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Raport o stanie gminy Rychliki za rok 2019
1. WSTĘP
Raport o stanie gminy opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 08 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Zgodnie
z powyższym artykułem Wójt Gminy Rychliki, co roku w terminie do dnia 31 maja,
przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność Wójta
Gminy Rychliki w roku poprzednim, a zakres przedkładanego opracowania obejmuje przede
wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu
obywatelskiego (funduszu sołeckiego) za rok 2019. Celem przygotowania raportu jest
uzyskanie dokładnego wglądu w sytuacje gospodarczą i społeczną gminy. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie mają na celu poszerzenie mieszkańcom Gminy Rychliki wiedzy na
temat funkcjonowania naszego samorządu.
Dokument opracowano w oparciu o dane dotyczące roku 2019, w odniesieniu do takich
obszarów funkcjonowania Gminy Rychliki jak: finanse i gospodarka finansowa, oświata,
pomoc społeczna, drogownictwo, mienie komunalne, bezpieczeństwo, gospodarka
komunalna, kultura, sport i rekreacja wraz aktywnością obywatelską. Dokonując analizy
wskazanych wyżej obszarów, uwzględniono realizowane w każdym z nich polityki, programy
oraz strategie. Odrębny podrozdział poświęcono na przedstawienie sposobu realizacji uchwał
Rady Gminy Rychliki podjętych w roku 2019.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
Gminy Rychliki, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu.
Gmina Rychliki położona jest w mikroregionie braniewsko-pasłęckim na pograniczu
Żuław. Większość obszarów Gminy leży na Pojezierzu Iławskim. Zachodnie jej granice
określa rzeka Dzierzgoń, natomiast północno-wschodnią Kanał Elbląski. Kanał Elbląski jest
unikatową w skali światowej drogą wodną, której urządzenia hydrotechniczne funkcjonują do
dzisiaj. Powierzchnia Gminy wynosi 13.200 ha. Niektóre z miejscowości położonych na
terenie Gminy Rychliki posiadają jeszcze dużo dawnej tradycyjnej zabudowy mieszkalnej
i gospodarczej wkomponowanej w krajobraz i stanowiącej jego ozdobę. Należy tu wymienić
domy podcieniowe, dworek bauerski, obiekty sakralne, a przede wszystkim zespoły parkowopałacowe, z którymi wiążą się losy znanych rodów pruskich.
Przez Gminę Rychliki przebiega droga wojewódzka nr 527 łącząca Dzierzgoń
(województwo pomorskie) z Olsztynem, wzdłuż której na odcinku Jelonki – Kwietniewo
zlokalizowany jest ciąg pieszo-rowerowy.
Na terenie Gminy znajduje się również jezioro Korsuń o powierzchni 20 ha., nad którym
znajduje się ośrodek domków rekreacyjnych oraz pole namiotowe. Wędrowcy mogą
skorzystać ze szlaku św. Wojciecha prowadzącego z Elbląga oraz innych miejscowości do
Świętego Gaju. Sąsiadujące Gminy to między innymi: Pasłęk, Dzierzgoń, Elbląg, Małdyty,
Markusy oraz Stary Dzierzgoń
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MAPA POGLĄDOWA GMINY RYCHLIKI

2.

WŁADZE LOKALNE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY

Po przeprowadzonych wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku swoją
prace rozpoczęła nowo wybrana Rada Gminy Rychliki na kadencję 2018 – 2023.
W skład Rady Gminy wchodzą:
1. Tadeusz Kruk - Przewodniczący – Rychliki
2. Grzegorz Nazarewicz - Wiceprzewodniczący – Rychliki
3. Borkowska Joanna – Jelonki
4. Józef Dudycz – Jelonki
5. Dariusz Czarnecki – Kwietniewo
6. Edyta Borkowska – Gołutowo
7. Zofia Wnuk - Święty Gaj
8. Małgorzata Jurczak - Topolno Wielkie
9. Andrzej Ciarciński – Dymnik
10. Agnieszka Szóstek – Wysoka
11. Edward Kurmin – Rychliki
12. Irena Piórkowska – Rejsyty
13. Sławomir Sadliński – Krupin
14. Tomasz Gołębiewski – Śliwica
15. Katarzyna Starzyńska - Powodowo
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Przy Radzie Gminy Rychliki kadencji 2018-2023 działają trzy komisje stałe:
• Komisja Rewizyjna
• Komisja Budżetu i Finansów
• Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, oprócz wymienionych komisji została powołana
czwarta stała komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w skład, której weszło
czterech radnych będących jednocześnie członkami innych stałych komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
STRUKTURA OERGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Na terenie Gminy Rychliki znajduje się 26 miejscowości tworzących 15 sołectw,
tj.: Jelonki, Marwica, Wysoka, Powodowo, Rychliki, Śliwica, Lepno-Buczyniec, Rejsyty,
Dymnik, Kwietniewo, Krupin-Kiersity, Protowo, Mokajny, Jankowo oraz Święty Gaj.
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POŁOŻENIE SOŁECTW NA TERENIE GMINY RYCHLIKI

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Urząd Gminy Rychliki,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach,
3. Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach,
4. Szkoła Podstawowa w Rychlikach im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi.
• Instytucje kultury
1. Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki.
3.

DEMOGRAFIA

Na terytorium Gminy Rychliki, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zameldowanych
na pobyt stały było 3790 mieszkańców, z czego 1920 osób to mężczyźni, a 1870 kobiety.
Wśród tych mieszkańców 781 osoby stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia. Osób
pełnoletnich było natomiast 3009. W roku 2019 zmarło 47 mieszkańców Gminy Rychliki,
urodziło się 37, natomiast 27 osób zawarło związek małżeński.
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LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY

Lp.

Miejscowość

Liczba osób
zameldowanych

Kobieta

Mężczyzna

Do 18 roku
życia

1

BARZYNA

98

46

52

24

2

BUCZYNIEC

93

41

52

26

3
4

BUDKI
DYMNIK

45
146

24
67

21
79

11
29

5

DZIŚNITY

87

39

48

21

6

GOŁUTOWO

81

40

41

18

7

GRĄDOWY MŁYN

0

0

0

0

8

JANKOWO

106

47

59

19

9

JELONKI

594

302

292

117

10

KIERSITY

29

10

19

5

11

KRUPIN

106

50

56

26

12

KWIETNIEWO

228

109

119

32

13

LEPNO

70

32

38

13

14

LISZKI

36

18

18

13

15

MARWICA

233

116

117

51

16

MOKAJNY

39

20

19

6

17

POWODOWO

198

104

94

54

18

PROTOWO

146

65

81

30

19

REJSYTY

248

133

115

60

20

RYCHLIKI

660

341

319

119

21

SÓJKI

46

20

26

9

22

ŚLIWICA

93

41

52

14

23

ŚWIĘTY GAJ

141

73

68

25

24

TOPOLNO WIELKIE

79

40

39

17

25

WOPITY

12

5

7

1

26

WYSOKA

176

87

89

41

Wpływ na liczbę ludności w Gminie Rychliki, oprócz przyrostu naturalnego ma saldo
migracji. Fakt osiedlania się na terenie Gminy nowych mieszkańców, przybywających
z okolicznych regionów, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw
dalszego rozwoju. Notuje się też również przypadki powrotu do rodzinnych stron
mieszkańców, którzy wyemigrowali wcześniej za granicę.
4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY RYCHLIKI
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt
Gminy Rychliki jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady Gminy.
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Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy
pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy Rychliki w 2019 roku
w sposób określony uchwałami.
W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem
pracy Rady przyjętym Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2018
roku. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała
na 8 sesjach zwyczajnych i podjęła 80 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu
gospodarowania budżetem gminy, gospodarowaniem mienia komunalnego, planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą
i ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru,
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Warmińsko - Mazurski, a w zakresie
spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Wszystkie uchwały opublikowane
zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Szczegółowy sposób
wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
Numer
Lp.
Uchwały

1.

2.

3.

4.

5.

I/1/2019

I/2/2019

I/3/2019

I/4/2019

I/5/2019

Data
podjęcia
Uchwały
29.01.2019

29.01.2019

29.01.2019

29.01.2019

29.01.2019

Nazwa Uchwały

Publikacja / sposób
wykonania

w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019-2024

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi Prokuratora
Rejonowego w Elblągu wraz z
odpowiedzią na skargę
w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Rychliki na rok
2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. WSA
Skargę podtrzymał.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 01.01.2019
r. Wykonano.

w sprawie ustalenia stawki dotacji
Uchwała wchodzi w życie
przedmiotowej na rok 2019 dla Gminnego z dniem podjęcia, z mocą
Zakładu Komunalnego dla 1m3
obowiązującą od dnia
sprzedanej wody
01.01.2019 r. Wykonano.
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6.

I/6/2019

29.01.2019

7.

I/7/2019

29.01.2019

8.

I/8/2019

29.01.2019

9.

I/9/2019

29.01.2019

10.

I/10/2019

29.01.2019

11.

I/11/2019

29.01.2019

w sprawie: udzielenia dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków - Święty
Gaj
w sprawie: udzielenia dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków - Rychliki
w sprawie: udzielenia dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków - Jelonki
w sprawie: zmiany uchwały Nr
VI/41/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia
25 września 2015 roku w sprawie poboru
podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy
Rychliki do Zgromadzenia Związku Gmin
Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego
w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych Komisji Rady Gminy Rychliki na
2019 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

12.

II/12/2018

28.03.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Pasłęk na odbudowę pomnika
poległych strażaków ochotników,
znajdującego się na cmentarzu
komunalnym w miejscowości Pasłęk

13.

II/13/2019

28.03.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019-2024

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Wykonano.

28.03.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

28.03.2019

w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków, opłat lokalnych i
niepodatkowych należności budżetowych
stanowiących dochody budżetu Gminy
Rychliki instrumentem płatniczym

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

14.

15.

II/14/2019

II/15/2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
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16.

17.

II/16/2019

II/17/2019

28.03.2019

28.03.2019

18.

II/18/2019

28.03.2019

19.

III/19/2019

31.05.2019

20.

21.

22.

III/20/2019

III/21/2019

III/22/2019

31.05.2019

31.05.2019

31.05.2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rychliki w 2019 roku”
w sprawie: wyrażenia zgody na najem
pomieszczeń w budynku nr 110
położonego w miejscowości Rychliki na
potrzeby Ośrodka Zdrowia z zasobu
mienia gminy, na okres 3 lat oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu
w sprawie: zmiany uchwały Nr
VI/41/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia
25 września 2015 roku w sprawie poboru
podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

W sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019 - 2024

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

w sprawie: zmiany uchwały Nr
VI/41/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia
25 września 2015 roku w sprawie poboru
podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale Nr IV/26/2017 z dnia 30 maja
2017 roku w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od tych opłat
oraz trybu ich pobierania

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
Wykonano.
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23.

