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Szanowni Państwo!
Z dużą przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2021.
Miniony rok był czasem trudnym, pełnym niepokoju i niełatwych wyzwań. Pandemia wirusa
SARS-CoV-2, która pojawiła się w 2020 roku, niestety z nami pozostała i wymusiła na nas konieczność zmian i dostosowania się do zupełnie nowej, niekiedy przerażającej rzeczywistości. Problemy,
z którymi mierzyło się zarówno nasze Miasto, jako jednostka samorządu, jak również wszyscy nasi
Mieszkańcy odcisnęły na nas wszystkich wyraźne piętno. Jestem jednak przekonany, że wszystkie
doświadczenia – zarówno te dobre, jak i te złe, które mieliśmy okazję wspólnie przeżyć, tylko umocniły nas i pozwolą nam w przyszłości z równym zaangażowaniem realizować nawet najbardziej odważne zamierzenia i plany.
Podstawę prawną przygotowania niniejszego raportu stanowią przepisy art. 28aa. ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi Burmistrz zobowiązany jest w
terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta Działdowo raport obejmujący podsumowanie
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Jego celem jest obiektywne przedstawienie informacji
z zakresu funkcjonowania Miasta, jego sytuacji gospodarczej, demograficznej oraz zrealizowanych
zadań i inwestycji w zakresie polityki przestrzennej, mieszkaniowej, społecznej, edukacyjnej, transportu i ochrony środowiska. W Raporcie zawarte zostały informacje najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju Miasta, wprost wynikające z cytowanej ustawy. Jednocześnie są to informacje ważne
dla naszych Mieszkańców, gdyż dostarczają wiedzy o zadaniach, które udało nam się wspólnie zrealizować.
Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Działdowo, jednostek organizacyjnych gminy
oraz spółek gminnych, za nieoceniony wkład w stworzenie Raportu o stanie Miasta Działdowo za
rok 2021. Kształt raportu to wynik waszej pracy. Jego treść to podsumowanie podejmowanych
przez was działań, waszego zaangażowania i poświęcenia na rzecz Miasta i jego Mieszkańców.
Dziękuję również radnym Rady Miasta Działdowo za wsparcie i pomoc w realizacji wielu ważnych planów i ambitnych zamierzeń.
Przede wszystkim dziękuję jednak Wam Drodzy Mieszkańcy, że pomimo tak niesprzyjających
okoliczności, wykazywaliście cierpliwość w znoszeniu pojawiających się niedogodności oraz aktywność w kształtowaniu naszej wspólnej rzeczywistości.
Z tego miejsca zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Mieszkańców Miasta
Działdowo do lektury niniejszego dokumentu.
Grzegorz Mrowiński
Burmistrz Miasta Działdowo
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ROZDZIAŁ I. INFORMACJA O MIEŚCIE DZIAŁDOWO
Forma prawna:
Osoba prawna o nazwie:
Siedziba:
Adres:
Numer REGON:
NIP:
Szczególna forma prawna:
Własność:
Rodzaj działalności wg PKD:

Gmina-Miasto Działdowo
Województwo warmińsko-mazurskie, powiat działdowski
13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12
130377860
571-16-02-078
403 Wspólnoty samorządowe
113 Własność jednostek samorządu terytorialnego
lub samorządowych osób prawnych
8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności
publicznej
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Charakterystyka miasta:
Ludność - 20.191. Powierzchnia miasta - 11,47 km2.
Położenie:
Działdowo to ponad 676-letnie miasto leżące na Szlaku Grunwaldzkim, Szlaku Zamków Gotyckich oraz Szlaku Frontu I Wojny Światowej, w południowo-zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego. Miasto ulokowane jest w obszarze zalewowym rzeki Nidy - Działdówki - Wkry. Z racji swojego granicznego położenia, między Mazowszem a Warmią i Mazurami, Działdowo nazywane jest bramą wjazdową do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto
oddalone jest o 130 km od Warszawy, 80 km od Olsztyna, 190 km od Gdańska i 120 km od Torunia.
Komunikacja:
Do Działdowa można dojechać drogami wojewódzkimi: Mława – Brodnica (nr 544), Ostróda
– Działdowo (nr 542) oraz Nidzica – Działdowo (nr 545). W odległości 20 km od miasta przebiega droga międzynarodowa E-77 (droga krajowa nr 7 z Warszawy do Gdańska). Ponadto na
terenie Działdowa znajduje się węzeł kolejowy, który umożliwia bezpośrednią komunikację
z Warszawą, Trójmiastem i Olsztynem.
Gospodarka:
Działdowo stanowi centrum gospodarcze powiatu. O jego znaczeniu decyduje rozwój usług
i przemysłu o niewielkiej uciążliwości. Do głównych branż gospodarki należą handel, budownictwo i szeroko rozumiane usługi. Ważnymi dziedzinami gospodarki działdowskiej są także
produkcja i transport. Na terenie miasta swoją działalność prowadzi znaczna liczba małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym z kapitałem zagranicznym. Najbardziej rozwiniętą gałęzią jest
szklarstwo użytkowe oraz dekoracyjne (w Działdowie od 1946 r. funkcjonuje huta szkła).
W mieście funkcjonują również: zakład produkujący meble, mleczarnia, drukarnia, zakład produkujący szafy pancerne, zakłady produkujące opakowania z tworzyw sztucznych i inne.
Ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta pełni Działdowska Agencja Rozwoju S.A, do
której zadań należy kompleksowa obsługa sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz
wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego ziemi działdowskiej. DAR S.A.
organizuje współpracę z instytucjami państwowymi, instytucjami samorządu terytorialnego
i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizowania polityki regionalnej. Do zadań agencji
należy także poręczanie kredytów bankowych, inwestorstwo bezpośrednie, zastępstwo inwestycyjne dla gmin, doradztwo i organizacja szkoleń. W Działdowie funkcjonuje również Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o. oferujący lokalnym przedsiębiorcom
wsparcie w ich rozwoju.
Atuty gospodarcze Działdowa:
Działdowo jest miastem otwartym na nowe inwestycje. Zachętą do lokowania nowych firm
na terenie miasta mogą być następujące atuty:
1. Położenie:
Miasto, leżące na granicy dwóch województw jest dobrym miejscem, z którego firmy mogą
prowadzić gospodarczą ekspansję na rynki zarówno północno-wschodniej, jak też centralnej
Polski.
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2. Lokalne centrum administracyjne:
Na terenie Działdowa swoją siedzibę mają najważniejsze urzędy i instytucje powiatu działdowskiego. Są to: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Działdowo, Urząd Gminy Działdowo,
Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, ZUS oraz
KRUS.
3. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna:
Infrastruktura techniczna miasta składa się z sieci energetycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej,
sieci gazowej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), kompostowni a także łączności oraz komunikacji.
4. Uzbrojone tereny przeznaczone pod inwestycje oraz przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego miasta:
W 2002 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego miasta (późniejszych zmian
w dokumencie dokonywano w latach: 2007, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020), w którym
określono lokalizację terenów przemysłowych z zabudową, terenów mieszkaniowogospodarczych z zabudową oraz usługowych z zabudową. Dzięki przyjęciu planu zwiększono
powierzchnię terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą o 25%.
5. Połączenia transportowe:
Przez teren miasta przebiegają trzy drogi wojewódzkie – nr 542, nr 544, nr 545, droga krajowa nr 7 – 20 km, kolej Działdowo – Gdynia, Działdowo – Warszawa, Działdowo-Olsztyn.
6. Istniejąca infrastruktura:
Elektryczność na terenie o napięciu 110 kV i 15 kV, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna, internet szerokopasmowy. Dla zainteresowanych inwestycjami podmiotów w dniu
21 maja 2015 r. Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
7. Niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej:
Działdowo jest miastem, w którym ceny mediów kształtują się na niskim poziomie a koszty
zakupu i wynajmu nieruchomości nie wykraczają poza średni poziom krajowy.
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Sytuacja demograficzna
Gmina Miasto Działdowo liczy 20.191 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (stan
na dzień 31 grudnia 2021 r.) w tym 10.630 (53%) kobiet i 9.561 (47%) mężczyzn. Od 2012 roku
obserwujemy powolny spadek liczby ludności w mieście Działdowo. Spadek populacji dotyczy
jednakże całego województwa warmińsko-mazurskiego, w którym od 2011 r. odnotowuje się
systematyczne zmniejszanie liczby mieszkańców. W 2021 r. przeprowadzono w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, którego wyniki przedstawią nam faktyczną liczbę
osób zamieszkałych w Gminie Miasto Działdowo. Niestety dane dotyczące liczby mieszkańców
w poszczególnych gminach mają być znane dopiero we wrześniu 2022 r.
Wykres nr I.1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Miasto Działdowo

Wykres nr I.2. Struktura ludności w podziale na płeć
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Do 2017 r. obserwowaliśmy w Działdowie dodatni przyrost naturalny. Tendencja ta zmieniła
się w 2018 r., kiedy to zarejestrowaliśmy więcej zgonów niż urodzeń. Od 2020 roku ujemny
przyrost naturalny utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie do czego niewątpliwie przyczyniła się pandemia COVID-19.
Tabela nr I.1. Przyrost naturalny w Gminie Miasto Działdowo
Rok

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

2012

223

162

61

2013

211

186

25

2014

207

171

36

2015

197

181

16

2016

187

178

9

2017

222

191

31

2018

169

214

-

45

2019

175

188

-

13

2020

160

287

- 127

2021

142

278

- 136

Miasto Działdowo charakteryzuje wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym, co przedstawia poniższa tabela i niewątpliwie wpływa korzystnie na sytuację gospodarczą naszego miasta. Na koniec 2021 r. udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0 – 17 lat) wyniósł 18 %,
w wieku produkcyjnym (18 – 64 lat mężczyźni, 18 – 59 lat kobiety) 59 % oraz poprodukcyjnym
(65 lat i więcej mężczyźni oraz 60 lat i więcej kobiety) 23 %.
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Tabela nr I.2. Struktura ludności w podziale na wiek (stan na 31.12.2021 r.)
Wiek

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

Kobiety

1769

5661

3200

Mężczyźni

1816

6175

1570

Ogółem

3585

11836

4770

Wykres nr I.3. Struktura ludności w podziale na wiek
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ROZDZIAŁ II. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH STRATEGII
I PROGRAMÓW
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025:
Aktualne działania realizowane przez Gminę-Miasto Działdowo oparte są na zapisach obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025, w której została
określona wizja oraz zasadnicze kierunki rozwoju miasta. W odniesieniu do zawartości misji
i wizji określono kluczowe obszary planowania strategicznego. Dla każdego z nich wskazano cel
strategiczny i cele operacyjne.
Tabela II.1. Realizacja strategicznych planów operacyjnych w 2021 r.
Cel strategiczny 1 Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju miasta i ładu przestrzennego
Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z wspieraniem istniejących i wsparciem dla nowych instytucji okołobiznesowych, utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości, skoordynowaną promocją
gospodarczą, rozwijaniem inteligentnych specjalizacji gospodarczych w Działdowie, wspieraniem przedsiębiorczości wśród uczniów i absolwentów placówek oświatowych.
W ramach realizacji celu szczegółowego 1.1, oferta inwestycyjna Działdowa znajdowała się na stronie internetowej: www.investinwarmiaandmazury.pl, a film o działdowskich terenach inwestycyjnych dostępny jest na kanale
miasta w serwisie YouTube.
1.2
Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z intensyfikacją rozwoju gospodarczego miasta
poprzez rozbudowę i promocję strefy przemysłowej miasta, współpracę z przedsiębiorcami na rzecz wykorzystania istniejących terenów inwestycyjnych, współpracę Urzędu Miasta z organizacjami przedsiębiorców, stworzenie i koordynację zintegrowanego systemu obsługi inwestorskiej, prowadzenie gospodarki
nieruchomościami na rzecz rozwoju gospodarczego i pozyskiwania inwestorów.
Gmina-Miasto Działdowo posiada dość niewielkie obszary, które można byłoby sprzedać lub wydzierżawić podmiotom gospodarczym chcącym rozpocząć działalność na obszarze miasta, co znacznie ogranicza możliwości
przyciągania nowych inwestorów. W roku 2021, w wyniku przetargu sprzedano 4 działki na ulicy Aleksandra
Orłowskiego, które zgodnie z miejscowym planem przeznaczone były pod zabudowę jednorodzinną z działalnością gospodarczą.
Ponadto w 2021 r. w wyniku przetargu została sprzedana działka przy ulicy Męczenników, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była jako teren zabudowy usług hotelarskich
i gastronomicznych (ustalenia szczegółowe miejscowego planu dopuszczają realizację stacji paliw).
W 2021 r. również w wyniku przetargu została sprzeda działka przy ulicy Romana Dmowskiego, która zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była jako teren usług produkcyjnych,
hurtowych i transportowych.
Cel strategiczny II Poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz ochronę środowiska naturalnego
Rozwój i poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej
2.1
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej, modernizacją sieci wodociągowej, posiadanie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, w tym wspieranie budowy mieszkań w ramach społecznego budownictwa czynszowego, wspieranie budownictwa komunalnego, socjalnego oraz mieszkań chronionych
W ramach realizacji celu szczegółowego 2.1 w zakresie związanym z modernizacją sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej podejmowano działania wynikające z „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” (Uchwała nr XXVIII/269/21
Rady Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2021 r.). Za realizację działań odpowiada Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie. Działania podejmowane w 2021 r.
przez PGKiM Sp. z o.o. zostały opisane szerzej w Rozdziale XII niniejszego opracowania.

1.1
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Modernizacja i dostosowywanie do potrzeb infrastruktury drogowej i okołodrogowej
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z usprawnieniem systemu sieci dróg na terenie
miasta, lobbingiem na rzecz zwiększenia zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Działdowa względem
sieci TEN-T, usprawnieniem ruchu kołowego i parkowania pojazdów na terenie miasta, polepszeniem standardu nawierzchni dróg na jezdniach i chodnikach, budową tras i ścieżek rowerowych, dywersyfikacją
transportu zbiorowego w oparciu o rozwiązania intermodalne
W ramach realizacji celu szczegółowego 2.2, pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych i wykonano
przebudowę ulic Wolności, Sportową i Budowlaną (dawniej Strzelczyka) oraz przebudowę ulicy Wolności oraz
ulicy Młyńskiej.
Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano trzy inwestycje dot. przebudowy ulic: Sukertowej-Biedrawiny, Krasickiego oraz Karłowicza oraz utwardzenie terenu przy przychodni na ul. Norwida.
2.3
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z wdrożeniem dziedzinowych systemów informatycznych świadczeń elektronicznych usług publicznych, rozbudową infrastruktury informacyjnej
i informatycznej, zwiększeniem dostępu do Internetu i informacji w przestrzeni publicznej
W zakresie realizacji celu szczegółowego 2.3, w 2021 r. zrealizowano projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych
w Gminie-Miasto Działdowo” (dofinansowany ze środków UE). W 2021 r. w wyniku realizacji projektu uruchomiono elektroniczne usługi publiczne oraz nastąpiła digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów
informacji przestrzennej. Projekt zakładał integrację sieci informatycznej Urzędu Miasta, wykorzystanie platformy
ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców.
2.4
Modernizacja i poprawa funkcjonowania systemu energetycznego
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego, stymulowaniem modernizacji i poprawy funkcjonowania systemu energetycznego, stymulowaniem
realizacji przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii
W 2021 r. w ramach realizacji tego celu szczegółowego wykonano oświetlenie w części ulicy Sikorskiego i ulicy
Traugutta.
Ponadto wykonano oświetlenie w ramach inwestycji: przebudowy ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) oraz przebudowy ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej.
2.5 Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z rewitalizacją parków, zapewnieniem wysokiej
estetyki przestrzeni miejskich, rewitalizacją obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, ekonomicznym i społecznym, efektywnością energetyczną budynków, ochroną różnorodności biologicznej
W kwietniu 2021 podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Centrum aktywności rodzinnej w Parku im.
Jana Pawła II w Działdowie” w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WiM 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 349 999,99
zł, w tym dofinansowanie na realizację projektu – 1 997 499,99 zł.
W roku 2021 rozpoczęto roboty budowlane związane z projektem pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie”, o dofinansowanie
którego Gmina-Miasto Działdowo ubiegała się w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WiM 2014-2020.
W 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił promesy wstępnej na inwestycję pn. „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych” w ramach Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 13 500 000,00 zł.
Na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskich wpływają również wykonywane przez Gminę-Miasto
Działdowo remonty dróg i chodników, modernizacja oświetlenia, nasadzenia zieleni.
2.6 Troska o środowisko naturalne i ograniczenie niskiej emisji
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych
i zewnętrznych instalacji odbiorczych wraz z przyłączami do nowych odbiorców, ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozbudową systemu gospodarki odpadami, ochrona przyrody i środowiska, edukacją w zakresie poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska
Realizacja celu szczegółowego 2.6 skupia się przede wszystkim na działaniach wynikających z „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo” przyjętego Uchwałą Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dn.
11 lutego 2016 r. Założenia Planu realizowane są wielopłaszczyznowo, zarówno poprzez konkretne inwestycje, jak
również wsparcie finansowe przeznaczone na działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
2.2
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powietrza. Realizacja inwestycji została opisana obszerniej w związku z celami szczegółowymi 2.2, 2.4, 2.5. Ponadto, od 2016 r. mieszkańcy Działdowa mogą uzyskać dotacje na wymianę źródeł ciepła (w 2021 r. 24) oraz
skorzystać z Ogólnopolskiego Programu „Czyste powietrze”.
W 2021 zakończono modernizację Ciepłowni Nidzicka 19 polegającą na: budowie kotła węglowego na kocioł
zasilany biomasą, modernizacji stacji uzdatniania wody, likwidacji wymiennikowni grupowych i budowie wymiennikowni indywidualnych, modernizacji istniejących wymiennikowni indywidualnych, wymianie sieci kanałowych na preizolowane oraz zmianie przebiegu trasy tam, gdzie było to konieczne i ekonomicznie uzasadnione,
budowie odcinków sieci spinających w pierścień sieci ciepłownicze przedsiębiorstwa. W 2021 roku zakończono
wymianę sieci kanałowych na preizolowane. W 2021 roku zakończono inwestycję polegającą na: budowie sieci
ciepłowniczej Nidzicka-Męczenników, likwidacji kotłowni, budowie wymiennikowni grupowej w miejsce kotłowni, wymianie pozostałych odcinków sieci i przyłączy kanałowych na preizolowane.
Cel strategiczny III Profesjonalizacja systemu świadczenia usług publicznych oraz budowanie przemysłów
kreatywnych czasu wolnego
3.1 Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z podniesieniem sprawności i skuteczności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, systematyczną likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poszerzeniem zakresu usług świadczonych i dostępnych dla osób nie-pełnosprawnych oraz
seniorów, podnoszeniem jakości i poszerzeniem dostępu mieszkańców do podstawowej opieki medycznej
oraz profilaktyki zdrowia, wsparciem osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
Realizacja celu szczegółowego 3.1 skupia się przede wszystkim na działaniach związanych ze wsparciem osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz poszerzeniem zakresu usług świadczonych i dostępnych dla
seniorów. Działania te realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie (szczegółowy opis
działalności MOPS znajduje się w Rozdziale X niniejszego opracowania).
3.2 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z poprawą jakości i dostępności usług administracyjnych, wdrożeniem innowacyjnych technologii w zakresie obsługi mieszkańców, poprawą jakości usług
miejskich poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, digitalizacją zasobów archiwalnych
i użytkowych, upowszechnieniem praktycznych zastosowań rozwiązań teleinformatycznych, współpracę
z Gminą Działdowo
Realizacja celu szczegółowego odbywa się wielopłaszczyznowo. Na działania związane z poprawą jakości i dostępności usług administracyjnych składają się bowiem wszystkie elementy związane z obsługą mieszkańców,
w tym świadczenia administracyjne (wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, wpisów do rejestru itd.).
Równocześnie usługi administracyjne to wszelkiego rodzaju kanały informowania i komunikacji z mieszkańcami
czy lokalnymi organizacjami, organizowanie konsultacji społecznych w różnych formach, działania o charakterze
partycypacyjnym.
Ponadto w 2021 roku zrealizowano projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo”.
3.3 Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży, racjonalizacją i usprawnieniem zarządzania oświatą oraz systemu szkół miejskich, wsparciem
dla rozwoju szkolnictwa wyższego, krzewieniem idei kształcenia ustawicznego (kształcenie przez całe życie)
– „Edukacja pokoleń”, analizą i oceną sieci placówek oświatowych na terenie miasta w aspekcie aktualnej
demografii, doposażeniem placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, modernizacją i remontem budynków oświatowych wraz z zagospodarowaniem terenów przyszkolnych, wzmocnieniem atrakcyjności działdowskiej oferty kształcenia zawodowego, rozbudową infrastruktury przedszkolnej oraz żłobka
W 2021 r. Gmina-Miasto Działdowo złożyła wniosek w ramach projektu „Cyfrowa gmina” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych
do świadczenia elektronicznych usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na zagrożenie. W ramach projektu Urząd Miasta oraz 4 zespoły placówek oświatowych otrzyma nowy sprzęt
IT dostosowany do potrzeb.
W 2021 r. Gmina-Miasto Działdowo złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, którego celem jest
wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (zakup sprzętu komputerowego).
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W 2021 roku Gmina-Miasto Działdowo złożyła wniosek w ramach Programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Na
realizację programu gmina pozyskała 570 900,00 zł wsparcia finansowego dla 4 zespołów placówek oświatowych.
3.4 Działdowo – ponadlokalne centrum czasu wolnego
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z budową basenu krytego, wzmocnieniem siły
oddziaływania działdowskiej oferty cyklicznych imprez kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, stworzeniem atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla mieszkańców subregionu, stworzeniem oferty inwestycyjnej,
kulturalnej i infrastrukturalnej o charakterze ponadlokalnym, rozwijaniem aktywności ponadlokalnej m.in.
w ramach Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia
Na realizację celu w roku 2021 przemożny wpływ miała sytuacja związana z epidemią SARS-CoV-2. Wprowadzone obostrzenia, które pojawiły się w wyniku tej sytuacji, determinowały funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ofertę kulturalną czy sportową. Mimo wielu utrudnień, w sierpniu 2021 r. odbyły się w reżimie sanitarnym „Dni Działdowa”.
W ramach realizacji celu szczegółowego 3.4 rozwijano aktywność ponadlokalną poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu Cittaslow, a we wrześniu 2021 r. odbył się Ogólnopolski Tydzień Cittaslow.
3.5
Rozbudowa oferty dedykowanej seniorom
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z poszerzeniem oferty usług aktywizacyjnych
dla osób starszych oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparciem instytucji zajmujących się
wsparciem seniorów, wsparciem dla infrastruktur dziennego pobytu dla seniorów
Za realizację celu szczegółowego 3.5 w głównej mierze odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in.
poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz działania podejmowane w utworzonym w 2015 r. Dziennym Domu
Senior+ oraz Klubu Senior+ w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020.
W zakres działań związanych z rozbudową oferty dedykowanej seniorom wpisują się również działania innych
organizacji w tym m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Cel strategiczny IV Inteligentny rozwój społeczny wykorzystujący aktywność społeczną i ekonomiczną,
dziedzictwo kulturowe oraz współpracę środowisk lokalnych
4.1
Tworzenie przestrzeni dla realizacji celów społecznych
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z wspieraniem osób uzdolnionych i podnoszeniem jakości kształcenia i wyników nauczania, wspieraniem społecznych inicjatyw (w szczególności:
edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych), katalizowaniem aktywności i kreatywności
mieszkańców, wzmacnianiem społecznej tożsamości i więzi działdowian ze swoim miastem, wzmacnianiem współpracy w ramach istniejących struktur samorządowych
Na działania związane z tworzeniem przestrzeni dla realizacji celów społecznych składają się m.in. stypendia
burmistrza Działdowa przyznawane corocznie uczniom działdowskich szkół za wybitne osiągnięcia w nauce oraz
sporcie, realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dzięki którym podnoszona jest jakość kształcenia, wielopłaszczyznowa współpraca samorządu z organizacjami sektora pozarządowego (funkcjonowanie Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych), wydarzenia organizowane przez miasto oraz działdowskie instytucji kultury.
Rok 2021, w związku z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2, był rokiem specyficznym pod wieloma względami.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia i dynamiczną sytuację epidemiologiczną, działania w zakresie realizacji celu
były znacznie utrudnione. Pandemia wpłynęła negatywnie na realizację projektów edukacyjnych. CAOP funkcjonował przez większość roku w ścisłym reżimie sanitarnym, co ograniczyło skalę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Instytucje kultury zmuszone były zawieszać okresowo swoją działalność lub rezygnować z organizacji wydarzeń o charakterze masowym.
Ponadto w 2021 r. w budynku CAOP funkcjonował punkt szczepień przeciw SARS-CoV-2 i punkt wymazowy.
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4.2

