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Słowem wstępu … 

 

Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy naszej Gminy, 

 

w imieniu samorządu gminnego przekazuję 
Wam raport o stanie Gminy Miłomłyn za rok 2020.  

Rok ten był trudny dla nas wszystkich ze względu 
na nową sytuacją społeczno - gospodarczą 
wymuszoną pandemią koronawirusa. Jednak 
najbardziej ucierpiały w tej sytuacji branże hotelarskie i gastronomiczne, widoczne 
jest to zwłaszcza w naszym regionie, który „żyje” przecież z turystów. 

Pomimo niesprzyjających czynników zewnętrznych staraliśmy się nie ograniczać 
naszych działań inwestycyjnych. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy 
przebudować część dróg i rozpoczęliśmy dwa ważne projekty, czyli rozbudowę 
oczyszczalni ścieków i budowę tężni solankowej. Wspieraliśmy też działania 
naszych klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Pandemiczna 
rzeczywistość pokazała, że zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych współpraca daje 
największe efekty. 

Dlatego też, chciałbym, aby przedstawiony raport był też wyrazem naszej 
współpracy samorządowej z innymi sektorami, tj. przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi oraz wszystkimi mieszkańcami naszej gminy. 

W naszym zamierzeniu było przedstawienie takich informacji, które będą 
odpowiedzią na to, co najbardziej Was interesuje. Przeprowadzona ankieta 
i konsultacje z lokalnymi liderami pokazały, że największym zainteresowaniem 
cieszą się tematy związane: z finansami gminy, inwestycjami, edukacją, kulturą 
oraz działalnością naszych jednostek podległych. Dlatego tym zagadnieniom 
poświęcamy najwięcej miejsca.   

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie tego dokumentu. 

Liczę na to, że raport będzie okazją do rozmowy o lokalnych sprawach. Zapraszam 
więc do dyskusji  oraz zgłaszania swoich opinii i uwag. Chcemy, żeby raport stał się 
narzędziem interesującym dla mieszkańców, aktywistów czy organizacji 
społecznych z naszej gminy w kolejnych latach. Zależy nam, aby w przyszłości 
dyskusja wokół raportu pozostała coroczną okazją do debaty z mieszkańcami 
i mieszkankami w naszej gminie. 

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn 

                                                                                             Stanisław Siwkowski 
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Tabela 1.  Budżet roku 2020 
Kategoria Plan Wykonanie 
Dochody 28 733 581,68 27 874 341,57 
Wydatki 30 339 177,68 28 198 042,30 
Wynik budżetu (deficyt) (-)1 605 596,00 (-)323 700,73 
Zadłużenie 3 985 955,86 3 985 955,86 

 
Kwoty wskazane w pozycji „plan” to dane z uchwały budżetowej Rady Miejskiej 
w Miłomłynie, natomiast kwoty wskazane w pozycji „wykonanie” to efekt obrotów 
środków pieniężnych na kontach bankowych należących do Gminy Miłomłyn. 
Analizując wykonanie budżetu za rok 2020 można stwierdzić, że Gmina Miłomłyn 
ma stabilną sytuację finansową. 

 
Tabela 2.  Podstawowe wskaźniki charakteryzujące Gminę Miłomłyn  
Wyszczególnienie Wskaźnik 

2020 r. 
Wskaźnik 

2019 r. 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 25,2% 27,3% 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem 

15,5% 17,2% 

Zadłużenie gminy do dochodów ogółem 14,3% 15,7% 
Wysokość dochodów ogółem na jednego 
mieszkańca (liczba mieszkańców- 4885) 

5 706,11 zł 5 516,32 zł 

Wysokość wydatków ogółem na jednego 
mieszkańca 

5 772,37 zł 5 733,50 zł 

 
 
 
 

JAK WYDALIŚMY PIENIĄDZE Z GMINNEGO BUDŻETU? 
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A. Wykonanie budżetu Gminy Miłomłyn 
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Dochody własne to podatki, opłaty i odsetki wnoszone do budżetu gminy.  
Subwencje to pieniądze otrzymywane z budżetu państwa na oświatę 
i uzupełnienie dochodów gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów 
podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. 
Dotacje to środki na realizację zadań zleconych przez państwo np. wypłata 500+ dla 
rodzin, czy pomoc społeczna ale także różnego rodzaju dofinansowania do zadań 
realizowanych przez gminę. 
Środki z Unii Europejskiej to pieniądze na realizowane przez gminę projekty 
z dofinansowania ze środków unijnych. 

 

 
 

Wydatki bieżące to środki na podstawowe zadania realizowane przez gminę. 
Wydatki majątkowe obejmują:  wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego, wydatki inwestycyjne, dotacje celowe na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.  
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B. Wieloletnia prognoza finansowa 
 

Jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych 
przez jednostki samorządu terytorialnego jest określenie możliwości finansowych  
w zakresie realizacji  projektów czy zadań. Na decyzje odnośnie realizacji takich 
przedsięwzięć wpływ mają przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi 
dysponuje dana jednostka. Aby zapewnić realizację założonych celów oraz 
stabilność finansową jednostki, konieczne jednak jest uwzględnienie zdolności 
obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowych w dłuższej perspektywie. 
Dlatego też zgodnie z art. 227 ustawy o finansach Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Miasta i Gminy Miłomłyn  została opracowana na lata 2020 - 2035r., tj. na cały okres, 
na jaki przyjęto limity wydatków oraz spłatę zaciągniętego zadłużenia. 

 

 
 

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gmina  
nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem 
przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 
i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. 
Zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską w Miłomłynie Wieloletnią prognozą 
finansową Gmina Miłomłyn osiąga indywidualny limit wydatków na obsługę długu. 
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Tabela 3. Wskaźnik spłaty zobowiązań 

Lata 

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań w % 

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 w % 

Informacja 
o spełnieniu 

wskaźnika spłaty 
zobowiązań 

2020 2,93 17,13 TAK 
2021 4,37 8,69 TAK 
2022 3,60 5,65 TAK 
2023 3,32 5,32 TAK 
2024 3,73 5,83 TAK 
2025 3,70 4,61 TAK 
2026 3,27 4,71 TAK 
2027 3,20 4,68 TAK 
2028 3,66 5,11 TAK 
2029 4,17 4,79 TAK 
2030 4,07 4,88 TAK 
2031 3,84 4,97 TAK 
2032 1,02 5,07 TAK 
2033 1,72 5,14 TAK 
2034 1,74 5,19 TAK 
2035 1,69 5,23 TAK 

Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIV/198/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2020-2035. 
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W roku 2020 inwestycje wyniosły 4 368 795,30 zł, co stanowi 15,5% budżetu gminy. 
Wydatki inwestycyjne skierowane były na:  

 
 
                                              DROGI  

 
3 340 580,11 zł wydatki całkowite 

1 586 211,01 zł dofinansowanie 
 1 754 369,10 zł budżet gminy 

 
 

 
DOSTARCZANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

 
449 533,50 zł wydatki całkowite 

187785,00 zł dofinansowanie 
       261 748,50 zł budżet gminy 

 
 
 

    
OCHRONA ZDROWIA 

 
295 947 zł wydatki całkowite 

22 650 zł dofinansowanie 
273 297 zł budżet gminy 

 
 

 
INFRASTRUKTURA SPORTOWA 

                                                        
295 947 zł wydatki całkowite 

45 000 zł dofinansowanie 
250 947 zł budżet gminy 

 
 
 
 
 

JAKIE BYŁY NASZE NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE? 
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Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej 
w Miłomłynie 

Wykonaliśmy nawierzchnię drogową z kostki 
betonowej na odcinku około 0,8 km wraz 
z wjazdami na posesje oraz chodniki. Ponadto 
ułożyliśmy rurociąg kanalizacji deszczowej 
odprowadzający wody opadowe z nowo 
wykonanych dróg do Kanału Elbląskiego.  

Całkowity koszt - 1 343 160,00 zł. 
Fundusz Dróg Samorządowych  
- 644 992,39 zł.  
Budżet gminy - 698 167,61 zł.  
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo, etap I 

 
Wykonaliśmy drogę o szer. 5,0 m  
na odcinku 0,98 km (od strony 
Miłomłyna) o nawierzchni bitumicznej 
wraz ze zjazdami na posesję oraz 
odwodnieniem i oznakowaniem. 
 
Całkowity koszt -  768 986,27 zł. 
Fundusz Dróg Samorządowych  
- 458 122,42 zł. 
Budżet gminy - 310 863,85 zł.  
 
 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo, etap I 
Wykonaliśmy  drogę szer. 5,0 m  
na odcinku 0,98 km o nawierzchni 
bitumicznej wraz ze zjazdami 
na posesję oraz odwodnieniem 
i oznakowaniem. 
 
Całkowity koszt – 705 160,34 zł. 
Fundusz Dróg Samorządowych  
- 423 096,20 zł.  
Budżet gminy - 282 064,14 zł. 
 
 
 

Inwestycje drogowe 
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Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na zadanie 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny” 

 
 
Przebudowano drogę powiatową 
o nawierzchni bitumicznej wraz 
ze zjazdami na posesje, 
odwodnienie oraz chodniki 
z kostki betonowej. 
 
Budżet gminy - 300 000,00 zł. 
Budżet Powiatu Ostródzkiego – 
2 400 000 zł 

 
 

 
 

Przebudowa drogi gminnej  
Gil Mały - Gil Wielki 

 
Wykonaliśmy nawierzchnię drogi 
z kruszywa łamanego na odcinku 
350 m wraz z odwodnieniem. 
Całkowity koszt - 98 280,90 zł. 
Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – 
60 000 zł. 
Budżet gminy to 38 280,90 zł.  