III/23/2019

31.05.2019

24.

III/24/2019

31.05.2019

25.

III/25/2019

31.05.2019

26.

III/26/2019

31.05.2019

27.

III/27/2019

31.05.2019

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
w sprawie trybu i sposobu powoływania
ogłoszenia w Dzienniku
i odwoływania członków Gminnego
Urzędowym Województwa
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
Warmińsko Mazurskiego.
szczegółowych warunków jego
Nieważność uchwały w
funkcjonowania
części § 2 pkt 3 lit. d oraz § 3
pkt 10.
w sprawie ustalenia planu sieci
Uchwała wchodzi w życie po
publicznych szkół podstawowych
upływie 14 dni od dnia
prowadzonych przez Gminę Rychliki oraz ogłoszenia w Dzienniku
określenia granic obwodów publicznych
Urzędowym Województwa
szkół podstawowych od dnia 1 września
Warmińsko Mazurskiego.
2019 roku
Wykonano.
w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała wchodzi w życie po
w Rychlikach do załatwiania
upływie 14 dni od jej
indywidualnych spraw z zakresu
ogłoszenia w Dzienniku
administracji publicznej dotyczących
Urzędowym Województwa
przyznawania świadczeń pomocy
Warmińsko Mazurskiego.
materialnej o charakterze socjalnym dla
Wykonano.
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Rychliki
w sprawie zatwierdzenia projektu
Uchwała wchodzi w życie
Regulaminu dostarczania wody i
z dniem podjęcia. Negatywna
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
opinia PGWWP.
Rychliki
Uchwała wchodzi w życie od
dnia 01 września 2019 roku i
podlega ogłoszeniu w
w sprawie wyboru metody ustalenia
Dzienniku Urzędowym
opłaty za gospodarowanie odpadami
Województwa Warmińsko
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
Mazurskiego. Wykonano.
tej opłaty
Traci moc na podstawie
uchwały Nr VIII/79/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Nieważność uchwały w
części § 2.

28.

III/28/2019

31.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2010
Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie: sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny

29.

IV/29/2019

25.06.2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Rychliki wotum zaufania

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

25.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rychliki za
2018 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

30.

IV/30/2019
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31.

32.

IV/31/2019

IV/32/2019

25.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Rychliki za 2018 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano

25.06.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019 - 2024

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

33.

IV/33/2019

25.06.2019

34.

IV/34/2019

25.06.2019

35.

IV/35/2019

25.06.2019

36.

IV/36/2019

25.06.2019

37.

IV/37/2019

25.06.2019

38.

39.

40.

IV/38/2019

IV/39/2019

IV/40/2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
w sprawie wprowadzenia zmian
ogłoszeniu w Dzienniku
w budżecie gminy na rok 2019
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.
w sprawie planu dofinansowania form
Uchwała wchodzi w życie po
doskonalenia zawodowego nauczycieli
upływie 14 dni od dnia
oraz ustalenia maksymalnej kwoty
ogłoszenia w dzienniku
dofinansowania opłat w 2019 roku za
Urzędowym Województwa
kształcenie nauczycieli zatrudnionych
Warmińsko - Mazurskiego.
w szkołach i przedszkolach
Nieważność uchwały w
prowadzonych przez Gminę Rychliki
części § 5.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku
w sprawie nadania Regulaminu
Urzędowym Województwa
korzystania z pomostu na jeziorze Korsuń Warmińsko - Mazurskiego.
Nieważność w części §2, §7
pkt 6 i 13, §7 pkt 7, §8, §9,
§10.
w sprawie przyjęcia regulaminu
dofinansowania ze środków budżetu
Uchwała wchodzi w życie po
Gminy Rychliki zadań z zakresu
upływie 14 dni od dnia jej
usuwania azbestu z terenu Gminy
ogłoszenia w Dzienniku
Rychliki przy udziale funduszy
Urzędowym Województwa
uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Warmińsko Mazurskiego.
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Stwierdzono nieważność.
Wodnej w Olsztynie w latach 2019-2032
w sprawie powołania Zespołu
Opiniującego Kandydatów na Ławników
Sądowych

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

25.06.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych celem zaopiniowania zmian
statutów sołectw Gminy Rychliki

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia. Nieważność
w części §4.

25.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
na okres do 1 roku

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

25.06.2019

Uchwała wchodzi w życie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta z dniem podjęcia z mocą
Gminy Rychliki
obowiązującą od 01.07.2019
r. Wykonano.
12

Raport o stanie gminy Rychliki za rok 2019

41.

V/41/2019

27.09.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019 - 2024

42.

V/42/2019

27.09.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019

43.

V/43/2019

27.09.2019

w sprawie określenia stawek w podatku
od nieruchomości na 2020 rok

27.09.2019

w sprawie ustalenia wysokości i zasad
wypłacania diet przysługującym Radnym
oraz sołtysom, jamko organowi
wykonawczemu jednostki pomocniczej

44.

V/44/2019

45.

V/45/2019

27.09.2019

46.

V/46/2019

27.09.2019

47.

V/47/2019

27.09.2019

48.

V/48/2019

27.09.2019

49.

V/49/2019

27.09.2019

50.

V/50/2019

27.09.2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
Wykonano.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego z mocą
obowiązującą od 01.01.2020
r. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 01.10.2019
r. Nieważność w części §2
ust. 2 i §5.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem
Uchwała wchodzi w życie
na organizację powiatowych przewozów
z dniem podjęcia. Wykonano
pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej.
Uchwała wchodzi w życie po
w sprawie zatwierdzenia projektu
upływie 14 dni od dnia
Regulaminu dostarczania wody i
ogłoszenia w Dzienniku
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urzędowym Województwa
Rychliki
Warmińsko Mazurskiego.
Nieważność w całości.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej
w sprawie zmiany statutów sołectw
ogłoszenia w Dzienniku
Gminy Rychliki
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.
w sprawie nadania Regulaminu
korzystania z pomostu na jeziorze
Korsuń
w sprawie przyjęcia regulaminu
dofinansowania ze środków budżetu
Gminy Rychliki zadań zakresu usuwania
azbestu z terenu Gminy Rychliki przy
udziale funduszy uzyskanych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie w latach 2019 - 2032
w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały Nr I/8/2019 Rady Gminy
Rychliki z dnia 29 stycznia 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Nieważność w całości.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano
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51.

V/51/2019

27.09.2019

w sprawie udzielenia dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie: zmian w Uchwale Nr
VI/45/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia
25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych
oraz przyznawania nagród, dodatku
mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego z
mocą obowiązującą od
01.09.2019 r. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

52.

V/52/2019

27.09.2019

w sprawie zmian w Regulaminie
udzielenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rychliki

53.

VI/53/2019

29.10.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019 - 2024

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

54.

VI/54/2019

29.10.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

55.

VI/55/2019

29.10.2019

w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

56.

VI/56/2019

29.10.2019

57.

VI/57/2019

29.10.2019

58.

VI/58/2019

29.10.2019

w sprawie: zmiany uchwały Nr
VI/41/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia
25 września 2015 roku w sprawie poboru
podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów
płatności dla inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
przez Gminę Dzierzgoń części zadań
Gminy Rychliki z zakresu organizacji
publicznego transportu zbiorowego
w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Polityki Zdrowotnej
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko
grypie osób od 65 roku życia w Gminie
Rychliki w latach 2019-2022”

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego. Nieważność w
części §3.
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59.

60.

VI/59/2019

VI/60/2019

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego z mocą
obowiązującą od 01.01.2020
r. Stwierdzono nieważność.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego z mocą
obowiązującą od 01.01.2020
r. Wykonano.

29.10.2019

w sprawie utworzenia Biblioteki
i Ośrodka Kultury Gminy Rychliki
i nadania statutu

29.10.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rychliki

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

61.

VI/61/2019

29.10.2019

w sprawie „Programu współpracy na rok
2020 z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
działającymi na terenie Gminy Rychliki”

62.

VI/62/2019

29.10.2019

w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach na ławników do
sądów powszechnych

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

63.

VI/63/2019

29.10.2019

w sprawie wyboru ławników na kadencję
2020-2023

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

64.

VII/64/2019

26.11.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019-2024

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego i obowiązuje od
01.01.2020 r. Wykonano.

65.

VII/65/2019

26.11.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019

66.

VII/66/2019

26.11.2019

w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych na 2020 rok

26.11.2019

w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi na uchwałę Nr
V/43/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia
27 września 2019 roku w sprawie
określenia stawek w podatku od
nieruchomości na 2020 rok wraz z
odpowiedzią na skargę

26.11.2019

w sprawie zatwierdzenia projektu
Regulaminu dostarczania wody i
Uchwała wchodzi w życie
odprowadzania ścieków na terenie Gminy z dniem podjęcia. Wykonano.
Rychliki

67.

68.

VII/67/2019

VII/68/2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
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VII/69/2019

26.11.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość
na czas oznaczony do 3 lat

70. VIII/70/2019

30.12.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rychliki na lata 2019-2024

69.

71. VIII/71/2019

30.12.2019

w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019

72. VIII/72/2019

30.12.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na
lata 2020-2030

73. VIII/73/2019

30.12.2019

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 01.01.2020 r.
Wykonano.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Rychliki na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem 01.01.2020 r. i
podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego. Wykonano.

74. VIII/74/2019

30.12.2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Wykonano.

75. VIII/75/2019

30.12.2019

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Gminy Rychliki na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wykonano.

30.12.2019

w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i
zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko
Mazurskiego i wchodzi w
życie z dniem 01.01.2020 r.
Wykonano.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów dla
mieszkańców Gminy Rychliki

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Stwierdzono nieważność
uchwały.

76. VIII/76/2019

77. VIII/77/2019

30.12.2019
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78. VIII/78/2019

79. VIII/79/2019

80. VIII/80/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego.
Stwierdzono nieważność
uchwały.

30.12.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego
z mocą obowiązującą od
01.02.2020 r. Wykonano.

30.12.2019

w sprawie: ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej na rok 2020 dla Gminnego
Zakładu Komunalnego dla 1m3
sprzedanej wody

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia
01.01.2020 r. Wykonano.