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie instytucji kultury
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju postaw
i kompetencji mieszkańców w zakresie kultury i sztuki, rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców
poprzez angażowanie do uczestnictwa w kulturze, tworzeniem warunków infrastrukturalnych dla działalności kulturalnej, wykorzystaniem potencjału obiektów historycznych i zabytkowych miasta, wspieraniem
działalności sieci bibliotek publicznych
Realizacja celu w pełnym zakresie została utrudniona w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
W 2021 r. w okresach wprowadzonego lockdownu obiekty kulturalne były nieczynne. W pozostałym okresie
funkcjonowały w obowiązującym reżimie sanitarnym. W miarę możliwości odbywały się wydarzenia kulturalne.
4.3
Wspieranie aktywności lokalnej organizacji społecznych
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z intensyfikacją współpracy samorządu z organizacjami „trzeciego sektora”, promocją wolontariatu oraz ekonomii społecznej, wspieraniem inicjatyw
wzmacniających potencjał sektora społeczeństwa obywatelskiego w Działdowie
Działania podejmowane w zakresie celu szczegółowego 4.3 wiążą się z funkcjonowaniem Centrum Aktywności
Organizacji Pozarządowych oraz mieszczą się w ramach uchwalanego corocznie programu współpracy GminyMiasto Działdowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(program na 2021 r. - Uchwała Rady Miasta Działdowo Nr XXIV/202/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.). Głównym
celem programu jest stworzenie systemu stałej partnerskiej współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi. Program określa m.in. zasady oraz formy współpracy, sposób realizacji, wysokość środków przeznaczonych na realizację. Niemniej jednak, realizacja celu w 2021 r. w pełnym zakresie została znacznie utrudniona
w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta
Cel szczegółowy realizowany poprzez działania związane z stworzeniem unikatowej propozycji turystycznej, poprawą atrakcyjności wizualnej najbardziej atrakcyjnych turystycznie rejonów miasta, rozwo4.4
jem nowoczesnych form informacji turystycznej oraz identyfikacji wizualnej miasta, wzmocnieniem wizerunku Działdowa jako miasta atrakcyjnego turystycznie, rozwoju infrastruktury przyjaznej dla turysty,
wykorzystaniem potencjału Zamku oraz Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego, wyznaczeniem
szlaków turystycznych
Realizacja celu została znacznie utrudniona w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030:
W roku 2021 przystąpiono do prac na nad Strategią Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do
roku 2030. Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania jest art. 10e ust. 1, 10f ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa dokładnie precyzuje zasady opracowania dokumentu. W związku z powyższym, Rada Miasta Działdowo dnia 10 czerwca 2021 r.
podjęła uchwałę nr XXX/293/21 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. W dniu 21 czerwca 2021 r.
Gmina-Miasto Działdowo zawarła umowę na zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju
Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”. Pierwszy etap prac realizowany w roku 2021 dotyczył
opracowania diagnozy strategicznej. W dniach 3 i 4 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie
pt. „Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy w nowym stanie prawym – praktyka zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym”. Uczestnikami szkolenia były m.in. władze Gminy Miasto Działdowo, naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Działdowie wraz z pracownikami, dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele spółek gminnych. W dniu 25 listopada 2021 r. zarządzeniem nr 106/2021 Burmistrza Miasta Działdowo został powołany zespół zadaniowy ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy-Miasto Działdowo. W dniu 26 listopada 2021 r. zostały przeprowadzone warsztaty strategiczne.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2020:
W roku 2021 działania dotyczące rewitalizacji miasta są realizowane w oparciu o „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2020”.
Tabela II.2.Stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2021 r.
L.p.

Tytuł projektu

Stan realizacji w 2021 r.

1.

Nadanie nowych funkcji społecznych budynkowi po
byłych Koszarach Wojskowych w Działdowie

W 2021 r. Gmina-Miasto Działdowo podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z budżetu państwa na zadanie: „Działdowo, budynek dawnego obozu/koszar (XIX w.) prace związane z zabezpieczeniem zabytku przed postępującą degradacją – etap I”.
Koszt ogółem zadania -1 257 060,00 zł, dotacja
z MKDNiS – 380 000,00 zł.

2.

Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida

Realizacja inwestycji zakończyła się w roku 2018.

3.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
(2019 r.), przeprowadzono łącznie trzy przetargi na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W każdym z przetargów cena najkorzystniejszej oferty
znacznie przekraczała szacunkową wartość zamówienia. Wszystkie przetargi zostały unieważnione. Możliwości finansowe uniemożliwiły przeznaczenie większych środków niż te pierwotnie zaplanowane w budżecie miasta na realizację inwestycji.
W roku 2020 zrezygnowano z realizacji projektu,
a umowa o dofinansowanie została rozwiązana za
porozumieniem stron.

4.

Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

Realizacja inwestycji zakończyła się w roku 2018.

5.

Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy
ul. Jagiełły 13

Realizacja inwestycji zakończyła się w roku 2020.

6.

Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni
publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie

Realizacja inwestycji zakończyła się w roku 2018.

7.

Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6

Realizacja inwestycji zakończyła się w roku 2018.

8.

Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Projekt zrealizowano w latach 2019-2020.

9.
10.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malewskiej 1, Rydygiera 1, 3, i Biedrawiny 2 będących
w zasobach SML-W w Działdowie.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Norwida 23, 25, 27 będących w zasobach SML-W
w Działdowie

W 2021 r. nie podjęto działań w tym zakresie.
Prace w trakcie realizacji.

11.

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.
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12.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla
dzieci na terenie przy ul. Rydygiera będącym
w zasobach SML-W w Działdowie.

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

13.

Akademia prymusa – utworzenie grupy wsparcia

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

14.

Działdowscy artyści

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

15.

Poprawa efektywności energetycznej i zapobieganie
degradacji kamienicy na Pl. A. Mickiewicza 35

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

16.

Poprawa efektywności energetycznej i zapobieganie
degradacji kamienicy przy ul. Młyńskiej 15
w Działdowie

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

17.

Umiejscowienie nocnego wizerunku zabytkowego
Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Działdowie w przestrzeni publicznej miasta

W 2021 r. nie podjęto działań w celu realizacji zamierzenia.

18.

Umiejscowienie nocnego wizerunku zabytkowego
Kościoła pw. Św. Wojciecha w Działdowie w przestrzeni publicznej miasta

Inwestycję polegającą na budowie iluminacji obiektu
zrealizowano w latach 2017-2018.

19.

Aktywny Senior

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

20.

Centrum Dla Rodzin - Rodzinne Działdowo

W 2021 r. nie podjęto działań w celu realizacji zamierzenia.

21.

Renowacja elewacji i zagospodarowanie terenu
wokół kamienicy Jagiełły 46

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

22.

Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
usytuowanej w Działdowie przy Pl. Mickiewicza 29
wraz z otoczeniem

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

23.

Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
usytuowanej w Działdowie przy Pl. Mickiewicza 37

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

24.

Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
usytuowanej w Działdowie przy ul. Waryńskiego
3-5 wraz z otoczeniem

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

25.

Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
usytuowanej w Działdowie przy ul. Waryńskiego 12

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

26.

Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
usytuowanej w Działdowie przy ul. Zamkowej 7

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

27.

Zatrzymanie postępującej degradacji zabytkowej
kamienicy przy Placu Adama Mickiewicza 30
w Działdowie

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń
zgłoszonych do LPR realizują działania bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

28.

Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej –
Park Honorowych Dawców Krwi

Inwestycja zrealizowana w roku 2020.
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29.

Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana
Pawła II w Działdowie

W kwietniu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Centrum aktywności rodzinnej
w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie” w ramach
Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
w ramach RPO WiM 2014-2020. Całkowita wartość
projektu wynosi 2 349 999,99 zł, w tym dofinansowanie na realizację projektu – 1 997 499,99 zł.

W związku z koniecznością opracowania nowego programu rewitalizacji, na podstawie zapisów
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przystąpiono do opracowania ww. dokumentu.
W dniu 12 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa z firmą zewnętrzną na opracowanie ww. dokumentu. Pierwszym etapem było sporządzenie diagnozy w celu określenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę
Nr XXXV/328/21 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo został przyjęty uchwałą
Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
jest dokumentem strategicznym, który określa priorytetowe obszary działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dokument ten definiuje konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, określa ich ramy czasowe i szacunkowe koszty oraz
przewidywany efekt ekologiczny.
Wszystkie zaplanowane w dokumencie działania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczynić się
mają do osiągnięcia wyznaczonych celów, a więc redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia zużycia energii, a realizacja założeń
niniejszego dokumentu przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.
PGN
dostępny
jest
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
pod
adresem:
http://bip.dzialdowo.eu/artykul/830/3080/uchwala-nr-xvi-140-16-rady-miasta-dzialdowo-z-dnia-11lutego-2016-r-w-sprawie-przyjecia-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-miasto-dzialdowo.
Tabela II.3. Realizacja w 2021 r. działań wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
L.p.

Nazwa projektu

1.

Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych

Podmiot
odpowiedzialny
Gmina-Miasto
Działdowo

2.

Budowa i przebudowa ulic wraz z
infrastrukturą

Gmina-Miasto
Działdowo

3.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Gmina-Miasto
Działdowo

Stan realizacji w 2021 r.
W roku 2021 wykonano ścieżkę rowerową
w ulicy Krasickiego (od skrzyżowania z ulicą
Księżodworską
do
skrzyżowania
z ulicą Polną) oraz w części ulicy Wolności.
Również został wykonany ciąg pieszorowerowy w ulicy Traugutta (połączenie ulicy
Traugutta z ulicą Raginisa).
Ponadto Gmina-Miasto Działdowo dofinansowała budowę ścieżki pieszo-rowerowej
w ulicy Leśnej od Ronda Niepodległości do
ulicy Zuchowej.
W roku 2021 pozyskano dofinansowanie
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
i wykonano przebudowę ulic Wolności, Sportową i Budowlaną (dawniej Strzelczyka) oraz
przebudowę ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej.
Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych zrealizowano trzy inwestycje dot.
przebudowy ulic: Sukertowej-Biedrawiny,
Krasickiego oraz Karłowicza.
W roku 2021 wykonano oświetlenie części
ulicy Sikorskiego oraz ulicy Traugutta.
Ponadto wykonano oświetlenie w ramach
inwestycji: przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka)
oraz przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy
Młyńskiej.
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Przebudowa systemu grzewczego
budynku Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Działdowie
Termomodernizacja
budynku
Przedszkola Miejskiego nr 4
w Działdowie
Termomodernizacja budynku przychodni lekarskiej na ul. Norwida 29
Edukacja
mieszkańców
i przedsiębiorców

Gmina-Miasto
Działdowo

Zgodnie z założeniami PGN inwestycję wykonano w roku 2016.

Gmina-Miasto
Działdowo

W związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4” docieplenie ścian wykonano w roku 2018.
Inwestycję zrealizowano w latach 2017-2018.

8.

Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie
mieszkaniowym

Gmina-Miasto
Działdowo

9.

Termomodernizacja
budynków
ciepłowni przy ul. Nidzickiej 19
Działdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
Termomodernizacja
budynków
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
LokatorskoWłasnościowej w Działdowie

Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze
Sp. z o. o.

4.

5.

6.
7.

10.

11.

12.

Termomodernizacja
budynków
należących
do
Gminy-Miasta
Działdowa (ul. Leśna 28)
Termomodernizacja
budynków
należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Gmina-Miasto
Działdowo
Gmina-Miasto
Działdowo

Edukacja i promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców odbywa się przy
okazji innych podejmowanych działań np.
podczas procedur związanych z udzielaniem
dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz w ramach Ogólnopolskiego Programu „Czyste
powietrze”.
Zgodnie z założeniami PGN dofinansowania
na wymianę źródeł ciepła w budownictwie
mieszkaniowym udzielane są corocznie od
2016 r.
W 2021 roku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 12,16kWp.

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
LokatorskoWłasnościowa
w Działdowie
Gmina-Miasto
Działdowo

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń zgłoszonych do PGN realizują działania
bez konieczności informowania Urzędu Miasta.

Wspólnoty Mieszkaniowe

Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń zgłoszonych do PGN realizują działania
bez konieczności informowania Urzędu Miasta.
W 2021 zakończono modernizację Ciepłowni
Nidzicka 19 polegającą na: budowie kotła
węglowego na kocioł zasilany biomasą, modernizacji stacji uzdatniania wody, likwidacji
wymiennikowni grupowych i budowie wymiennikowni indywidualnych, modernizacji
istniejących wymiennikowni indywidualnych,
wymianie sieci kanałowych na preizolowane
oraz zmianie przebiegu trasy tam, gdzie było
to konieczne i ekonomicznie uzasadnione,
budowie odcinków sieci spinających w pierścień sieci ciepłownicze przedsiębiorstwa.
W 2021 roku zakończono wymianę sieci kanałowych na preizolowane.

13.

Modernizacja
ciepłowni
ul. Nidzickiej 19

przy

Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze
Sp. z o. o.

14.

Modernizacja
ul. Polnej 16

ciepłowni

przy

15.

Modernizacja
ciepłowni
ul. Męczenników 5

przy

Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze
Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze
Sp. z o. o.

W 2021 r. nie podjęto żadnych działań
w zakresie realizacji zamierzenia.

W 2021 roku zakończono inwestycję polegającą na: budowie sieci ciepłowniczej Nidzicka-Męczenników, likwidacji kotłowni, budowie wymiennikowni grupowej w miejsce
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16.
17.

Aktualizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
Akcje promocyjne i informacyjne

18.

Instalacja systemów Plug&Charge

19.

Instalacja solarna na dachu Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie oraz Hali
sportowej Zespołu Szkół Nr 1
w Działdowie
Termomodernizacja
budynku
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w Działdowie

20.

Gmina-Miasto
Działdowo
Gmina-Miasto
Działdowo
Gmina-Miasto
Działdowo
Powiat Działdowski

Powiat Działdowski

21.

Termomodernizacja
budynku
Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

22.

Montaż paneli fotowoltaicznych na
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Działdowie
Termomodernizacja
obiektów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Termomodernizacja
budynku
Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie

Gmina-Miasto
Działdowo

23.

24.

25.

26.

27.

Powiat Działdowski

Gmina-Miasto
Działdowo

Montaż paneli fotowoltaicznych na
budynku Przedszkola Miejskiego
nr 5 w Działdowie
Termomodernizacja
budynku
Miejskiego Domu Kultury

Gmina-Miasto
Działdowo

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi
w Działdowie

Gmina-Miasto
Działdowo

Gmina-Miasto
Działdowo

kotłowni, wymianie pozostałych odcinków
sieci i przyłączy kanałowych na preizolowane.
W 2021 r. nie podejmowano działań w tym
zakresie.
W 2021 r. nie podejmowano działań w tym
zakresie.
W 2021 r. nie podejmowano działań w tym
zakresie.
Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń zgłoszonych do PGN realizują działania
bez konieczności informowania Urzędu Miasta.
Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń zgłoszonych do PGN realizują działania
bez konieczności informowania Urzędu Miasta.
Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń zgłoszonych do PGN realizują działania
bez konieczności informowania Urzędu Miasta.
W 2021 r. nie podejmowano działań
w tym zakresie.
Podmioty odpowiedzialne za realizację zamierzeń zgłoszonych do PGN realizują działania
bez konieczności informowania Urzędu Miasta.
Dotychczas, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, w 2017 r. wykonano częściową modernizację oświetlenia w budynku.
W 2021 r. nie podejmowano działań
w tym zakresie.
Realizacja działania nastąpiła w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji kulturalnych
budynkowi przy ul. Jagiełły 13”.
W 2021 r. nie realizowano zamierzenia.

Poza katalogiem działań literalnie wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej należy
również brać pod uwagę wszystkie zamierzenia o charakterze proekologicznym realizowane przez
różne podmioty na terenie miasta, dzięki którym możliwa jest realizacja celów wskazanych w dokumencie.
W 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przebudowano instalację c.o. wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.
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Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Współpraca Gminy-Miasto Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się według zasad określonych w rocznym programie współpracy. Dla roku 2021 program taki został przyjęty uchwałą nr XXIV/202/20
Rady Miasta Działdowo z dnia 7 grudnia 2020 r.
W 2021 r. na realizację zadań publicznych objętych programem wydatkowano kwotę w łącznej
wysokości 1.054.628,90

zł, w tym:

313.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
74.800,00 zł na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
14 500,00 zł na ochronę i promocję zdrowia
209.000,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
443.328,90 zł na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Wykres II.4. Wydatkowane środki w podziale na rodzaje podejmowanych działań.

Wydatkowane środki w podziale na rodzaje
podejmowanych działań
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

29,7%

42,0%

Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodwego
7,1%

Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

19,8%
1,4%

Pomoc społeczna

Na realizację zadań publicznych zawarto łącznie 46 umów, w tym:

14 umów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
16 umów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8 umów w zakresie ochrony i promocji zdrowia
7 umów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
1 umowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
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Ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju i wprowadzane cyklicznie
ograniczenia, co znacząco utrudniało organizacjom realizację zadań zgodnie z zawartymi umowami, w części umów zostały wprowadzone aneksami zmiany w terminach, sposobach i kosztorysach
realizacji zadań, a 5 umów nie zrealizowano.
Procesy obejmujące obsługę spraw związanych z dotacjami udzielanymi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizowane były w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu;
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.
Tabela II.4. Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach programu w 2021 r.
L.p.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zadanie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie Klub Sportowy „Kowalkowski
umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach Fight Club”
i zawodach sportowych z zakresu sportów walki
(kickboxing)
Zajęcia sportowe z zakresu baseballu
Uczniowski Klub Sportowy „Yankees”
Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych
Uczniowski Klub Sportowy „Yankees”
Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich DKS „WKRA” Działdowo
grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich
Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszy- Klub Sportowy „Old Boys” Działkówce oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek star- dowo
szych
Organizacja V Mistrzostw Polski Old Boyów w ko- Klub Sportowy „Działdowianka”
szykówce mężczyzn 55+ oraz V Towarzyskiego Turnieju Seniorek
Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich Klub Sportowy „Białe Orły”
grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich
Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich Działdowskie Stowarzyszenie Piłki
grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkar- Nożnej „START” DZIAŁDOWO
skich
Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w katego- Klub Sportowy DEKORGLASS
rii szkół podstawowych
DZIAŁDOWO
Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w katego- Klub Sportowy DEKORGLASS
rii seniorów
DZIAŁDOWO
Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży Stowarzyszenie Miłośników Siati dorosłych mieszkańców miasta
kówki
Zajęcia z zakresu lekkoatletyki dla wszystkich grup Uczniowski Klub Sportowy „MOwiekowych
SiR”
Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich Miejski Klub Sportowy „Działdogrup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkar- wo”
skich
Ochrona i promocja zdrowia

14.

Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne

15.

Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego
o tematyce onkologicznej
Olimpiada zdrowego stylu życia

16.
17.

Podmiot realizujący

Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa

Działdowskie
Stowarzyszenie
"AMAZONKI"
Działdowskie
Stowarzyszenie
"AMAZONKI"
Polski Czerwony Krzyż, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy
Polski Czerwony Krzyż, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy

Wykorzystana
Dotacja
4.000,00 zł

12.000,00 zł
15.000,00 zł
40.000,00 zł
6.000,00 zł
6.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
50.000,00 zł
60.000,00 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł
80.000,00 zł

3.000,00 zł
2.500,00 zł
2.000,00 zł
2.500,00 zł
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18.

19.
20.

Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkola- Polski Czerwony Krzyż, Warmińków pod nazwą: "Przedszkolak potrafi-i ja mogę ura- sko-Mazurski Oddział Okręgowy
tować życie"
Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitar- Polski Czerwony Krzyż, Warmińnego wśród młodzieży szkół podstawowych
sko-Mazurski Oddział Okręgowy
Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Stowarzyszenie „Wolność od straWstążki, zwiększająca świadomość o zjawisku prze- chu”
mocy i jej przeciwdziałaniu.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.500,00 zł

ZHP, Hufiec Działdowo
ZHP, Hufiec Działdowo
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału
Rejonowego
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa
Stowarzyszenie Muzyczne Chór
„CONCENTUS”

2.000,00 zł
3.000,00 zł
2.000,00 zł

21.
22.
23.

Gra terenowa ulicami miasta
Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa
Organizacja wyjazdu integracyjno – kulturalno – edukacyjnego dla seniorów

24.
25.