 
 
 

Wykonanie drogi asfaltowej  
na ul. Krzywej i Zielonej 

Przebudowaliśmy  drogę 
od skrzyżowania z drogą 
powiatową do budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Liwie - wykonaliśmy 
nawierzchnię z masy bitumicznej 
na odcinku 150 m. 
Całkowity koszt - 124 992,60 zł. 
Fundusz sołecki - 45 573,41. 
Budżet gminy - 79 419,19 zł.  
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Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem 
systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich 

i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo 
Ułożyliśmy odcinek sieci wodociągowej o długości 1,3 km pomiędzy miejscowością 
Miłomłyn i Malinnik. W celu poprawy jakości wody dostarczanej do odbiorców 
w Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie i w Majdanach Wielkich zamontowaliśmy 
lampy UV. Zamontowaliśmy również przydomową oczyszczalnię ścieków, która 
przyjmuje i oczyszcza ścieki z budynku Szkoły Podstawowej w Bynowie. 
Całkowity koszt - 349 668,50 zł. 
Dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
– 187 785 zł.  
Budżet gminy – 161 883,50 zł.  
 
 

Przejęcie wodociągu Miłomłyn,  
ul. Wichrowe Wzgórze 

Wykupiliśmy od osób prywatnych fragment 
odcinka sieci wodociągowej (386 mb wraz  
z uzbrojeniem na terenie). 
Budżet gminy -  69 000,00 zł. 
 

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. 
w Miłomłynie 

Budżet gminy - 16 000,00 zł. 
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II 
Wydaliśmy w 2020 r. 14 865 zł na dokumentacje i prace przygotowawcze.  
I etap rozbudowy oczyszczalni przeprowadziliśmy w 2017 r., dzięki czemu powstał 
ciąg technologiczny o wydajności 300m3/ dobę. II etap wykonany w lipcu 2021 r. 
i dotyczy on budowy drugiego ciągu technologicznego, co zwiększy wydajność 
oczyszczalni do 600m3/ dobę i pozwoli na poprawę parametrów oczyszczanych 
ścieków.  
Całkowity koszt - 9 896 219,71 zł. 
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 5 162 928,75 zł. 
Budżet gminy – 4 733 290,96 zł. 
  
 
 
 
 

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków 
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Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z mała architekturą i infrastrukturą 

techniczną 
Wydaliśmy 270 000,00 zł na zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Zatokowej 
pod realizację inwestycji. 
Zakończenie budowy tężni planujemy na wrzesień 2021 r.. Obok  tężni  powstanie  
trasa  leczenia  spacerowego, wiaty inhalacyjna w pobliżu Jeziora Ilińskiego oraz 
strefy  dostępu  do  bezpłatnego  internetu.  
Całkowite wydatki - 4 336 104,27 zł. 
Dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 3 631 167,15 zł. 
Budżet gminy – 704 937,12 zł. 
 
Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19 

Wydaliśmy 15 000,00 zł na zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń. 
Projekt całościowo realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Miłomłynie. Oprócz zakupu urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń 
doposażyliśmy stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy oraz w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Tardzie w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny 
do walki z pandemią. Zorganizowano pomoc sąsiedzką, przeszkalając 
i zatrudniając 10 osób z lokalnej społeczności. Dodatkowo przeprowadzamy testy 
na obecność COVID wśród 
pracowników tych instytucji, 
podopiecznych ŚDS oraz osób 
świadczących pomoc.  
Koszt całkowity - 161 333,25 zł. 
Dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 - 
153 266,58 zł. 
Budżet gminy – 8 066,67 zł. 

 
 

Zakup i montaż miernika jakości powietrza 
Zamontowaliśmy miernik w centrum Miłomłyna, sygnalizuje on jakość  powietrza 
(pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ), posiada też czujnik  temperatury,  wilgotności 
powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego.  
Całkowity koszt – 10 947 zł. 
Dotacja celowa z powiatu ostródzkiego – 8 400 zł 
Budżet gminy – 2 547 zł. 
 
 

Ochrona zdrowia 



15 
 

 
 
 
 
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury 

stadionu miejskiego w Miłomłynie 
Na stadionie wymieniliśmy wiaty dla zawodników, ustawiliśmy nowe trybuny dla 
publiczności,  utwardziliśmy też ich nawierzchnię oraz wymieniliśmy część 
ogrodzenia obiektu.  
Całkowity koszt - 97 180 zł. 
Dotacja Marszałka Województwa - 45 000 zł. 
Budżet gminy – 52 180 zł. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu 
Zamontowano urządzenia do street workout na terenie Kompleksu Sportowo-
Rekreacyjnego Orlik 2012  w Miłomłynie przy ul. Kościelnej. 
Budżet gminy - 14 500 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruktura sportowa 
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Inne wydatki inwestycyjne: 
 
• Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomłynie 

do przepisów p.poż. - budżet gminy 74 618,79 zł. 
 
• Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Miłomłyn – dotacja Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 40 700,00 zł. 
 
• Modernizacja remizy OSP Miłomłyn – koszt całkowity 29 500 zł, dotacja 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 000 zł, budżet gminy 
5 500 zł. 

 
• Remont chodnika przy ul. Kolejowej i wykonanie przejścia dla pieszych 

przy ul. Tartacznej – budżet gminy 11 070,02 zł. 
 
• E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych  
 
W 2020 r. wykonano dokumentacje i prace przygotowawcze na kwotę 13 935,90 zł. 
Projekt obejmuje w pierwszym etapie stworzenie infrastruktury teletechnicznej 
do obsługi systemów informatycznych. Sednem projektu jest usprawnienie 
realizacji  spraw poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, w tym wdrożenie 
e-usług oraz uruchomienie nowych systemów teleinformatycznych, takich jak: 
Centralna Platforma E-usług Mieszkańca, zmodernizowany system dziedzinowy, 
elektroniczny system obiegu dokumentów i system e-dziennik. Projekt ma się 
zakończyć w sierpniu 2021 r. 
 
Koszt całkowity - 1 519 871 zł 
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1 279 889,58 zł 
Budżet gminy – 239 981,42 zł 
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Nasze atuty: 
• Dobre położenie komunikacyjne 

Przez gminę Miłomłyn przebiega droga ekspresowa S7, miasto posiada obwodnicę, 
do miasta powiatowego Ostródy i stacji kolejowej to 10 min. drogą ekspresową, 
50 minut drogą krajową do miasta wojewódzkiego Olsztyna oraz drogą 
ekspresową 1,5 godziny do Gdańska i portu lotniczego. 

• Uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej  
Obszar ochrony uzdrowiskowej obejmuje powierzchnię miasta Miłomłyn oraz 
sołectwa: Tarda i Bagieńsko. Podstawowym surowcem leczniczym zlokalizowanym 
na terenie gminy Miłomłyn jest torf o właściwościach leczniczych. 

• Kanał Elbląski jako zabytek hydrotechniki i droga wodna 
To najdłuższy kanał żeglowny w Polsce (151,7 km). Genialne rozwiązanie z XIX ww. 
polegało dwóch śluz oraz pięciu pochylni, które niwelują różnicę poziomów wody 
o 99 m. Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach, który porusza się 
po torowisku – stąd wrażenie „płynięcia” po lądzie. 

• Bogate i czyste środowisko przyrodnicze oraz położenie wśród lasów i jezior 
Gmina Miłomłyn wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego „Zielonych Płuc Polski”. 
Teren gminy charakteryzuje się lesistością dużo powyżej poziomu średniej 
wojewódzkiej. Lasy zajmują 6523 ha, co wynosi około 40,5% powierzchni gminy. 
Na terenie gminy znajduje się 19 jezior o łącznej powierzchni 1226 hektarów. 
 
Dominujące obecnie branże to: usługi, leśnictwo, rolnictwo, przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo. 
Na terenie Gminy Miłomłyn przeważająca większość przedsiębiorców to 
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników).  
 
Tabela przedstawia aktywność przedsiębiorców w naszej gminie: 

 2018 2019 2020 

Założenie działalności 24 35 16 

Zawieszenie działalności 29 25 11 

Zmiany we Wpisie do CEIDG 118 78 74 

Zakończenie działalności 13 17 8 

Liczba aktywnych 
przedsiębiorców 

225 223 208 

 
Rok 2020 ze względu na pandemię nie był odpowiednim czasem na zakładanie 
działalności gospodarczych, zwłaszcza że część podmiotów ze względu 
na restrykcje wprowadzone przez rząd nie mogło funkcjonować lub było to 

DLACZEGO WARTO U NAS INWESTOWAĆ? 
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ograniczone (działalność turystyczna i okołoturystyczna, gastronomia, kultura 
i rekreacja i inne). 
Do znaczących pracodawców na terenie Gminy Miłomłyn należą: 

• METEC Sp. z o. o. – cynkownia ogniowa, w której można zamówić pokrycie 
różnego rodzaju wyrobów metalowych, zajmuje się wyrobami stalowymi, 
w ofercie posiada pojemniki na odpady, kosze z tworzywa i blachy, produkty 
i akcesoria do systemu kanalizacyjnego, 

• SONAROL Sp. j. Najda – producent wyrobów styropianowych, podstawowy 
produkt to płyty styropianowe oraz bloki styropianowe, 

• SETONE Radosław Konstanty – świadczy usługi dostawy i montażu 
oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
barier energochłonnych, wykonuje również oznakowanie poziome, zajmuje 
się elektroniką i elektryką drogową oraz kompleksową obsługą w zakresie 
wykonania i utrzymania czasowej organizacji ruchu. 

Sektory gospodarki z największym potencjałem to: turystyczny i okołoturystyczny, 
rolnictwo ekologiczne, usługi niematerialne, przemysł drzewny (dobra baza 
surowcowa i techniczna do rozwoju). 
 