30.12.2019

5. FINANSE I GOSPODARKA FINANSOWA
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Rychliki w 2019 roku był budżet uchwalony dnia
28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr III/13/2018. Zmiany dotyczyły
dochodów o kwotę 2.554.864,31zł, z kwoty 17.649.962,00zł do kwoty 20.204.826,31zł
i wydatki o kwotę 2.070.658,33zł, z kwoty 18.777.428,00zł do kwoty 20.848.086,33zł.
Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 8 uchwałami oraz
14 zarządzeniami Wójta Gminy Rychliki.
Powyższe zmiany wraz z nominalnym i procentowym wykonaniem poszczególnych
wielkości budżetowych w ujęciu syntetycznym, zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:
KATEGORIA
Dochody bieżące:

PLAN
19.849.875,64zł

WYKONANIE
(%)
19.775.040,62zł
99,62%

WYKONANIE

Dochody majątkowe, w tym:

354.950,67zł

354.336,21zł

99,83%

Dochody ze sprzedaży majątku:

173.650,00zł

172.401,73zł

99,28%

DOCHODY:

20.204.826,31zł

20.129.376,83zł

99,63%

Wydatki bieżące:

18.148.266,01zł

17.410.087,06zł

95,93%

Wydatki majątkowe:

2.699.820,32zł

2.643.725,94zł

97,92%

WYDATKI:
Udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem:
Wynik

20.848.086,33zł

20.053.813,00zł

96,19%

12,95%

13,18%

- 643.260,02zł

75.563,83zł

Wynik operacyjny

1.701.609,63zł

2.364.953,56zł

Przychody

1.063.260,02zł

1.438.162,61zł

Rozchody

420.000,00zł

420.000,00zł
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Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie 99,63%, natomiast
wydatki budżetowe w 96,19%.
W budżecie Gminy Rychliki, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zaplanowano
deficyt w wysokości 643.260,02zł, który według założeń uchwały budżetowej wraz ze
zmianami miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków
w tożsamej wysokości. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami – tj. wynik
wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetową, w kwocie
75.563,83zł.
W roku 2019 zrealizowano następujące wydatki majątkowe, z
wymienionych w poniższej tabeli poszczególnych zadań inwestycyjnych.
WYDATKI NA ZADANIA
INWESTYCYJNE
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w
miejscowości Jankowo, gm. Rychliki – opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Wysoka oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni ścieków dla miejscowości Topolno
Wielkie – opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego
Zakup działki w miejscowości Wysoka (część powstała
w wyniku podziału działki nr 13/1) pod potrzeby
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni
ścieków dla miejscowości Topolno Wielkie i Wysoka
Budowa połączenia sieci wodociągowej Rychliki –
Wysoka
Modernizacji hydroforni w Rychlikach I ETAP
(wykonanie)
Modernizacji hydroforni w Rychlikach II ETAP –
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
Wymiana sieci wodociągowej wewnętrznej dla
miejscowości Mokajny
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowości Jelonki, na odcinku OSP – droga gminna
nr 104007N Rodowo-Jelonki
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Krupin – opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego
Przebudowa (wykonanie nawierzchni asfaltowej) drogi
gminnej w miejscowości Marwica (działka nr 140/3
obręb Marwica)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości
Rychliki – parking przy ośrodku zdrowia oraz budynku
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powodowo
(działka nr 4/3 i nr 215 obręb Wysoka) – II ETAP
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rejsyty
(działka nr 231/1 i nr 17/3 obręb Wopity) – Rodowo –
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

PLAN

uwzględnieniem

WYKONANIE

%

27.900,00zł

27.896,00zł

99,99%

11.200,00zł

10.910,00zł

97,41%

11.022,00zł

11.021,25zł

99,99%

680.000,00zł

663.682,45zł

97,60%

382.000,00zł

381.869,53zł

99,97%

38.000,00zł

37.040,00zł

97,47%

275.000,00zł

271.066,97zł

98,57%

131.000,00zł

130.420,00zł

99,56%

68.160,00zł

62.710,00zł

92,00%

175.000,00zł

158.642,94zł

90,65%

162.000,00zł

156.934,36zł

96,87%

105.000,00zł

104.301,54zł

99,33%

10.000,00zł

9.840,00zł

98,40%
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Przebudowa drogi gminnej nr 104007N na odcinku
Jelonki – Rodowo – opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego
Przebudowa i remont drogi gminnej Marwica –
Topolno Wielkie, w tym również opracowanie
aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego
Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych
Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości
Kiersity nad jeziorem Korsuń
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w miejscowości Jankowo (w tym zakup i montaż
altany, ławek, stołu i grilla) – wydatek realizowany
w ramach funduszu sołeckiego
Budowa siłowni fitness na świeżym powietrzu
w miejscowości Powodowo – wydatek realizowany
w ramach funduszu sołeckiego
Modernizacja placów zabaw (zakup, montaż,
konserwacja placów zabaw (Barzyna, Orlik, Podleśna)
– wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Zakup i montaż altan dla miejscowości Barzyna
i Rychliki wraz z zakupem wyposażenia altan
i wyłożeniem kostką brukową podłóg oraz zakup
niezbędnych map – wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego
Modernizacja terenów rekreacyjnych poprzez zakup
elementów placu zabaw oraz urządzeń fitness dla
miejscowości Marwica i Topolno Wielkie – wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Zakup motopompy z niezbędnymi elementami dla OSP
Święty Gaj – wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego
Adaptacja pomieszczeń w budynku "B" w celu
utworzenia oddziałów przedszkolnych - opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą ppoż. oraz
wykonanie zadania
Zakup i montaż altany na boisko wiejskie
w miejscowości Protowo wraz z zakupem wyposażenia
i wyłożeniem kostką brukową podłóg oraz niezbędnymi
mapkami – wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego

37.000,00zł

36.654,00zł

99,06%

18.000,00zł

15.450,00zł

85,83%

103.000,00zł

102.800,50zł

99,81%

155.000,00zł

154.714,19zł

99,82%

11.500,00zł

11.454,20zł

99,60%

13.300,00zł

12.263,60zł

92,21%

12.342,74zł

12.342,74zł

100,00%

28.002,01zł

27.992,87zł

99,97%

12.903,20zł

12.903,20zł

100,00%

10.670,00zł

10.670,00zł

100,00%

155.220,37zł

155.220,37zł

100,00%

11.600,00zł

11.585,30zł

99,87%

2.644.820,32zł

2.590.386,01zł

97,94%

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w budżecie Gminy Rychliki na rok 2019
zaplanowano i wykonano następujące rodzaje wydatków:
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WYDATKI MAJĄTKOWE O CHARAKTERZE
DOTACYJNYM
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
400/40002/6210
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
900/90001/6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

PLAN

WYKONANIE

%

45.000,00zł

44.100,00zł

98,00%

10.000,00zł

9.239,93zł

92,40%

45.000,00zł

53.339,93zł

96,98%

Podstawą długoterminowego planowania w obszarze gospodarki finansowej Gminy
Rychliki była uchwalona dnia 28 grudnia 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Rychliki
Nr III/12/2018, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychliki na lata 2019 – 2024.
Dokument ten w trakcie roku 2019 był ośmiokrotnie zmieniany, co było pochodną zmian
wprowadzanych w budżecie Gminy Rychliki na rok 2019.
Stan gospodarki finansowej Gminy Rychliki potwierdza także wynik budżetu
operacyjnego, – tj. nadwyżka operacyjna. W roku 2019 Gmina Rychliki osiągnęła operacyjny
wynik wykonania budżetu (nadwyżkę) na poziomie 2.364.953,56zł, z jej udziałem
w dochodach ogółem na poziomie 8,42%. Wskaźnik ten określa stopień, w jakim jednostka
mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów, oznacza to
także, że im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne
lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących danego samorządu.
W tym miejscu warto wspomnieć o roku 2018, roku wyborczym i informacji na temat
zadłużenia Gminy. Rok 2018 zakończono odnotowanym kredytem w wysokości
1.940.000,00zł. Stan zobowiązań kredytowych na koniec 2019 roku ma taką samą wartość,
natomiast faktyczne wykonanie to nadwyżka budżetowa w wysokości prawie 76.000,00zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z łączna kwota zobowiązań Gminy Rychliki na dzień
31 grudnia 2019 roku wynosi – 1.940.000,00zł i odnosi się do następujących zobowiązań
kredytowych:
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A., na podstawie umowy nr 84 1020 1811 0000 0996 0109 6320 z dnia 27 grudnia
2017 roku, na okres od dnia 27 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
oprocentowany w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej równej wysokości
stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku wynoszącą 0,99 punktu procentowego,
w wysokości 800.000,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota pozostała do
zapłaty to 480.000,00zł,
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., na podstawie
umowy nr 4399762/230/JST/POZ/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku, na okres od dnia
18 grudnia 2018 roku do dnia 17 grudnia 2023 roku, oprocentowany w stosunku rocznym
wg zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej
o marżę banku wynoszącą 0,42 punktu procentowego, w wysokości 1.300.00,00zł, z czego
na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota pozostała do zapłaty to 1.040.000,00zł,
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• kredyt długoterminowy zaciągnięty w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym
z siedzibą w Pasłęku, na podstawie umowy nr 2/JST/C/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku, na
okres od dnia 23 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, oprocentowany
w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR
3M powiększonej o marżę banku wynoszącą1,40 punktu procentowego, w wysokości
420.00,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota pozostała do zapłaty to
420.000,00zł.
Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 1.063.260,02zł, z czego 643.260,02zł
przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu, a 420,000,00zł na rozchody z tytułu spłaty
wcześniej zaciągniętych kredytów. Zakładany deficyt nie został wykonany na planowanym
poziomie. Wynik wykonania budżetu 2019 roku zakończył się nadwyżką w kwocie
75.563,83zł, rozchody zrealizowane zostały w pełnej wysokości planu tj. 420.000,00zł,
przychody zaś w kwocie 1.438.162,61zł.
Szczegółowe omówienie wykonania budżetu Gminy Rychliki za rok 2019 zostało
przedstawione w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta
Gminy Rychliki z dnia 27 marca 2020 roku.
6. OŚWIATA
Na terenie Gminy Rychliki funkcjonuje jedna placówka oświatowa, jest to Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami przedszkolnymi. Liczba dzieci
uczęszczających do szkoły w miesiącach styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2018/2019
roku wynosiła 321 dzieci, w miesiącach wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2019/2020
wynosiła 297 dzieci. Średnia liczba uczniów tej szkoły w roku 2019 wyniosła 309 dzieci,
z czego około 274 uczniów było dojeżdżających. Zatrudnienie pracowników administracji
i obsługi w przeliczeniu na pełny etat wynosi 12,68 etatu. Natomiast średnie zatrudnienie
kadry pedagogicznej w roku 2019 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 36,18 etatu,
a struktura zatrudnia według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli
kształtowała się następująco:
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany

2,58
2,1
5,85
25,65
36,18

7,13%
5,80%
16,17%
70,90%
100,00%

W roku 2019 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami
przedszkolnymi miał miejsce egzamin gimnazjalny, w którym udział wzięło 38 uczniów.
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WYNIKI EGZAMINU GMINAZJALNEGO