Warsztaty chóralne dla seniorów
Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej, historycznych i artystycznych
Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców
Gminy-Miasta Działdowo
Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu Stowarzyszenie Muzyczne Chór
chóru
„CONCENTUS”
Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewido- Zarząd Koła Polskiego Związku
mych i słabo widzących
Niewidomych
Organizacja III edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi Stowarzyszenie Chóru „Our Voice”
mają głos”
Organizacja koncertu Wspólnego śpiewania Pieśni Stowarzyszenie Chóru „Our Voice”
Patriotycznych z okazji święta Niepodległości
Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe
Działdowskie Bractwo Rycerskie
Organizacja Turnieju Rycerskiego
Działdowskie Bractwo Rycerskie
Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach Działdowskie Bractwo Rycerskie
rycerskich połączonych z Profesjonalna Galą Walk
Rycerskich
Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniowego
Działdowskie Bractwo Rycerskie
Wydanie publikacji o patronach Działdowa
Pamięć i Tożsamość
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mło- Caritas Diecezji Toruńskiej
dzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej
Organizacja środowiskowej świetlicy jako placówki Caritas Diecezji Toruńskiej
dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu
socjoterapeutycznego
Organizacja
zajęć
opiekuńczo-wychowawczych Polski Czerwony Krzyż
z programem socjoterapeutycznym w środowisku
Organizacja
zajęć
opiekuńczo-wychowawczych Związek Harcerstwa Polskiego,
z programem socjoterapeutycznym w środowisku
Chorągiew Warmińsko-Mazurska

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Miejski Klub Sportowy „Działdowo”

41.

Pomoc społeczna
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Polski Czerwony Krzyż
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania

2.000,00 zł
1.000,00 zł

3.800,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
2.000,00 zł
2.000,00 zł
2.000,00 zł
1.000,00 zł
7.000,00 zł
10.000,00 zł
15.000,00 zł
5.000,00 zł
10.000,00 zł
23.000,00 zł
120.000,00 zł
18.000,00 zł
18.000,00 zł
30.000,00 zł

443.328,90

(Szczegółowe informacje znajdują się w Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.)
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Program został przyjęty uchwałą nr XXIV/199/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 7 grudnia
2020 r. Zadania wynikające z programu realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki służby zdrowia organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie ZDROWIE, Działdowskie Centrum CARITAS, Związek Harcerstwa Polskiego, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, kluby sportowe) i inne podmioty, które pracują na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień tj.
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital), Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Stowarzyszenie „Wolność od strachu”, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Celem Gminnego Programu było podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do
przeciwdziałania powstawania i usuwania następstw nadużywania alkoholu, i innych uzależnień,
a także wspieranie działań wszystkich podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.
Wysokość środków finansowych wydatkowanych na realizację Programu w roku 2021 wynosiła
łącznie 492.245,30 zł. W zakresie działań dotyczących zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę
39.147,60 zł. Środki przeznaczono na realizację programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych
w szkołach i przedszkolach. W zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
wydatkowano kwotę w wysokości 453.097,70 zł. Środki przeznaczono m.in. na realizację zajęć
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, wypoczynek w miejscu zamieszkania, obozy sportowe, realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapeutycznymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzenie maratonów tematycznych jako terapia pogłębiona, zajęć terapeutycznych dla „ofiar” przemocy domowej w Ośrodku
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, współorganizację imprez czy przeprowadzenie badań
i wydawanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Realizacja wybranych działań programu w liczbach:

271 pacjentów

korzystających z programu terapii dla osób doznających przemocy domowej zarejestrował Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

115 osób wzięło udział w 12 maratonach tematycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi

44 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych zostało przeprowadzonych przez
członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

141 osób skorzystało z Punkt Pomocy Rodzinie w Kryzysie
728 dzieci i młodzieży brało udział w zajęciach w Środowiskowym

Ognisku przy
Związku Harcerstwa Polskiego, Środowiskowym Ognisku Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Ognisku Opiekuńczym przy Działdowskim Centrum CARITAS

Ok. 1800 uczniów działdowskich szkół podstawowych wzięło udział w warsztatach
profilaktycznych pt.: „Moja codzienność – zagrożeń tak wiele”
80 dzieci i 36 uczestników wzięło udział w 2 półkoloniach oraz 2 obozach sportowych
(Szczegółowe informacje znajdują się w Sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.)
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ROZDZIAŁ III. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W DZIAŁDOWIE
Ze względu na sytuację związana z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
w roku 2021 nie podjęto działań umożliwiających realizację kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Działdowie. Zrealizowano natomiast jedną inwestycję zaplanowaną do realizacji jeszcze
w roku 2020 – na ul. Podkowińskiego w Działdowie powstał park trampolin.
Tabela III.1. Wydatki poniesione na realizację Budżetu Obywatelskiego w latach 20182021
2018 rok
423.431,91 zł

2019 rok
366.933,49 zł

2020 rok
282.634,87 zł

2021 rok
99.700,00 zł
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ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU I FINANSÓW GMINYMIASTO DZIAŁDOWO ZA ROK 2021
Tabela IV.1. Wykonanie roku 2021
Wykonanie roku
2021
Dochody ogółem

113.041.514,40

- bieżące

98.923.683,79

- majątkowe

14.117.830,61

Wydatki ogółem

101.014.873,07

- bieżące

86.291.787,73

- majątkowe

14.723.085,34

Wynik budżetu

12.026.641,33

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi)

12.631.896,06

Przychody ogółem

15.458.663,84

- kredyty

0,00

- niewykorzystane środki pieniężne z projektów UE oraz odrębnych ustaw

7.812.783,08

-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

7.645.880,76

Rozchody

8.145.250,00

- kredyty

1.997.250,00

- pożyczki

148.000,00

- inne cele (lokata)

6.000.000,00

Stan zadłużenia gminy

5.781.000,00

- z tytułu kredytów

5.189.000,00

- z tytułu pożyczki

592.000,00

Harmonogram spłat zadłużenia
2022

1.570.250,00

2023

1.570.250,00

2024

1.570.250,00

2025

1.070.250,00
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Tabela IV.2. Finanse Gminy-Miasto Działdowo we wskaźnikach
Wskaźniki budżetowe
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

87,51%

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

40,64%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

11,17%

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

14,58%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

15,46%

Wskaźnik samofinansowania1

41,60%

181,69%

Wskaźniki na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2021 r. – 20.322)
Transfery2 bieżące na mieszkańca

2.847,73

Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

621,59

Zobowiązania ogółem na mieszkańca
Wskaźniki dla zobowiązań

284,47

Udział zobowiązań ogółem w dochodach

5,11%

Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

0,05%

Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

0,12%

Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem

0,00%

Tabela IV.3. Informacje dotyczące sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Działdowo
1
Suma bilansowa aktywów, w tym:
233.006.640,32zł
1.1
1.2

1.3

Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
w tym:
Grunty:
- grunty pozostałe
- przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Akcje i udziały
w tym:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o.
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

1

Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe/wydatki majątkowe

2

Subwencja ogólna + dotacje bieżące

1.300.796,02 zł
207.594.644,06 zł
75.822.465,11 zł
54.769.092,52zł
21.053.372,59 zł
126.706.617,76 zł
3.910.286,60 zł
175.425,72 zł
979.848,87 zł
12.617.100,00 zł
9.585.500,00 zł
1.898.000,00 zł
1.133.600,00 zł
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2.1

Suma bilansowa pasywów
w tym:
Fundusz

225.889.616,29 zł

2.2

Fundusz jednostki

199.820.421,88 zł

2.3

Wynika finansowy netto ( zysk netto)

2

233.006.640,32zł

26.084.035,65 zł

Tabela IV.4. Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Działdowo
Wartość brutto środków trwałych
327.568.773,81 zł
1
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
2.229.702,86 zł
2
Wartość nieamortyzowanych/nieumarzanych przez jednostkę
170.239,17 zł
3
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu
4
5
6
7
8

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki ( h i p o t e k a )
Kwota zobowiązań warunkowych

0,00 zł
5.842.021,80 zł

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń dot.
zabezpieczenia należytego wykonania umów

1.449.375,96 zł

Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze
Kwota przychodów, które wystąpiły incydentalnie

1.134.936,62 zł
261.066,99 zł

Podatek od towarów i usług
Gmina-Miasto Działdowo w 2021 roku realizując procedurę scentralizowanych zasad rozliczeń
podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności oraz wykonywanych zadań, dokonała rozliczeń podatku VAT w następujący sposób:
Miesiąc 2021 roku

Podatek VAT należny

Styczeń-Grudzień

1.113.758,00

Podatek VAT naliczo- Podatek VAT odprowany do odliczenia
dzony/do zwrotu
57.758,00

1.056.000,00

Informacje z zakresu liczby podatników, prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także
inne szczegółowe informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz innych należności GminyMiasto Działdowo
Podatki lokalne – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, zniesiony od posiadania psów
Liczba podatników
Prowadzone postępowania, sprawy, złożone informacje, deklaracje

18314
734

Wydane decyzje

8605

Wystawione upomnienia

1490

Wystawione tytuły wykonawcze

443

Ilość operacji gotówkowych

5790

Ilość operacji bezgotówkowych

9635
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Należności z majątku gminy – dzierżawy, udostępnienie gruntów pod reklamę, użytkowanie
wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali
mieszkalnych, sprzedaż działek, trwały zarząd
Liczba kontrahentów

633

Prowadzone postępowania

2

Wydane decyzje

1

Wystawione upomnienia

2

Wystawione wezwania do zapłaty
Wystawione tytuły wykonawcze

226
0

Ilość operacji gotówkowych

284

Ilość operacji bezgotówkowych

426

Ilość wystawionych faktur i paragonów

288

Opłaty – adiacencka, od posiadania psów, skarbowa, zajęcie pasa drogowego
Liczba kontrahentów

1490

Prowadzone postępowania

159

Wydane decyzje

124

Wystawione upomnienia

95

Wystawione wezwania do zapłaty

0

Wystawione tytuły wykonawcze

20

Ilość operacji gotówkowych
Ilość operacji bezgotówkowych

614
1125

Inne należności publicznoprawne - mandaty
Liczba przypisanych mandatów

391

Prowadzone postępowania

1

Wydane decyzje

1

Wystawione upomnienia

172

Wystawione tytuły wykonawcze

144

Ilość operacji gotówkowych

116

Ilość operacji bezgotówkowych

246
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ROZDZIAŁ V. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
ZA ROK 2021 W ZAKRESIE SPRAWNEJ ADMINISTRACJI
1. Sprawna administracja, to w głównej mierze odniesienie do Urzędu Miasta Działdowo, ale nie
tylko – także do miejskich jednostek organizacyjnych. Sprawna administracja, to także odniesienie do jej funkcjonowania, stopnia zorganizowania w celu możliwie najlepszego świadczenia
usług, w tym wytworzenia w procesie realizacji zadania zgodnego z prawem produktu (np. decyzji administracyjnej, dowodu osobistego, zarządzenia, umowy, zaświadczenia) w zobiektywizowanym prawem i oczekiwaniami klientów terminie.
2. Skoro raport o stanie gminy ma być kompendium wiedzy o działalności gminy, to i ta jego
część musi być opracowana, w celu jej publicznej prezentacji, w sposób w miarę pełny, ale zarazem skrótowy i zwięzły. Pomimo przyjęcia takich ram muszę wspomnieć w tym miejscu
o kilku kanonach charakteryzujących sprawną administrację, którymi Urząd Miasta Działdowo
kieruje się w swojej misji, a mianowicie:
a)
kieruje się dobrem mieszkańców, dba o jak najlepszą znajomość ich oczekiwań, ustala
i stosuje czytelne, jednoznaczne procedury, zapewnia terminową i profesjonalną realizację
usług;
b)
realizuje cele i zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta, określonych polityk oraz
planów i programów uchwalonych przez Radę Miasta oraz ustalanych przez Burmistrza;
c)
w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnia efektywne działanie.
3. Niezmiennie zatem do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom miasta - Radzie
i Burmistrzowi w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, w szczególności poprzez zapewnienie
warunków materialno-technicznych oraz obsługi organizacyjnej, prawnej i administracyjnokancelaryjnej ich pracy.
Niemniej jednak po raz pierwszy od 2019 r. pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań muszą
pamiętać już nie tylko o zwierzchnictwie służbowym Burmistrza, jako Kierownika Urzędu, ale
i w określonych prawem okolicznościach o możliwości otrzymywania poleceń służbowych od
Przewodniczącego Rady w związku z realizacją jego zadań związanych z funkcjonowaniem
Rady, komisji i radnych.
4. Pandemia SARS-CoV-2:
Z uwagi na pojawienie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie
Mieszkańców Działdowa, w roku 2021 czasowo ograniczono dostęp do budynków urzędowych.
Mieszkańcy byli zachęcani do załatwiania swoich spraw za pośrednictwem profilu zaufanego,
poczty elektronicznej bądź telefonu oraz uiszczaniu płatności za pośrednictwem bankowości internetowej.
5. Urząd Miasta Działdowo w roku 2021:
a) pełnił funkcję Biura Strefy Płatnego Parkowania – kontynuacja realizacji tego zdania z lat
ubiegłych;
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b) realizował zadania z zakresu wspierania aktywności i współpracy z organizacjami pozarządowymi należącymi do sfery zadań publicznych w formie Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych (CAOP);
c) realizował zadania z zakresu organizacji, funkcjonowania i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym (DZIAŁDOWSKA KOMUNIKACJA MIEJSKA) i w związku z realizacją tych zadań prowadzi sprawy związane z programem „KARTA DZIAŁDOWIANINA”;
d) zapewniał, w formie kontynuacji z roku 2020 – także dla jednostek organizacyjnych,
z wyłączeniem instytucji kultury, obsługę prawną organom Miasta poprzez zewnętrzne kancelarie prawne;
e) dwaj Administratorzy Danych Osobowych (ADO), tj. Burmistrz Miasta Działdowo i Komendant Straży Miejskiej w Działdowie, odpowiedzialni za dwa obszary przetwarzania danych osobowych, pierwszy za obszar związany z wykonywaniem zadań Miasta, w tym należących do zakresu działania Urzędu, drugi – za obszar związany z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości, wyznaczyli jednego Inspektora Danych Osobowych (IOD),
biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną i wielkość Urzędu, a także fakt funkcjonowania
Straży Miejskiej w ramach tej struktury organizacyjnej, jako komórki organizacyjnej;
zadania IOD wykonuje podmiot zewnętrzny na podstawie umowy o świadczenie usług;
6. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Urząd zatrudniał 65 osób (w 2020 r. 62), w tym:
a)
głównie na umowę o pracę
- 62 osoby (w 2020 r. 59),
b)
głównie na cały etat
- 60 osób (w 2020 r. 57),
c)
głównie z wyższym wykształceniem
- 50 osób (w 2020 r. 47),
d)
głównie kobiety
- 46 osoby (w 2020 r. 43),
e)
głównie w dwóch kategoriach wiekowych:
- 40 (w 2020 r. 35) osób (40-59 lat) i 15
(w 2020 r. 17) osób (30-39 lat);
w liczbie zatrudnionych na koniec 2021 r. (65) nie uwzględnia się osób zatrudnianych w trakcie
roku na zastępstwo, w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz zobowiązań postażowych.
W ujęciu porównawczym, rok do roku, widać minimalne różnice, bo i reorganizacje Urzędu od
strony osobowej były minimalne – nakierowane na efektywność działania w zmieniającym się środowisku (zmieniającej się przestrzeni publicznej) oraz na skrócenie drogi kierowania.
Bazując na powyższych danych, można powiedzieć, że Urząd Miasta Działdowo: ma racjonalne
zatrudnienie, w przeważającej wielkości w oczekiwanej społecznie formie, tj. na umowę o pracę,
wykwalifikowaną kadrę z długoletnim stażem, w średnim wieku, z podwójnym kobiecym parytetem (46) w stosunku do zatrudnionych mężczyzn (19).
W 2021 r. z 6 osobami zostały rozwiązane stosunki pracy, w tym:
− z 3 osobami – za porozumieniem stron na wniosek pracownika;
− z 1 osobą – za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę;
− z 2 osobami – ze względu na upływ terminu zawartej umowy (dot. zatrudnionych czasowo na zastępstwo, w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych);
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7. W ramach realizacji zadań zleconych, m. in.:
a) wydano 1.366 (w roku 2020 – 1.126 szt.) dowodów osobistych z przeciętnym standardowym czasem oczekiwania na jego wydanie – 30 dni;
b) wykonano ok. 24 tyś. innych czynności z zakresu spraw obywatelskich (są to np.: zgłoszenia meldunkowe, usuwanie niezgodności, nadawanie i zmiana numeru PESEL, udostępnianie danych, wydanie zaświadczeń);
c) sporządzono 1.393 aktów stanu cywilnego (w roku 2020 – 1.290);
8. Wykonano ok. 18.000 innych czynności w sprawach należących do właściwości USC, i tak np.:
czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia aktów stanu cywilnego), wydawanie
odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń, zezwoleń, przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie wzmianek, przypisków, dokonywanie migracji aktów do rejestru stanu cywilnego.
9. W roku działalności Urzędu, objętym niniejszym raportem, wpłynęło 11.980 przesyłek.
Natomiast wysłano 25.935 przesyłek (korespondencji), w tym:
– za pośrednictwem Poczty Polskiej – 6.121 (w roku 2020 – 8.253);
– za pośrednictwem etatowego gońca i doraźnie zatrudnianych w tym charakterze osób, wraz
z wysłaną pocztą w formie elektronicznej, w pozostałej łącznej liczbie – 19.814 (w roku
2020 – 17.092).
9. Rozpatrzono i załatwiono 74 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, tj. o 12 więcej
niż w roku 2020 (62), w tym:
a)
największą grupę stanowiły wnioski zawierające do 5 pytań za okres do 1 roku – było ich
57;
b)
nadal najwięcej wniosków do realizacji ze względu na ich przedmiot (zakres rzeczowy)
skierowano do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji (28) oraz
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru właścicielskiego (11).
10. W roku 2021 nie odnotowaliśmy żadnej skargi kierowanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego na moją tzw. bezczynność, czyli nie udzielenie odpowiedzi na informację publiczna
w ustawowym terminie.
11. Liczba wydanych decyzji administracyjnych ogółem 9.361, w tym w zakresie zadań:
a)
własnych: 9.304, w tym:
− 8.731 w sprawach podatkowych,
− 50 w sprawach z zakresu zadań Wydziału GPI,
− 501 w sprawach z zakresu zadań Wydziału GKW,
− 21 w sprawach z zakresu zadań Wydziału EKS,
− 1 z zakresu pozostałych spraw.
b) zleconych: 57, w tym:
− 18 w sprawach meldunkowych,
− 21 w sprawie imion i nazwisk (USC),
− 13 w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego (BF-RP),
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− 5 z zakresu zadań zleconych z zakresu obronności.
12. Liczba skarg (w rozumieniu Kpa) na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – 2.
13. Liczba petycji (w rozumieniu ustawy o petycjach) – 10.
14. Burmistrz Miasta Działdowo w roku 2021 był trzykrotnie kontrolowany przez podmioty zewnętrzne:
a) Wydział Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:
− za lata 2019-2020; zakres przedmiotowy kontroli: ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli wraz z wydanymi zaleceniami dostępna jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.dzialdowo.eu/artykul/1040/4475/kontrola-przeprowadzona-przez-wydzial-finansow-ikontroli-warminsko-mazurskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-olsztynie-w-zakresie-ocenydzialania-systemow-teleinformatycznych-uzywanych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnegodo-realizacji-zadan-zleconych-z-zakresu-administracji-rzadowej.
b) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie:
− za lata 2017-2020; zakres przedmiotowy kontroli: dochody własne gminy.
Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi dostępna
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.dzialdowo.eu/artykul/1040/4492/kontrola-przeprowadzona-przez-najwyzsza-izbekontroli-delegatura-w-olsztynie-w-zakresie-dochodow-wlasnych-gminy-miasto-dzialdowo.
c) Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie:
– za rok 2020; zakres przedmiotowy kontroli: gospodarka finansowa Gminy-Miasto Działdowo.
Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli wraz z wydanymi zaleceniami dostępna jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.dzialdowo.eu/artykul/1040/4491/kompleksowa-kontrola-gospodarki-finansowejgminy-miasto-dzialdowo-przeprowadzona-przez-regionalna-izbe-obrachunkowa-w-olsztynie.
15. W roku 2021 kontynuowany był udział Burmistrza Miasta Działdowo w różnych formach
współdziałania (współpracy):
a)
ze związkami międzygminnymi, jak:
– Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie,
– Ekologiczny Związek Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA” z siedzibą w Działdowie,
b) ze stowarzyszeniami gmin, jak:
– „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie,
– „Polskie Miasta Cittaslow”,
c) ze stowarzyszeniami międzynarodowymi, jak:
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–

„Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”.

16. W m. Działdowo nadal istnieje 13 jednostek pomocniczych – osiedli;
17. Mieszkańcy Działdowa (grupa co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do
Rady Miasta Działdowo), od dnia 11 kwietnia 2019 r. posiadają prawo występowania z inicjatywą uchwałodawczą. Takie prawo zyskali w ramach wykonania postanowień ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Do dnia sporządzania tego opracowania nie została zgłoszona żadna inicjatywa uchwałodawcza
w omawianym trybie.
19. Rada Miasta Działdowo w 2021r.:
a)
uchwaliła 116 uchwał, tj. o 23 więcej niż w 2020 r.;
b)
spośród ogólnej liczby uchwał podjętych w 2021 r. 29 (w 2020 r. – 28) było aktami prawa miejscowego;
c)
organ nadzoru, tj. Wojewoda Warmińsko – Mazurski w 4 (czterech) przypadkach wydał
rozstrzygnięcia nadzorcze, w których zakwestionował tylko w części ich postanowienia
i dopuścił je z tym zastrzeżeniem do obrotu prawnego.
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ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
ZA ROK 2021 W ZAKRESIE OŚWIATY
Gmina-Miasto Działdowo w roku 2021 była organem prowadzącym dla następujących placówek
oświatowych:
1) Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
2) Przedszkole nr 3 w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
3) Przedszkole nr 4 w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
4) Przedszkole nr 5 w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
5) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły
w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
6) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie
(do 31.08.2021 r.),
7) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisław Malinowskiego w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
8) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie (do 31.08.2021 r.),
9) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie (od 01.09.2021 r.):
− Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy,
− Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły,
10) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie (od 01.09.2021 r.):
− Przedszkole nr 3,
− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisław Malinowskiego,
11) Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie (od 01.09.2021 r.):
− Przedszkole nr 5,
− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisław Malinowskiego,
12) Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie (od 01.09.2021 r.):
− Przedszkole nr 4 w Działdowie,
− Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II.
Ponadto na terenie Gminy-Miasta Działdowo funkcjonowały:
1. Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne:
1) Przedszkole Niepubliczne „uMisia” w Działdowie,
2) Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”,
3) Punkt Przedszkolny „Zielony Balonik” (od 16.09.2021);
2. żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez osoby fizyczne:
1) Żłobek „Krasnoludek”,
2) Klub Dziecięcy „Krasnoludek” (funkcjonował do 16.09.2021 r.)
Placówki te otrzymywały dotację z budżetu Gminy-Miasta Działdowo w zakresie prowadzonej
działalności oświatowej stosownie do przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
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Tabela VI.1. Zestawienie informacji w zakresie oświaty
L.p.