Gmina Miłomłyn ma przygotowane 4 oferty inwestycyjne: 
1. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego 
z przeznaczeniem pod przemysł i usługi, obejmujący działkę nr 138/74 o pow. 2,2092 
ha położoną w Miłomłynie pomiędzy ul. Polną i ul. Potockiego uzbrojony w sieć 
energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
2. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę 
usługową, pod zabudowę usługową i zabudowę produkcyjną i usługową, 
obejmujący 22 działki o łącznej pow. ok. 4 ha położone w Miłomłynie pomiędzy 
ul. Kolejową i ul. Polną uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i drogę 
utwardzoną. 
3. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego 
z przeznaczeniem pod port jachtowy z infrastrukturą towarzyszącą, obejmujący 
działki o nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha położone w Miłomłynie 
bezpośrednio przy Kanale Elbląskim, w pobliżu Śluzy Miłomłyn uzbrojony w sieć 
energetyczną, wodociągową i drogę utwardzoną. 
4. Nieruchomość gruntowa położona w centrum Miłomłyna, bezpośrednio przy 
ul. Twardej, głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn. Działka stanowi część 
byłego torowiska. Teren działki nr 116/66 o pow. 0,5825 ha jest niezagospodarowany, 
zlokalizowany pomiędzy zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. 
Kształt działki nieforemny wydłużony. Przez działkę przebiega wodociąg, istnieje 
możliwość podłączenia do kanalizacji i energii. Nieruchomość gruntowa jest objęta 
aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona w części 
na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w części na cele usługowe. 
 
Więcej informacji dla inwestorów na naszej stronie internetowej www.milomlyn.pl 
w zakładce Invest in Miłomłyn.  

http://www.milomlyn.pl/
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Wykorzystany i zwiększony 

potencjał turystyczny 

 

 
 
Strategia rozwoju to dokument, który określa najważniejsze zadania wyznaczone 
do realizacji w określonym czasie na terenie miasta i gminy. W Miłomłynie 
skupiliśmy się na czterech celach: 
 

 

 

 

 

 

 

 

W Strategii wpisaliśmy aż 31 zadań, a to zestawienie pokazuje, jakie zadania 
wykonaliśmy w 2020 r.: 

Lp. Nazwa zadania Opis zadania 

1 Inwestycje drogowe 
  

• Przebudowaliśmy: ul. Sportową i Zieloną 
w Miłomłynie, drogi gminne z Miłomłyna 
do Wielimowa, z Liwy do Rogowa oraz  
na odcinku Gil Mały – Gil Wielki.  

• Wykonaliśmy drogi asfaltowe na ul. Krzywej 
i Zielonej w Liwie, udzieliliśmy pomocy 
finansowej Starostwu Powiatowemu 
w Ostródzie na przebudowę drogi powiatowej 
w Liksajnach. 

2 Budowa sieci 
wodno-
kanalizacyjnych  
wraz z rozbudową 
i modernizacją 
oczyszczalni ścieków, 
stacji uzdatniania 
wody 
i przepompowni 
ścieków  

 
• Wybudowaliśmy wodociąg relacji Miłomłyn – 

Malinnik oraz ekologiczną oczyszczalnię 
ścieków dla SP Miłomłyn.  

• Zamontowaliśmy systemy dezynfekcji wody 
w stacjach uzdatniania w Bynowie 
i Majdanach Wielkich. 

3 Urozmaicenie bazy 
rekreacyjno-
wypoczynkowej 

Poprawiliśmy infrastrukturę stadionu miejskiego 
w Miłomłynie. Powstały nowe wiaty dla 

Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, turystyczna i społeczna 

 

Rozwój 
przedsiębiorczości 

 

Aktywne, zaangażowane społeczeństwo 
i integracja wewnętrzna gminy 

 

JAKIE ZADANIA WYKONALIŚMY W RAMACH  
STRATEGII ROZWOJU? 
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zawodników,  trybuny dla publiczności 
i ogrodzenie. 

4 Promocja 
turystyczna Gminy 
 

Informacje turystyczne: 
-  zakładka „Turystyka” na stronie internetowej,  
- w punkcie informacji turystycznej w urzędzie,  
- promocja poprzez artykuły zlecone. 

5 Rozwój współpracy 
z Centrum Obsługi 
Inwestora 
 

Uczestniczymy w projektach: 
- „InnovaSPA” - służącym przyspieszeniu 
wprowadzania na rynek innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz rozwoju zdrowego stylu życia;   
- „Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja 
regionu” - badanie potencjału branży sektora 
„zdrowe życie” jako nowej, inteligentnej 
specjalizacji regionu. 

6 Edukacja w zakresie 
przedsiębiorczości 
i kreatywności 
młodzieży z terenu 
Gminy 
 

 

Zakupiliśmy laptopy dla uczniów i nauczycieli 
do nauki zdalnej 

7 Aktywizacja 
społeczności lokalnej 
i wzmacnianie 
kapitału 
społecznego 

Wsparliśmy zadanie publiczne Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i Okolic 
dotyczące organizacji warsztatów kulinarnych 
wspomagających rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych miasta i gminy Miłomłyn 

8 Rozwój świetlic 
wiejskich 

Zamontowaliśmy instalację grzewczą w budynku 
świetlicy wiejskiej w Liksajnach 

9 Usprawnienie 
systemu 
komunikacji 
w Gminie – między 
władzą 
samorządową 
a mieszkańcami 

 
• Wprowadzamy e-usługi do obsługi klientów 

Urzędu. 
• Publikujemy wieści z gminy w „Kurierze 

z Miłomłyna”. 

10 Wprowadzenie 
standardów obsługi 
interesantów 
w Urzędzie Miasta 
i Gminy 

• Pomagamy w punkcie obsługi przedsiębiorcy. 
• Informujemy w punkcie informacji 

turystycznej. 
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Gazyfikacja miasta i gminy Miłomłyn 

Jakość życia naszych mieszkańców chcemy poprawić przez dostęp 
do ekologicznego paliwa. W 2020 r. na ulicach miasta pojawiły żółte rury. To właśnie 
nimi popłynie wkrótce gaz. Wszystko to za sprawą firmy EI Invest, która rozpoczęła 
rozprowadzanie głównych nitek sieci gazowej w Gminie Miłomłyn. W tym etapie 
inwestycji do gazociągu, poza miastem, włączone zostaną również miejscowości: 
Liwa, Wielimowo, Rogowo i Boguszewo. 

 

Najważniejsze efekty tych zadań: 

 

  mieszkańców lepiej zaopatrzonych w wodę 

 

                                       uczniów zaopatrzonych w laptopy do nauki zdalnej  

                          
 

kilometrów nowych nawierzchni dróg gminnych 
 
                                            ulepszony obiekt sportowy 
                                  
 
W 2021 r. wchodzi w życie nowa strategia rozwoju miasta i gminy Miłomłyn wraz 
z planem rozwoju obszaru ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn na lata 2021-2030, 
której głównym celem jest: 
 
 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn znajdziesz na naszej 
stronie internetowej www.milomlyn.pl w zakładce Strategie i plany/ Strategie lokalne. 

  

5 

990 

37   

1 

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miłomłyn 
poprzez rozwój uzdrowiskowej funkcji gminy 

http://www.milomlyn.pl/
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W 2020 r. z powodu nałożonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa 
nie udało się zorganizować części zadań zaplanowanych w ramach Programu 
współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi.  
Jak co roku wspieraliśmy organizacje w następujących działaniach: 
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
• na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób dla osób 

przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie 
przeznaczyliśmy 859 250,75 zł, które otrzymaliśmy od wojewody;  

• wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa 
9 mieszkańców gminy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej – 
dofinansowaliśmy kwotą 12 240 zł. 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Ostródzie – na dowóz 6 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta 
i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” 
w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno-rehabilitacyjnych –
wsparliśmy finansowo w kwocie 41 976,06 zł. 

 
 

JAK WYGLĄDAŁA NASZA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI? 
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Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – na wyrównywanie szans edukacyjnych 
5 uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku 
szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 – przekazaliśmy 8 000 zł. 

 

 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i Okolic – na organizację 
warsztatów kulinarnych dla 15 mieszkańców naszej gminy - dotacja wyniosła 2000 
zł. 

 

  

Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych i wsparciu finansowemu  

pomogliśmy                           osobom z naszej gminy  

w rozwoju swoich kompetencji społecznych, zawodowych i intelektualnych. 

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się ze sprawozdaniem z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi dostępnym na naszej stronie internetowej 
www.milomlyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. 

  

75 

http://www.milomlyn.pl/
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Główny cel polityki społecznej:  
 
 
 
 
 
 
Chcesz zapoznać się z całą strategią – zajrzyj tutaj: 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF58340D94F80B5Z/uch45_021
9.pdf 
 
Działania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie  

• wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych: 

- prowadzenie pracy socjalnej z rodziną, 
- wsparcie finansowe rodzin w trudnej sytuacji materialnej; 

• wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w integracji 
społecznej i funkcjonowaniu w środowisko lokalnym 

- ścisła współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Tardzie, 
- powiększanie zakresu opieki środowiskowej (usługi opiekuńcze) w miejscu 
zamieszkania w taki sposób, by umieszczanie osób w domach pomocy społecznej 
było ostatecznością; 

• pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych pozbawieniem lub ograniczeniem 
władzy rodzicielskiej poprzez prace asystenta rodziny, który jest zatrudniony 
od lutego 2021 roku: 

- zapewnienie warunków do działania asystenta rodziny 
 

Liczba osób objętych pomocą społeczną 
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Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom 
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne możliwości uprawnienia, a także rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej 

CO ROBIMY W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH? 

http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF58340D94F80B5Z/uch45_0219.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF58340D94F80B5Z/uch45_0219.pdf
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Liczba osób objętych pomocą społeczną od 2015 r. wykazuje tendencję malejącą, 
Świadczyć to może o stopniowej poprawie warunków życia spowodowanej m.in. 
zwiększonym zatrudnieniem oraz większą dostępnością miejsc pracy i stale 
podwyższającą się najniższą pensją krajową przy braku podnoszenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia finansowego.   
 
Grupa osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej jest zróżnicowana 
w zakresie problemów występujących w rodzinach określanych mianem dysfunkcji: 
maleje liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej (91 rodzin) 
oraz osób z niepełnosprawnością (65 rodzin) natomiast nieznacznie wzrasta liczba 
osób z długotrwałą chorobą (85 rodzin).  
 