Część egzaminu
Część humanistyczna
język polski
Część humanistyczna
historia i WOS
Część matematyczno –
przyrodnicza
matematyka
Część matematyczno –
przyrodnicza
przedmioty przyrodnicze
Język angielski
poziom podstawowy
Język angielski
poziom rozszerzony
Język niemiecki
poziom podstawowy

Wynik średni

Liczba
uczniów
zdających
egzamin

kraj
(%)

województwo
(%)

szkoła
(%)

Stanin

36

63

60

53

3

36

59

56

47

2

36

43

39

32

3

36

49

47

43

4

19

68

64

56

4

13

-

-

53

-

17

51

46

36

3

W 2019 roku odbył się również egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło 34 uczniów.
Klasa VIII była ostatnim rocznikiem, gdzie część uczniów uczyła się, jako języka
nowożytnego podstawowego języka angielskiego a część języka niemieckiego – było to
efektem połączenia Szkoły Podstawowej w Rychlikach ze Szkołą Podstawową w Jelonkach.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu, mimo to dwóch uczniów nie ukończyło szkoły
podstawowej z uwagi na uzyskane wyniki końcoworoczne.
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Wynik średni
Część egzaminu
Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki

kraj
(%)
63
45
59
42

powiat
(%)
53
36
45
24

województwo
(%)
58
41
54
40

szkoła
(%)
52
31
35
37

Stanin
3
3
2
5

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w roku 2019 stanowiły kwotę
3.997.174,74zł., co w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 12.433,50zł. W skład tych
wydatków wchodzą wynagrodzenia nauczycieli wraz z wszelkimi ich pochodnymi
w wysokości 3.326.848,61zł, co stanowi 83,08% ogólnych wydatków ponoszonych przez
szkołę. Natomiast wydatki ogółem poniesione przez Gminę Rychliki w Rozdziale 801
„Oświata i wychowanie” wynosiły 4.447.747,71zł. Część oświatowa subwencji ogólnej
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otrzymana w roku 2019 to kwota 2.970.713,00 zł, co stanowi 66,79% ogółu wydatków.
Pozostałe 33,21% stanowiące kwotę 1.477.034,71zł zostało przekazane z budżetu Gminy.
W zakresie tego rozdziału w roku 2019 oprócz wydatków poniesionych przez Szkołę
Podstawową w Rychlikach realizowane były następujące zadania, objęte planem finansowym
Urzędu Gminy.:
• dowożenie uczniów do szkół (organizacja dowozu uczniów w ramach funkcjonowania
Szkoły Podstawowej w Rychlikach oraz uczniów niepełnosprawnych do
specjalistycznych placówek szkolno wychowawczych; łączny koszt zadania
366.349,40zł),
• uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Rychliki do przedszkoli prowadzonych przez inne
samorządy (łączny koszt zadania 84.223,57zł).
7. POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Rychliki realizowane są
w przeważającej większości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach.
Natomiast dokumentem stanowiącym podstawę do realizacji programów i działań na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rychliki jest Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rychlikach na lata 2016 – 2026, uchwalona
Uchwałą Nr III/16/2016 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 maja 2016 roku. Jest ona narzędziem
tzw. zintegrowanego planowania społecznego i oznacza sposób osiągania wyznaczonych
celów poprzez koordynację procesów rozwoju, integracji i polityki społecznej. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach realizuje zadania i programy z zakresu
funkcjonowania:
1. Zespołu Interdyscyplinarnego, którego głównym zadaniem jest diagnoza problemu
przemocy w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych
podmiotów oraz podejmowanie interwencji w środowiskach zagrożonych przemocą
w rodzinie w ramach procedury „Niebieska Karta”. Zespół Interdyscyplinarny w 2019
roku dokonał łącznie zamknięcia 15 „Niebieskich Kart” w 12 rodzinach. W dalszym
ciągu do dalszej realizacji pozostały 2 „Niebieskie Karty”. W roku 2019 uruchamiano
procedurę „Niebieskiej Karty” zgodniej z Ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie w 7 przypadkach w tym we wszystkich przypadkach procedurę wszczynała
Policja w związku z podejmowanymi interwencjami domowymi. Ponadto Gminny
Zespół Interdyscyplinarny w Rychlikach organizuje corocznie w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” akcję pod nazwą „Otwarte Drzwi”,
skierowaną do osób doznających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami.
2. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, którego głównym celem
jest kompleksowe wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. W rodzinach tych działania edukacyjno-naprawcze
podejmuje asystent rodziny zatrudniony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
a jego praca polega na bezpośrednim kontakcie w środowisku w oparciu o opracowany
dla każdej rodziny indywidualny plan pracy. W roku 2019 opieką asystenta objętych
było 14 rodzin, natomiast w 4 rodzinach zakończono pracę. Ponadto w ramach tego
programu realizowane było zadanie odnoszące się do organizacji pobytu dzieci
w rodzinach zastępczych i ośrodkach wsparcia (liczba rodzin zastępczych – 8, a liczba
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3.

4.

5.

6.

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 10). Pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych jest współfinansowany z budżetu Gminy Rychliki w wysokości
56.678,78zł. Koszt programu finansowany jest z budżetu Gminy Rychliki w kwocie
27.976,22zł oraz z budżetu Państwa w wysokości 6.060,00zł.
Karty Dużej Rodziny, stanowiącej system zniżek i dodatków dla rodzin ”3+” zarówno
w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. W 2019 roku po Kartę Dużej Rodziny
zgłosiło się 45 rodzin wielodzietnych, w których 106 osób otrzymało Kartę Dużej
Rodziny. Z Karty Dużej Rodziny w formie „tradycyjnej” skorzystało 106 osób, w tym
38 osób w formie „elektronicznej”. Koszt poniesiony na realizację Karty Dużej rodziny
w 2019 roku wyniósł 314,41 zł i w całości był finansowany z budżetu Państwa.
Organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, odbywającego się
w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie (w sierpniu 2019 roku z tej
formy wypoczynku skorzystało 8 dzieci z 6 rodzin).
Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, a realizowanego
we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw i Rozwoju „Różyce” w Rejsytach,
Bankiem Żywności w Elblągu, Stowarzyszeniem „Miłośników lasu, łowiectwa
i czynnego wypoczynku” w Jankowie oraz Stowarzyszeniem „Pajdka” w Elblągu.
Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, którego celem jest
zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie. Realizacja tego programu odbywała
się głównie poprzez dożywianie dzieci w szkołach. W roku 2019 pomocą wynikającą
z realizacji tego programu objętych było 394 osób.

Oprócz wyżej wymienionych zadań i programów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rychlikach udzielił pomocy w ramach świadczeń z zakresu pomocy społecznej 366
rodzinom, tj. 597 osobom. Rodziny te zostały objęte następującymi formami pomocy:
• zasiłki stałe (45 osób w kwocie 210.524,38zł),
• składki na ubezpieczenia zdrowotne (32 osoby w kwocie 17.588,30zł),
• zasiłki okresowe (145 osób w kwocie 501.100,53zł),
• zasiłki celowe (165 osób w kwocie 81.663,00zł),
• udzielanie schronienia (4 osoby w kwocie 21.617,00zł),
• usługi opiekuńcze (6 osób w kwocie 5.1216,04zł),
• udzielenie schronienia dla matki z dzieckiem (1 przypadek w kwocie 6.720,00zł).
GŁÓWNE PRZYCZYNY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
Lp.
1
2
3
4
5

Powód udzielenia pomocy
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa,
w tym z tytułu wielodzietności
Bezrobocie
Niepełnosprawność

Liczba
rodzin
241
4
5
4
157
87

Liczba osób
w rodzinach
597
4
26
23
454
166
24
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Długotrwała lub ciężka choroba
53
111
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
10
24
7 w
tym rodzinygospodarstwa
niepełne
7
18
i prowadzenia
domowego,
w tym rodziny wielodzietne
1
4
8 Alkoholizm
1
1
9 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
2
2
zakładu karnego
Ponadto w roku 2019 realizowano zadania z zakresu polityki prorodzinnej, w ramach
wykonywania zadań zleconych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa
takich jak:
1. Program "Rodzina 500+" – liczba rodzin – 376, w tym liczba osób uprawnionych – 630,
liczba wypłaconych świadczeń – 6203,
2. Rządowy Program Dobry Start (300+) – liczba rodzin – 283, liczba wypłaconych
świadczeń – 441,
3. Świadczenia rodzinne – liczba rodzin – 314 (średniorocznie),
4. Fundusz alimentacyjny – liczba rodzin – 37, liczba wypłaconych świadczeń – 458.
6

W 2019 roku Gmina Rychliki realizowała w zakresie pomocy społecznej zadanie
polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. Zadanie to
Gmina zleciła Elbląskiemu Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w ramach
zawartej w dniu 27 sierpnia 2015 roku umowy nr 4/ZP/2015. Środki na jego realizację
w całości stanowiły dotację celową na realizację zadań zleconych z budżetu państwa.
Kolejnym świadczeniem z zakresu pomocy społecznej udzielanym mieszkańcom Gminy
Rychliki są dodatki mieszkaniowe i energetyczne. W 2019 roku z dodatku mieszkaniowego
skorzystało 7 rodzin. Wydanych zostało 6 decyzji. Ogółem kwota wypłaconych dodatków
mieszkaniowych wyniosła 26.748,56 zł. W omawianym roku nie wpłynął żaden wniosek
o przyznanie dodatku energetycznego.
W Gminie Rychliki funkcjonuje system tzw. stypendiów o charakterze socjalnym, który
obecnie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach. W okresie od stycznia
do czerwca 2019 roku stypendium wypłacono na rzecz 105 dzieci, natomiast w okresie od
września do grudnia 2019 roku stypendium wypłacono na rzecz 89 dzieci. Łączna kwota
wypłacona w roku 2019 to 97.746,85 zł.
Do zadań Gminy w zakresie szeroko rozumianej polityki prorodzinnej i prozdrowotnej
zaliczyć należy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjęty uchwałą Nr I/4/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 stycznia 2019 roku. Dokument
ten wyznacza kierunki działania. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powołana została Zarządzeniem nr 4/2002 Wójta Gminy Rychliki z dnia
09 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rychlikach. W roku 2019 w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rychlikach wchodziło 6 członków.
Działania z tego zakresu finansowane były ze środków pochodzących z opłat za wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W Gminie Rychliki w 2019 roku wydano
8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 1 stanowiło zezwolenie
jednorazowe. 7 zezwoleń dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
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spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie wydano żadnych zezwoleń dotyczących sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
W 2019 roku w Gminie Rychliki wydano 5 decyzji w sprawie wygaszenia zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Przyczyną wygaszenia była likwidacja punktu sprzedaży (3
decyzje), a także w związku z upływem terminu ważności zezwoleń (2 decyzje). Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychlikach (GKRPA) wydała w 2019
roku 3 postanowienia pozytywnie opiniujące wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast nie wydała żadnej opinii negatywnej.
W 2019 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Gmina Rychliki osiągnęła dochody w wysokości 46.848,13zł. Dochody w kwocie 40.000,00
zł przeznaczone zostały na realizację Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Lp.