1.

2.

3.

2021
wg stanu na 30.09.2021 r.
Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz wyodrębnieniem szkół i innych
placówek oświatowych, których prowadzenie przekazano podmiotom prywatnym (na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe), i szkół niepublicznych
a) przedszkole:
6
− ogółem, z tego:
➢ publiczne
4
➢ niepubliczne
2
b) szkoła podstawowa:
4
− ogółem, z tego:
➢ publiczne
4
➢ niepubliczne
0
c) szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne:
0
− ogółem, z tego:
➢ publiczne
0
➢ niepubliczne
0
Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych
a) przedszkole:
− ogółem, z tego:
883
➢ ZPO1 Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy
152
➢ ZPO2 Przedszkole nr 3
125
➢ ZPO3 Przedszkole nr 4
221
➢ ZPO4 Przedszkole nr 5
202
➢ Przedszkole Niepubliczne „uMisia”
128
➢ Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”
48
➢ Punkt Przedszkolny „Zielony Balonik”
7
b) szkoła podstawowa:
1905
− ogółem, z tego:
➢ ZPO1 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Dwujęzycz305
nymi im. Króla Władysława Jagiełły
➢ ZPO2 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddz. Dwujęzycz477
nymi im. Królowej Jadwigi
➢ ZPO3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Mali604
nowskiego
➢ ZPO4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
519
w Działdowie
wydatki na 1 ucznia
wydatki
Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświato(przedszkola publ. i
ogółem
wych w przeliczeniu na jednego ucznia (wyodrębniona wielszkoły podstawowe
koszt roczny,
kość dotacji na jednego ucznia w przedszkolach i szkołach
przedszkola nieniepublicznych) w zł
Wyszczególnienie

publ. koszt miesięczny)

a) przedszkole:
- ogółem wydatki 10.599.437,87 zł, z tego:
➢ Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy
➢ Przedszkole nr 3
➢ Przedszkole nr 4

2.752.552,23
1.742.454,47
2.714.482,84

18.019,98
14.014,75
12.484,97
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4.

5.

➢ Przedszkole nr 5
➢ Przedszkole Niepubliczne „uMisia”
➢ Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”
➢ Punkt Przedszkolny „Zielony Balonik”
b) szkoła podstawowa/ zespół szkół:
- ogółem wydatki 20.880.478,90, z tego:
➢ Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi im.
Króla Władysława Jagiełły
➢ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddz. Dwujęzycznymi im.
Królowej Jadwigi
➢ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
➢ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła w Działdowie
Młodzież (w wieku 16-18 lat) z wykształceniem co najwyżej
gimnazjalnym/podstawowym niekontynuująca nauki
Wydatki gminy na oświatę (szkoły, przedszkola) w stosunku
do subwencji oświatowej (o ile procent więcej, niż subwencja,
gmina wydaje na oświatę)

3.389.948,33
1.261.010,19
514.976,44
119.286,18

19.784,42
852,61
852,61
3.936,94

3.504.373,12

12.008,27

5.059.170,50

10.909,26

6.396.855,82
5.920.079,46

10.377,43
10.986,92
0

53%

Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach i szkołach samorządowych (z podziałem na pełnoetatowych i pozostałych):
−

6.

7.

8.

pełnozatrudnieni ogółem, z tego:
➢ bez stopnia
➢ stażysta
➢ kontraktowy
➢ mianowany
➢ dyplomowany
− niepełnozatrudnieni ogółem, z tego:
➢ bez stopnia
➢ stażysta
➢ kontraktowy
➢ mianowany
➢ dyplomowany
Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły
Wskaźnik „użłobkowienia” i „uprzedszkolnienia”:
- liczba dzieci w wieku 0-3 lat wg stanu na 31.12.2021 r.
- liczba dzieci w wieku 0-3 lat w miesiącu grudniu 2021 r. korzystających z opieki żłobkowej
- wskaźnik „użłobkowienia”
- liczba dzieci w wieku 3-6 lat wg stanu na 31.12.2021 r.
- liczba dzieci z terenu Gminy-Miasta Działdowo w wieku 3-6
lat uczęszczających do przedszkola wg stanu na 30.09.2021 r.
- wskaźnik „uprzedszkolnienia”

222
0
2
36
25
159
22
1
1
4
1
15
ok. 30 min.
670
30
4,47%
871
781
88,44%
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Egzamin ośmioklasisty – średnie wyniki
Tabela VI.2. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty, rok szkolny 2020/2021 – język polski,
matematyka, język angielski

5

SP4

77

54%

16%

4

77 41% 24%

4

47%

42%

39%

45%

60%

56%

54%

85 63% 27% 5

kraju

86 42% 21%

66%

4

powiecie

17%

województwie

57%

61%

86

56%

SP3

gminnie

30 71% 30% 6

Średni wynik
w

67%

6

Średni wynik

30 50% 27%

Liczba zdających

4

kraju

17%

województwie

55%

gminnie

30

powiecie

SP2

57%

Pozycja wyniku szkoły

25 69% 27% 6

Odchylenie standardowe

7

Średni wynik

25 57% 21%

Liczba zdających

7

kraju

15%

powiecie

68%

województwie

Pozycja wyniku szkoły

25

gminnie

Odchylenie standardowe

SP1

SZKOŁA

Średni wynik

Średni wynik
w

Liczba zdających

Średni wynik
w

Pozycja wyniku szkoły

język angielski

matematyka

Odchylenie standardowe

język polski

76 67% 29% 6

Funkcjonowanie działdowskich placówek oświatowych to nie tylko liczby, kwoty czy statystyki.
To również ludzie i ich różnorodność, pomysły, inicjatywy, wydarzenia.
Rok 2021 w Zespole

Placówek Oświatowych nr 1 to m.in.:

W czerwcu uroczyście obchodzono 100-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla

Władysława Jagiełły w Działdowie 1920-2020. W ramach obchodów wmurowana została
kapsuła czasu, poświęcono sztandar, odbyły się konkursy plastyczne i recytatorskie, a w sali gimnastycznej została przygotowana wystawa prezentująca szkołę na przełomie stu lat jej istnienia.
W październiku i listopadzie placówka brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem było promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką.
Od września placówka brała udział ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pn. „Gramy zmy-

słami”, którego głównym celem było innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania
zmysłów u dzieci, tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata
wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Również od września realizowano ogólnopolski projekt edukacyjny pn. „Z darami natury

świat nie jest ponury”, którego celem było kształtowanie postaw proekologicznych.
Rok 2021 w Zespole

Placówek Oświatowych nr 2 to m.in.:

Kontynuowano realizację projektu pn. ,, Innowacyjnie i fantazyjnie”, finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Głównym
celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
W lutym placówka brała udział w międzyszkolnym konkursie pn. „Mistrz Języka Polskie-

go”. W listopadzie placówka brała udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do Hymnu”, której
celem jest wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw. A w grudniu szkoła zorganizowała konkurs literacko-plastyczny pn. ,,List do św. Mikołaja”, którego celem było rozwijanie umiejętności redagowania listów, wyrażenie swoich życzeń i marzeń.
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W trakcie roku szkolnego 2020/2021 realizowano klasowy projekt pn. ,,Czytam codziennie

20 minut”, którego głównym celem było wdrożenie do samodzielnego, kreatywnego czytania
oraz rozwój umiejętności pisania.
Roku 2021 w Zespole

Placówek Oświatowych nr 3 to m.in.:

W czerwcu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego obchodziła jubileusz 40 urodzin. Z okazji jubileuszu zrealizowano projekt szkolny pn. „40 lat minęło…”,
przedstawienie teatralne „Alicja – online”, został wydany kalendarz szkolny oraz płyta chóru

Cudawianki pt. „ Gdzie słychać śpiew…”. Przygotowano również wystawę prac plastycznych poświęconych sylwetce Patrona szkoły Bronisława Malinowskiego, monografię w formie
e-booka, prezentację multimedialną oraz wyjątkowe materiały archiwalne, a dla najmłodszych
uczniów zorganizowano we współpracy z Katolickim Teatrem Edukacji przedstawienie multimedialne pt. „Alicja w Krainie Czarów”.
Uczniowie brali udział w międzynarodowym projekcie „Z kulturą mi do twarzy”, którego
głównym celem było wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu, szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania
relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, a także budzenie u uczniów
poczucia godności własnej i szacunku w stosunku do innych ludzi.
Rozpoczęto również realizację projektu edukacyjnego pn. „Dziedzictwo duchowo–

kulturowe ziemi działdowskiej”, którego celem jest pielęgnowanie i podtrzymywanie pamięci duchowo – kulturowej regionu, przybliżanie uczniom postaci oraz miejsc ważnych dla naszej
małej Ojczyzny; projektu edukacyjnego „Ciekawskie Pierwszaki. Jak poznawać świat

w klasie?” we współpracy z Fundacją: Uniwersytet Dzieci, którego głównym celem jest kształtowanie naukowego myślenia i rozwijanie umiejętności skutecznego działania uczniów oraz realizację projektu klasowego „Na szlakach Warmii i Mazur”, którego celem jest przybliżenie
uczniom znajomości regionu w którym żyjemy, jego języka oraz zwyczajów.
W kwietniu z okazji Dnia Ziemi zorganizowano wirtualną akcję pn. „Przywróć naszą

Ziemię”, której celem było promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. We wrześniu reprezentacja SP nr 3wzięła udział w Międzynarodowych Biegach im. B. Malinowskiego w Grudziądzu.
W październiku rozpoczęto realizację projekt pn. „Aktywnie spędzam wolny czas”.
W ramach projektu odbyły się zajęcia: Jesteśmy kreatywni, Socjoterapia, Zajęcia ortograficzne,
Robotyka, Zajęcia z PHOTONEM, Zajęcia medialne, Bum, bum rurki oraz odbyły się warsztaty

STOP UDAROM MÓZGU. I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM
z przedstawicielem kampanii STOP UDAROM.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia chór szkolny Cudawianki nagrał filmik świąteczny
oraz piosenkę pt. „Pastorałka prosto z nieba”, a Szkolne Koło Teatralne Po–ziomki przygotowały inscenizację świąteczną pn. „Każdy ma coś, co może dać innym”.

40

RAPORT O STANIE MIASTA DZIAŁDOWO
Rok 2021 w Zespole

Placówek Oświatowych nr 4 to m.in.:

Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo”, mającej na celu
promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci, organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. W październiku realizowano ogólnopolski projekt
“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, którego celem było podniesienie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przedszkole otrzymało
bon, który wykorzystało na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Realizowano również
ogólnopolski Program Edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne", dzięki któremu
podczas zajęć edukacyjnych dzieci uczyły się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto
je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Szkoła

wzięła udział w Rządowym Programie „Laboratoria Przyszłości” i otrzymała
środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala
uczniom rozwijać swoje zainteresowania. Rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego pn.
„Piękna Nasza Polska Cała”, w ramach którego dotychczas m.in. śpiewano hymn Polski,
zbierano śmieci oraz prezentowano kobiece osobowości z okazji Dnia Kobiet.
Przez cały rok realizowano Program „Zielona Ręka”, w ramach którego przekazywana jest
wiedza i wykonywane są zadania na temat ekologii i ochrony środowiska.
Od września realizowany jest projekt pn. „#SuperKoderzy, Majsterkowicze 2.0”, dzięki
któremu zakupiono nowoczesny sprzęt dydaktyczny, a uczniowie składali roboty i je programowali.
We wrześniu, w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o funduszach Europejskich” prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w szkole odbyły się warsztaty, na których dzieci grały gry na temat miast oraz wykonywały zadania na temat informacji o Unii Europejskiej.
We wrześniu i październiku w ramach projektu PCK pn. „Dziel się uśmiechem” uczniowie
poznali zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiedzieli się jak zapobiegać próchnicy
zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach programu mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.
Poczynając od września 2021 r., Samorząd Uczniowski prowadzi akcję „Razem możemy

więcej” tj. zbiórkę baterii dla dzieci chorych, które potrzebują pomocy zdrowotnej.
Również we wrześniu uczniowie jednej z klas ósmych wraz ze swoim wychowawcą zorganizowali zbiórkę karmy, kocyków i misek oraz samodzielnie wykonali legowiska . Dostarczyli dary do schroniska dla bezdomnych psów „Podaj łapę” w Tatarach.
W listopadzie z okazji „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka pod patronem

UNICEF” w szkole odbyły się lekcje na temat praw dzieci oraz przemarsz holem szkolnym
z plakatami na temat praw dzieci i niebieskimi balonami. Zorganizowano akcję „niebieski strój”
jako symbol praw dzieci.
Ponadto należy również pamiętać, że wiele cyklicznych i istotnych wydarzeń zarówno dla działdowskich placówek oświatowych jak również dla całej społeczności lokalnej zostało w roku 2021
odwołanych z uwagi na pandemię COVID-19.
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ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO ZA ROK 2021 W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
Tabela VII.1. Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia
Wyszczególnienie

2021 rok

Placówki ochrony zdrowia
Liczba podmiotów leczniczych zarządzanych Gmina – Miasto Działdowo w roku 2021 nie była
przez gminę wraz z liczbą pacjentów/udzielonych podmiotem tworzącym placówki lecznicze nieświadczeń zdrowotnych.
będące przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności leczniczej.
Programy polityki zdrowotnej
Zrealizowane programy polityki zdrowotnej (np. Gmina – Miasto Działdowo w roku 2021 realibadań profilaktycznych) wraz z kwotami prze- zowała i realizuje nadal program polityki zdroznaczonymi na ich realizację oraz liczba osób, wotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń
które skorzystały z poszczególnych programów. stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w
szkołach w 2018 r.” Szkolny gabinet stomatologiczny funkcjonuje od 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych nr Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w
Działdowie.
W 2021 r. świadczeń stomatologicznych udzielono 2287 uczniom. Świadczenia te finansowane
są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Gabinet
stomatologiczny przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży w wieku 3-18 r. ż. i dostępny jest dla
wszystkich uczniów uczęszczających do miejskich placówek oświatowych w Działdowie.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Liczba zgłoszonych do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przypadków
nadużywania alkoholu (na podstawie ustawy
59
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi),
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,

35 stałych
5 jednorazowych

Liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

24

Ogólna liczba podmiotów, które posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

65
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ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO ZA ROK 2021 W ZAKRESIE KULTURY I SPORTU
Kultura
Gmina-Miasto Działdowo w roku 2021 była organizatorem dla trzech instytucji kultury tj.:
1) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie,
2) Miejskiego Domu Kultury w Działdowie,
3) Muzeum Pogranicza w Działdowie.
Wszystkie ww. instytucje były wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
Tabela VIII.1. Dane statystyczne – kultura
Wyszczególnienie

2021 rok
Wg. stanu mieszkańców na
dzień 31.12.2021 r.: 20 191
osób

Liczba woluminów i zbiorów specjalnych w bibliotekach samorządowych na 1000 mieszkańców.

2048 woluminów

Liczba wypożyczeń w bibliotekach samorządowych na 1000
mieszkańców.

4170

Liczba wydarzeń w samorządowych instytucjach kultury (biblioteka, miejski dom kultury, muzeum) na 1000 mieszkańców.

143

Frekwencja na wydarzeniach w samorządowych instytucjach
kultury (biblioteka, miejski dom kultury, muzeum) – odsetek.
Frekwencja stacjonarna i online od początku roku oraz w czasie
epidemii wywołanej COVID-19.

84%

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MDK
ogółem:
− seanse filmowe w miejskim kinie „APOLLO”
− imprezy i wydarzenia kulturalne

162

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MBP.
Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MP.

540
42
2296
14

Z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID-19, rok 2021 był dla wskazanych powyżej instytucji kultury okresem trudnym i pełnym wyzwań. Mimo to placówki te funkcjonowały, organizowały wydarzenia, brały udział w różnych projektach i inicjatywach.
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W

Miejskiej Bibliotece Publicznej

m.in. w marcu mogliśmy podziwiać

wystawę prac lokalnej artystki Pani Elżbiety Held pt. ”Zaproszenie na herbatę”,
gdzie ekspozycja składała się z miniaturowych obrazków, które były malowane na zużytych torebkach herbaty. W czerwcu, przy współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Działdowie
i Oddziałem Zewnętrznym w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie, został zorganizowany
VIII Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. Pokonano 17-kilometrową trasę, a w
trakcie przejazdu wysłuchano fragmentu powieści „Solaris” Stanisława Lema i tym sposobem włączono się także w obchody „Roku Lema”.
Od czerwca do listopada biblioteka realizowała projekt pn. „(Nie)Zwykła Biblioteka", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 10 000 zł. Projekt obejmował 8 działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych, od dzieci po seniorów. Zorganizowano różne formy aktywności, np. Robo-Marsz, w którym wzięły udział wszystkie działdowskie przedszkola; Klub Wakacyjnej Książki; przedstawienie teatralne; "Wędrująca Biblioteka", czyli "biblioplecaki" podróżujące po przedszkolach; "Teatr przy stoliku"; warsztaty z wykorzystaniem długopisów 3D. Działania miały zaangażować szerokie grono uczestników.

We wrześniu biblioteka wzięła udział w 10. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Z tej okazji w bibliotece można było wysłuchać sztuki teatralnej pt. "Moralność pani Dulskiej"
Gabrieli Zapolskiej w mistrzowskim wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
We wrześniu rozpoczęto realizacje projektu pn. „Biblioteka na Twoją miarę”, który został dofinansowany w kwocie 100 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt
obejmował szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów, które pozwoliły poznać potrzeby, zacieśnić
więzi i ugruntowały wiedzę, która pozwoli lepiej działać na rzecz mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano działania włączające społeczność lokalną (mobilna gra miejska, nordic walking,
spotkanie autorskie z lokalnym fotografem połączone z wystawą), "Biblio-Plecaki", które będą
rozwijały dzieci i budziły w nich ciekawość świata, przedstawienia teatralne dla dzieci, Teatr przy
stoliku, gra miejska, Parada Postaci Bajkowych. W ramach projektu, w październiku odbył się
Jesienny marsz (spacer) nordic walking. W marszu uczestniczyli bibliotekarze, partnerzy biblioteki, czytelnicy, użytkownicy, mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. W listopadzie natomiast miały miejsce warsztaty literackie z Arturem Andrusem, który podczas spotkania z działdowską publicznością promował swoją najnowszą książkę pt. "Antylopa z Podbeskidzia".
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W sierpniu

Miejski Dom Kultury

zorganizował 676 Urodziny Działdowa.

W związku z obowiązującymi restrykcjami były to najtrudniejsze, pod kątem organizacyjnym, urodziny w historii miasta. W trakcie trzydniowego cyklu wydarzeń artystycznych w ramach Dni
Działdowa mieszkańcy mieli m.in. możliwość uczestniczenia w koncertach wykonawców i zespołów takich jak: Weekend, Majkel, Rozes, Qbik, Szulerzy + Bartek Szopiński, Rastafajrant,
4Mation, 4 szmery, BajorekD. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia poza Wesołym Miasteczkiem, zaprezentowano program Tulinki oraz koncert Stwora Głodomora.
W sierpniu odbył się również VI Działdowski Jarmark Antyków, Rękodzieła

i Zdrowej Żywności oraz V Zlot Pojazdów Zabytkowych. Kiermasz kolekcjonerów,
rękodzielników i producentów naturalnej żywności połączony był z koncertami muzycznymi oraz
zlotem pojazdów zabytkowych. W tym letnim miesiącu miały także miejsce Warsztaty Arty-

styczne Moje Miasto. Był to cykl działań warsztatowych obejmujących swoim zakresem taniec, teatr, muzykę oraz warsztaty rycerskie. W sierpniu odbył się również wyjątkowy koncert, poświęcony pamięci muzyka Franciszka Bonka - „Tribute to Franciszek Bonk”. Był to hołd
złożony artyście, przypomnienie jego sylwetki i dokonań, twórczej drogi na której spotkał wielu
wspaniałych instrumentalistów i solistów. Franciszek Bonk był jednym z najpopularniejszych
działdowskich artystów, przez prawie dwie dekady tworzył, występował i prowadził sekcje muzyczne. Grał na pianinie i saksofonie, pracował z wieloma wokalistami, sam również śpiewał
i komponował. Kreator licznych sukcesów działdowskich zespołów „Pyskatki”, „Agregaty”, „Impuls”.
We wrześniu wszystkie sekcje artystyczne (taneczna, teatralna, wokalna, plastyczna, filmowa
i tańca towarzyskiego) Miejskiego Domu Kultury przygotowały niezwykłe widowisko
„Join Us – Dołącz do nas”.

W listopadzie odbył się XIII Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hoffer

Superhit Festival - ogólnopolski konkurs wokalny dla młodzieży, połączony z koncertem
gwiazdy polskiej estrady - Krzysztofa Zalewskiego.
W grudniu miał miejsce Jarmark Bożonarodzeniowy „Odpalamy Choinkę”, połączony z występami artystycznymi. Mieszkańcy na świątecznym kiermaszu mogli kupić m.in. ozdoby bożonarodzeniowe, zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem oraz spróbować świątecznych potraw.
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W maju w Muzeum

Pogranicza w ramach obchodów 80. rocznicy śmierci Patronów

Miasta Działdowo odbyła się promocja książki „Wielofunkcyjny niemiecki obóz Sol-

dau 1939-1945. Próba całościowego ujęcia” autorstwa dra Radosława
Wiśniewskiego wydanej przez Muzeum i poświęconej dziejom obozów zorganizowanych przez
Niemców i Rosjan w budynkach koszarowych podczas okupacji.
W czerwcu prezentowana była wystawa „Działdowo – 100 lat w granicach Polski

1920-2020”. Ekspozycja przedstawiała losy Działdowa i jego mieszkańców w okresie ostatnich
100 lat. Składało się na nią sześć bloków tematycznych. Wśród nich znajdowały się informacje na
temat: przynależności administracyjnej miasta, polityki, społeczeństwa, oświaty, służby zdrowia,
religii, sportu, gospodarki, kultury i sylwetek działdowskich.