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych od trzech lat utrzymuje się 
na zbliżonym poziomie: 

 
 
Świadczenia rodzinne wypłacone przez Gminę Miłomłyn (tendencja malejąca) 

 
 
  

21

19

23

27

28

26

0 5 10 15 20 25 30

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

1077 484 1055 176 
980 459 

880 249 

 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

1200 000

2017 2018 2019 2020

w złotych



26 
 

 
 
 
 
Na koniec grudnia 2020 roku w mieszkaniowym zasobie gminy Miłomłyn 
znajdowały się 53 lokale w tym:  

• 13 lokali na terenach wiejskich gminy o łącznej powierzchni 597m2,  
• 40 lokali na terenie miasta o łącznej powierzchni 1655m2.  

 
Przyznano 4 lokale na terenie miasta Miłomłyn, w tym: 3 lokale komunalne oraz 
1 lokal socjalny.  
 
Na dzień 31 XII 2020 roku na liście oczekujących na przydział lokalu 
z mieszkaniowego zasobu gminy znajdowało się 5 rodzin. 
 
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych określono 
w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Miłomłyn na lata 2017-2021 -link do programu: 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2016_12/BIPF544A23F67F8CCZ/uch162_111
6.pdf 
oraz w uchwale nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 czerwca 2007 
roku – link do uchwały:  
http://archiwumbip.milomlyn.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=31&id=8
64&bip_sid=lVf0LF55WKGsnaqJ9DRcRIkQJVhj9T 
 
W 2020 roku wypłacono 189 dodatków mieszkaniowych na kwotę 38 836 zł 
dla około 15 rodzin.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania tych dodatków na stronie 
www.milomlyn.pl w zakładce sprawy urzędowe – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 
link do strony: http://www.bip.milomlyn.pl/?bip=1&cid=153&bsc=N 
  

ILE MAMY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH? 

http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2016_12/BIPF544A23F67F8CCZ/uch162_1116.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2016_12/BIPF544A23F67F8CCZ/uch162_1116.pdf
http://archiwumbip.milomlyn.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=31&id=864&bip_sid=lVf0LF55WKGsnaqJ9DRcRIkQJVhj9T
http://archiwumbip.milomlyn.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=31&id=864&bip_sid=lVf0LF55WKGsnaqJ9DRcRIkQJVhj9T
http://www.bip.milomlyn.pl/?bip=1&cid=153&bsc=N
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Mienie komunalne Gminy Miłomłyn to powierzchnia 332,5843 ha o wartości 
23 749 743,44 zł. 
 
Rodzaje posiadanych gruntów (w hektarach): 

JAKIE POSIADAMY NIERUCHOMOŚCI? 

65,22%

10,82%
5,43%

4,67%

2,85%

2,21%

2,04%

1,79%

1,53%

1,33%

1,09%

0,97%

0,05%

4,98%

drogi i tereny komunikacyjne - 213,2507 ha
tereny zieleni parkowej - 35,3798 ha
tereny rolnicze - 17,7545 ha
tereny budowlane - 15,2659 ha
tereny przemysłowo – usługowo – handlowe - 9,3167 ha
działki nieużytki - 7,2232 ha
tereny rekreacyjne - 6,6588 ha
cmentarze - 5,8457 ha
oczyszczalnia ścieków + wysypisko i hydrofornie - 5,016 ha
tereny kulturalno – oświatowe UG i - 4,3355 ha
boiska sportowe - 3,5785 ha
port jachtowy - 3,1779 ha       
tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk. - 0,1721 ha



  
 
Gospodarowanie nieruchomościami w 2020 r.: 
 

• sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu - 2 działki; 
• sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej – 3 działki; 
• sprzedaż nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie – 2 lokale 

mieszkalne; 
• nieruchomości przejęte pod drogi w wyniku podziałów – 2 działki; 
• nieruchomość nabyta od osoby fizycznej - 1 działka.  

 
Gmina Miłomłyn: 

➢ wydzierżawia 1 nieruchomość na cele handlowo-usługowe; 
➢ posiada 200 umów dzierżaw gruntów pod ogródki przydomowe oraz zieleń 

przydomową, grunty pod budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi 
i garażami wraz z gruntami przyległymi niezbędnymi do obsługi tych 
budynków. 
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Gmina Miłomłyn posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn zatwierdzone 
uchwałą nr XXI/122/2000 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 września 2000 r., 
które zostało zmieniane kolejno w roku 2011, 2012, 2015, 2017 i 2019. Powyższy 
dokument określa strukturę i kierunki zagospodarowania.  

Przeprowadzona analiza oceny aktualności studium wykazała, że zadania z zakresu 
planowania przestrzennego stanowiące zadania własne gminy realizowane są 
zgodnie z  przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Studium w aspekcie potrzeb oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  są 
zgodne z kierunkami rozwoju gminy oraz aktualnymi wymogami stawianymi przez 
właścicieli gruntów oraz inwestorów. 

Teren gminy  o pow. 16 117,00 ha w większości  nie jest objęty miejscowym ogólnym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłomłyn dysponuje jedynie 
fragmentarycznymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
w ilości 28 szt. o łącznej pow. 4 161,18 ha. Przewiduje się zmiany planów oraz 
sporządzenie nowych planów miejscowych dla wybranych obszarów gminy. 
Wyboru tych obszarów dokona się w nawiązaniu do ustaleń zawartych  w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn. 
Poza planami wskazanymi do sporządzenia będą realizowane następne dla potrzeb 
inwestycyjnych, jak również dla potrzeb właścicieli. Nie planuje się pokrycia 
planami miejscowymi całego terenu gminy Miłomłyn ze względu na jej znaczną 
powierzchnię, dużą powierzchnie obszarów chronionych oraz charakter rolno-leśny 
gminy. Bardziej zasadna wydaje się kontynuacja dotychczas przyjętej polityki 
przestrzennej, polegającej na uzupełnieniu zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji celu 
publicznego.  
W roku 2020 Rada Miejska w Miłomłynie podjęła 5 uchwał o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania na terenie miasta                        
i gminy Miłomłyn i sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 zatwierdzone zostały 2 zmiany 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren 67,9 ha w miejscowości Miłomłyn i Liwa (przeznaczenie: 
zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa).  
 
Wszystkie dokumenty planistyczne o znaczeniu strategicznym tj. studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego są zwektoryzowane i udostępnione 
do publicznego wglądu na stronie internetowej w elektronicznym portalu informacji 
przestrzennej GISON - https://sip.gison.pl/milomlyn 
 

JAK REALIZUJEMY POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ? 

https://sip.gison.pl/milomlyn
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✓ W 2020 roku zamontowaliśmy miernik zanieczyszczenia powietrza PM 2,5 i PM 
10 rozbudowany o czujnik temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia 
atmosferycznego. Zakup i montaż miernika pozwoli na bieżąco monitorować 
jakość powietrza, a ewentualne przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego 
zmobilizują mieszkańców do podjęcia działań związanych z wymianą kotłów 
grzewczych na bardziej wydajne i przyjazne środowisku. 

 
✓ Współpracujemy z fundacją GLOBALECO w zakresie propagowania pro-

ekologicznych rozwiązań energetycznych na terenie gminy. W ramach 
współpracy fundacja oferuje konsultacje prowadzone przez doradców 
energetycznych oraz porady w zakresie sporządzania wniosków i doboru 
instalacji w zakresie proekologicznych programów (Czyste Powietrze i Mój 
Prąd). 

 
✓ Zleciliśmy badanie poziomu hałasu z drogi S7 w Miłomłynie. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 13 530 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie 13 000 
zł. Badanie przeprowadzone zostało na prośbę mieszkańców osiedla przy 
ul. Ilińskiej, ul. Plażowej oraz osiedla 200-lecia Konstytucji 3 Maja w Miłomłynie 
skarżących się na hałas i uciążliwości dobiegające z trasy S7. Zdaniem 
mieszkańców na trasie drogi S7 w tym rejonie jest zbyt mała ilość ekranów 
akustycznych, co ma ujemny wpływ na ich życie i zdrowie. 11 z 12 wyników 
pomiarów były zgodne z wymaganiami, tj. poziomami dopuszczalnymi hałasu. 
Warto jednak zaznaczyć,  że normy dobowego i długookresowego hałasu 
komunikacyjnego określone przez Ministerstwo Środowiska są wyższe niż 
wskaźniki określone przez Światową Organizację Zdrowia. Na terenach 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy 
zagrodowej, terenach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-
usługowych dopuszcza się w Polsce hałas do 65 dB w porze dziennej i 56 dB 
w porze nocnej. Światowa Organizacja Zdrowia postuluje obniżenie 
wskaźników do wartości 40 dB, gdyż  dokuczliwe dźwięki powyżej 55 dB mają 
niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka - pojawia się zmęczenie, 
rozdrażnienie, bóle głowy, brzucha, mięśni. 
 
Zapoznaj się ze sprawozdaniem z realizacji badania: 
http://www.milomlyn.pl/asp/pliki/projekty/pozion_halasu_2020.pdf 
Program ochrony środowiska dostępny jest tutaj: 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BC36B1D909Z/uch266_0418.pd
f 

  

CO ROBIMY W RAMACH PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA? 

http://www.milomlyn.pl/asp/pliki/projekty/pozion_halasu_2020.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BC36B1D909Z/uch266_0418.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BC36B1D909Z/uch266_0418.pdf
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W roku szkolnym 2019/2020 
i 2020/2021 w Gminie Miłomłyn 
funkcjonowały: 

•  3 szkoły podstawowe,  
• 4 tzw. oddziały zerowe,  
• 4 punkty przedszkolne 

zlokalizowane w szkołach 
podstawowych. 
 

Dla wyżej wymienionych placówek 
organem prowadzącym jest Gmina 
Miłomłyn. 
 
 
 

Liczba dzieci w punktach przedszkolnych 

 
Rok szkolny 

 
Szkoła 

Punkty przedszkolne 

Ogółem 5-latki 4-latki 3-latki 2-latki 

 
2019/2020 

Liwa 20 - 5 14 1 

Bynowo 16 - 4 12  

Miłomłyn 42 23 19 - - 

Ogółem 78 23 28 26 1 
 

 
2020/2021 

Liwa 19 - 6 12 1 

Bynowo 13 - 10 1 2 

Miłomłyn 41 17 15 9 - 

Ogółem 73 17 31 22 3 
 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

Rok  
szk. 