Nazwa

1

Gmina
Rychliki

Kwota pobranych
opłat za zezwolenia na
sprzed alkoholu
46 848,13 zł

Kwota w budżecie
przeznaczona na
realizację programu
40 000,00 zł

Kwota wydatków na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi i
narkomanii
30 760,65 zł

W trakcie roku Program nie był aktualizowany. Środki w wysokości 30 760,65 zł zostały
przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań.
Zwalczanie narkomanii
Plan:
4.000,00zł
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. :
1.350,00zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan:
36.000,00zł
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. :
29.410,65zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychlikach w roku 2019
spotkała się 13 razy, z czego 11 spotkań stanowiło tzw. spotkania interwencyjno-motywujące,
3 były spotkaniami organizacyjnymi.
W ciągu omawianego roku wezwano 56 osób uzależnionych, przeprowadzono rozmowy
z 15 osobami uzależnionymi od alkoholu. W czerwcu 2019 roku na zlecenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydano 16 opinii psychiatrycznopsychologicznych celem przygotowania wniosków do sądu. Pod koniec 2019 roku wysłano
6 wniosków do sądu o przymusowe leczenie. Zgłoszenia do GKRPA dotyczące leczenia są
kierowane przez Policję, Zespół Interdyscyplinarny, wniosek domownika lub kuratora
sądowego.
Gmina Rychliki realizuje zadania z zakresu kształcenia młodocianych pracowników przez
pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki
zawodu lub przyuczenia do wykonywania pracy. W roku 2019 dofinansowano kształcenie
dziesięciu pracowników młodocianych na kwotę 56.802,00zł na podstawie porozumienia
z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, który przekazał środki z Funduszu Pracy.
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W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu w roku 2019
zorganizowano roboty publiczne dla siedmiu osób bezrobotnych na okres 9 miesięcy, staże
dla dwóch osób oraz prace społecznie użyteczne dla pięciu pań.
8. DROGOWNICTWO I INWESTYCJE
Na terenie Gminy Rychliki znajduje się sieć drogowa składająca się z dróg publicznych
przedstawionych w poniższej tabeli:
Łącznie
Drogi gminne publiczne
47,6 km
Nr drogi
Przebieg
Długość
104001N dr. pow. 1182N – Mokajny – gr. woj.
4,1km
104002N gr. gm. (Nowe Dolno) – gr. gm. (Stare Dolno)
1,5km
104003N dr. woj. 527 – Kiersity – Rejsyty
4,5km
104004N Kiersity – Wopity – Rejsyty
2,3km
104005N dr. pow. 1103N (Wysoka) – Rychliki
2,5km
104006N gr. gm. (Klepa) – Marwica (dr. pow. 1119N)
2,4km
104007N gr. gm. – dr. woj. 527 (Jelonki)
1,9km
104008N dr. woj. 527 Marwica – Barzyna
4,2km
104009N Liszki – Buczyniec – Lepno
3,7km
104010N Rychliki – Buczyniec
4,7km
104011N Jankowo – Protowo
3,3km
104012N Jelonki – Klepa
2,8km
104013N Kwietniewo – Jankowo
4,1km
104014N gr. gm. (Stankowo) – Grądowy Młyn
1,0km
104015N Kwietniewo – Powodowo
3,0km
104016N Marwica – Topolno Wielkie
1,6km
Łącznie
Drogi powiatowe
37,3 km
Nr drogi
Przebieg
Długość
1185N Jelonki – Śliwica – Rychliki – Gołutowo
14,1km
1119N Marwica – Stankowo
1,6km
1103N 527 – Wysoka – Powodowo – Stare Dolno
6,0km
1120N Wysoka – Stankowo
1,1km
1187N Rychliki – Rejsyty
4,9km
1130N Kwietniewo – Święty Gaj
3,7km
1128N Bągart – Święty Gaj – Stare Dolno
4,5km
1972N Protowo – Lipiec
1,4km
Łącznie
Drogi wojewódzkie
26,5 km
Nr drogi
Przebieg
Długość
527
granica województwa – Rychliki – Jelonki
19,6km
526
Lepno – Gołutowo
6,9km
W roku 2019 dokonywane były naprawy bieżące nawierzchni dróg gruntowych, zarówno
publicznych i wewnętrznych w tym prace remontowe. W przypadku dróg publicznych
dokonano naprawy:
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• wyprofilowanie nawierzchni gruntowych z wałowaniem dróg publicznych nr 104001N
Mokajny - Jankowo, 104003N Krupin – Kiersity, 104004N Rejsyty – Wopity, 104005N
Rychliki – Wysoka (fragment), 104007N Jelonki – Rodowo, 104008N Marwica –
Barzyna (fragment), 104009N Buczyniec – Lepno, 104010N Rychliki – Buczyniec,
104011N Protowo – Jankowo, 104013N Kwietniewo – Jankowo, 104015N Kwietniewo
– Powodowo, 104016N Marwica – Topolno Wielkie na odcinkach gruntowych
o łącznej długości ponad 20 km,
• uzupełnianie ubytków masą na zimno drogi publicznej nr 104009N Buczyniec – Lepno
na odcinku asfaltowym o długości ok. 50 m, drogi publicznej nr 104013N Kwietniewo
– Jankowo odcinek w Kwietniewie.
Na drogach publicznych o nawierzchni gruntowej dokonano lokalnych uzupełnień ubytków
nawierzchni za pomocą tłucznia kamiennego, piachu i pospółki. Ponadto dokonano napraw
również na drogach niepublicznych, nieposiadających numeracji, poprzez profilowanie
nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem, uzupełnianie ubytków tłuczniem, a także
uzupełnianie miejscowych ubytków nawierzchni asfaltowych masą na zimno. Zrealizowano
remont cząstkowy drogi 104001N Mokajny poprzez uzupełnienie nawierzchni pospółką
i wyrównanie tej nawierzchni. Uzupełniono ubytki asfaltowe na drogach wewnętrznych
w Śliwicy oraz w Rychlikach.
ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

Wykonanie dokumentacji
oraz przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej
dz. 140/3 w Marwicy na
odcinku ok.260 mb poprzez
ułożenie warstwy asfaltowej
i regulację wjazdów.

Przygotowanie uproszczonej
dokumentacji oraz
przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej dz. 4/3 i 215
msc. Powodowo na odcinku
ok. 300 mb poprzez
ułożenie obustronnych
krawężników
i wykonanie nowej
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nawierzchni z zagęszczonego kruszywa.

Remont parkingu przy OSP
i Ośrodku zdrowia
w Rychlikach – ułożenie
nowej nawierzchni z masy
asfaltowej.

Nowy pomost na jeziorze
Korsuń. Umowa była
podpisana w grudniu 2018
roku, wykonanie zaś w roku
2019.

Remont chodnika w miejscowości
Dymnik na odcinku ok. 100 mb.
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Budowa wodociągu
wewnętrznego w
Mokajnach o długości 532
mb.

Budowa nowego
wodociągu Jelonki. Zakres
tej inwestycji obejmował
przyszłe tereny
inwestycyjne głównie pod
zabudowę jednorodzinną
wolnostojącą.

I etap modernizacji hydroforni w Rychlikach- budowa zbiornika retencyjnego, instalacja
nowego zestawy hydroforowego, wymiana pompy głębinowej oraz wykonanie nowego
wodociągu z Rychliki do Wysokiej.
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Ponadto w ramach zakresu drogownictwa zrealizowano również zadania takie jak:
• przygotowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej nr 104007N JelonkiRodowo na odcinku ok. 1,9 km, złożono wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
• przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wewnętrznej
w Rejsytach dz. 231/1 i 17/3 obręb Wopity na długości ok. 240 mb,
• wykonano aktualizację dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 104016N Marwica –
Topolno Wielkie,
• wykonano aktualizację ewidencji dróg gminnych wraz z założeniem ewidencji dla
nowej drogi 104016N Marwica – Topolno Wielkie,
• uruchomiono w porozumieniu z PKS Elbląg dodatkowe kursy dla mieszkańców
obejmujące teren całej gminy, wartość dopłat do kursów ok. 24.000,00zł.
9. MIENIE KOMUNALNE WRAZ Z GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ
I LOKALAMI UŻYTKOWYMI ORAZ ŁADEM PRZESTRZENNYM
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności (w tym współwłasności) Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy. Podstawą
tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Gminny zasób nieruchomości Gminy Rychliki stanowią w szczególności nieruchomości
przekazane na rzecz Gminy z mocy prawa w ramach powszechnej komunalizacji,
nieruchomości przejęte na wniosek Gminy na realizację zadań własnych Gminy,
nieruchomości przekazane nieodpłatnie w 2001 roku przez Agencję Nieruchomości Rolnych
(obecnie KOWR) na realizację zadań własnych Gminy, a także nieruchomości nabyte
w drodze wykupu, zamiany, spadku i innych czynności prawnych. Nieruchomości
wykorzystywane są na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
w celu realizacji celów publicznych, w szczególności na:
• działania związane z remontem, utrzymaniem dróg gminnych oraz obiektów
użyteczności publicznej,
• działania związane z budową inwestycji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
Ogólna powierzchnia gruntów w gminnym zasobie nieruchomości, wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) stanowi 311 ha,
a struktura wg klasyfikacji, została przedstawiona w poniższej tabeli:

