska”, wieś Ka-
dyny, gm. Tolkmicko, z tematem „Cesarskie 
Kadyny”, wieś Aniołowo, gm. Pasłęk, z tema-
tem „Wioska Aniołów”. Kolejne miejscowości 
powiatu elbląskiego poszukują swoich haseł 
tematycznych. 

Stowarzyszeniami o szczególnym znacze-
niu dla powiatu elbląskiego jest Stowarzyszenie 
LGD „Łączy nas Kanał Elbląski” i Stowarzysze-
nie LGD „Wysoczyzna Elbląska”, które działają 
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Samorząd powiatu elbląskiego przywiązuje 
dużą wagę i znaczenie dla organizacji poza-

rządowych, m.in. poprzez stwarzanie klimatu 
politycznego i społecznego dla ich aktywności 
obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. Ob-
jawia się to zabezpieczaniem każdego roku 
w budżecie powiatu środków finansowych na 
dofinansowanie zadań zlecanych organizacjom 
pozarządowym w zakresie sportu, kultury, tu-
rystyki i oświaty oraz promocją ich działalno-
ści. W okresie lat 2007–2010 na dofinansowa-
nie zadań zabezpieczono w budżecie powiatu 
łącznie 439 580 zł. Pozwoliło to dofinansować 
łącznie 104 zadania, w tym z zakresu sportu 68 
zadań, z zakresu kultury 30 zadań, z zakresu 
oświaty 2 zadania i z zakresu turystyki 4 za-
dania. Każdego roku Rada Powiatu w Elblągu 
uchwala uzgadniany wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi Program Współpracy przyj-
mowany na dany rok kalendarzowy. Wypraco-
wano z organizacjami jasne zasady przyznawa-
nia dotacji na zadnia ogłaszane przez samorząd 
powiatowy w otwartym konkursie ofert. Przy 
ocenie wniosków uczestniczą przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. W 2010 r. na bazie 
organizacji pozarządowych powstała Powiato-
wa Rada Sportu o charakterze opiniodawczym 
i konsultacyjnym. Powołany zespół ma stwo-
rzyć w powiecie elbląskim wspólną platformę 
współpracy środowisk realizujących zadania 
w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rozpo-
częły się także prace w zakresie powołania 
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego oraz 
utworzenia funduszu pożyczkowego i fundu-
szu wkładu własnego umożliwiającego organi-
zacjom pozarządowym zabieganie o dofinanso-
wanie projektów z dofinansowaniem unijnym. 
Została także rekomendowana Radzie Powia-
tu w Elblągu uchwała w sprawie określenia  

Budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego
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społeczności na rzecz własnych miejscowości była 
także jednym z elementów oceny.  

W powiecie elbląskim tytuł laureata w ko-
lejnych edycja konkursu na „Najatrakcyjniejszą 
wieś turystyczną powiatu elbląskiego” otrzy-
mały dotąd miejscowości: w 2003 roku Jagod-
nik (gmina Milejewo), w 2004 roku – Jelonki 
(gmina Rychliki), w 2005 roku – Kadyny (gm. 
Tolkmicko), w 2006 roku – Aniołowo (gmina 
Pasłęk), w 2007 roku – Zielonka Pasłęcka (gmi-
na Pasłęk) w 2008 roku – Święty Gaj (gmina 

Rychliki), 2009 roku – Suchacz (gmina Tolk-
micko). Z okazji 10-lecia powiatu elbląskiego 
w 2009 roku odbyła się również specjalna edy-
cja konkursu, w której Grand Prix otrzymały 
Kadyny (gmina Tolkmicko), jako „Najatrakcyj-
niejsza Wieś Turystyczna 10-lecia Powiatu El-
bląskiego”. W 2010 r. tytuł laureata otrzymała 
wieś Rychnowy gm. Milejewo. 

Organizacje pozarządowe w powiecie el-
bląskim uzupełniają działania samorządu tak 
gminnego jak i powiatowego. Uczą współdzia-
łania na rzecz dobra wspólnego i przyczynia-
ją się do konsolidacji społeczności lokalnych. 
Starają się kreować i wprowadzać nowe me-
chanizmy zaspokajania potrzeb. Stanowią le-
galną, publiczną formę artykulacji problemów 
i interesów mieszkańców, a także zaspokajania 
potrzeb lokalnych społeczności w wielu dzie-
dzinach życia społecznego.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. Uchwała ta ma wspierać 
inicjatywy lokalne, w tym także zgłaszane przez 
organizacje pozarządowe. 

W 2009 r. Starosta Elbląski doceniając ol-
brzymie zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności zgłosił panią Halinę Cieślę, prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Anioło-
wo”, do konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju 
Regionalnego Eurolider 2009. Kandydatami mo-
gły być osoby, które przyczyniły się do powstania 
lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokal-
nemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że 
projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy 
Europejskich. Pani Halina Cieśla otrzymała wy-
różnienie w tym konkursie i nagrodę od premiera 
Donalda Tuska.  

Powiat Elbląski w 2009 r. za organizację kon-
kursu „Najatrakcyjniejsza Wieś Turystyczna Po-
wiatu Elbląskiego” zajął pierwsze miejsce w kraju 
w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 
2009 w kategorii kultura. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej i ambasador Królestwa 
Norwegii w Polsce.

Atutem projektu „Najatrakcyjniejsza Wieś 
Turystyczna Powiatu Elbląskiego” było m.in. wy-
zwolenie dużej aktywności społecznej na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców w swoich 
miejscowościach, w tym także na rzecz promo-
cji i rozwoju turystyki w powiecie elbląskim. 
Powstało szereg nowych stowarzyszeń aktywnie 
pozyskujących środki zewnętrzne na realizację 
projektów pobudzających aktywność społeczną 
(organizacja festynów, przeglądów kulturalnych 
i imprez sportowo-rekreacyjnych, wydawanie 
publikacji itp.). 

Konkurs ten realizowany od wielu lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem na wsi. W więk-
szości miejscowości zgłoszonych do konkursu 
działały aktywnie stowarzyszenia, które miały ol-
brzymi wpływ na przygotowanie wsi do konkur-
su i promocję ich zasobów.  Aktywność lokalnych 
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Radni

Halina Chabowska-Pędrak
Donat Dębowski
Krzysztof Gago

Bogumił Piotr Hajdukonis
Tomasz Marcinkowski

Joanna Bożena Naspińska
Jerzy Romanowski

Maciej Romanowski
Zbigniew Rutkowski

Stanisław Sudoł
Józef Szymczuk

Sławomir Śnigucki
Ryszard Wroński

Ryszard Zając

NACZELNICY WYDZIAŁÓW
I SAMODZIELNE STANOWISKA

Wydział Organizacyjny
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Wydział Finansowy
Edwarda Mazurkiewicz, tel. 55 239 49 51
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