Szkoła „0” kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem 

19/20 
30.09. 
2019r. 

Bynowo 8 7 4 8 - - - - - 27 

Liwa 21 11 9 7 - - - - - 48 

Miłomłyn 37 35 27 19 25 68 61 40 47 359 

Ogółem 66 53 40 34 25 68 61 40 47 434 
 
 

JAK DZIAŁAJĄ NASZE SZKOŁY? 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I DP 
im. T. Kościuszki w Miłomłynie 
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20/21 
30.09. 
2020r. 

Szkoła „0” kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem 

Bynowo 9 5 6 - - - - - - 20 

Liwa 14 11 11 11 - - - - - 47 

Miłomłyn 36 32 33 33 28 27 65 61 40 355 

Ogółem 59 48 50 44 28 27 65 61 40 422 
 

Dowożenie  uczniów do szkół 
 

Gmina zapewnia dowóz do szkół i przedszkoli dla: 
a) uczniów szkół podstawowych, których droga do szkoły przekracza:  
• 3 km – klasy I – IV,  
• 4 km – uczniów klas V-VIII, 
b) dzieci 5- i 6-letnich z domu do punktu przedszkolnego lub „zerówki”, których 
droga z domu do przedszkola przekracza 3 km, 
c) niepełnosprawnych dzieci 5- i 6-letnich oraz dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz 
dowóz uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami  do najbliższej szkoły/ośrodka. 
W roku szkolnym 
2020/2021 liczba 
uczniów 
dowożonych 
do szkół przedstawia 
się następująco: 
 
• SP  Miłomłyn – 

121 uczniów, 
• SP  Liwa – 

19 uczniów, 
• SP  Bynowo -  

12 uczniów.  
           
 
 

Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych wg stanu na 31.12.2020r. 

 
 
 

Zatrudnienie 
na 31.12.2020 

Nauczyciele 
w etatach 

Pracownicy obsługi 
w etatach 

SP Miłomłyn 45,22 17,75 
SP Liwa 7,21 5,75 
SP Bynowo 5,47 5,00 
Razem 57,90 28,50 

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Liwie  
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku 2020 
 
JĘZYK POLSKI 
Szkoła Klasa VIIIa Klasa VIIIb Powiat Województwo Kraj 

57% 60% 54% 56% 55% 59% 
 

MATEMATYKA 
Szkoła Klasa VIIIa Klasa VIIIb Powiat Województwo Kraj 

34% 38% 30% 42% 42% 46% 
 
JĘZYK ANGIELSKI 

Szkoła Klasa VIIIa Klasa VIIIb Powiat Województwo Kraj 

43% 44% 43% 49% 50% 54% 
 
Jak wskazują wyniki, nasi uczniowie najlepiej radzą sobie z językiem polskim, ich 
wynik jest lepszy niż średni w powiecie i województwie. Znacznie gorzej wypadają 
jednak w egzaminie z matematyki i języka angielskiego. 

 
Projekty realizowane w szkołach 
 

• Lokalny Animator Sportu 
Ogólnopolskim operatorem 
projektu był Instytut Sportu – 
Państwowy Instytut Badawczy, 
a uczestniczyła w nim 
Publiczna  Szkoła  
Podstawowa  im.  Żołnierzy  
I  DP  im.  Tadeusza  Kościuszki 
w Miłomłynie.  
Wsparcie polegało 
na dofinansowaniu 
wynagrodzeń dwóch  
animatorów sportu 
zatrudnionych na boisku 
wielofunkcyjnym „Orlik” w Miłomłynie.  

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Bynowie 
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Zajęcia w godzinach popołudniowych odbywały się w miesiącach marzec – listopad 
2020 r. Główne dyscypliny sportu to na Orliku to piłka nożna, siatkówka oraz 
baseball. Działania animatorów obejmowały organizację: regularnych zajęć, 
rozgrywek sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, włączanie się 
w organizację imprez ogólnopolskich oraz współorganizowanie szkolnych imprez 
sportowych. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, ale również 
do osób dorosłych.  
Wartość dofinansowania: 10 800,00 zł.  
Wkład Gminy Miłomłyn: 14 580,00 zł.  
Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 
• Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów 
Projekt  był  odpowiedzią  na  obecną  sytuację  szkolnictwa, związaną  
z wprowadzeniem  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu epidemii, 
spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych 
na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  
Uczniowie  zamiast  w  szkolnych  ławach  zasiadło  przed monitorami komputerów. 
Niestety niektórzy z nich nie posiali dostępu do internetu lub sprzętu, na którym 
może realizować podstawy programowe. Projekt polegał na doposażeniu szkoły 
podstawowej w Miłomłynie w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia 
lekcji w trybie zdalnym. W ramach projektu zakupiono laptopy oraz sprzęt 
umożliwiający dostęp do mobilnego internetu dla 14 uczniów i 6 nauczycieli. 
Wartość dofinansowania: 60 000 zł;  
Źródło finansowania: rządowy projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 
 
• Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów – edycja II 
W ramach II edycji zakupiono  17 laptopów dla uczniów SP Miłomłyn oraz 
6 laptopów dla nauczycieli z 3 szkół podstawowych. 
Wartość dofinansowania: 54 999,90 zł.  
Źródło finansowania: Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
 
• Dostawa wyposażenia oraz 

remont pomieszczeń 
kuchni w szkole 
podstawowej w Miłomłynie 

Wsparcie  finansowe  zostało  
wykorzystane  na  zakup  
patelni  elektrycznej  (64l), 
zmywarko-wyparzarki 
kapturowej z dwoma 
dozownikami, bemaru 
grzewczego, zestawu czterech 
pojemników do bemaru oraz 
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na prace remontowo-adaptacyjne w kuchni, polegające na wymianie armatury 
kuchennej, zabudowie rur, wymianie glazury i terakot oraz malowaniu.  
Wartość: 47 683,83 zł. 
Środki krajowe z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” : 37 987,06 zł. 
Budżetu Gminy Miłomłyn: 9 696,77 zł. 
 

Budżety poszczególnych szkół 

Nazwa jednostki 

 
 

2019 r. 2020 r. 

Liczba dzieci  
wg stanu 

na 30.09.2019r. 

Wydatki 
w przeliczeniu 

na 1 ucznia 
SP Miłomłyn 5 264 620,93 5 357 937,48 366 14 639,17 

SP Liwa 886 779,38 1 000 150,61 47 21 279,80 
SP Bynowo 747 959,28 808 627,11 34 23 783,15 

Razem 6 899 359,59 7 166 715,20 447 19 369,50 

Subwencja oświatowa 
4 346 273,00 4 296 055,00 

 
 

Procent 
dofinansowania 

ze środków własnych 
Gminy 

 
30,5% 35,2% 

 
 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań 
oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,                
z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych 
z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych. 
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Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwota części oświatowej 
subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Podział ten w znacznej 
części uzależniony jest od liczby uczniów  znajdujących się w danej placówce. 
 

 

 
 

 z P 
 iłomłyn 
          zł

 z P   iwa 
          zł

 z P  Bynowo 
        zł

W         r           p sz z  ó      sz      
                 

Wydatki roku 2020 w przeliczeniu na 1 ucznia

 z P   iłomłyn             

14 639,17

Sz.P. Liwa;                   

21 279,80

Sz.P. Bynowo;             

23 783,15



37 
 

 
 
 
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna   
mieści się w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej 10. 
Co robi biblioteka? 
Przede wszystkim gromadzi, 
opracowuje i udostępnia zbiory 
(książki i prasę). Organizuje też 
wystawy oraz spotkania dla 
różnych grup wiekowych. Bierze 
udział w szkoleniach, projektach 
i ogólnopolskich akcjach 
promujących czytelnictwo. 
Pracownicy biblioteki są również 
współorganizatorami lokalnych 
imprez. Użytkownicy biblioteki 
mogą skorzystać z bezpłatnego 
dostępu do Internetu na 12 stanowiskach komputerowych. Ponadto biblioteka 
oferuje usługi ksero, drukowania i skanowania. Służy też pomocą przy pisaniu pism 
urzędowych i wypełnianiu dokumentów, pomaga w wyszukiwaniu informacji 
w Internecie.   
Ile mamy książek?      
Księgozbiór naszej biblioteki liczy 
12 580  książek. W 2020 roku 
wzbogacił się o kolejne 759 
książek o wartości 14807,00 zł, 
w tym: 
- dotacja  z Biblioteki Narodowej -  
4300,00 zł; 
- środki własne – 8007,00 zł; 
- dary - 2500,00 zł.                                                                                                                
Księgozbiór jest w 100% 
skatalogowany i dostępny 
w formie elektronicznej. 
Biblioteka prenumeruje również 
6 tytułów czasopism. Roczna wartość prenumeraty to kwota 1 094,00 zł. 
Dodatkowo kilka tytułów dostaje w formie daru od czytelników. 
 
 
 
 
 
 

CO SIĘ DZIEJE W KULTURZE? 
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Co się wydarzyło w 2020 roku? 
W czasie ferii zimowych 
organizowano zajęcia dla dzieci. 
Cyklicznie odbywają się w bibliotece 
zajęcia edukacyjno-plastyczne dla 
dzieci oraz spotkania rękodzielnicze. 
Prowadzone są również lekcje 
biblioteczne dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Miłomłynie. 
Od 12 marca 2020 r. biblioteki zostały 
zamknięte dla czytelników, co 
spowodowane było wprowadzeniem 
stanu epidemii. W związku z tym zawieszone zostały zaplanowane wcześniej 
spotkania i wystawy. Pracownicy w tym czasie porządkowali dokumentację, 
przeprowadzali selekcję księgozbioru, opracowywali nowo zakupione woluminy. 
W 2020 roku biblioteka uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Kultury                       
i Dziedzictwa Narodowego p.n. „Z książką na start”. Projekt był adresowany 
do dzieci w wieku 3-6 lat i miał na celu popularyzację czytelnictwa wśród 
najmłodszych. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.  
 