Ogółem
(ha)
311

Powierzchnia gruntów (ha) –
bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
Użytki rolne,
Tereny
Grunty
tereny
Drogi Wody, zabudowane
Nieużytki
leśne,
-pod
zabudowane/rolne
rowy
zakrzaczenia
zabudowę
Rolne
B/R
201
8
19
38
2
39
4
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W ogólnej powierzchni gruntów tworzących mienie komunalne Gminy ok. 65% stanowią
drogi dojazdowe do pól, drogi łączące miejscowości oraz drogi wewnętrzne w terenach
zabudowy. Około 12% stanowią nieruchomości rolne i ogródki przydomowe. Pozostałe 23%
to tereny, które nie mogą być przedmiotem obrotu (place, nieużytki, zakrzaczenia oraz tereny
służące realizacji zadań własnych gminy). Zgodnie z ewidencją gruntów do terenów rolnych
zaliczane są również tereny użytkowane, jako boiska sportowe (poza boiskiem w Rychlikach,
które występuje jak użytek B) oraz pole namiotowe w Kiersitach. Gmina posiada współudział
w 32 nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz
zbiornikami nieczystości płynnych, jak również obiektami użyteczności publicznej. Udział
ten stanowi powierzchnię 1,05722 ha.
Z gminnego zasobu nieruchomości w użytkowanie wieczyste oddanych zostało 3,7496 ha
gruntów, między innymi w miejscowości Kiersity: 16 działek rekreacyjnych (0,6079 ha) i na
rzecz Polskiego Związku Działkowców (0,8900 ha) oraz w pozostałych miejscowościach
Gminy na rzecz osób fizycznych (2,32517 ha). Jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały
zarząd przekazane zostały 2 nieruchomości o pow. 0,7451 ha (Szkoła Podstawowa
w Rychlikach) i 1 lokal użytkowy (siedziba GOPS).
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139.), z dniem 01 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo
własności tych gruntów. Nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste o powierzchni 0,8988 ha.
Nieruchomości gminne udostępniane są poprzez sprzedaż, dzierżawę, najem i użyczenie.
Nieruchomości, które nie są zagospodarowane na cele inwestycyjne, są udostępniane na
warunkach określonych w umowie dzierżawy lub użyczenia.
W 2019 roku na ogródki przydomowe zawartych było 35 umów dzierżawy na
powierzchnię 1,8100 ha i 10 umów na działki rolne na powierzchnię 18,5954 ha. Natomiast
na najem lokali mieszkalnych zawartych było 21 i 3 umowy na najem lokali użytkowych oraz
25 umów na pomieszczenia gospodarcze i garaże. W użyczenie przekazane zostały
pomieszczenia o pow. ogólnej 108 m², w budynku nr 104 w Rychlikach i budynku nr 33
w Jelonkach do użytkowania przez Bibliotekę Publiczną Gminy Rychliki oraz 3 boiska
sportowe w miejscowości Rychliki, Kwietniewo i Powodowo na rzecz klubów sportowych
(o pow. ogólnej 3,60 ha), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Na rzecz
Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu, przekazane
zostały w użyczenie pomieszczenia w budynku nr 48 w Kwietniewie o pow. 586m²,
z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie.
W omawianym okresie z gminnego zasobu sprzedanych zostało 11 nieruchomości, z tego
3 budynki byłych hydroforni, 6 nieruchomości niezabudowanych, 1 nieruchomość lokalowa
i 1 nieruchomość to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika
wieczystego. Ogółem kwota sprzedaży nieruchomości, wyniosła: 177.547,82zł.
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W 2019 ROKU

Lp.

Położenie

1

Rejsyty

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Rodzaj zabudowy

Cena
sprzedaży
w zł

0,061

Lokal mieszkalny

25055,00

Sójki
Barzyna
Śliwica
Jelonki
Jelonki
Kiersity
Krupin

udz.0,170 cz.
w dz. nr 5/7
2/22
143
45/1
146/19
146/20
166/2
4/30

0,2537
0,0160
0,0676
0,1680
0,1680
0,0039
0,0415

22800,00
3240,00
19200,00
38780,00
38380,00
464,99
6913,83

Święty Gaj

261

0,0541

6/9
36

0,0523
0,0182
0,8433

Bud. b. hydroforni
Niezabudowana
Bud. b. hydroforni
Niezabudowana
Niezabudowana
Niezabudowana
Niezabudowana
Bud. - odrębna
własność
Bud. b. hydroforni
Niezabudowana
x

Dziśnity
Topolno
Wielkie
Razem:

5914,00
12750,00
4050,00
177547,82

Wzrost dochodów Gminy ze sprzedaży mienia uwarunkowany jest głównie od
intensywności procesu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz od wzrostu cen
nieruchomości oraz wniosków w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność
Gminy.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rychliki na lata 2019 – 2022
przyjęty został Zarządzeniem Nr 169/2019 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 10 grudnia 2019
roku. Plan określa główne kierunki i działania związane z gospodarowaniem mieniem Gminy.
Podstawą optymalnego planowania, realizacji i modernizacji zasobu komunalnego Gminy
jest Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rychliki, który
ma służyć wyznaczaniu kierunków prowadzenia polityki sprzedaży zasobów komunalnych
oraz zasad polityki czynszowej. Gminny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne
w liczbie 28, o łącznej powierzchni 1525,8 m2, przy czym:
• 1 budynek jest w całości własnością gminy,
• 12 budynków na prawach współwłasności.
W 2019 roku spośród gminnych lokali mieszkalnych 22 stanowiły przedmiot umów najmu.
Przyjęto oraz pozytywnie rozpatrzono wniosek o wymianę okien w jednym z lokali
mieszkalnych, którą zaplanowano na rok 2020. Jedna umowa najmu została rozwiązana,
z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania
lokatora pod danym adresem przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi odbywa się z uwzględnieniem ich funkcji
i przeznaczenia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rychliki. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia
o sposobie i formie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – jest
jedynym opracowaniem, w którym Gmina określa zasady rozwoju przestrzennego Gminy,
jako całości. W Studium uwarunkowań obok Strategii Rozwoju Gminy jest określona polityka
Gminy w poszczególnych dziedzinach oraz zasady rozwoju, w tym generalne rozstrzygnięcia
przestrzenne. Studium zostało przyjęte uchwałą nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia
26.08.2014 roku i uwzględnia rozpoznane uwarunkowania oraz określa kierunki
kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego. Wiążący charakter ustaleń studium
oznacza wymóg zachowania spójności między planami miejscowymi a Studium.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji publicznych oraz określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu. Dokument ten jest aktem prawa miejscowego, który
przyjmowany jest w formie uchwały właściwej Rady Gminy.
Jeśli w danej Gminie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, dokumentem, który go zastępuje jest decyzja o warunkach zabudowy.
W 2019 roku wydanych zostało 8 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu
publicznego i 17 decyzji o warunkach zabudowy.
Na terenie Gminy Rychliki obowiązującymi aktami prawa planistycznego są plany
miejscowe, które zostały uchwalone następującymi uchwałami Rady Gminy Rychliki:

Treść uchwały
UCHWAŁA NR V/38/2015
RADY GMINY RYCHLIKI,
z dnia 6 lipca 2015 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w części
obrębu geodezyjnego:
Kwietniewo, Sójki, Krupin,
Jankowo, Gmina Rychliki.
UCHWAŁA NR IX/66/2015
RASY GMINY RYCHLIKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w części
obrębu geodezyjnego Krupin,
Gmina Rychliki.
UCHWAŁA NR V/37/2015
RADY GMINY RYCHLIKI
z dnia 6 lipca 2015 r.,
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w części
obrębu geodezyjnego Sójki,
Gmina Rychliki.

Data publikacji
w Dzienniku
Urzędowym
Dziennik Urzędowy
Województwa
Warmińsko Mazurskiego z dnia
18.04.2016 r. poz. 1762

Dziennik Urzędowy
Województwa
Warmińsko –
Mazurskiego z dnia 10
lutego 2016 r. poz. 745

Województwa
Warmińsko Mazurskiego z dnia 17
sierpnia 2015 r. poz.
2939

Obszar objęty planem
Obszar objęty planem obejmuje dwie
jednostki planistyczne, oznaczone Sym.
literowymi A, B:
1) jednostka planistyczna A,
o powierzchni 714,67 ha, położona w
obrębach geodezyjnych Kwietniewo,
Sójki, Krupin;
2) jednostka planistyczna B,
o powierzchni 644,71 ha położona w
obrębach geodezyjnych
Kwietniewo, Sójki, Krupin, Jankowo.
Obszar objęty planem obejmuje tereny
w części obrębu geodezyjnego Krupin,
gmina Rychliki,
o powierzchni 16,28 ha.

Obszar objęty planem obejmuje tereny
w części obrębu geodezyjnego Sójki,
gmina Rychliki,
o powierzchni 101,51 ha.
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UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY GMINY RYCHLIKI
z dnia 25 maja 2018 r., w
sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w części
obrębu geodezyjnego Sójki,
gmina Rychliki

Dziennik Urzędowy
Województwa
Warmińsko Mazurskiego
z 28 czerwca 2018 r.
Poz. 2900