We wrześniu odbył się spektakl historyczny „Walka o granice. Działdowo

1920-1939”, dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 20142022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Przedsięwzięcie miało na celu przypomnienie tragicznych wydarzeń z historii Działdowa. Można była wziąć udział w żywych lekcjach historii, zapoznać się z historycznym uzbrojeniem i umundurowaniem, zgłębić tajniki musztry, a także
zobaczyć pokaz konny.
W październiku miała miejsce konferencja historyczna „Działdowo – 100 lat

w granicach Polski 1920-2020”. Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne.
Pierwszy składał się z referatów, które opowiadały o wydarzeniach mających miejsce w trakcie
I wojny światowej i w okresie 20-lecia międzywojennego. W drugim bloku tematycznym poruszano wątki z historii Działdowa, które rozegrały się w latach 1945-1989.
W grudniu odbyło się spotkanie autorskie oraz promocja książki dr Wojciecha

Wółkowskiego "Zamek w Działdowie. Dzieje budowlane i problemy konserwatorskie”. Ta książka o zamku działdowskim koncentruje się na jego architekturze i jej dziejach,
skupia się wyłącznie na faktach związanych bezpośrednio z przemianami architektury i oddziaływującej na nią funkcji obiektu w różnych okresach dziejowych.

46

RAPORT O STANIE MIASTA DZIAŁDOWO
Sport
Zadania z zakresu sportu w 2021 roku realizowane były przez miejską jednostkę organizacyjną,
jaką jest Miejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie, który zor-

ganizował łącznie 24 wydarzenia sportowe, a frekwencja na wydarzeniach w jednostkach
organizacyjnych zajmujących się sportem (ośrodki sportu) wyniosła: odsetek – 7,72%. Liczba
wydarzeń w jednostkach organizacyjnych zajmujących się sportem (ośrodki sportu) na 1000 mieszkańców wyniosła - 1,19.
W czerwcu zorganizowano I i II bieg w ramach III Grand Prix Działdowa w Teście

Coopera. Test Coopera polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Cały
cykl składa się z 4 biegów. Aby liczyć się w klasyfikacji generalnej zawodnicy musza wziąć udział
w 3 z 4 biegów, na wynik końcowy składa się suma 3 najlepszych. Odbył się również Turniej

Przedszkolaków, w którym mogły wziąć udział wszystkie chętne działdowskie przedszkola.
Program imprezy składał się z 8 konkurencji rekreacyjnych. Każde przedszkole reprezentowała
10-osobowa drużyna. Także w czerwcu odbył się Turniej Siatkówki Plażowej im. Henry-

ka Przybyszewskiego. Turniej został zorganizowany ku pamięci zmarłego w grudniu 2020
roku Pana Henryka Przybyszewskiego. W turnieju wzięło udział 6 drużyn i był on rozgrywany systemem brazylijskim do dwóch przegranych. Przeprowadzono 10 spotkań.
W lipcu na boisku w Parku Jana Pawła II odbył się drugi z trzech zaplanowanych na ten rok turniejów siatkówki plażowej - Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR.
Udział w nim wzięło 5 par, w związku z tym turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”,
uczestnicy zagrali w 10 spotkaniach. W tym miesiącu odbył się również XIX Rodzinny Rajd

Rowerowy. Trasa rajdu liczyła ok. 29 km i przebiegała drogami powiatu działdowskiego: Działdowo, Komorniki, Klęczkowo, Burkat, Skurpie, Wysoka, Księzy Dwór, Działdowo. Ze względu na
remonty działdowskich ulic start i meta znajdowały się na boisku ORLIK przy ul. Świerkowej.
W rajdzie udział wzięły 94 osoby. Również w lipcu odbyły się Mistrzostwa Działdowa

w Tenisie Ziemnym (gra pojedyncza). W turnieju na kortach MOSiR wzięło udział 15 tenisistów, trwał on dwa dni. Rozegrany został systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów,
w przypadku remisu o zwycięstwie decydował super tie-break. Rozegrano 28 meczy.
W sierpniu odbyła się VI Urodzinowa Działdowska Dycha. Dziesięciokilometrowy bieg
uliczny został zorganizowany w ramach obchodów kolejnej rocznicy nadania praw miejskich miastu Działdowo. Trasa niezmiennie od 6 lat składała się z dwóch pętli po 5 km. Start i meta znajdowały się na stadionie, jedno okrążenie prowadziło ulicami: Sportowa, Okrężna, Zacisze, Robotnicza, Leśna, Rydygiera, Świerkowa, Aleja Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pronaszko, Chlebowskiego, Zuchowa, Słowikowa, Okólna. Oprócz biegu po raz drugi został zorganizowany marsz
Nordic Walking na dystansie 5 km (1 pętla biegu). W biegu wzięło udział 113 biegaczy (w tym 25
kobiet i 88 mężczyzn), natomiast w marszu Nordic Walking 11 zawodników (w tym 4 kobiety
i 7 mężczyzn). Również w sierpniu w Parku Jana Pawła II odbył się ostatni trzeci i ostatni w 2021
roku turniej siatkówki plażowej - Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza

Miasta Działdowo. Turniej został zorganizowany w ramach kolejnej rocznicy nadania praw
miejskich miastu Działdowo. Udział wzięło 9 par więc przeprowadzony został systemem brazylijskim, rozegrano 17 spotkań.
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W sierpniu odbył się III bieg, a we wrześniu IV bieg w ramach III Grand Prix Dział-

dowa w Teście Coopera. W całym Grand Prix wzięło udział 46 biegaczy z czego trzy z czterech wymaganych biegów (tym samym liczyło się w klasyfikacji generalnej) ukończyło 29 uczestników. Ostatni bieg był czasem do podsumowań i nagrodzenia uczestników. We wrześniu odbył się
również XXI Turniej Koszykówki Ulicznej im. Wilhelma Kornalewskiego. Turniej
został przeprowadzony na kompleksie boisk przy ul. Świerkowej. Niestety w turnieju udział wzięły
tylko 2 zespoły po jednym z dwóch kategorii wiekowych: 2008-2007 oraz 2006 i starsi. Rozegrano
zatem mecz i rewanż.
We wrześniu miała również miejsce Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego

2021/2022 Szkół Podstawowych. W zawodach prawo uczestnictwa mieli uczniowie urodzeni
w latach: 2012-2007. Szkoła do każdej konkurencji mogła zgłosić 2 zawodników, w każdej przyznawane były punkty dla 5 najlepszych zawodników. Była to impreza rozpoczynająca współza-

wodnictwo działdowskich szkół podstawowych. Zasady współzawodnictwa określone
zostały w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych Miasta Działdowo
wprowadzonym Zarządzeniem nr 69/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych Miasta Działdowo w roku szkolnym 2021/2022. Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, dla których miasto Działdowo
jest organem prowadzącym, prowadzi MOSiR we współpracy z Wydziałem Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Komisją Sportu, Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji oraz
Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Działdowie.
Na koniec września został zorganizowany kolejny rajd rowerowy w ramach tygodnia Cittaslow
tj. V Jesienny Rajd Rowerowy. Start rajdu znajdował się na boisku ORLIK przy ul. Świerkowej. Peleton ruszył na trasę: Działdowo – Komorniki – Klęczkowo – Zabłocie Kozłowskie –
Kozłowo - Zabłocie Kozłowskie – Klęczkowo – Komorniki – Działdowo, liczącą ponad 30 kilometrów. Koniec rajdu znajdował się na stadionie miejskim. W rajdzie wzięło udział 78 osób.
W październiku na kortach działdowskiego MOSiR-u na zakończenie sezonu tenisowego odbył
się drugi w tym roku indywidualny turniej tenisa ziemnego. Do rywalizacji przystąpiło
15 tenisistów. Jak w przypadku poprzedniego turnieju grano systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu o zwycięstwie decydował super tie-break. Zmagania tenisistów
trwały dwa dni.
Również w październiku odbyły się Mistrzostwa Klas IV Szkół Podstawowych w Pił-

ce Nożnej na boisku ORLIK przy ul. Świerkowej. Była to kolejna impreza sportowa zorganizowana przez MOSiR i zaliczana do współzawodnictwa działdowskich szkół podstawowych.
W rywalizacji wzięły udział wszystkie nasze szkoły. Zespoły zagrały systemem „każdy z każdym”
2x10 minut. Również wtedy zorganizowano Trójbój Lekkoatletyczny, w którym prawo startu
mieli uczniowie urodzeni w roku 2011 i młodsi. Każdą szkolę reprezentowała 5-osobowa drużyna.
Wszystkie dzieci brały udział w trzech konkurencjach lekkoatletycznych: bieg sprinterski na dystansie 60m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Za osiągane wyniki przyznawane były punkty
według lekkoatletycznych tabel punktowych. Oprócz klasyfikacji generalnej szkół, zarówno chłopców jak i dziewcząt, wyłoniona została najlepsza trójka trójboistek i trójboistów.
W październiku na hali ZPO nr 2 odbył się projekt edukacyjno-sportowy skierowany do dzieci
szkół podstawowych klas IV-VI pn. HOOOP SPORT. Celem projektu była promocja aktywności ruchowej. Dzieci miały okazję spotkać się z zaproszonymi gwiazdami lekkiej atletyki, przed-
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stawili oni największe swoje osiągnięcia. Uczniowie mogli wziąć udział w licznych konkursach,
warsztatach z olimpijczykami oraz rywalizacji sportowej w kilku konkurencjach. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
W październikowym Czwórboju Lekkoatletycznym prawo startu mieli uczniowie urodzeni w latach 2009-2010, a udział wzięły wszystkie szkoły. Każde dziecko brało udział w czterech
konkurencjach lekkoatletycznych: bieg sprinterski na dystansie 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na dystansie 300m. Za osiągane wyniki przyznawane były punkty według lekkoatletycznych tabel punktowych. Oprócz klasyfikacji generalnej szkól została wyłoniona najlepsza
trójka czwórboistów i czwórboistek.
Również w październiku odbyły się Mistrzostwa Klas VIII Szkół Podstawowych

w Piłce Nożnej. Uczniowie rozegrali na działdowskim stadionie turniej piłki nożnej, wliczany
również do współzawodnictwa Szkół Podstawowych. Zespoły zagrały systemem „każdy z każdym”
2x15 minut. Udział wzięły Szkoły Podstawowe.
Listopad to okres obchodów Święta Niepodległości. Z tej okazji zorganizowano VI Dział-

dowskie Biegi Niepodległości. Główny bieg uliczny na dystansie 5 km biegi dziecięce i młodzieżowe w dwóch kategoriach wiekowych: 2011 i młodsi (dziewczęta i chłopcy) oraz 2007
i młodsi (dziewczęta i chłopcy). Trasa biegu głównego składała się z dwóch pętli: ul. Jagiełły, Hallera, Łąkowa, Katarzyny, Młyńska, Górna, Pl. Mickiewicza, Poprzeczna, Mazurska, Pl.1-go Maja,
Skłodowskiej-Curie, Boya Żeleńskiego do Jagiełły (start i meta na ul. Jagiełły na wysokości ZPO
nr 1). W biegu głównym wystartowało 170 zawodników, natomiast w biegach dodatkowych
88 dzieci.

Z okazji obchodów 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Sali ZS nr 1 przy
ul. Grunwaldzkiej odbył się również Turniej Tenisa Stołowego. Przeprowadzony został
w czterech kategoriach wiekowych: 2009 i młodsi, 2008-2005, 2004-1971, 1970 i starsi. Do rywalizacji stanęło 24 zawodników (w tym 14 juniorów i 10 seniorów). System bezpośredniej eliminacji
po dwóch porażkach. Również na hali ZS nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej w związku z obchodami
Święta Niepodległości zorganizowany został Turniej Piłki Siatkowej. Turniej z udziałem
5 zespołów rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Oprócz pierwszej trójki został również wyłoniony najlepszy zawodnik turnieju.
W listopadzie na sali gimnastycznej ZPO nr 3 zorganizowano Mistrzostwa Klas I - Gry

i Zabawy Ruchowe. Program imprezy składał się z 9 konkurencji rekreacyjnych. Na starcie
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stawiły się 3 działdowskie szkoły, zespół z „trójki” musiał zrezygnować ze względu na kwarantannę uczniów. Każdą szkołę reprezentował 10-osobowy zespół + 2 rezerwowych (6 dziewczynek
i 6 chłopców). Była to kolejna impreza zaliczana do współzawodnictwa działdowskich Szkół Podstawowych.
W roku 2021 z dotacji przyznawanych z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej korzystały: Klub Sportowy „Kowalkowski Fight Club”, Uczniowski Klub

Sportowy „Yankees”, DKS „WKRA” Działdowo, Klub Sportowy „Old Boys”
Działdowo, Klub Sportowy „Działdowianka”, Klub Sportowy „Białe Orły”,
Działdowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej „START” DZIAŁDOWO , Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki, Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR”, Miejski
Klub Sportowy „Działdowo”. Dotację na organizację zajęć sportowych z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych oraz seniorów otrzymał również Klub Sportowy
Dekorglass Działdowo, mogący poszczycić się w sezonie 2020/2021 zdobyciem mistrzostwa kraju w rozgrywkach Superligi Tenisa Stołowego.
Szczegółowe zestawienie wykorzystanych dotacji dostępne jest w Rozdziale II niniejszego raportu, w części dotyczącej Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
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ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
ZA ROK 2021 W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
W Działdowie swoje siedziby mają: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejska (działająca w strukturze Urzędu Miasta Działdowo, jako
komórka organizacyjna).
Instytucje te często współpracują ze sobą prowadząc wspólne akcje prewencyjne oraz podejmując działania na rzecz ratowania życia i mienia oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
Straż Miejska
Straż Miejska w Działdowie działa od 1992 roku. W 2021 r. stan osobowy stanowiło 4 funkcjonariuszy i 1 pracownik administracyjny. Straż Miejska inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziała w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Szczególnie ceniona jest
współpraca straży miejskiej z policją oraz innymi służbami, instytucjami ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, która przekłada się na szereg lokalnych inicjatyw i wspólnie prowadzonych działań w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego.
Tabela IX.1. Interwencje na zgłoszenia mieszkańców - ujęcie porównawcze (lata 2019-2021)
2019 rok

2020 rok

2021 rok

Zakłócanie porządku publicznego i spokoju

42

45

43

Zagrożenia w ruchu drogowym

102

86

109

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

57

74

74

Zagrożenia życia i zdrowia

47

32

29

Zagrożenia pożarowe (katastrofy)

0

0

0

Awarie techniczne

27

27

35

Zwierzęta

104

108

67

Pozostałe zgłoszenia

84

60

84

463

432

441

Razem

Wykres IX.1. Interwencje na zgłoszenia mieszkańców
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W roku 2021 wykroczeń wykrytych przez Straż Miejską było łącznie 937 (z tego 44 spraw
przekazano do Komendy Powiatowej Policji). Szczegóły, w ujęciu porównawczym dla lat 20182021, przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela IX.2. Wykroczenia wykryte przez Straż Miejską (porównanie lat 2019-2021)
2019

2020

2021

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

541

373

432

Wykroczenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

403

217

203

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

144

103

100

Wykroczenia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

100

79

105

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

36

46

25

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

27

31

17

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

43

22

29

Wykroczenia z ustawy kodeks wyborczy

4

6

0

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

12

7

20

Wykroczenia z ustawy o odpadach

22

10

6

Wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt

1

0

0

Wykroczenia z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

3

0

0

Wykroczenia z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

4

0

0

Wykroczenie przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

0

1

0

1340

895

937

Razem

Wykres IX.1. Wykroczenia wykryte przez Straż Miejską

Straż Miejska prowadzi intensywną współpracę z Komendą Powiatową Policji w Działdowie
Organizowane są wspólne patrole w rejonach zagrożonych przestępczością, których w 2021 roku
było 15 oraz wspólne zabezpieczanie miejsc zgromadzeń publicznych i imprez o charakterze ma52
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sowym oraz imprez rekreacyjnych, których zabezpieczyliśmy wspólnie 17. Organizowane są również spotkania z mieszkańcami na zebraniach osiedlowych, pogadanki w szkołach i przedszkolach
dotyczące bezpieczeństwa. Gmina-Miasto Działdowo przekazuje również odbalski dla dzieci, które
przekazywane są w trakcie pogadanek z dziećmi w szkołach i przedszkolach.
Straż Miejska prowadzi kontrole i działania dotyczące:
− akcja informacyjna dotycząca właściwego zachowania w związku z zagrożeniem pandemią
SARS-CoV-2 oraz roznoszenie maseczek dla mieszkańców miasta,
− w zakresie przeciwdziałania spalaniu odpadów w piecach domowych,
− w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym wyposażenia
jej w pojemniki do odpadów,
− w zakresie akcji informacyjnej "Czad cichy zabójca",
− w zakresie umieszczania tabliczek z nazwą ulicy i numerem porządkowym na budynkach,
− pomocy osobom bezdomnym,
− przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.
Na terenie Gminy - Miasto Działdowo jest stworzony system monitoringu wizyjny miasta, którym zawiaduje Straż Miejska w Działdowie. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą:
dwa komputery stacjonarne z monitorami, rejestratory z telewizorami, kamery. Rejestratory i komputery znajdują się w siedzibie Straży Miejskiej.
Tabela IX.3. Rozmieszczenie 57 kamer monitoringu wizyjnego
Lp.

Nazwa i nr kamery

Miejsce usytuowania kamery

1

D-1 - obrotowa

ul. Sportowa – Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 2

2

D-2 - obrotowa

ul. Świerkowa - Orlik

3

D-3 - obrotowa

ul. Władysława Jagiełły – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4

D-4 - obrotowa

ul. Władysława Jagiełły - Starostwo Powiatowe

5

D-5 - obrotowa

ul. Polna - Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – Szkoła Podstawowa
nr 4

6

D-6 (PD1) - obrotowa

pl. Piłsudskiego - parking

7

D-7 (PD1) - obrotowa

pl. Piłsudskiego - parking

8

D-8 - obrotowa

pl. 1 Maja - parking

9

D-9 - obrotowa

ul. Lidzbarska – widok na wejście do przejścia podziemnego

10

D-10 - obrotowa

ul. Władysława Jagiełły i ul. Gen. J. Hallera

11

D-11- obrotowa

pl. Mickiewicza - fontanna

12

D-12 - obrotowa

ul. Kochanowskiego – wiadukt kolejowy

13

D-13 - obrotowa

ul. Zamkowa – widok na wejście do Urzędu Miasta i parking

14

1

Przejście podziemne ul Księżodworska - widok na schody wejście od NETTO

15

2

Przejście podziemne ul. Księżodworska - widok winda NETTO

16

3

Przejście podziemne ul. Księżodworska - widok winda od ul. Księżodworskiej

17

4

Przejście podziemne ul Księżodworska - widok na schody wejście od ul. Księżodworskiej

18

5 - obrotowa

ul. Księżodworska

19

6

Przejście podziemne ul. Lidzbarska - widok na schody wejście od miasta
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20

7

Przejście podziemne ul. Lidzbarska - widok windy miasto

21

8

Przejście podziemne ul. Lidzbarska - widok windy ul. Polna

22

9

Przejście podziemne ul. Lidzbarska - widok na schody wejście od ul. Polnej

23

10 – obrotowa

ul. Lidzbarska

24

11 - obrotowa

pl. Mickiewicza

25

D1 - obrotowa

ul. Leśna – parking PRIM

26

D2 - obrotowa

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - skatepark

27

D3

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - widok na tarcze doświadczalne

28

D4

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - widok na most przy ul. Wolności

29

D5

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - widok na bloki przy ul. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego

30

D6

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - widok na ściankę Pin Art

31

D7

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - widok na leżaki

32

D8

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II - widok na kładkę

33

D9 - obrotowa

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II

34

D10 - obrotowa

ul. Męczenników, Park Jana Pawła II

35

D-11

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na trampoliny

36

D12 - obrotowa

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi

37

D13

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na schody od ul. Sportowej

38

D14

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na wejście od
ul. Wolności

39

D15

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na alejkę

40

D16

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na alejkę

41

D17

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na alejkę

42

D18

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - wejście od ul. Parkowej

43

D19

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na plac zabaw na terenie
Miejskiego Domu Kultury

44

45

D20
ICAM – Mobile HD kamera przenośna

W zależności od potrzeb: ul. Wolności, ul. Zamkowa, ul. M. Skłodowskiej-Curie,
ul. Władysława Jagiełły, ul. Kościuszki, ul. Męczenników, ul. Katarzyny,
ul. Waryńskiego, ul. Karola Małłka, ul. Kolejowa, ul. Księżodworska,
ul. Lidzbarska, ul. Polna
ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na park linowy

46

D21
D22

47

D23

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na schody przy
trampolinach

48

D24

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na schody, ławki, stoły
od ulicy Okrężnej

49

D25

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi - widok na ławki, stoły oraz
wejście od ulicy Okrężnej

ul. Wolności, Park Honorowych Dawców Krwi Okrężnej

widok na ławki od ulicy
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50

D-14

ul. Polna – Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 – plac
zabaw

51

D-15

ul. Polna – Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 boisko

52

D-16

ul. Perłowa – plac zabaw

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 02.07.2015 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S. A. z siedzibą w Warszawie, a Gminą-Miasto Działdowo w skład monitoringu wchodzą, także
4 kamery będące własnością PKP.
Tabela IX.4. Rozmieszczenie kamer będących własnością PKP
Lp.