Rok 2020 był wyjątkowym rokiem z ograniczeniami w dostępności do usług 
bibliotecznych, stąd duży spadek ilości czytelników i wypożyczeń.  
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
mieści się w Miłomłynie przy 
ul. Nadleśnej 1a.  
www.facebook.com/people/Mgok-
Miłomłyn/  
 
Działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miłomłynie 
w roku 2020 różniła się 
od dotychczasowej ze względu 
na pandemię COVID-19. W obliczu 
sytuacji epidemicznej kwestia 
bezpieczeństwa nabrała 
większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie 
możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie i osób 
przebywających w naszej instytucji – mówi dyrektor M-GOK, pan Zbigniew 
Rochowicz.  
  
Co się wydarzyło w roku 2020 w MGOK?  
Od stycznia do 12 marca 2020 roku byliśmy organizatorem lub współorganizatorem 
imprez i wydarzeń lokalnych.  
 
AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY, czyli:  
• nauka śpiewu dla seniorów z instruktorem - akompaniatorem,  

http://www.facebook.com/people/Mgok-Miłomłyn/
http://www.facebook.com/people/Mgok-Miłomłyn/
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• nauka gry na gitarze 
z instruktorem,  

• joga z instruktorem 
dla młodzieży i dorosłych,  

• zajęcia plastyczne 
dla dzieci z instruktorką,  

• zajęcia gimnastyki 
dla seniorów, zajęcia 
teatralne dla seniorów. 

(Od 12 marca zawieszono 
wszystkie zajęcia 
amatorskiego ruchu 
artystycznego). 
 
FERIE ZIMOWE 2020:  
• dzień otwartych drzwi pracowni komputerowej - turniej FIFA 2020 

o mistrzostwo gminy,  
• nauka gry w warcaby oraz Otwarty Turniej Warcabowy dla wszystkich chętnych 

połączony z symultaną,  
• Miejsko-Gminny Turniej Tenisa Stołowego w singla,  
• Gminny Turniej gry w DARTA,  
• wyjazdowy spektakl teatralny „Aleee Kanał” w Osadzie Danków z okazji 

noworocznego spotkania Pana Burmistrza z przedsiębiorcami,  
• zabawa w teatr – spektakl teatralny „Pinokio” w wykonaniu aktorów ze Studia 

teatralnego ART-RE z Krakowa,  
• Miejsko-Gminny Turniej Tenisa Stołowego w debla o najlepszą rakietę,  
• nauka podstaw gry w szachy 

oraz Otwarty Turniej 
Szachowy „Szach-Mat”,  

• konkurs pt. „Łamigłówki 
mądrej główki”,  

• projekcja bajek wideo dla 
dzieci połączona 
z konkursem plastycznym 
„Mój bohater z bajki”,  

• bal przebierańców dla dzieci 
połączony z konkursami,  

• turniej gier komputerowych 
oraz szachy z komputerem.  

 
W ramach promocji AMATORSKIEGO RUCHU TEATRALNEGO wystawiono m.in. 
spektakl teatralny „Blisko Betlejem” dla gości z ŚDS w Tardzie, spektakl teatralny 
„Na miłość nigdy nie jest za późno” i skecz „Melina” dla mieszkańców Miłomłyna 
z okazji Dnia Kobiet, wyjazdowy spektakl teatralny „Na miłość nigdy nie jest 
za późno” w Łukcie.      
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CO ZAPLANOWALIŚMY, ALE COVID UNIEMOŻLIWIŁ? Nie odbyły się planowane 
wydarzenia kulturalne, w tym m.in. Wiosenny Przegląd Teatralny, Wielkanoc 
w tradycji Polskiej - warsztaty rękodzielnicze wykonania palmy wielkanocnej, 
Festiwal Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Gminne 
i Powiatowe Konkursy Recytatorskie, Urodziny Kanału Elbląskiego, Dni Miłomłyna, 
Dożynki Gminne, Gminny Dzień Seniora, oraz Mikołajki 2020. 
 
 Od maja w wyniku poluzowania reżimu sanitarnego prowadzono DZIAŁALNOŚĆ 
W MAŁYCH GRUPACH LUB ONLINE. Odbyły się warsztaty budowy mebli z palet oraz 
zorganizowano wspólnie z mieszkańcami osiedla kącik rekreacyjno-wypoczynkowy 
„Pod Mirabelką” przy ulicy Jarzębinowej. Podczas otwarcia w dniu 12.09.20 odbyły 
się występy zespołów: Mozaika i Optymiści oraz animacje z konkursami dla dzieci 
przygotowane przez M-GOK oraz słodki poczęstunek przygotowany przez lokalną 
społeczność.  
Udało się zorganizować:  
• Letni Turniej Tenisa Stołowego,  
• Pożegnanie Lata 2020 dla dzieci 

i dorosłych połączone z projekcją 
filmów w mobilnym kinie 7D oraz 
animacją z konkursami,  

• wycieczkę rowerową dla 
wszystkich chętnych – pod nazwą 
poznajemy Krainę Kanału 
Elbląskiego, otwarto wystawę 
fotograficzną „Ptaki w obiektywie 
Jarka Pielacha”,  

• warsztaty rękodzieła - Makrama,  
• trzy wycieczki pieszo-rowerowe,  
• trzy Akcje Honorowych Dawców Krwi,  
• digitalizację zdjęć i aktualizację strony M-gok na Facebook. 
 
W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających 
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 29 listopada 
2020 a później do końca roku publicznych instytucji kultury. W związku 
z powyższym, zawieszona zostaje działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miłomłynie. Odwołane zostają wszystkie imprezy kulturalne, zajęcia plastyczne 
dla dzieci, amatorskiego ruchu artystycznego oraz zajęcia gimnastyki, zumby 
i zespołów pracujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. 
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Na terenie miasta i gminy Miłomłyn działają cztery kluby sportowe, dominującą 
dziedziną amatorskiego sportu jest piłka nożna. 
 
Ludowy Klub Sportowy Tęcza Miłomłyn  
 
To najstarszy klub sportowy w Miłomłynie z ponad 50-letnią historią. Działa w sekcji 
piłki nożnej w 5 grupach, w tym w 4 z nich trenują dzieci i młodzież z terenu miasta 
i gminy Miłomłyn w wieku szkoły podstawowej. Łącznie Tęcza posiada 
80 zawodników. Grupa Seniorów bierze udział w rozgrywkach klasy okręgowej 
organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Trzy drużyny 
młodzieżowe: Junior Młodszy, Trampkarz oraz Orlik występują w rozgrywkach Ligi 
Wojewódzkiej. W pozostałej grupie dzieci zajęcia mają charakter szkoleniowy. 
W zeszłym sezonie klub zatrudniał pięciu trenerów, w tym czterech do grup 
młodzieżowych. W sezonie 2019/2020 seniorzy zajęli 6. miejsce w rozgrywkach klasy 
okręgowej. Drużyna Juniora Młodszego zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach. 
Drużyna Trampkarza zajęła 3. miejsce w  rozgrywkach. Drużyna Orlika grała 
turniejowo i zajęła  3. miejsce w rozgrywkach na terenie Powiatu Ostródzkiego. Klub 
Tęcza Miłomłyn przystąpił do rozgrywek sezonu 2020/2021.  
 
Działalność Tęczy jest wspierana corocznie z budżetu Gminy Miłomłyn na realizację 
zadania publicznego „Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez trening 
i udział w rozgrywkach”. W 2020 r. dotacja wyniosła 70 000 zł. 

 
W roku 2020 dzięki wsparciu samorządu województwa przeprowadziliśmy 
częściową modernizację infrastruktury stadionu. Przy wsparciu dodatkowych 

CO U NASZYCH SPORTOWCÓW? 
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środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz dotacji 
Marszałka Województwa planujemy: dokończenie modernizacji budynku 
szatniowo-socjalnego, wymianę opraw oświetleniowych płyty boiska, wykonanie 
ogrodzenie boiska od strony ul. Sportowej, wymianę bramy wjazdowej na stadion, 
montaż stojaka na rowery; wymianę bramek piłkarskich i instalację system 
nawadniającego płyty boiska. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Lider”  

Klub działa już ponad 20 lat. Funkcjonują w nim dwie sekcje baseballa 
i lekkoatletyki. Głównym celem działalności klubu jest organizacja pozalekcyjnego 
życia sportowego dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, 
wdrażanie do świadomego i samodzielnego podejmowania przez uczniów działań 
na rzecz poprawy własnej sprawności i stanu zdrowia. Klub realizuje swoje cele 
poprzez realizację zadań publicznych dotyczących organizacji szkolnych zawodów 
sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym oraz masowych imprez 
rekreacyjno-sportowych. Klub posiada spore doświadczenie w tego typu 
działalności zorganizował m.in. spływy kajakowe, biegi przełajowe, biegi uliczne, 
Mistrzostwa Województwa w Baseballu oraz szereg imprez sportowo-
rekreacyjnych. W klubie od 10 lat funkcjonuje sekcja baseballowa. Uczestnikami 
zajęć są uczniowie szkoły podstawowej, jak również absolwenci. Drużyna odnosi 
duże sukcesy m.in. od trzech lat zdobywa tytuł Mistrza Województwa w Baseball, 
zdobywa czołowe miejsca w towarzyskich turniejach na różnym szczeblu, również 
międzynarodowym. Zawodnicy tworzą trzon kadry województwa, trzech 
zawodników jest reprezentantami kadry Polski U-14. Zawodnicy i wychowankowie 
biorą udział w rozgrywkach Ligi Bałtyckiej (Yankees Działdowo). Obecnie w klubie 
trenuje ponad 63 zawodników.  
 
W 2020 r. wsparliśmy Lidera dotacją w kwocie 5000 zł. 
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Gminny Klub Sportowy Kormoran Bynowo 
To młody klub piłkarki zrzeszający amatorów piłki nożnej. Drużyna 
z 25 zawodnikami w składzie występuje obecnie w klasie B organizowanej przez 
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.  
 