Obszar objęty planem obejmuje tereny
w części obrębu geodezyjnego Sójki,
Gmina Rychliki, o powierzchni 2,97 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów na terenie Gminy objętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wynosi: 1480,14 ha. Miejscowości objęte planem to:
Krupin, Kiersit, Protowo i Sójki.
10. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
I. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Gmina Rychliki realizuje zadania dotyczące bezdomnych zwierząt, które stanowią zadania
własne Gminy. Rada Gminy Rychliki wypełniając powyższy obowiązek, określiła w drodze
uchwały Nr II/16/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 marca 2019 roku „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki
w 2019 roku.”
Na realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2019 roku” zaplanowana
była kwota: 14.500,00zł, z czego:
• 12.700,00zł przeznaczono na zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt,
w ramach Programu,
• 1.400,00zł przeznaczono na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych i dofinansowanie sterylizacji psów i kotów,
w ramach umowy z zakładem weterynaryjnym,
• 400,00zł przeznaczono na zakup karmy bezdomnym zwierzętom.
Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku z terenu Gminy była
zawarta umowa z Warmińsko - Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt
im. Św. Franciszka z Asyżu – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psi Raj” w Pasłęku,
zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Pasłęku, przy ul, Wojska Polskiego 35.
Na opiekę weterynaryjną zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
oraz innych świadczeń weterynaryjnych (sterylizacja, szczepienia ochronne itp.) była zawarta
umowa z lek. wet. Marianem Oskroba – prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną
w Pasłęku. W 2019 roku przyjęto 5 zgłoszeń w sprawie bezdomnych psów błąkających się po
miejscowościach tj. 2 w Rychlikach, 1 w Kwietniewie, 1 w Dymniku i 1 w Topolnie
Wielkim. Psy z Rychlik przyjęte zostały do adopcji przez mieszkańców naszej Gminy.
W przypadku przyjęcia do adopcji bezdomnego psa lub kota podpisana zostaje umowa
przyjęcia zwierzęcia do adopcji. W przypadku odebrania właścicielowi lub opiekunowi
zwierząt gospodarskich, na podstawie decyzji Wójta Gminy, zostało zabezpieczone miejsce
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w budynku gospodarczym w Gospodarstwie Rolnym w Powodowie, z którym Gmina miała
zawartą umowę. Takie przypadki nie miały miejsca.
Na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2019 roku wydatkowano
ogółem: 14.822,35 zł.
II. Programu opieki nad zabytkami.
Podstawowym celem opracowania „Programu opieki nad zabytkami” jest określenie
zasadniczych kierunków działań oraz kluczowych zadań, jakie winny być realizowane w celu
poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Rychliki dla zachowania śladów
przeszłości. Gminny „Program opieki nad zabytkami” ma na celu w szczególności:
• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej,
• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
W 2019 roku w ramach realizacji założeń programu Gmina Rychliki przekazała dotacje
celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących
obiektach wpisanych do rejestru zabytków:
1. Kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach w kwocie 15.000,00zł
na remont instalacji elektrycznej,
2. Kościół filialny pw. Św. Wojciecha w Świętym Gaju w wysokości 30.000,00zł na
remont dachu korpusu strona północna i dachu kruchty oraz konserwacja neogotyckiego
szczytu zachodniego korpusu wraz z wieżą i szczytu kruchty,
3. Kościół par. pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Rychlikach
w kwocie 25.000,00zł na remont arkady kościoła.
Ponadto w roku 2019 przyjęto i rozpatrzono wnioski o udzielenie dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach przewidziane na
rok kolejny Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie w wysokości
20.000,00zł na konserwację i remont gotyckiej elewacji północnej korpusu i kruchty dachu
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w Kościele w miejscowości Święty Gaj oraz 30.000,00 zł na remont dachu wieży Kościoła
w miejscowości Kwietniewo.
III. Plan gospodarki niskoemisyjnej.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej” zawiera wykaz działań mających przyczynić się do
poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2 w Gminie Rychliki.
Działania te pogrupowano w następujące zadania:
• Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
• Zastosowanie instalacji OZE,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego,
• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej,
• Modernizacja urządzeń wewnątrz budynków publicznych,
• Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych,
• Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
• Działania nieinwestycyjne.
W 2019 r. zrealizowano założenie jednego z ww. punktów – przeprowadzono
modernizację oświetlenia ulicznego w Powodowie. Wzdłuż drogi gminnej zamontowane
zostały 4 nowe lampy LED-owe.
IV. Program ochrony środowiska.
Gmina Rychliki nie posiada aktualnego „Programu ochrony środowiska”. Ostatni
dokument tego typu powstał w 2005 roku i obowiązywał na lata 2003-2006, uwzględniał
również perspektywy na lata 2007-2010. Gmina posiada jednak inne dokumenty, realizujące
cząstkowe założenia nieaktualnego już „Programu ochrony środowiska”.
Kolejnym ważnym programem związanym z ochroną środowiska jest „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychliki na lata 2011-2016 z perspektywą do
roku 2032”. Nadrzędnym długoterminowym celem programu jest wyeliminowania
szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem
u mieszkańców Gminy Rychliki oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na
środowisko naturalne. W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym Gmina Rychliki wzięła
udział. Planowany koszt kwalifikowany zadania wyniósł 68 152,00 zł, a ilość zgłoszonych
odpadów – 97,36 Mg. Wniosek o dofinansowanie całego przedsięwzięcia został pozytywnie
rozpatrzony przez WFOŚiGW w wyniku czego, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie
57.292,20zł
Inną formą wspierania przez Gminę Rychliki przedsięwzięć o charakterze
proekologicznym jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze
środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora
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finansów publicznych. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych
przez wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni służących do odprowadzania
ścieków z domów na terenie Gminy Rychliki, dla którego nie przewiduje się budowy
kanalizacji sanitarnej. Przysługuje ono do budowy oczyszczalni, które zapewniają
oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby
i wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W 2019 roku przyznawanie dofinansowania odbywało się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Rychliki nr I/4/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków.
Łączna kwota dofinansowań na ww. cel wyniosła 9.239,93zł. Ponadto w roku 2019
rozpatrzono 2 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Wydano 1 decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
11. BEZPIECZEŃSTWO
Działania Gminy Rychliki w zakresie spraw obronnych w roku 2019 realizowano zgodnie
z Wytycznymi Wójta Gminy Rychliki do realizacji zadań obronnych na terenie Gminy
Rychliki oraz z kalendarzowym Planem zamierzeń obronnych oraz Planem szkolenia
obronnego, wprowadzonych w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Rychliki nr 7/2019 z dnia
21 stycznia 2019 roku.
W roku 2019 dwukrotnie, tj. 26 marca oraz 26 czerwca, przeprowadzono treningi Stałego
Dyżuru w Gminie Rychliki. W dniach 2-3 października Urząd Gminy Rychliki brał również
udział w ćwiczeniach powiatowych z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej oraz
zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „KRYZYS 2019”. Pierwszego dnia ćwiczenia
realizowano zagadnienie związane z uzupełnieniem stanów osobowych sił zbrojnych RP
(akcja kurierska), sprawdzono gotowość do działania jednostek formacji obrony cywilnej
funkcjonujących w systemie wykrywania i alarmowania oraz rozwinięto służbę stałego
dyżuru. W Akcję Kurierską zaangażowano 6 pracowników urzędu. Skład osobowy AK został
przeszkolony zgodnie z założeniami. Kurierzy znali swoje zadania i wykonali je prawidłowo.
Współpraca z policją, jak również z WKU układała się pomyślnie.
Podstawą działań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej były wytyczne
Wójta Gminy Rychliki – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w odniesieniu do realizacji zadań
z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy
Rychliki w 2019 roku oraz Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Rychliki w 2019 roku
wprowadzone w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Rychliki nr 9/2019 z dnia 22 stycznia
2019 roku.
W ramach działań związanych z bezpieczeństwem publicznym Gmina Rychliki realizuje
działania z zakresu ochrony przeciwpożarowe poprzez finansowanie działalności
4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Rychliki, Jelonki, Kwietniewo oraz Święty Gaj),
z których dwie znajdują się Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (tj. OSP Rychliki
oraz OSP Jelonki). Związek OSP RP w Gminie Rychliki zrzesza ogółem 128 członków,
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w tym kobiet 12. Gminne siły OSP w 2019 r. wzięły udział w 119 zdarzeniach, z czego 24
zaklasyfikowano, jako pożary, 36 – zagrożenie miejscowe. Najaktywniejszą jednostką
pozostaje OSP Jelonki z liczbą 64 akcji. Znikomą aktywność zanotowano w przypadku OSP
Kwietniewo.
Do najważniejszych zakupów inwestycyjnych z zakresu ekwipunku strażackiego
zrealizowanych w 2019 roku należą:
• węże W-52 oraz W-75 o łącznej wartości 1550 zł dla OSP Rychliki,
• węże W-52 oraz W-75 za nieco ponad 1000 zł dla OSP Święty Gaj,
• 5 kompletów umundurowania strażackiego z tkaniny Rib-Stop za 2100 zł oraz
6 hełmów strażackich za 4800 zł dla OSP Jelonki,
• prowadnice i osprzęt pilarek za ponad 400 zł dla OSP Rychliki.
Urząd Gminy Rychliki w 2019 roku zaangażował się również w organizację
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski oraz Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej. Urząd pomógł Szkole Podstawowej w Rychlikach w organizacji
rozgrywek na szczeblu gminnym w marcu 2019 roku a także zasponsorował nagrody dla
laureatów.
12. GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarką komunalną na terenie Gminy Rychliki zajmuje się Gminny Zakład
Komunalny w Rychlikach. Jest on samorządowym zakładem budżetowym i prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Podstawę prowadzenia tej działalności stanowią środki trwałe znajdujące się
w działalności Zakładu.
Liczba odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej wynosi 1118, natomiast liczba
przyłączy kanalizacyjnych wynosi 251. Opomiarowaniem ilości pobranej wody jest 964
odbiorców, co stanowi 86%. Miejscowości opomiarowane w 100% to: Buczyniec, Lepno,
Kwietniewo, Marwica. Problem opomiarowania dotyczy głównie mienia po Państwowych
Gospodarstwach Rolnych. W większości są to budynki wielorodzinne, w których konieczna
jest wymiana sieci zasilającej wewnętrznej i zewnętrznej.
Cena sprzedaży za 1 m3 wody do 10 września 2019 roku wynosiła 4,31zł netto (4,65zł
brutto), natomiast cena 1m3 odprowadzonych ścieków to 4,55zł netto (4,91zł brutto). Z dniem
11.09.2019 roku zgodnie z Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
weszły w życie nowe ceny za wodę i ścieki. Aktualna cena 1 m3 wody wynosi 4,48zł netto
(4,84zł brutto), natomiast ścieków 4,81zł netto (5,19zł brutto) za 1 m3.
Poszczególne przychody na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtują się następująco:
a) woda
364.015,29 zł/netto,
b) woda ryczałt
50.495,05 zł/netto,
c) ścieki
98.180,21 zł/netto,
d) ścieki ryczałt
18.473,37 zł/netto.
Poszczególne koszty na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:
a) woda/woda ryczałt 144.131,88 zł/netto,
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b) ścieki/ścieki-ryczałt 41.836,83 zł/netto,
c) koszty mieszane
416.112,21 zł/netto.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych był opracowany
na lata 2006-2018. W 2019 roku nie opracowano kolejnego programu, w związku z czym
Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach nie posiada aktualnego planu.
W roku 2019 czynnych było 8 hydroforni znajdujących się w miejscowościach takich jak:
Rychliki, Powodowo, Gołutowo, Kiersity, Dymnik, Krupin, Protowo oraz Wysoka. Pod
koniec roku 2019 hydrofornia w miejscowości Wysoka została zlikwidowana.
Gospodarka ściekowa w Gminie Rychliki obejmuje trzy następujące elementy: szamba
bezodpływowe, oczyszczalnie przydomowe oraz oczyszczalnie ścieków, których operatorem
jest Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach. W roku 2019 na terenie Gminy Rychliki
funkcjonowało 8 oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Dymnik, Rychliki
(tzw. Centrum i Osiedle „Podleśna”), Powodowo, Protowo, Budki, Rejsyty oraz Barzyna.
Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach w roku 2019, oprócz swoich statutowych obszarów
funkcjonowania wykonywał zadania z zakresu konserwacji i remontów dróg gminnych,
budowy przepustów drogowych, wykonywania płyt betonowych pod przystanki autobusowe,
konserwacji terenów zielonych, wykaszania boisk i pasów przydrożnych, remontów urządzeń
na placach zabaw.
W 2019 roku w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Rychlikach przeprowadzono audyt
w zakresie oceny wybranych obszarów funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego
w Rychlikach. Przyczyną zlecenia audytu było stwierdzenie przez nowe władze Gminy
problemów w działalności bieżącej GZK. Przeprowadzona analiza systemu kontroli
zarządczej w zakresie gospodarki finansowej oraz zarządzania działalnością Gminnego
Zakładu Komunalnego w Rychlikach wykazała istotne uchybienia.
Gmina Rychliki realizuje ponadto zadania w zakresie funkcjonowaniu systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, w ramach którego organizuje odbiór oraz utylizację odpadów
komunalnych i pobiera z tego tytułu opłaty. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
ilość osób zdeklarowanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyniosła 2.821 osób. Rejestr zaległości w opłacie gospodarowania odpadami komunalnymi
wykazuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zalega 348 gospodarstw domowych.
W Gminie Rychliki przyjęto zasadę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od ilości osób w gospodarstwie domowym. W ciągu 2019 roku opłata za
odpady komunalne została zmieniona, co zostało pokazane w poniższej tabeli:
Rodzaj odpadu

styczeń - sierpień 2019 roku

wrzesień 2019 roku

Odpady segregowane

8,00zł

13,00zł

Odpady niesegregowane

12,50zł

23,00zł

Przychody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019
wyniosły łącznie 379.220,37zł.
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W roku 2019 z terenu Gminy Rychliki odebrano łącznie 729,64 Mg odpadów
komunalnych. Odpady zebrane selektywnie stanowią 16,73% masy wskazanej powyżej.
ZESTAWIENIE ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa odpadu
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpady ulegające
biodegradacji
Niesegregowane
Odpady wielkogabarytowe
Razem odpady