Nazwa i Nr kamery

Miejsce usytuowania kamery

1

12

Przejście podziemne ul. Lidzbarska – widok na windę od strony dworca PKP

2

13

Przejście podziemne ul. Lidzbarska – widok na windę

3

14

Przejście podziemne ul. Księżodworska – widok na windę

4

15

Przejście podziemne ul. Księżodworska – widok na windę od strony NETTO

Na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 04.10.2018 roku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Działdowie, a Gminą-Miasto Działdowo w skład monitoringu
wchodzi 1 kamera będąca własnością Spółdzielni.
Tabela IX.5 Rozmieszczenie kamery będącej własnością SML-W
L.p.
1

Nazwa i Nr kamery
18 – obrotowa

Miejsce usytuowania kamery
ul. Łąkowa

W roku 2021 nastąpiła kolejna modernizacja monitoringu miejskiego zawieszono kolejne kamery. Obecnie w skład systemu monitoringu wizyjnego miasta wchodzi 57 kamer, które stale rejestrują co dzieje się na terenie miasta i następnie stanowi to materiał dowodowy celem podejmowania
dalszych działań przez Straż Miejską i Policję.
Warto zauważyć, że tylko w 2020 roku było 76 interwencji w związku ze zgłoszeniami operatorów monitoringu miejskiego, a w roku 2021 było 148 interwencji.
Regularnie prowadzony monitoring znacznie ograniczył ilość uciążliwych wykroczeń, w tym aktów wandalizmu oraz pozwolił na identyfikację i skuteczne karanie ich sprawców.
Obrona cywilna
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz magazynu obrony cywilnej, należą do zadań Gminy-Miasto Działdowo. Corocznie dokupowany jest nowy sprzęt.
Corocznie odbywają się posiedzenia zespołu, których w 2021 roku było 7. Biorą w nich udział
przedstawiciele służb, inspekcji, straży z terenu Gminy-Miasto Działdowo oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Działdowo.
W trakcie posiedzeń poruszano tematy związane z:
− z działaniami w zakresie przeciwdziałania i zabezpieczenia mieszkańców przed pandemią COVID-19 (w tym akcja informacyjna, akcja rozdawania maseczek mieszkańcom
i podejmowano działania, aby ograniczyć skutki pandemii COVID-19);
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− zimowym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
− ze statystyką i analizą zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń zaistniałych na terenie
Gminy-Miasto Działdowo;
− bezpieczeństwem sanitarnym w miejscach wypoczynku ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży;
− stanem technicznym urządzeń hydrotechnicznych oraz stanem rowów melioracyjnych;
− pomocą udzielaną mieszkańcom przez MOPS, PCK i Działdowskie Centrum "CARITAS" z uwzględnieniem rodzin dotkniętych przemocą.
System ostrzegania i alarmowania
W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy-Miasto Działdowo wchodzą następujące urządzenia:
− centrala alarmowa DSP-15OC- budynek Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12;
− syrena elektroniczna nr 100 z możliwością nadawania komunikatów głosowych – budynek PGKiM Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32;
− syrena elektroniczna nr 101 z możliwością nadawania komunikatów głosowych – budynek Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkola nr 4, ul. Mrongowiusza 7;
− syrena elektroniczna nr 102 z możliwością nadawania komunikatów głosowych – budynek Zespołu Szkół nr 1, ul. Grunwaldzka 4;
− syrena elektroniczna nr 103 z możliwością nadawania komunikatów głosowych – budynek Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Sportowa 1;
− syrena elektroniczna nr 104 z możliwością nadawania komunikatów głosowych – budynek Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Polna 11.
Gmina-Miasto Działdowo ma w swoich zasobach również stację bazową Motorola GM 340 oraz
8 radiotelefonów, które mogą stanowić alternatywne źródło komunikacji Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego ze służbami mundurowymi w sytuacji kryzysowej.
Ponadto w 2021 roku kontynuowano wdrażanie systemu alarmowania mieszkańców o wysyłane
z serwera sms-owe komunikaty o zaistniałym zagrożeniu, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i awariach. W trakcie roku kilkadziesiąt razy mieszkańcy otrzymywali informacje między
innymi o awariach lub prowadzonych pracach remontowych wodociągu miejskiego.
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ROZDZIAŁ X. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
ZA ROK 2021 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jako jednostki organizacyjnej Gminy-Miasto
Działdowo jest zapewnienie sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, jak
i zleconych przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy
o pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego oraz innych ustaw.
Celem pomocy społecznej wpisanym w art. 2 ustawy o pomocy społecznej, a tym samym celem
działania Ośrodka, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, uprawnienia
i zasoby, a więc podejmowanie takich działań, które zmierzają do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Istotnym dokumentem wyznaczającym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie jest Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Działdowo
na lata 2012-2020, przyjęta Uchwałą Nr XXII/195/12 Rady Miasta Działdowo. W 2020 r. Ośrodek
opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy-Miasto Działdowo na lata
2021-2030, przyjętą Uchwałą Nr XXIV/200/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 7 grudnia 2020 r.
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/201/20 Rady Miasta Działdowo z dnia
7 grudnia 2020 r.
Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
zatrudniał 36 pracowników, z czego 94,44% stanowiły kobiety. Osoby niepełnosprawne stanowią
2,78% (lekki stopień niepełnosprawności).
Tabela X.1. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie wg wieku
Wiek

Liczba pracowników

% ogółu zatrudnionych

20 - 30

4

11,11%

31 - 40

16

44,44%

41 - 50

12

33,33%

51 - 60

4

11,11%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Tabela X.2. Poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
L.p.
1

Poziom wykształcenia

Wyższe:
magisterskie
licencjackie
w tym:
podyplomowe
2
Średnie i policealne
3.
Zasadnicze zawodowe
3
Podstawowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Liczba osób
21
6
11
7
1
1
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Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej
W mieście Działdowo na dzień 31 grudnia 2021 roku zamieszkiwało 20.191 osób. Spośród nich
systemem pomocy społecznej objętych było 775 osób, w tym 359 rodzin, co stanowi 3,8% ogólnej
liczby mieszkańców.
Tabela X.3. Mieszkańcy Gminy Miasto Działdowo korzystający z pomocy społecznej w formie
pieniężnej i niepieniężnej w latach 2019-2021
Liczba mieszkańców
Liczba osób w
Działdowa
Liczba środowisk
środowiskach objętych
Rok
zameldowanych na
objętych pomocą
pomocą
pobyt stały
2019
20 669
455
999
2020
20 501
421
907
2021
20 191
359
775
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

% mieszkańców Działdowa
objętych wsparciem
4,8 %
4,4 %
3,8 %

Analizując powyższą tabelę zauważa się, iż liczba środowisk korzystających
z pomocy społecznej z roku na rok maleje. Zmniejszenie liczby środowisk korzystających
z pomocy społecznej spowodowane jest:
- usamodzielnieniem podopiecznych – odejście z systemu pomocy społecznej (np. otrzymanie
świadczeń emerytalno-rentowych, podjęcie zatrudnienia itp.),
- zmianą dochodów podopiecznych wpływającą na zmniejszenie wysokości świadczeń lub
utratę praw do zasiłku z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (np. otrzymanie
wynagrodzenia za pracę, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczenia
wychowawczego 500+ itp.).
Wykres X.1. Porównanie liczby beneficjentów pomocy społecznej i liczby mieszkańców
Działdowa w roku 2021
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Tabela X.4. Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy w 2021 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej klientów
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność
w
sprawach
opiekuńczo
–
i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem:

26
47
41
161
146
152
62

Liczba osób
w rodzinie
26
251
227
437
251
260
220

48
11
7
62
16
9
0
1

157
59
39
121
31
14
0
6

Liczba rodzin

wychowawczych

w tym: w rodzinach niepełnych
rodzinach wielodzietnych
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowe
Sytuacja kryzysowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Ogólnie w 2021 r. pomocą objętych było 359 rodzin, w których jedną z głównych przyczyn
trudnej sytuacji życiowej tak jak w latach poprzednich jest bezrobocie. Drugą z istotnych przyczyn
z powodu, której osoby korzystają z pomocy społecznej, jest długotrwała lub ciężka choroba oraz
niepełnosprawność. Znacząca liczba rodzin objęta jest pomocą z uwagi na bezradność w sprawach
opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, jak również z uwagi na
problemy z alkoholem. Rodziny te wymagają szczególnej uwagi oraz konsekwencji w działaniu
i dlatego większość z tych rodzin, ponieważ aż 250 objęta jest wsparciem w postaci pracy
socjalnej. W roku 2021 w związku z sytuacją kryzysową jedna rodzina skierowana została do
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie otrzymała wsparcie specjalistów.
Tabela nr X.5. Mieszkańcy Gminy-Miasto Działdowo zarejestrowani jako bezrobotni
w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2019-2021
2019
2020
Rok
Liczba osób bezrobotnych
832
857
% mieszkańców miasta
4,0%
4,2%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

2021
670
3,3%

Z tabeli tej wynika, iż osoby bezrobotne zarejestrowane w 2021 r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Działdowie stanowią 3,3% ogólnej liczby mieszkańców Miasta Działdowo. Liczba osób
bezrobotnych w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 187 osób, tj. o 0,9%.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie 59,5% osób bezrobotnych w Mieście
Działdowo stanowią kobiety (399 osób). Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy wynosi 573 osób, co stanowi 85,5% ogółu bezrobotnych na terenie Miasta Działdowo.
Tabela nr X.6. Liczba bezrobotnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo wg wieku w 2021 r.
Wiek
Liczba bezrobotnych
18-24
66
25-34
169
35-44
162
45-54
134
55-59
101
60 lat i więcej
38
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Działdowie

% ogółu bezrobotnych
9,85%
25,22 %
24,18%
20%
15,07%
5,67 %
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Wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W planie finansowym MOPS zostały zrealizowane zadania na kwotę 33 303 943,03 zł, w tym:
dotacja z budżetu Wojewody wyniosła 1 168 191,80 zł; zadanie zlecone w kwocie 28 379 726,45
zł; funkcjonowanie Klubu i Dziennego Domu łącznie – 377 841,37 zł, w tym wkład własny: 269
123,49 zł; środki własne – 3 378 183,41 zł (łącznie z wkładem własnym z projektów: 3 647 306,90
zł).
W związku z realizacją zadania związanego z Infolinią COVID-19 dodatkowo z budżetu
Wojewody zrefundowano wydatki na dodatki specjalne dla 9 osób w kwocie 2.991,89 zł.
Tabela X.7. Szczegółowe zestawienie wydatków MOPS w roku 2021
Forma pomocy
Domy pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
W tym dotacja
Zasiłki i pomoc w naturze
W tym dotacja
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe
W tym dotacja
Dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu”
w tym dotacja:
Dożywianie (Bank Żywności)
Pozostała działalność
Prace społecznie użyteczne
Schronienia
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Utrzymanie ośrodka
w tym dotacja:
Mieszkania chronione
Stypendia
W tym dotacja:
Fundusz alimentacyjny, zadania własne
Wspieranie rodziny, piecza zastępcza
Razem zadania własne gminy:
W tym dotacja:
Pozostała działalność
Dodatki energetyczne
Opieka prawna
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Rządowy Program "Za życiem"
Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny
Rządowy Program "Dobry Start"
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem zadania zlecone gminie
Projekt konkursowy Klub „Senior+” na lata 2021-2025
w tym dotacja:
Pozostała działalność dot. funkcjonowania Klubu "Senior+"
Projekt konkursowy Dzienny Dom „Senior+” na lata 2021-2025
w tym dotacja:
Pozostała działalność dot. funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"
Razem zadania dot. funkcjonowania Klubu i Dziennego Domu:
W tym dotacja:
Wydatki razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Wydatki w złotych
612 996,98
19 612,81
19 612,81
312 861,37
279 828,71
565 250,93
1 896,62
238 601,10
238 601,10
180 000,00
144 000,00
3.200,00
5 459,06
19 929,84
60 944,69
4 906,44
2 009 969,81
410 947,17
12 483,02
91 631,76
73 305,39
55 414,75
353 112,65
4 546 375,21
1 168 191,80
550,00
10 028,08
1 218,00
8 472,38
21 582 195,20
6 713 752,65
4 120,00
356,00
620,00
58 414,14
28 379 726,45
144 242,47
56 964,00
37 743,12
165 108,74
51 753,88
30 747,04
377 841,37
108 717,88
33 303 943,03
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W minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie poniósł następujące
wydatki na:
− Pomoc społeczną – 1 925 980,10- 5,78 % wszystkich wydatków;
− Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 575 279,01– 1,73 %;
− Realizację zadań dot. Świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych,
świadczenia wychowawcze, Doby Start, KDR – 28 414 872,74 – 85,32%;
− Realizacje zadań własnych-utrzymanie ośrodka, KS, DD – 2 078 459,97 - 6,24 %
− Realizacja projektów – 309 351,21 - 0,93 %:
• Realizację Programu konkursowego Klub „Senior+” – 144 242,47;
• Realizację Programu konkursowego Dzienny Dom „Senior+” – 165 108,74.
Łączne wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku
wyniosły 33 303 943,03 zł oraz z budżetu Wojewody zrefundowano wydatki na dodatki specjalne
dla 9 osób w kwocie 2.991,89 zł.
Wykres X.2. Wydatki z podziałem na realizowane zadania

Zadania w zakresie pomocy społecznej
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Wspieranie polega na udzielaniu pomocy: finansowej, rzeczowej, usługowej, poradnictwa, pracy
socjalnej.
Świadczenia pieniężne:
Świadczenia pieniężne są popularną i najbardziej pożądaną przez świadczeniobiorców kategorią
pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne często traktowane są przez klientów pomocy
społecznej, jako źródło dochodu, a nie przejściowe wsparcie.
W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie realizował następujące
świadczenia pieniężne:
1) Zasiłek stały – na zasiłek stały wydatkowano kwotę 238.601,10 zł, dla 51 osób. Osoby
te otrzymały 480 świadczeń. Środki na realizację zasiłków okresowych w całości
pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Łącznie z zasiłkiem stałym tut. Ośrodek
opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie własne gminy. Na
realizację zadania przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. W 2021 r.
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na składkę zdrowotną wydatkowano kwotę 19.612,81 zł dla 45 osób. Osoby te otrzymały
408 świadczeń.
2) Zasiłek okresowy – wydatkowano kwotę 279.828,71 zł, dla 160 rodzin. Osoby te otrzymały
829 świadczeń. Środki na realizację zasiłków okresowych w całości pochodziły z dotacji
celowej budżetu państwa.
3) Zasiłek celowy – na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 33.032,66 zł z przeznaczeniem
na:
− zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 65 rodzin (106 osób w rodzinie)
na kwotę 27.907,66 zł,
− pogrzeb dla 1 osoby na kwotę 3.425,00 zł,
− sprawienie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych na kwotę 1.700,00 zł.
4) Zasiłek specjalny celowy – z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin (66 osób w rodzinie)
na kwotę 18.032,80 zł. Osoby te otrzymały 49 świadczeń.
Tabela X.8. Przyznane zasiłki specjalne celowe w latach 2019-2021
2019
2020
Rok
Liczba rodzin
38
33
Kwota przyznanych
12.067,86
11.746,50
świadczeń (zł)
Średnia wysokość świadczenia
318
356
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

2021
39
18.032,80
462

5) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – wydatki na realizację wyniosły
180.000,00 zł. Pomocą w ramach programu objętych zostało 326 osób, z tego: 85 osób, to
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; 117 osób to uczniowie do czasu
ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej; 132 osoby dorosłe otrzymujące
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Z zasiłków celowych z programu
skorzystało 86 rodzin (209 osób w rodzinie), ze świadczenia rzeczowego w formie talonu do
sklepu 10 rodzin (15 osób w rodzinie) oraz z posiłku 155 osób z 75 rodzin (312 osób
w rodzinie). W roku 2021 ogólna liczba osób korzystających z programu w porównaniu do
roku 2020 zmniejszyła się o 68 osób, natomiast liczba osób korzystających z posiłku
zmniejszyła się o 14 osób. Liczba osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 63 osoby,
natomiast z pomocy w formie świadczenia rzeczowego zmniejszyła się o 7 osób. Nadal tak
jak w latach ubiegłych w przypadku marnotrawienia środków, pomoc przyznawana jest
w postaci rzeczowej - realizacja talonu w sklepie. Wydatki związane z dożywianiem
w 2021 r. w szkołach i przedszkolach stanowią 64% kosztu programu (114.412,00 zł),
natomiast zasiłek celowy i świadczenie rzeczowe stanowią 36% kosztu programu
(65.588,00 zł). Koszt obiadu w stołówkach w 2021 r. wynosił od 4,50 do 9,50 zł.
Świadczenia niepieniężne udzielone w ramach zadań własnych gminy
1) Kontrakt socjalny, jako narzędzie pracy socjalnej – w 2021 r. pracownicy socjalni zawarli
31 kontraktów socjalnych.
2) Praca socjalna - świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym
gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę czy
rodzinę dochodu. Z pracy socjalnej, jako działalności zawodowej mającej na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie może skorzystać każda rodzina potrzebująca wsparcia pracownika
socjalnego, która nie radzi sobie z prawidłowym funkcjonowaniem. Praca socjalna jest
świadczeniem niepieniężnym. W roku 2021 pracą socjalna objętych zostało 250 rodzin.
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Tabela X.9. Obszary funkcjonowania osoby/rodziny w ramach, których realizowana była praca
socjalna w 2021 r.
Obszar funkcjonowania
osoby/rodziny
Zaspokajanie podstawowych potrzeb przez osobę/rodzinę

Realizacja funkcji opiekuńczo- wychowawczych
Relacje między członkami
rodziny
Prowadzenie gospodarstwa domowego i gospodarowaniem budżetem domowym

Praca
Edukacja
Aktywność społeczna,
lokalna
Zdrowie (poza zdrowiem
psychicznym)

Uwagi
Obszar funkcjonowania osoby/rodziny związany z pozyskiwaniem
żywności, pomocy rzeczowej np. ubrań. Działania związane z
pozyskiwaniem świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego
np. renta, alimenty.
Działania związane z uzyskaniem mieszkania/ schronienia dla
osób bezdomnych.
Obszar związany z pełnieniem ról rodzicielskich, zapewnieniem
prawidłowej opieki nad dziećmi, wychowywaniem dzieci
Relacje między członkami rodziny mieszkającymi wspólnie lub
oddzielnie/ prowadzącymi wspólne lub oddzielne gospodarstwa
domowe.
Obszar związany z prowadzeniem gospodarstwa domowego w
tym:
• regulowanie opłat mieszkaniowych, zaległości w opłatach
mieszkaniowych,
• utrzymanie czystości w mieszkaniu, remont mieszkania,
naprawy,
• zachowywanie zasad higieny osobistej,
• przygotowywanie posiłków.
Kwestie związane z budżetem domowym – hierarchia potrzeb,
planowanie wydatków.
Aktywizacja zawodowa
Obszar związany zarówno z edukacją dzieci, jak również osób
dorosłych.
Obszar związany z funkcjonowaniem osoby/rodziny w środowisku, relacje z innymi osobami, grupami. Kwestie związane z organizacją czasu wolnego, w tym czasu wolnego dzieci.
Sytuacje związane z występowaniem długotrwałej choroby lub
niepełnosprawności – działania podejmowane na rzecz osoby
chorej, niepełnosprawnej oraz oddziaływania na rzecz osób w
rodzinie, w której występuje długotrwała choroba, niepełnosprawność.
Podejmowanie działań w pracy z osobą chorą psychicznie.
Działania podejmowane w sytuacji kryzysowej rodzin.

Zdrowie psychiczne
Sytuacje kryzysowe/ zdarzenia losowe
Przemoc w rodzinie
Działania podejmowane w ramach prowadzonej procedury NK
Uzależnienia
Działania podejmowane w celu podjęcia terapii.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Liczba
działań

204

94
82

174

92
31
21

197

77
1
15
127

3) Interwencja kryzysowa - w ramach tej pomocy udziela się w szczególności poradnictwa
specjalistycznego oraz opieki całodobowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy
Działdowskim Centrum CARITAS. W 2021 r. z pomocy w formie schronienia w ramach
interwencji kryzysowej skorzystało 6 osób, tj. matka z pięciorgiem dzieci.
4) Pomoc rzeczowa - w 2021 r. pomocą w formie żywności pochodzącej z WarmińskoMazurskiego Banku Żywności w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 objęto 142 rodziny, w których jest 435 osób. Łącznie rodziny
te otrzymały 21 056 kg żywności. Pracownicy Ośrodka kierują także osoby wymagające
wsparcia w formie żywności do Działdowskiego Centrum CARITAS. W roku 2021
skierowano 110 osób, w tym 63 rodziny.
5) Sprawianie pogrzebów - zadanie to realizowane jest zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/337/18
Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprawienia
pogrzebu osób bezdomnych, nieznanych, samotnych i dzieci martwo urodzonych. W roku
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2021 sprawiono 1 pogrzeb osoby samotnej, nie posiadającej rodziny, która zajęłaby się
pogrzebem, na kwotę 3.425,00 zł oraz dwukrotnie dokonano pochówku dzieci martwo
urodzonych, na kwotę 1.700 zł. Łącznie na realizację zadania w 2021r. wydatkowano kwotę
5.125,00 zł.
6) Bezdomność w Gminie-Miasto Działdowo – z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej wynika, iż w Gminie-Miasto Działdowo jest 19 osób bezdomnych. Według
stanu na dzień 31.12.2021 r. w schronisku dla bezdomnych przebywało 6 osób,
w noclegowni 1 osoba, 2 osoby w zakładzie karnym i 10 osób na terenie miasta Działdowo.
W 2021 r. tut. Ośrodek miał podpisane porozumienie ze schroniskiem dla bezdomnych
w Miączynie Dużym oraz Suchodole Włościańskim. W 2021 r. w schroniskach przebywało
15 osób. Koszt pobytu jednej osoby w schroniskach wynosił 30 zł za osobo/dzień. Osoby,
które posiadały własny dochód nie przekraczający kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej (701 zł) lub osoby w rodzinie (528 zł), ponosiły odpłatność w wysokości
30% dochodu osoby samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie, natomiast bezdomni
posiadający dochód przekraczający kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej
lub dochodu na osobę w rodzinie, ponosiły odpłatność w wysokości 70% dochodu osoby
samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie. W 2021 r. z pomocy w formie schronienia
ogółem skorzystało 15 osób na kwotę 60.945,00 zł.
Tabela X.10. Osoby bezdomne w latach 2019-2021 w Gminie-Miasto Działdowo
Liczba osób bezdomnych

2019

2020

2021

Przebywających w schroniskach

15

14

15

Łączny koszt utrzymania bezdomnych w
38.560,25
46.886,78
schroniskach (zł)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

60.944,69

W 2021 roku osoby bezdomne skorzystały także z pomocy w formie zasiłku okresowego,
zasiłku stałego, składki zdrowotnej, zasiłku celowego oraz świadczenia rzeczowego (talonu
na zakup żywności) z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Oprócz wsparcia
finansowego z osobami bezdomnymi prowadzona jest także praca socjalna mająca na celu
poprawę ich społecznego funkcjonowania oraz wyjścia z bezdomności. Osoby te najczęściej
kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto
w okresach spadków temperatur pracownicy ściśle współpracują ze służbami i instytucjami,
które w ramach swoich zadań odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie ludności.
7) Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2021 r. z usług opiekuńczych
skorzystało ogółem 78 osób. Wydatki na usługi opiekuńcze w 2021 roku wyniosły
431.700,53 zł. Usługi opiekuńcze realizowane były przez PCK Oddział Rejonowy w
Działdowie w ramach podpisanej umowy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na
świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych tut. Ośrodka w miejscu ich
zamieszkania. Pełen koszt 1 godziny usług wynosił 24,60 zł.
8) Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej – wydatki na utrzymanie mieszkańców w dps
w porównaniu do roku 2020 wzrosły o kwotę 36.076,86 zł z uwagi m.in. na wzrost
odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W roku 2021 w domach
pomocy społecznej przebywało 20 osób za pobyt, których Gmina-Miasto Działdowo
poniosła opłatę w łącznej wysokości 612 996,98 zł. W 2021 roku w domu pomocy
społecznej umieszczono 2 nowe osoby oraz 1 osoba zmarła. Na dzień 31.12.2021r.
w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób.
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Tabela X.11. Koszty gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej
Kwota odpłatności ponoszona przez
gminę (zł)
2021
20 mieszkańców
612 996,98 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie
Rok

Liczba skierowanych i umieszczonych w DPS

Tabela X.12. Domy Pomocy Społecznej – odpłatność w 2021
2021
Ilość
Miesięczny koszt
osób
pobytu 1 osoby
1
DPS Grodziczno
4
3 534
2
DPS Elbląg
1
4 030
3
DPS Karolinowo
1
4 930
4
DPS Giżycko
1
3 661,96
5
DPS Uzdowo
7
4 348
6
DPS Mielżyn
1
4 500
7
DPS „LILI” Golubie
1
4 550
8
DPS Barczewo
1
3 952
9
DPS Szyldak
1
3 273,98
10
DPS Bartoszyce
1
4 243
11
DPS Bądzyń
1
4 149,13
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie
L.p.