W 2020 r. 
przekazaliśmy 
18 000 zł 
dotacji na 
szkolenie grup 
piłkarskich. 
 
Przy wsparciu 
środków 
krajowych 
planujemy 
modernizację 
boiska 
sportowego w Bynowie, w tym wykonanie trybun, ławek rezerwowych 
i piłkochwytów oraz szatni w postaci kontenera wraz z utwardzeniem podłoża. 
 
Dragon Fighter Bynowo 
To nowa inicjatywa zawodników MMA.  Klub prowadzi treningi sportów walki 
i samoobrony dla osób początkujących i średnio zaawansowanych – mile widziane 
są kobiety, mężczyźni i młodzież powyżej 11 roku życia. 
Zawodnicy klubu odnoszą sukcesy podczas występów na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej W 2020 r. zwyciężali m.in. w Mistrzostwach Europy 
Amatorskiego MMA 2020. w turnieju No-Gi Fight Grappler Cup oraz zawodach 
ALMMA 182 Stegna w Pucharze Mierzei Wiślanej. 
 
W 2020 r. 
przekazaliśmy 
kwotę ok. 5 000 
zł. Dzięki tym 
pieniądzom 
zawodnicy mogli 
zakupić sprzęt 
niezbędny 
do codziennych 
treningów. 
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Na terenie naszej gminy opiekę zdrowotną zapewnia Samodzielny Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłomłynie – podmiot prywatny, działający w formie 
spółki partnerskiej "Eskulap" Bogusława Orzechowska Jarosław Golubiewski. To 
oznacza, że SNZOZ jest niezależną jednostką i gmina nie jest organem 
sprawującym nadzór nad jego działalnością. Gmina wynajmuje jedynie budynek 
do prowadzenia tej działalności.  
Przychodnia funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 7 do 18. Posiada trzech 
lekarzy: pediatrę, internistę i lekarza medycyny rodzinnej oraz pielęgniarki 
i sekretarki medyczne. Przychodnia ma filię w Ostródzie. 
Ośrodek świadczy podstawową opiekę zdrowotną na podstawie kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, co zapewnia pacjentom bezpłatny dostęp 
do świadczeń zdrowotnych w przychodni lub w ramach wizyty domowej. 
 
Świadczenia zdrowotne udzielane przez przychodnię: 

• badania i porady lekarskie, w tym teleporady, 
• skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie 

rehabilitacyjne i uzdrowiskowe, 
• wydawanie zaświadczeń lekarskich, 
• injekcje, 
• szczepienia i bilanse, 
• badania EKG, 
• cewnikowanie, 
• zmiany opatrunków. 

 
Od 2020 r. dodatkowo przychodnia wydaje też bezpłatne skierowania 
na wykonanie testu w celu sprawdzenia choroby COVID-19. Przychodnia bierze 
udział w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
 
Przychodnia obsługuje ok. 6 tys. pacjentów, głównie z Miłomłyna i Ostródy, ale 
także z: Iławy, Samborowa, Smykówka, Kajkowa, Morąga, Olsztynka, Olsztyna, 
Kętrzyna, Krynicy Morskiej i Gdańska. 
 
Ze specjalistycznej opieki zdrowotnej mieszkańcy korzystają głównie w Ostródzie, 
Iławie, Olsztynie i Elblągu. 
 
Każdy pacjent naszego ośrodka może sprawdzić poprzez Internetowe Konto 
Pacjenta, jakich świadczeń udzieliła mu przychodnia. Więcej: 
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta 
 

 

JAK DZIAŁA NASZA SŁUŻBA ZDROWIA? 

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
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Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych Miasta i Gminy 
Miłomłyn. Jednym z najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców 
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, którą Gmina Miłomłyn 
realizuje przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie 
(www.milomlyn.pl zakładka: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
 http://www.milomlyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=145&strona=1&sub=142) 
 
PGK Sp. z o.o. w Miłomłynie świadczy usługi w zakresie: 

• poboru, uzdatniania i dostarczania wody; 
• odprowadzania i oczyszczania ścieków; 
• odbioru i transportu nieczystości ciekłych; 
• robót związanych z wykonywaniem sieci wodno – kanalizacyjnej; 
• sprzątania i remontów dróg; 
• dowozu dzieci do szkół; 
• zarządzania dwoma cmentarzami komunalnymi (w Miłomłynie i w Liwie). 

 
PGK Sp. z o.o. w Miłomłynie zatrudnia 13 pracowników, w tym: 9 pracowników                       
w dziale obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych, usług komunalnych 
i transporcie oraz  4 pracowników w dziale administracyjnym. 
W 2020 r. PGK Sp. z o.o. w Miłomłynie dostarczyło ponad 160 tys. m3 wody do 1 683 
podmiotów i gospodarstw domowych oraz odprowadziło i oczyściło 
w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Miłomłynie ponad 76 tys. m3 ścieków. 
Dodatkowo wznowiono działalność w zakresie odbioru i transportu nieczystości 
ciekłych. W grudniu 2020 r. Przedsiębiorstwo odbierało ścieki od 30 
zleceniodawców w ramach zawartych umów na odbiór i transport nieczystości 
ciekłych.  
W sierpniu 2020 r., decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, 
została ustanowiona nowa taryfa opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
dla mieszkańców gminy Miłomłyn na okres 3 lat – link do nowej taryfy: 
 http://www.milomlyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=143&strona=1&sub=142) 
 
Na terenie Gminy istnieje 5 wodociągów grupowych. Mieszkańcy zaopatrywani są 
w wodę pitną z 5 ujęć podziemnych ze stacjami uzdatniania wody znajdującymi się 
w: Miłomłynie, Liwie, Bynowie, Majdanach Wielkich i Karnitach. Pozostałe, bardzo 
małe miejscowości posiadają własne lokalne ujęcia i przyłącza wodociągowe. 
Łącznie z instalacji wodociągowych korzysta 93,9% mieszkańców Gminy Miłomłyn 
– długość sieci wodociągowej 56,1 km. Do kanalizacji z odprowadzeniem do sieci 
podłączonych jest 608 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 
mamy 48 km sieci kanalizacyjnej. Łącznie z kanalizacji korzysta ok. 67,7% 
mieszkańców.  

CZYM ZAJMUJE SIĘ NASZA SPÓŁKA KOMUNALNA? 

http://www.milomlyn.pl/
http://www.milomlyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=145&strona=1&sub=142
http://www.milomlyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=143&strona=1&sub=142
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W 2020 r. policjanci z posterunku policji w Miłomłynie interweniowali 299 razy, 
w tym 198 zdarzeń miało miejsce w mieście, 101 przypadków na wsiach. W 2019 r. 
tych interwencji było więcej: 275 w mieście i 98 na wsiach. 

Rodzaje przestępstw odnotowanych w naszej gminie w ciągu ostatnich 3 lat: 

 

Działalność policji dotyczyła również postępowań dotyczących niepłacenia 
alimentów, znęcania się nad rodziną oraz nagłych zgonów. 

Na posterunku policji w Miłomłynie pracuje pięciu funkcjonariuszy, w tym dwóch 
dzielnicowych. 
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JAK PRACUJĄ POLICJANCI? 
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Na terenie gminy Miłomłyn funkcjonują trzy jednostki ochotniczych straży 
pożarnych: 

• OSP Miłomłyn (kategoria I);  
• OSP w Liwie (kategoria III);  
• OSP w Bynowie (kategoria III).  

Jednostki te zrzeszają w swoich szeregach 113 członków.  
Ponadto OSP w Miłomłynie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego i może być dysponowana do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie 
całego kraju.  
W praktyce jednostka dysponowana jest głównie do działań na teren powiatu 
ostródzkiego, najczęściej w sąsiednich gminach: Ostróda, Łukta, Małdyty. 
Dodatkowo jednostka OSP Miłomłyn wchodzi w skład elitarnej Warmińsko-
Mazurskiej Brygady Odwodowej sił ratowniczych naszego województwa. Na 
podstawie przynależności do KSRG jednostka ta jest dotowana z budżetu państwa 
(ok. 10-12 tys. rocznie). Pieniądze te mają służyć doposażeniu jednostek w sprzęt 
niezbędny do działań.  
 

Wyjazdy jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku dotyczyły 
głównie likwidacji miejscowych zagrożeń (61 razy), gaszenia pożarów (34 razy) 
i alarmów fałszywych (33 razy). 
 
 

Najczęściej do akcji wyjeżdżała OSP Miłomłyn – 105 razy, OSP Liwa – 19 razy, OSP 
Bynowo – 15 razy. 
 

CO SŁYCHAĆ U NASZYCH STRAŻAKÓW? 

OSP Miłomłyn  
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W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019 zanotowano 10% spadek 
wyjazdów.  
   
Najważniejsze wydatki i zakupy w 2020 roku: 

• OSP Miłomłyn 
- remont boksów garażowych i warsztatu wraz z szafami ubraniowymi 
(dofinansowanie 25 000 zł: Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego) 
- zakup pompy do wody zanieczyszczonej wysokiej wydajności 
- legalizacja aparatów powietrznych i sprzętu hydraulicznego 
- zakup 10 ubrań specjalnych i kominiarek specjalnych 
- przeglądy pojazdów pożarniczych 
 

• OSP Liwa - zakup: 
- 2 ubrań specjalnych, hełmów i rękawic ochronnych 
- ubrań ochronnych przed owadami błonkoskrzydłymi 
- detektora wielogazowego 
- systemu alarmowania DSP 
(dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie: 22 300 zł) 
 

• OSP Bynowo - zakup: 
- ubrań specjalnych i podstawowego sprzętu pożarniczego ulegającego zużyciu 
podczas działań, 
- ubrań ochronnych przed owadami błonkoskrzydłymi, 
- dwóch aparatów powietrznych,  
- systemu alarmowania DSP.  
(dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
w Olsztynie: 25000 zł) 
 

Sprzęt zakupiony przez jednostki OSP ze środków własnych (źródło finansowania: 
sponsorzy, druhowie): 

OSP Liwa  
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OSP Miłomłyn - dopłata do remontów strażnicy (1 garaż, korytarz i świetlica) oraz 
aktywne uczestnictwo w jego realizacji co pozwoliło znacznie obniżyć koszty, zakup 
drobnego sprzętu ratowniczego zużywającego się podczas działań oraz środków 
ochrony indywidualnej, prądownica sportowa na zawody, ubrania wyjściowe oraz 
obuwie do pocztu sztandarowego, realizacja szkoleń dla MDP i zawodów, 
przenośny zbiornik wodny.  
Łącznie jednostce udało się pozyskać około 120 000 złotych, nie wliczając pracy 
własnej jaką druhowie włożyli w remont.  
 