Ogólna masa odpadu podana
w mg
28,98
44,34
47,26
1,46
556,22
9,78
729,64

Od 03 czerwca do 12 sierpnia 2019 roku Gmina Rychliki przy współfinansowaniu ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
prowadziła konkurs pod nazwą: „Bądź EKO! Zbiórka Makulatury”, w którym udział wzięło
11 sołectw. W trakcie trwania konkursu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych przyjął
z terenu Gminy Rychliki 24,083 ton papieru i tektury. W porównaniu Gmina Rychliki
w przeciągu 5 lat oddała do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 2,3 tony papieru
i tektury, czyli około 11 razy więcej niż przez ostatnie 5 lat.
W dniu 28 października 2019 roku zawarto porozumienie międzygminne w sprawie
wspólnego prowadzenia przez Gminę Pasłęk i Gminę Rychliki punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) zlokalizowany na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych
w Robitach k. Pasłęka świadczy usługi w zakresie nieodpłatnego odbioru selektywnie
zebranych odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach mieszkańców gminy
Rychliki objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
13. KULTURA, SPORT
OBYWATELSKĄ

I

REKREACJA

WRAZ

Z

AKTYWNOŚCIĄ

Na terenie Gminy Rychliki za obszar kultury odpowiada utworzona w 2004 roku
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki, będąca samorządową instytucją kultury. W jej
zasobach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, znajdowało się 21 431 woluminów, zaś
w samym roku 2019 zakupiono 690 nowości książkowych. Działalność Biblioteki Publicznej
Gminy Rychliki cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy liczba
wypożyczeń 8112 woluminów + prasa w liczbie 440 egzemplarzy w całym roku 2019.
Oprócz podstawowych działań, jakimi są czynności związane z propagowanie
czytelnictwa, Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki w roku 2019 organizowała następujące
wydarzenia kulturalne, w których wzięło udział ok. 1687 osób:
• spektakle teatralne dla dzieci – teatr Krak – Art z Krakowa i Kokon (6),
• „Teatr przy stoliku” - przedstawienie dla dorosłych mieszkańców gminy (2),
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• spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami dla dorosłych (3) i dla dzieci (4),
• spotkania w Klubach Seniora – Dzień Seniora, Andrzejki, Wigilia,
• wyjazdy do kina dla dzieci (3) dla dorosłych (5) i teatru dla dorosłych (2) na koncerty
dla dorosłych (3),
• wyjazdy na wycieczki: nad morze (Stegna – 1), zwiedzanie muzeum nocą (Malbork –
1), miejsca kultu religijnego (Obory - 1),
• cykliczne (raz w miesiącu) spotkania w ramach „ Krzewienia czytelnictwa i kultury
czytania” z uczniami kl. III szkoły podstawowej,
• konkursy plastyczne i wiedzowe,
• praca na rzecz uroczystości tj. Święto Plonów, Święto Niepodległości.
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki w 2019 roku realizowała:
• program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
• program Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” - II edycja.
Wydatki na prowadzoną działalność ogółem w roku 2019 wyniosły 214.703,00zł. w tym
dotacja organizatora to 210 000,00zł.
Kolejnym działaniem Gminy Rychliki jest współpraca z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, której podstawą
w roku 2019 był roczny program współpracy przyjęty przez Radę Gminy Rychliki uchwałą
Nr VIII/49/2018 z dnia 19 października 2018 roku Konsultacje Programu Współpracy
przeprowadziło się w sposób określony w uchwale Nr VII/53/2012 Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Rychliki na rok 2019 przekazano
kwotę w wysokości: 50.000,00 zł.
W 2019 roku, Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gmina Rychliki z dnia 25 stycznia 2019
roku, ogłoszono konkurs na wsparcie przez Gminę Rychliki realizacji zadań publicznych na
wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych oraz upowszechniania
kultury i sztuki, dziedzictwo kulturowe. Konkurs ogłoszono w Biuletynie Informacji
Publicznej 25 stycznia 2019 roku Konkurs dotyczył następujących zadań:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Rychliki poprzez
uczestnictwo w szkoleniach i zawodach – na realizację zadania przeznaczono
45.000,00zł, wpłynęły 2 oferty, na podstawie, których popisano umowę nr 1/ZP/2019
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej – na kwotę
35.000,00zł oraz umowę 2/ZP/2019 z Lokalnym Klubem Sportowym SPARTA
Kwietniewo – 6.600,00zł
2. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego – na realizację zadania
przeznaczono 5.000,00zł – brak ofert.

42

Raport o stanie gminy Rychliki za rok 2019
Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, w roku 2019 Gmina Rychliki realizowała
działania, w formie zadania zleconego, w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie przez Elbląskie Stowarzyszenie
Organizatorów Pomocy Społecznej. Prowadzenie ŚDS odbywa się na podstawie konkursu dla
organizacji pozarządowych. Umowę nr 4/ZP/2015 podpisano w sierpniu 2015 r. na okres
5 lat. Natomiast środki finansowe na realizację tego zadania Gmina Rychliki otrzymuje od
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wg umów.
W 2019 roku dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
przekazano dotacje celowe na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli.

Nazwa zadania/podmiotu
Zadania w zakresie pomocy społecznej:
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kwietniewie (wg umowy)
Zadania w zakresie kultury fizycznej:
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w
piłkę nożną (wg umowy)
Ogółem kwota dotacji

Kwota
planowana
(zł)
1 277 578,00

Kwota
zrealizowana
(zł)
1 155 949,00

1 277 587,00

1 155 949,00

45 000,00

38 800,00

41 600,00

38 800,00

1 322 578,00

1 194 749,00

Gmina Rychliki w roku 2019 nie realizowała tzw. budżetu obywatelskiego, który jest
szczególną formą konsultacji społecznych, a jego utworzenie na poziomie, co najmniej 0,50%
wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu,
jest obligatoryjne w gminach, będących miastami na prawach powiatu.
Kolejną formą wspierania inicjatyw obywatelskich jest fundusz sołecki, którego zasady
tworzenia określają przepisy rangi ustawowej. Podstawą funkcjonowania funduszu sołeckiego
jest zgoda organu stanowiącego na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. W Gminie Rychliki jest to Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 marca 2014 roku.
Na terenie Gminy Rychliki jest 15 sołectw. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski do Wójta
Gminy Rychliki w terminie określonym w art. 5 ust. 4 Ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U.
z 2014 r., poz. 301) w celu uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy na 2019 roku.
Kwota wyodrębniona na fundusz sołecki na 2019 roku w budżecie Gminy wyniosła
309.602,23zł.
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WYDATKOWANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA
SOŁECTWO

PLAN (zł)

WYDANO (zł)

POZOSTAŁO (zł)

Dymnik

15853,94

15771,77

82,17

Wydano
w%
99,48%

Jankowo

13827,16

12795,37

1031,79

92,54%

Jelonki

36166,8

35668,13

498,67

98,62%

Krupin-Kiersity

14998,19

14998,19

0

100,00%

Kwietniewo

19502,15

18823,89

678,26

96,52%

Lepno-Buczyniec 24186,27
23510,67
Marwica

22541,52

1644,75

93,20%

23312,32

198,35

99,16%

Mokajny

10674,39

10558,59

115,8

98,92%

Powodowo

18015,84

16942,43

1073,41

94,04%

Protowo

18105,92

17840,96

264,96

98,54%

Rejsyty

20943,41

20069,38

874,03

95,83%

Rychliki

44093,77

44076,60

17,17

99,96%

Śliwica

17115,05

15402,05

1713

89,99%

Święty Gaj

15538,66

15495,14

43,52

99,72%

Wysoka

17070,01

16947,05

122,96

99,28%

309602,23

301243,39

8358,84

97,30%

W 2019 roku między innymi w ramach funduszu sołeckiego place zabaw i boiska
wzbogaciły się głównie w elementy siłowni zewnętrznych i altany rekreacyjne. Na ten cel
wydatkowana została kwota: 119.423,87zł. Wyjątkiem będzie plac zabaw przy „Osiedlu
bloków” w Jelonkach (teren w użyczeniu), urządzone place zabaw znajdują się na gruntach
mienia gminnego.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi w zakresie kultury fizycznej
i turystyki, tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych
gminy. Na terenie Gminy Rychliki w 17 miejscowościach znajdują się place zabaw, boiska
lub boisko + plac zabaw (w Rychlikach i Jelonkach po 2 place). W miejscowości Rychliki
znajduje się boisko „ORLIK” wraz z kompleksem boisk. Boiska sportowe w miejscowości
Kwietniewo, Rychliki i Powodowo przekazane zostały w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz
stowarzyszeń sportowych, których statutowym działaniem jest upowszechnianie kultury
fizycznej wśród mieszkańców Gminy.
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Plac zabaw w Rychlikach
Osiedle Podleśna

Plac zabaw w Krupinie

Plac zabaw w Protowie
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14. ZAKOŃCZENIE
Gmina Rychliki nie jest samotną wyspą, rozwija się dzięki pracy i zaangażowaniu wielu
mieszkańców: radnych, sołtysów, urzędników i zwykłych obywateli, ale również dzięki
współdziałaniu i współpracy z innymi gminami. Jest członkiem Związku Gmin Kanału
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski, realizując
Strategię Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego”, oraz Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej
Polskiej Euroregion Bałtyk, a także Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, skupiającego
62 gminy.
Gmina Rychliki, chcąc spełniać oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu
wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych
z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko
naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego,
podniesieniem atrakcyjności Gminy, jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.
Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego Gminy konieczne jest
wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych
potrzeb mieszkańców.
W 2019 roku zrealizowano kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi
zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie Gminy i tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były
zaniedbałe lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu w naszych wsiach
powstają atrakcyjne skwery, place zabaw, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Na terenie Gminy Rychliki dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzin
stron internetowych http://rychliki.pl/ oraz http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/. Z każdą
informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz tablic
ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.
Rok 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również
należy postrzegać, jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim
nowe plany i koncepcje na kolejne lata.
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