Dom, miejscowość

Odpłatność gminy za
1 osobę
2301,55
2 353,41
4 067,31
2 643,52
3 011,08
2 890,58
3 387,31
3 089,31
2 851,18
3 752,30
2 758,09

Średni koszt pobytu mieszkańca Gminy w DPS za 2021 r. wynosił 4 093,10 zł miesięcznie
i jest on ustalany dla każdego domu corocznie przez poszczególnych starostów,
w zależności gdzie zlokalizowany jest dom pomocy społecznej. W 2021 r. Gmina-Miasto
Działdowo średnio dopłacała do 1 osoby umieszczonej w DPS miesięcznie kwotę 2.903,79
zł. Odpłatność ponoszona przez mieszkańca to średnio kwota 1.189,31 zł miesięcznie.
9) Wypoczynek letni - w 2021 r. ze zorganizowanego wypoczynku letniego zgodnie ze
zgłoszonymi potrzebami skorzystało 17 dzieci. Dzieci te uczestniczyły w dwutygodniowym
wypoczynku w miejscowości Jastrzębia Góra w okresie w sierpniu 2021 r. Organizatorem
wypoczynku letniego było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry na zlecenie
Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Ponadto tut. Ośrodek partycypował w kosztach
wyżywienia 11 dzieci uczestniczących w wypoczynku zimowym organizowanym przez
Działdowskie Centrum CARITAS.
Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy
Koszt świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych gminy przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Działdowie wynosił ogółem 2.415.085,40 zł. Wydatki zostały poniesione
m.in. na:
− zasiłki stałe, składka zdrowotna od zasiłków stałych – 258.213,91– 10,69 %,
− schronienia – 60.944,69 zł – 2,52 %,
− zasiłki celowe – 33.032,66 – 1,37 %,
− realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 180.000,00 – 7,45 %,
− realizacja programu dożywiania (Bank Żywności) - 3.200,00 - 0,13 %,
− zasiłki okresowe – 279.828,71 – 11,59 %,
− odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej – 612.996,98 - 25,38 %,
− prace społecznie użyteczne – 19.929,84 - 0,83 %,
− dodatki mieszkaniowe – 565.250,93– 23,41 %,
− wspieranie rodziny, piecza zastępcza– 293.169,18 – 12,14 %,
− mieszkania chronione – 12.483,02 - 0,52 %,
− stypendia – 91.631,76 – 3,79 %,
− teleopieka – 4.403,72 - 0,18 %.
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Wykres X.3. Udział procentowy poszczególnych wydatków z zadań własnych gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Świadczenia z zakresu zadań zleconych gminy
1) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd – z tej
formy pomocy w 2021r. skorzystała 1 osoba na kwotę 1.218,00 zł.
Ośrodki wsparcia:
1) Klub „Senior+” – w 2021 r. z pobytu w Klubie Seniora skorzystało 31 osób;
2) Dzienny Dom Senior+ - z usług w 2021r. korzystało 28 osób w wieku 60+, nieaktywnych
zawodowo;
3) Mieszkania chronione - MOPS w Działdowie posiada 2 mieszkania chronione treningowe,
które zgodnie z zawartą umową użyczenia otrzymał z zasobów gminy. W 2021 r. roku
z mieszkania chronionego skorzystała matka z dwojgiem nieletnich dzieci. Całkowity koszt
utrzymania mieszkania chronionego w roku 2021 wyniósł 12.483,02 zł, natomiast koszty
poniesiony przez rodzinę przebywającą w mieszkaniu wyniosły 568,73 zł.
Piecza zastępcza:
W 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało łącznie 38 dzieci.
Tabela X.13. Odpłatność Gminy za dzieci w procentach
Odpłatność w % w stosunku do
pełnego utrzymania

Rodziny zastępcze

Placówki opiekuńczowychowawcze

Liczba dzieci
10%
5
30%
5
50%
19
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowo

Liczba dzieci
5
0
4

Tabela X.14. Odpłatność Gminy-Miasto Działdowo za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
Piecza zastępcza

2021
Rodziny zastępcze

L. dzieci z Gminy-Miasto Działdowo
Odpłatność Gminy

29
167 142,25
Placówki opiekuńczo – wychowawcze

L. dzieci z Gminy-Miasto Działdowo
Odpłatność Gminy
Łącznie
L. dzieci z Gminy-Miasto Działdowo
Odpłatność Gminy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowo

9
126 026,93
38
293 169,18
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Asystenci rodzin
W 2021 r. Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny. Asystent objął swoim wsparciem łącznie 18
rodzin, w których wychowywało się 49 dzieci. Na dzień 31.12.2021 r. asystent rodziny
współpracował z 14 rodzinami. Wśród rodzin, z którymi współpracował asystent rodziny były
3 rodziny zobowiązane do współpracy postanowieniem Sądu.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
W roku szkolnym 2020/2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 148
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego 112 wniosków rozpatrzonych zostało
pozytywnie oraz 36 wniosków rozpatrzonych zostało negatywnie. Głównym powodem odmowy
było przekroczenie kryterium dochodowego. Natomiast w roku szkolnym 2021/ wpłynęło 96
wniosków, natomiast 85 z nich zostały pozytywnie rozpatrzone. Ponadto do tutejszego Ośrodka
wpłynął również wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, w związku ze śmiercią rodzica.
Wydatkowana kwota na realizację zadania wyniosła 91 631,76 zł, w tym udział środków własnych
na kwotę 18 326,37 zł, oraz dotacja w wysokości 73 305,39 zł.
Tabela X.15. Liczba złożonych wniosków, wydanych decyzji i poniesionych kosztów
na stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022
Liczba złożonych
wniosków
rok szkolny
2020/2021
148

Liczba pozytywnie rozpatrzonych
wniosków rok
szkolny
2020/2021
112

Liczba złożonych
wniosków
rok szkolny
2021/2022
96

Liczba pozytywnie rozpatrzonych
wniosków rok
szkolny
2021/2022
85

Całkowita
kwota na
realizację
zadania

91 631,76 zł

Udział środków własnych

18 326,37 zł

Otrzymana
dotacja

73 305,39 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne
W 2021 roku przyjęto i rozpatrzono 481 wniosków o dodatek mieszkaniowy. Liczba wydanych
decyzji to 481, w tym: przyznających – 454, odmownych – 27, ilość wygaszeń decyzji – 1.
Tabela X.16. Liczba przyjętych wniosków i wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe
w roku 2021
Wyszczególnienie
Przyjęte i rozpatrzone wnioski
Wydane decyzje
w tym Decyzja Covid-19
w tym odmowy przyznania dodatku
Przyjęte i rozpatrzone wnioski
Koszt świadczeń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowo

2019
482
482
1
27
482
618.582 zł

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 10.028,08 zł, w tym: na dodatki energetyczne
wydatkowano kwotę 9.831,61 zł, na zakup usług pozostałych -196,47zł. Dodatki energetyczne
wypłacono 87 osobom.
Realizacja zasiłków rodzinnych, dodatków i świadczeń pielęgnacyjnych
1) Zasiłek rodzinny – na realizację świadczeń w 2021 r. wydatkowano kwotę 27 944 574,58
zł. W analizowanym okresie najwięcej wydatkowano na świadczenia wychowawcze (500+).
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Tabela X.17. Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2021 r.
2021

L.p.

Formy świadczeń

1

18

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
w tym:
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
Samotne wychowywanie dziecka
Kształcenie i rehabilitacja
Rozpoczęcie roku szkolnego
Na częściowe pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do szkoły
Na częściowe pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem w internacie
Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekunów
Składki na ubezpieczenia społeczne
Ogółem świadczenia opiekuńcze
(13+14)
Razem zasiłki rodzinne i świadczenia
opiekuńcze

19
20
21
22
23
24
25
26

Jednorazowa zapomoga
Świadczenia rodzicielskie
Złotówka za złotówkę
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Świadczenia wychowawcze (500+)
Świadczenie „Dobry Start”
Świadczenie „Za życiem”

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Liczba osób uprawnionych
974

Koszt
973.929,00

898
27

469 349,00
27 000,00

29

72 926,00

50
78
461

80 033,00
59 580,00
46 100,00

60

25 116,00

4

2 034,00

189
1 872
489
95
5
16
62

156 560,00
1 443 278,00

667

3 614 643,00

2 539

5 057 921,00

111
76
37
2 763
212
3 847
1
1

111 000,00
411 966,00
92 502,76
5 673 389,76
865 831,89
21 400 752,93
600,00
4 000,00
9 784

1 114 164,00
2 050 849,00
35 960,00
95 680,00
317 990,00

OGÓŁEM
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Wykres X.4. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 roku

Wydatki w Dziale świadczeń
0%

Świadczenia rodzinne
20%

77%

3%

świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
świadczenia
wychowawcze 500+
Świadczenia "Dobry
Start"
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Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
W 2021 roku dla 212 osób uprawnionych wydatkowano kwotę 865 831,89 zł. Liczba dłużników
alimentacyjnych w gminie na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 116 osób, wobec 11 dłużników nie
podjęto działań, są to dłużnicy mieszkający za granicą.
Tabela X.18. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i liczba przyznanych świadczeń, zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń w roku 2021.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Liczba osób
pobierających
świadczenia
alimentacyjne

Liczba świadczeń

Kwoty przeznaczone
na wypłatę świadczeń

212

2172

865 831,89 zł

Zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń
Dochody budżetu
państwa
299 342,08 zł

Dochody własne
Miasta Działdowo
79 359,92 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

Tabela X.19. Ściągalność świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
w latach 2019-2021
Rok wypłat
2019

Zaliczka alimentacyjna

Fundusz alimentacyjny

5.557,20 zł

282.308,49 zł

2020

35.083,30 zł

332.084,51 zł

2021

22 201,72 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Działdowie

378 702,00 zł

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień
31 grudnia 2021 roku wyniósł 8 592 058,00 zł. Ściągalność świadczeń w 2021 roku w porównaniu
z rokiem 2020 wzrosła o 33 735,91 zł.
Świadczenia wychowawcze – 500+
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w 2021 r.
wyniosła 2733. Wsparciem z programu objęto 2532 rodzin pobierających świadczenie na 3847
dzieci. Do rodzin trafiła kwota 21.400.752,93 zł co oznacza że średnio miesięcznie do mieszkańców
Działdowa przekazywana jest kwota 1.783.396,00 zł.
Rządowy Program „Dobry Start”
Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start jest
przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W roku 2021 tutejszy Ośrodek
zrealizował 1 informację i wypłacił na 2 dzieci kwotę 600,00 zł.
Karta Dużej Rodziny i Karta Rodziny 3+
Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez 46 rodzin, tut.
Ośrodek w roku 2021 wydał 136 kart.
Czyste powietrze
W 2021 r. tut. Ośrodek wydał 17 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych mieszkająca na
terenie Działdowa, które zamierzały złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
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Pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
W 2021r. wydanych zostało 28 decyzji, w tym 22 potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w toku codziennych działań
podejmują współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji programów mających
na celu aktywizację bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej. W 2021 r. był
to program prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne realizowane były w okresie
od 01.03. do 30.11.2021 r. przez 32 bezrobotnych mieszkańców Działdowa, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te przepracowały łącznie 5034 godziny. Prace społecznie
użyteczne były prowadzone w 12 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie-Miasto
Działdowo.
Pracownicy Ośrodka współpracują z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Uzależnień oraz
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań podejmowanych przez
Miejski Zespół Interdyscyplinarny, przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pracownicy socjalni systematycznie monitorują środowiska dotknięte problemem uzależnienia oraz
doświadczające przemocy, podejmują w ramach pracy socjalnej różne działania w zależności od
indywidualnej sytuacji każdej z rodzin, udzielają im porad oraz wsparcia finansowego. W 2021r.
wystąpiono 34 razy do GKRPA z prośbą o skierowanie na leczenie odwykowe, w tym 25
skierowań w ramach prowadzonej procedury NK.
W zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych pracownicy socjalni współpracują także ze
szkołami, przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami, policją, Strażą
Miejską, prokuraturą, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi.
MOPS w Działdowie współpracuje także z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarządem
Rejonowym w Działdowie oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.
W 2021 r. 65 rodzin, w których są 204 osoby, skorzystało ze wsparcia w formie poradnictwa
prawnego, psychologicznego oraz rodzinnego. Były to głównie rodziny, w których występują liczne
dysfunkcje oraz rodziny, które samodzielnie nie radzą sobie z problemami życia codziennego.
Ośrodek współpracuje także z Działdowskim Centrum Caritas, zlecając i opłacając
dożywianie oraz kierując dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych do ogniska wychowawczego.
Ośrodek opłacał posiłki w DC Caritas za 5 osób starszych i 14 dzieci, natomiast do ogniska
wychowawczego uczęszczało 29 dzieci. W 2021 r. tut. Ośrodek skierował 8 dzieci do ogniska
wychowawczego.
Osoby wymagające specjalistycznego wsparcia są kierowane do innych instytucji i organizacji
pomocowych, w tym m.in. do Punktu Pomocy Rodzinie w Kryzysie. W ramach Punktu osoba
może skorzystać z poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego i karnego, uzależnień, przemocy oraz
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
MOPS współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który świadczy pomoc doraźną,
dostarcza wszechstronnego wsparcia osobom bądź rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej oraz wielostronnej pomocy: psychologicznej, duchowej, pedagogicznej, a także prawnej
w celu zapobiegania powstawania i pogłębiania się dysfunkcji tych osób również rodzin
we własnym środowisku i w społeczności. Do OIK kierowane są osoby doświadczające przemocy
domowej, przeżywające kryzys oraz osoby poszkodowane w wyniku traumatycznych zdarzeń
70

RAPORT O STANIE MIASTA DZIAŁDOWO
losowych. W 2021 r. ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 6 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie prowadził działanie na rzecz wsparcia osób
starszych poprzez udział w pilotażowym programie realizowanym wspólnie z Samorządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego celem było włączenie Miasta Działdowo do
Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej. W 2021 r. do programu
przystąpiło 11 osób.
Ośrodek korzystał z Programu „Opieka 75+”. Do programu zakwalifikowano 5 osób, którym
została zwiększona liczba usług opiekuńczych lub którym przyznano usługi opiekuńcze. W ramach
programu zostało dofinansowanych 533 godziny usług opiekuńczych na kwotę 6 310,00 zł.
MOPS w ramach współpracy z Urzędem Miasta Działdowo przeprowadził akcję szczepionkową
mającą na celu dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób
niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. W 2021 r. z dowozu skorzystały
42 osoby.
Pracownicy Ośrodka pomagali osobom głównie starszym, samotnym, niepełnosprawnym, ale
także rodzinom przebywającym na kwarantannie domowej, które nie były w stanie same zapewnić
sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych. Po zgłoszeniu telefonicznym pracownicy
socjalni tut. Ośrodka ustalali zakres niezbędnych potrzeb, które dostarczane były do zgłaszającej się
osoby za pośrednictwem Straży Miejskiej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W 2021 r. z pomocy
tej skorzystało 15 rodzin.
Zespół Interdyscyplinarny
W 2021 r założono 77 Niebieskich Kart cz. A w 67 rodzinach. Do pracy z rodziną powołano 67
grup roboczych. Każda z grup spotyka się przynajmniej trzykrotnie w celu monitorowania sytuacji
rodzinnej. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywały się w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie osoby, które podejrzane są o stosowanie przemocy i nadużywające alkohol, motywowane są do podjęcia terapii. Skierowano 25 osób nadużywających alkohol do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Działdowo.
W 12 rodzinach złożono do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zapadło 6 wyroków z art. 207 kk oraz 7 wyroków zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego. Wobec 7 osób wdrożony został nakaz natychmiastowego opuszczenia
wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do
mieszania i jego bezpośredniego otoczenia. 8 osób ukończyło program korekcyjno – edukacyjny
dla sprawców przemocy. Rodzinom doświadczającym przemocy proponuje się również wsparcie
psychologa, pedagoga, prawnika.
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ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
ZA ROK 2021 W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Gospodarka odpadami
Rada Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 r. podjęła uchwałę nr XV/145/12 w sprawie
przyjęcia uchwały nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Uchwałą
tą obowiązki spoczywające na gminie, a wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
zostały przeniesione na EZG, którego Gmina-Miasto Działdowo jest członkiem.
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wykonując zadania wynikające z ustawy
o której mowa powyżej, w związku z obowiązkami i uprawnieniami jakie zostały mu powierzone
na mocy w/w uchwały:
– organizuje cały system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych
w tym również Gminy-Miasto Działdowo;
– podjął uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w kwestiach dotyczących ustalenia
wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia
wysokości opłaty za pojemniki o określonej pojemności dla nieruchomości
niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
oraz innych wynikających z przepisów, (art. 3, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
– prowadzi całą procedurę dotyczącą poboru oraz egzekwowania należności (opłat za odbiór
nieczystości komunalnych), poprzez ich windykację;
– przeprowadza na bieżąco akcję informacyjną dla mieszkańców miasta Działdowo
i członków EZG „Działdowszczyzna” dotyczącą wdrożenia jak też funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ponadto EZG „Działdowszczyzna” w związku z powierzonymi zadaniami:
– określił termin, częstotliwość i tryb uiszczana opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
– dokonał wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalił jej wysokość;
– przeprowadził procedury przetargowe wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie oraz dokonał podziału miasta Działdowo na sektory;
– określił wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych;
– określił szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) oraz
zagospodarowania tych odpadów;
– dokonał podziału EZG „Działdowszczyzna” na sektory odbierania odpadów komunalnych.
Do w/wym. działań Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" dotyczących
utrzymania porządku i czystości w gminie przy wykonywaniu zadań własnych gmin w nim
zrzeszonych należy ponadto wprowadzanie na terenie działania Związku nowoczesnego systemu
postępowania z odpadami zgodnego ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej
systemem prawnymw zakresie ochrony środowiska w Polsce. Jest to realizowane przez EZG
poprzez:
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–
–