OSP Liwa - 2 ubrania specjalne, detektor wielogazowy, buty na zawody sportowe, 
ubrania koszarowe.  
Łącznie jednostce udało się pozyskać około 23 000 złotych. 
 
OSP Bynowo - podręczny sprzęt burzący, radiotelefon, butle do aparatów 
powietrznych, rękawice techniczne, hełm strażacki, buty strażackie, remont garażu, 
modernizacja pojazdu.  
Łącznie jednostce udało się pozyskać około 33 000 złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warto wiedzieć  … Druhowie z OSP Gminy Miłomłyn cały ekwiwalent wypłacany im 
w ramach uczestniczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych przekazują 
na sprzęt i wyposażenie jednostek. Postawa ta jest godna uwagi i rzadko spotykana 
na terenie powiatu. Pozwala to w znaczący sposób obniżyć koszty finansowania 
OSP ze środków gminy. Przykładowo druhowie kwartalnie przeznaczają społecznie 
ok. 5000zł na doposażenie w sprzęt.  
 
Najważniejsze planowane wydatki związane są z wymianą ubrań specjalnych, 
głównie w OSP Miłomłyn. Planowany jest również zakup nowego pojazdu 
pożarniczego dla OSP w Miłomłynie, natomiast pojazd, który aktualnie jest na 
wyposażeniu pozostał na terenie gminy Miłomłyn. Stan wyposażenia strażnic oraz 
umiejętności druhów ratowników jest odpowiedni do prawidłowego i skutecznego 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy oraz powiatu.  

OSP Bynowo  
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Miasto i gminę Miłomłyn na koniec 2020 r. zamieszkiwało łącznie 4885 
mieszkańców, w samym Miłomłynie 2390 osób, na obszarach wiejskich 2535 osób. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach w podziale na osoby zamieszkujące 
miasto i wsie oraz w podziale na płeć: 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 5 078 5 085 5 073 5 042 5 030 4 998 4 975 4 919 4 885 
miasto 2 471 2 431 2 444 2 434 2 445 2 449 2 442 2 427 2 390 
wsie 2 607 2 654 2 629 2 608 2 585 2 549 2 533 2 492 2 535 
Ogółem 
kobiety 2 536 2 535 2 526 2 502 2 493 2 469 2 468 2 465 2 451 
Ogółem 
mężczyźni 2 542 2 550 2 547 2 540 2 537 2 529 2 507 2 454 2 434 

 

 

Podział mieszkańców na grupy przedprodukcyjne, produkcyjne i poprodukcyjne 

 2016 2017 2018 2019 2020 

KOBIETY 
Wiek 0-17 432 427 429 439 568 
Wiek 18-59 1 453 1 447 1 405 1 385 1305 
Wiek 60 lat 
i więcej 

608 609 613 644 578 

 

ILE NAS JEST W MIEŚCIE I GMINIE MIŁOMŁYN? 
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Zmiana liczby mieszkańców na przestrzeni 5 ostatnich lat

ogółem mężczyźni ogółem kobiety wsie miasto ogółem



52 
 

MĘŻCZYŹNI 
Wiek 0-17 526 543 499 503 565 
Wiek 18-64 1 742 1 741 1 683 1 652 1560 
Wiek 65 lat 
i więcej 

269 275 276 295 309 

 

 
WNIOSKI i TENDENCJE:  

➢ Liczba mieszkańców naszej gminy maleje.  
➢ Na obszarach wiejskich gminy mieszka więcej ludzi niż na obszarze 

miejskim. 
➢ Kobiet jest więcej niż mężczyzn, zwłaszcza w grupie 60 lat i więcej. 
➢ Powiększa się liczba osób powyżej 60 roku życia.  
➢ W roku 2020 widać jednak wyraźny wzrost liczby dzieci i młodzieży w naszej 

gminie. 
➢ W 2020 roku urodziło się                             nowych mieszkańców miasta i gminy 

Miłomłyn, czyli                                            22 dziewczynki i 18 chłopców. 
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Kobiety i mężczyźni w poszczególnych grupach wiekowych

Mężczyźni Kobiety
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W roku 2020 Rada Miejska podjęła 84 uchwały. Do ważniejszych należą: 

➢ uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2021 r. 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B8C2D3B49063Z/uch20
2_1220.pdf 
➢ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn 

na lata 2021-2035 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B8C2D391C74BZ/uch201
_1220.pdf 
➢ dot. uchwalenia strategii i programów – 4 uchwały, w tym: 

1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na 2020 r. 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC59384B430Z/uch127
_0120.pdf 

2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2020 r. 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E3243B9Z/uch139_0
220.pdf 

3. zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2014-2020 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A69BB6DBBB8Z/uch14
9_0520.pdf 

4. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miłomłyn na lata 
2020-2022, 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E31E4F2F3Z/uch146
_0220.pdf 
➢ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E321F2DCDZ/uch14
4_0220.pdf 
➢ uchwalenia planu rozwoju sieci dróg gminnych w mieście i gminie 

Miłomłyn na lata 2020-2030 
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC593694F5EZ/uch134
_0120.pdf 
➢ uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miłomłyn,   
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC593BC22EFZ/uch129_01
20.pdf 
Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadania nazw ulic 
i skwerów, z zakresu oświaty, gospodarki nieruchomościami oraz wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Miłomłyn. 
Wszystkie uchwały dostępne są w naszym biuletynie informacji publicznej: 
http://www.bip.milomlyn.pl/?bip=1&cid=86&bsc=N 

NAD CZYM DEBATOWALI RADNI MIEJSCY W 2020 ROKU? 

http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B8C2D3B49063Z/uch202_1220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B8C2D3B49063Z/uch202_1220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B8C2D391C74BZ/uch201_1220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B8C2D391C74BZ/uch201_1220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC59384B430Z/uch127_0120.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC59384B430Z/uch127_0120.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E3243B9Z/uch139_0220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E3243B9Z/uch139_0220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A69BB6DBBB8Z/uch149_0520.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A69BB6DBBB8Z/uch149_0520.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E31E4F2F3Z/uch146_0220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E31E4F2F3Z/uch146_0220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E321F2DCDZ/uch144_0220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A07E321F2DCDZ/uch144_0220.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC593694F5EZ/uch134_0120.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC593694F5EZ/uch134_0120.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC593BC22EFZ/uch129_0120.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC593BC22EFZ/uch129_0120.pdf
http://www.bip.milomlyn.pl/?bip=1&cid=86&bsc=N
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PODSUMOWANIE 

 
Co za nami: 
 

• mamy stabilną sytuację finansową – gmina nie jest zadłużona w dużym 
stopniu. 
 

• wydaliśmy sporo na inwestycje - ponad 4,3 mln zł, przede wszystkim 
na poprawę dróg, ale też dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, zdrowie 
i sport. 

 
• zakończyliśmy realizację 7-letniej strategii rozwoju, w ramach której udało 

się wykonać najważniejsze zadania, w tym związane z uzyskaniem statusu 
obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz rozwojem infrastruktury technicznej 
i turystycznej. 

 
• pomimo pandemii organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne, 

w tym: w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych 
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nauki i edukacji oraz 
wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wsparliśmy ich 
działalność kwotą ponad 920 tys. zł. 
 

• coraz mniej osób z naszej gminy korzysta z pomocy społecznej. 
 

• ponad 23 mln zł to wartość majątku gminy w nieruchomościach. 
 

• posiadamy 4 atrakcyjne oferty inwestycyjne, w tym na budowę portu 
jachtowego nad Kanałem Elbląskim. 
 

• ponad ¼ powierzchni gminy objęta jest miejscowym planem 
zagospodarowania. 
 

• dokonane pomiary wskazały, że poziom hałasu oraz zanieczyszczenia 
powietrza nie przekraczają dopuszczalnych norm. 
 

• inwestujemy w nasze szkoły – doposażyliśmy i odnowiliśmy stołówkę szkolną 
w Miłomłynie, przekazaliśmy nowy sprzęt do nauki zdalnej dla uczniów 
i nauczycieli, zatrudniamy animatorów na orliku. 
 

• wspieramy naszych sportowców – amatorów – 4 klubom sportowym 
przekazaliśmy łącznie 98 tys. zł. 
 

• nasi policjanci i strażacy podejmowali mniej interwencji niż w latach 
poprzednich, tzn. że było bezpieczniej. 
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Co na przyszłość? 
 
➢ Nasza nowa strategia rozwoju na kolejne 10 lat wskazuje, że chcemy poprawić 

naszą jakość życia wykorzystując uzdrowiskowy potencjał gminy. 
 
➢ Po zakończeniu budowy tężni solankowej zamierzamy pozyskać dodatkowe 

fundusze na wykonanie odwiertów badających występowanie wód 
mineralnych i solankowych na terenie gminy.  

 
➢ Jednocześnie nadal będziemy poszukiwać inwestorów do rozwoju uzdrowiska 

i budowy szpitala uzdrowiskowego. 
 
➢ Nadal inwestować będziemy w przebudowę dróg, korzystając z dostępnych 

środków krajowych. 
 
➢ Po zakończeniu rozbudowy oczyszczalni będziemy ubiegać się o nowe 

pieniądze unijne na poprawę naszej gospodarki wodno-ściekowej – rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie i na wsiach, a także niezbędną 
modernizację istniejących i budowę nowych przepompowni ścieków. 

 
➢ Chcemy wykorzystać odnawialne źródła energii i zmodernizować nasze 

budynki publiczne, zwłaszcza szkoły. 
 
  



 