wdrażanie i koordynowanie programów rozwoju ekologicznego;
tworzenie niezbędnych warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie działania
Związku;
– ochrona ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
– ochrona krajobrazu, powietrza atmosferycznego, wód i lasów;
– edukacja ekologiczna społeczeństwa;
– budowa, utrzymanie i eksploatacja obiektów służących do przetwarzania odpadów
komunalnych oraz wykorzystania surowców wtórnych;
– budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji służących do przetwarzania
odpadów komunalnych;
– budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji do unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt;
– budowa, utrzymanie i prowadzenie obiektów służących zapobieganiu bezdomności
zwierząt;
– osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania;
– nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
– dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Związku, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi;
– budowa nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów m.in. w Zakrzewie i Ciechanówku;
– budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych.
Zgodnie z uchwałą nr V/35/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna” z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
1 stycznia 2020 r. stawki te wynosiły:
1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł
miesięcznie od mieszkańca;
2. Jeżeli odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości
54,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Ponadto w w/wym. uchwale zostały również ustalone opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa
sztuczne, szkło) – za pojemnik o określonej pojemności:
a) 120 litrów - w wysokości 12 złotych;
b) 240 litrów - w wysokości 24 złotych;
c) 1100 litrów - w wysokości 100 złotych;
d) 2200 litrów - w wysokości 200 złotych;
e) 7000 litrów - w wysokości 1130 złotych.
Wyższą stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o określonej pojemności:
a) 120 litrów - w wysokości 36 złotych;
b) 240 litrów - w wysokości 66 złotych;
c) 1100 litrów - w wysokości 250 złotych;
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d) 2200 litrów - w wysokości 480 złotych;
e) 7000 litrów - w wysokości 1 470 złotych.
Na terenie Gminy - Miasto Działdowo w roku 2021 nie ujawniono dzikich wysypisk śmieci ani
żadnych składowisk zawierających odpady komunalne.
Ilość odpadów przyjętych i przetworzonych na Stacji Przeładunkowej wraz z Sortownią:
– odpady przyjęte z systemu selektywnej zbiórki (dot. papier, szkło, tworzywa sztuczne,
szkło, zmieszane odpady opakowaniowe, elektro i opony, gabaryty, popiół, bio, tekstylia) –
4179,22 Mg;
– odpady przyjęte niesegregowane – 4040,74 Mg;
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania – 0%.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,02% dla Miasta
Działdowo oraz 34,02 dla całego Związku.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – brak danych, od
2021 r. Związek nie oblicza już poziomu odpadów budowlanych.
Woda
Zakład Wodociągów i Kanalizacji znajdujący się w strukturach Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. (w skrócie PGKiM) w Działdowie, którego obszarem
działania jest Gmina-Miasto Działdowo zajmuje się gospodarką wodno-ściekową w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obsługuje gospodarstwa
domowe, instytucje i zakłady pod względem dostarczania wody i odbioru ścieków na podstawie
zezwolenia wydanego decyzją nr 78/605/02 Zarządu Miasta Działdowo z dnia 9 maja 2002 r.
eksploatuje i odpowiada za:
– utrzymanie sieci wodociągowych z przyłączami,
– budowę nowych sieci wodociągowych,
– utrzymanie sieci kanalizacyjnych z przyłączami,
– budowę nowych sieci kanalizacyjnych,
– eksploatację stacji ujęcia i uzdatniania wody,
– eksploatację oczyszczalni ścieków,
– eksploatację przepompowni ścieków.
Stacja uzdatniania wody
Zakład eksploatuje 8 ujęć podziemnych wody. Woda pozyskiwana jest z utworów
czwartorzędowych z głębokości ok. 40 - 160 m. Aby spełnić wymagania jakościowe określone
przez Ministra Zdrowia w wydobywanej wodzie należy zredukować zawartość żelaza i manganu.
Odbywa się to na stacji uzdatniania wody w procesie odżelaziania i odmanganiania
z wykorzystaniem filtrów mineralnych, w tym aktywnym materiałem filtracyjnym w postaci złoża
G-1. Pompy podające wodę do sieci utrzymują stałe ciśnienie na wyjściu w wysokości 4 - 4,5 atm.
W Zakładzie znajduje się punkt obsługi klienta, gdzie można uzyskać informacje nt. budowy
przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, usuwania awarii, budowy nowych sieci,
sprawdzenia wodomierzy i inne dot. gospodarki wodno-ściekowej.
Jakość produkowanej i dostarczanej wody odpowiada wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zakład prowadzi stały monitoring kontrolny
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i przeglądowy jakości wody poprzez zlecanie badań w zakresie wymagań mikrobiologicznych,
organoleptycznych, fizykochemicznych oraz radiologicznych.
Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków przyjmuje i oczyszcza ścieki doprowadzone siecią kanalizacji sanitarnej
oraz dowożone samochodami (pojazdami) asenizacyjnymi. Przepustowość oczyszczalni przy
obciążeniu 25.000 RLM określono do 5 300 m3/d ścieków. Proces oczyszczania polega na
mechaniczno-biologicznej redukcji zanieczyszczeń z wykorzystaniem procesu osadu czynnego
w technologii BIO-DENIPHO i usuwaniu nadmiaru osadu. Osad nadmierny odwadniany jest na
wirówce dekantacyjnej i przekazywany do produkcji kompostu.
Fosfor usuwany jest w warunkach beztlenowych przez bakterie zdolne do gromadzenia
w swoich komórkach znacznych ilości fosforu. Azot organiczny usuwany jest w dwustopniowym
procesie – nitryfikacji i denitryfikacji w komorach, gdzie następuje intensywne natlenianie oraz
występują warunki okresowego niedotlenienia. W efekcie końcowym jako gaz ulatnia się do
atmosfery. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Kanał Młyński stanowiący prawy dopływ
rzeki Wkry. W układzie technologicznym oczyszczania osad ściekowy jako zaszczep bakterii
występuje w cyklu zamkniętym. Nadmiar osadu po odwodnieniu na wirówce dekantacyjnej
przekazywany jest na kompostownię osadów. Po odpowiedniej obróbce nadaje się do rolniczego
wykorzystania.
Dane statystyczne:
− liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej (budynki mieszkalne i pozostałe)
wynosi – 3014 szt.
− łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta Działdowo - 71 km.
− łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Działdowo - 59 km.
− liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - 2658 szt.
Gaz
Liczba budynków mieszkalnych z przyłączem do sieci gazowej na terenie miasta Działdowo
wynosi 2961 szt.
Energia cieplna
Dostawę ciepła dla odbiorców indywidualnych i pozostałych podmiotów realizuje
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. będące własnością Gminy - Miasto Działdowo.
W skład majątku produkcyjnego Przedsiębiorstwa wchodzą: 2 kotłownie, znajdujące się
w różnych rejonach miasta tj. ciepłownia przy ul. Nidzickiej 19 (4 kotły węglowe i 1 na biomasę –
zrębkę drzewną) i kotłownie przy ul. Polnej 16 - węglową.
Łączna moc zainstalowana wszystkich kotłowni wynosi 23,83 MW. Moc osiągalna 20,73
MW, zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.2021 roku 13,20801 MW.
Z kotłowni przy ul. Polnej 16 odbiorcy zasilani są bezpośrednio. Natomiast
z ciepłowni przy ul. Nidzickiej 19 ciepło dostarczane jest sieciami ciepłowniczymi do:
– węzłów grupowych z których następnie zasilane są budynki za pomocą zewnętrznych
instalacji odbiorczych,
– węzłów indywidualnych tzw. własnych stanowiących majątek i eksploatowanych przez PC
Sp. z o.o.,
– węzłów indywidualnych tzw. obcych należących do odbiorców.
Zapotrzebowanie na ciepło na dzień 31.12.2021 r. – 13,20801 MW.
Sprzedaż energii cieplnej w 2021 roku wynosiła: 103,36 tys. GJ/rok.
Zużycie węgla kamiennego wynosiła w 2021 roku: 5399,5 ton/rok.
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Zużycie biomasy (zrębki drzewnej) w 2021 roku wynosiła: 3202,54 ton (10896mp).
Każdy ogrzewany obiekt jest opomiarowany.
Dane statystyczne na koniec 2021 r.:
– liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci cieplnej – 105 szt.;
– łączna długość sieci cieplnych wraz z przyłączami ciepłowniczymi – 12,98 km.
Gospodarka mieszkaniowa
Gmina-Miasto Działdowo na dzień 31.12.2021 r. posiadała 413 mieszkań w skład których
wchodziły:
– 388 lokale komunalne,
– 8 lokali socjalnych,
– 1 pomieszczenie tymczasowe,
– 2 mieszkania chronione.
Zasady przydzielania lokali mieszkalnych określa uchwała nr XLII/374/18 Rady Miasta
Działdowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Działdowo na przydział lokalu komunalnego oczekuje
30 osoby (spadek wynika z aktualizacji wniosków o przydział lokalu), natomiast na przydział
lokalu socjalnego 7 osób w związku z realizacją wyroku sądowego.
Na koniec roku Gmina posiadała 14 wolnych lokali mieszkalnych w związku z zamianą lokalu
oraz zwolnieniem po śmierci najemcy lub opuszczeniu.
Zgodnie z zapisami zawartymi w akcie notarialnym z dnia 28.05.2012 r. w sprawie przekazania
zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości w odpłatne użytkowanie PGKiM Spółka z o.o.
Gmina-Miasto Działdowo jako właściciel i współwłaściciel zabudowanych i niezabudowanych
działek gruntu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oddała w odpłatne
użytkowanie, na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie przy ul. Gen.
J. Hallera nr 32, zabudowane i niezabudowane działki gruntu oraz udziały w zabudowanych
gruntach.
W 2021 r. Gmina-Miasto Działdowo nie prowadziła budownictwa mieszkaniowego. Natomiast
wykonane były bieżące remonty budynków i lokali.
Transport
Gmina-Miasto Działdowo na mocy porozumienia z Gminą Działdowo od dnia 21.10.2020 r.
rozpoczęła świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GminęMiasto Działdowo w roku 2021. Po podpisaniu umowy zostały uruchomione 4 linie autobusowe:
– linia nr 1 łączy dworzec oraz centrum z wschodnią częścią miasta,
– linia nr 2 łączy dworzec z pobliską miejscowością Malinowo,
– linie nr 3 i 4 łączą dworzec z miejscowością Księży Dwór, czyli zachodnią część miasta.
W związku z Uchwałą Nr XXXVII/330/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych
i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich z opłat za przejazd zwolnione
są: osoby posiadające kartę mieszkańca (Kartę Działdowianina), za jej okazaniem; osoby
posiadające kartę mieszkańca Gminy Działdowo, za jej okazaniem; obywatele polscy, którzy
ukończyli 70 rok życia – na podstawie dowodu tożsamości; Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I; II
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Stopnia – na podstawie legitymacji; ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na
podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych; Honorowi Obywatele Miasta Działdowo
– na podstawie dokumentów potwierdzającego to obywatelstwo; dzieci do dnia ukończenia 7 roku
życia na podstawie ważnego dokumentu; inwalidzi I grupy lub osoby: uznane za całkowicie
niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu
niepełnosprawności, będące opiekunami towarzyszącymi osobom wymienionym powyżej - na
podstawie wskazania przez osobę uprawnioną; inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie
Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) oraz przewodnik inwalidy wojennego
(wojskowego) I grupy – na podstawie wskazania przez inwalidę; posłowie i senatorowie – na
podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora; umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży
Miejskiej; umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.
Osobami uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych (50%) są: dzieci powyżej 7 roku
życia – na podstawie ważnego dokumentu; uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; emeryci i renciści,
obywatele polscy, do ukończenia 70 roku życia – na podstawie legitymacji ZUS lub ostatniego
odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem tożsamości; kombatanci i inni uprawnieni przez
ustawę – na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich, członkowie Stowarzyszenia
Poszkodowanych przez III Rzeszę; studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych – na
podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017
r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych
i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich ceny usług przewozowych
gminnej komunikacji przewozów pasażerskich bilet jednorazowy w obrębie jednej linii normalny
kosztuje 2,00 zł, bilet ulgowy 1,00 zł, natomiast bilet miesięczny w obrębie wszystkich linii,
normalny kosztuje 50,00 zł, a ulgowy 25,00 zł.
W roku 2021 zostało przewiezionych 3 952 pasażerów, którzy nie zostali zwolnieni na mocy
uchwały z bezpłatnego przejazdu, czyli zakupili bilety co zaś tyczy się ogólnej liczby pasażerów
posiadających kartę Działdowianina lub kartę Mieszkańca Gminy Działdowo, która korzystała
z bezpłatnych przejazdów nie posiadamy danych.
Zgodnie z kryterium zamówienia publicznego operator nie otrzymuje prowizji od sprzedanych
biletów.
Według kryterium zamówienia publicznego 2 autobusy świadczące usługi publicznego
transportu zbiorowego są z rocznika 2020.
Przez Działdowo przebiegają dwie zelektryfikowane linie kolejowe: Warszawa – Gdynia oraz
Działdowo – Olsztyn. W centrum miasta znajduje się jedna stacja kolejowa. Miasto posiada
bezpośrednie połączenia kolejowe do większych miast jak: Gdańsk, Gdynia, Iława, Katowice,
Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Radom, Warszawa i Wrocław. Z terenu Działdowa odgałęzia się
również nie użytkowana jedna linia niezelektryfikowana prowadząca przez Lidzbark, Brodnicę,
dalej do Jabłonowa Pomorskiego i Grudziądza.
W mieście krzyżują się trzy drogi wojewódzkie nr: 542 Rychnowo – Działdowo, 544 Brodnica –
Lidzbark – Działdowo – Mława – Przasnysz – Krasnosielc - Ostrołęka i 545 Działdowo – Nidzica –
Jedwabno.
Na obszarze gminy obowiązuje strefa płatnego parkowania wprowadzona Uchwałą Nr XI/116/07
Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
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stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Strefa ta obejmuje
ulice: Pocztową, Poprzeczną, Słowackiego, Wolności od ul. Katarzyny do mostu na Kanale
Młyńskim, Kościuszki na odcinku od Alfreda Wellengera do Katarzyny, Zamkowa od Pl.
Mickiewicza do Katarzyny, Młyńska, Górna od Młyńskiej do Pl. Mickiewicza, Bielnikowa od
Młyńskiej do Pl. Mickiewicza, Katarzyny, Średnia od Poprzecznej do Pl. Biedrawy, Alfreda
Wellengera, Jagiełły, Cicha, Łąkową od Waryńskiego do Katarzyny, Waryńskiego, Krótką oraz Pl.
Mickiewicza, Pl. Biedrawy.
Roczny przychód Gminy – Miasto Działdowo z tytułu funkcjonowania strefy płatnego
parkowania w 2021 r. wyniósł 248 912,95 zł.
Gmina-Miasto posiada 71 km dróg, z czego utwardzonych 58 km co stanowi 82% ogólnej
ilości dróg oraz nieutwardzonych 13 km, co stanowi 18% ogólnej ilości dróg.
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ROZDZIAŁ XII. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO ZA ROK 2021 REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
Działalność zakładów spółki
W roku 2021 Spółka prowadziła działalność zgodnie z przedmiotem działalności określonym
Umową Spółki.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Oczyszczania Ścieków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zezwoleniem wydanym Decyzją Nr 78/605/02
Zarządu Miasta Działdowo z dnia 9 maja 2002 r. Działalność Spółki w tym zakresie w roku 2020
prowadzona była w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.2028), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz.472) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Działdowo - przyjętego Uchwałą Nr IV/38/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r.
Działalność inwestycyjna Spółki w zakresie wodociągów i kanalizacji dotyczyła w zdecydowanej większości realizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, aktualizowanego Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr
XXVIII/269/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Ponadto Przedsiębiorstwo opracowało plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2027, który został przyjęty
Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXVIII/270/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Spółka świadczyła też inne usługi, niezwiązane ze zbiorowym zaopatrzeniem, do których należały: transport i odbiór ścieków dowożonych, hurtowa sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków,
usługi koparką, koparko-ładowarką i specjalistycznym pojazdem WUKO, wykonywanie przyłączy
oraz montaż i obsługa dystrybutorów wody pitnej.
Wysokość cen i stawek opłat związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków w roku 2021 określała taryfa zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Warszawie WA.RZT.70.509.5.2020
z dnia 07.10.2020r.
Natomiast ceny innych usług wynikały z kalkulacji kosztów i były stosowane na podstawie
dwustronnych umów.
Zakład wypełniał obowiązek zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków. Uwzględniano przy tym ochronę interesów odbiorców usług, optymalizację kosztów działalności i wymogi
ochrony środowiska.
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a) Dostawa wody
Podstawowe zadania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę to: eksploatacja i zabezpieczenie
ujęć wody, sieci przesyłowych oraz stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii urządzeń wodociągowych, budowa i remonty sieci oraz innych urządzeń, dbałość o utrzymanie jakości wody oraz
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym opomiarowaniem ilości produkowanej i sprzedawanej wody. Jakość wody, w ramach zadań własnych, była badana przez odpowiednie laboratoria - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, na zlecenie Spółki oraz w formie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda były spełnione. W ramach kontroli własnej wykonywano zarówno badania podstawowych parametrów, jak
i badania rozszerzone, zgodnie z harmonogramem terminów badań zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.
W roku 2021 wydobyto z ziemi 1.161,5 tys. m3 wody.
Tabela NrXII.1. Bilans zużycia wody
Bilans zużycia wody
Woda pobrana z ujęć
Sprzedaż wody, w tym:
zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i sprzedaż wewnętrzna
- sprzedaż hurtowa
Woda pobrana na własne cele technologiczne
Błędy pomiarowe i straty

Ilość w tys. m3
1 161,5 (100%)
1 015,7
896,4
119,3
36,00
109,8

W celu maksymalnego ograniczania strat wody przedsiębiorstwo prowadzi ciągły monitoring
wielkości poboru wody, podejmuje natychmiastowe działania kontrolno-naprawcze sieci i przyłączy, monitoruje stan wodomierzy, sukcesywnie instaluje wodomierze ultradźwiękowe o dużej dokładności pomiaru przepływu wody, itp.
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Tabela XII.2. Wielkości produkowanej wody w m3 w latach 2001-2021
Lata
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Produkcja w m3
1.129.740
1.205.989
1.241.796
1.137.892
1.243.491
1.333.579
1.239.159
1.255.378
1.171.798
1.203.717
1.151.914
1.161.251
1.160.631
1.167.521
1.133.657
1.075.306
1.080.792
1.175.929
1.174.053
1.136.378
1.161.463

W 2021 r. osiemnaście razy miało miejsce wstrzymanie dostaw wody do odbiorców, w tym
dwanaście razy z powodu awariami sieci wodociągowej i sześć razy z powodu awarii przyłączy
wodociągowych. Ponadto wystąpiło piętnaście przerw w dostawie wody z powodu prowadzonych
prac inwestycyjno-remontowych. Wszystkie przerwy miały charakter lokalny o możliwie najmniejszym zasięgu. W minionym roku prace głównie dotyczyły wymiany sieci wodociągowych azbestowych, modernizacji przyłączy i armatury wodociągowej w ulicach modernizowanych przez
Gminę Miasto Działdowo. Koszty wymiany hydrantów i armatury towarzyszącej pokrywane były,
zgodnie z zawartą umową, przez Gminę Miasto Działdowo.
Przyjęto do eksploatacji 56 sztuk nowych przyłączy wodociągowych. Na koniec 2021 r. Zakład
posiadał w utrzymaniu 70,9 km sieci wodociągowej.
b) Odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
Działalność Zakładu w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków obejmuje prawidłową
eksploatację urządzeń, polegającą na utrzymaniu ich sprawności i zachowaniu właściwego poziomu
oczyszczania ścieków oraz modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnych. Odbiór ścieków
i doprowadzenie ich do miejsca oczyszczania odbywa się przy pomocy grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej współpracującej z pięcioma przepompowniami ścieków na końcowych
odcinkach sieci. Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem sanitarnym jest własnością Gminy
Miasto Działdowo, która przekazała obiekt Spółce w użyczenie. Kolejno po sobie zawierane
umowy użyczenia na czas określony w dniu 25.08.2021 r. zastąpiła umowa na czas nieokreślony.
W roku 2021 oczyszczalnia odebrała ogółem 1 092,2 tys.m³ ścieków komunalnych z instalacji
i 31,5 tys.m³ dowiezionych do punktu zlewnego. W ściekach dopływających sprzedażą objęte były
ścieki bytowe i przemysłowe w ilości 984,5 tys.m3 (w tym hurt 76,8 tys.m3),a pozostała ilość nie
objęta sprzedażą, to wody deszczowe i roztopowe. Wody infiltracyjne, deszczowe i roztopowe
dostające się do kanalizacji zwiększają koszty eksploatacji sieci i oczyszczalni oraz ograniczają
przepływy i wydajność oczyszczalni. Wykonywane przez Gminę Miasto Działdowo kolejne
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inwestycje związane z budową nowych sieci kanalizacji deszczowej będą powodowały
zmniejszenie ilości wprowadzanych wód deszczowych do instalacji sanitarnej.
Obowiązujące w roku 2021 taryfy na wodę i ścieki, jak i poprzednie, zawierały opłatę
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Opłatę stosowano w odniesieniu do ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów, w których
ścieki zawierały ponadnormatywne zawartości ładunków zanieczyszczeń. Intencją stosowania tej
opłaty jest oddziaływanie na dostawców ścieków przemysłowych w zakresie poprawy przez nich
jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Dostawcy ścieków podejmują
działania w kierunku obniżania wielkości ładunków zanieczyszczeń w ściekach. Wpływy z opłat
wykazują tendencję spadkową. Wielkość dopuszczalnych ładunków określa Rozporządzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych.
Tabela XII.3. Ilość odebranych ścieków w m3 w latach 2001-2021
Lata
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Odbiór kolektorem m3
1 161 521
1 016 866
1 272 453
1 011 897
1 284 884
1 401 935
1 409 181
1 271 105
1 288 841
1 283 036
1 221 166
1 158 105
1 148 424
1 226 923
1 232 414
1 160 785
1 226 713
1 120 990
1 079 507
1 127 000
1 092 188

Dowóz m3
27 512
28 465
24 195
23 522
21 454
24 045
28 024
21 567
21 500
26 828
27 858
24 230
23 963
23 439
22 875
22 734
27 358
28 120
25 871
28 443
31 465

W roku 2021 dokonano kilkunastu napraw studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej. W wielu
przypadkach konieczna była naprawa nawierzchni asfaltowej ulic. Wykonano kilka napraw przyłączy (włączeń do sieci). Wszystkie prace prowadzone były bez zakłóceń odbioru ścieków od dostawców.
Na koniec 2021 r. Zakład eksploatował 59,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.
c) Realizacja inwestycji.
W ramach realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz planu inwestycji zakładowych w r. 2021 Spółka wykonała z własnych środków
i przyjęła na stan szereg inwestycji.
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Tabela XII.4. Inwestycje w realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz planu inwestycji zakładowych w r. 2021.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa inwestycji
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej
Sieć wodociągowa w ul. Korczaka i ul. Świerkowej
Odbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wolności i ul. Młyńskiej
Odbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wolności
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sportowej i ul. Budowlanej (część nakładów w kwocie 191 948,02 została poniesiona w roku 2020)
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Leśnej
Zakup przyczepy skorupowej do osadu – oczyszczalnia ścieków
Razem

Wartość inwestycji
w zł
30 101,64
74 100,18
163 560,19
96 167,42
358 110,41
86 348,27
37 111,50
845 499,61

W 2021 r. Spółka poniosła także nakłady na inwestycje, które zostaną zakończone w roku 2022.
Tabela XII.5. Inwestycje, które zostaną zakończone w roku 2022
Lp.

Nazwa inwestycji

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Leśna Etap II (ul. Szmaragdowa, ul. Szafirowa, ul. Agatowa, ul. Leśna)
Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej
Modernizacja oświetlenia - oczyszczalnia ścieków
(część nakładów w kwocie 3 200,00 zł została poniesiona w roku 2020)
Budowa sieci wodociągowej w ul. Karłowicza i ul. Lenartowicza
Sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Szmaragdowa, ul. Szafirowa, ul. Łubinowa, ul. Koralowa, ul. Leśna (nakłady poniesione w roku 2020 - 2
470,00 zł)
Budowa sieci wodociągowej w Osiedlu Lidzbarska Etap I –
ul.Legionów Polskich, ul.Paderewskiego, ul.11-Listopada, ul.Raginisa
(nakłady poniesione w roku 2020- 9 882,33 zł)
Razem

2
3
4
5
6

7

Wartość inwestycji
w zł
15 643,80
7 826,00
97 721,09
51 547,16
427 616,19

9 882,33

600 354,24

Ponadto w realizacji pozostawały inwestycje rozpoczęte w roku 2020, które w roku 2021 nie
były kontynuowane, a ich zakończenie uzależnione jest od wykonania innych inwestycji lub przewidziano je w późniejszym terminie: budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej (1 946,50 zł),
budowa sieci wodociągowej w osiedlu Lidzbarska - ul. Raginisa, ul. Sikorskiego (10 029,34 zł)
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Korczaka (1 000,00 zł).
W roku 2022 Spółka planuje wykonanie inwestycji wynikających z Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 oraz z planu zakładowego, z koniecznymi zmianami:
− budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Prostej oraz na działce nr 2124/9,
− budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej etap I,
− budowa sieci wodociągowej w osiedlu Lidzbarska etap I (ul. Legionów Polskich, ul. Paderewskiego, ul.11-Listopada, ul. Raginisa),
− budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w osiedlu Leśna etap II (ul. Szmaragdowa, ul. Agatowa, ul. Szafirowa, ul. Leśna),
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mrongowiusza,
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej w odcinku ul. Granicznej do ul. Łubinowej,
− wykonanie systemu sterowania w przepompowni,
− modernizacja dachu w stacji uzdatniania wody (SUW),
− modernizacja bramy wjazdowej na teren SUW,
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− podłączenie SUW do sieci ciepłowniczej,
− budowa ściany wewnętrznej na hali SUW,
− dokumentacja projektowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,
− zakup wodomierzy do zdalnych odczytów.
W roku 2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Oczyszczania Ścieków osiągnęły zysk brutto na poziomie 269.111,72 zł, niższy od wyniku roku poprzedniego (363.597,52 zł)
o ok.35%. Wynik tego zakładu miał zasadniczy wpływ na ostateczny wynik finansowy Spółki.
Podkreślenia wymaga fakt, iż działalność wodociągowo - kanalizacyjna obarczona jest ryzykiem
wzrostu kosztów i zmiennej wielkości sprzedaży, przy generalnej tendencji spadkowej, co oznacza
wzrost cen jednostkowych za wodę i ścieki. Kolejnym czynnikiem ryzyka, wpływającym na wynik
finansowy są niesprzyjające warunki pogodowe w szczytowych (letnich) miesiącach sprzedaży, tj.
niskie temperatury - wpływające na ograniczenie zużycia wody oraz intensywne opady - nadmiernie obciążające oczyszczalnię ścieków. Niekorzystny wpływ na koszty ma występowanie trudnych
do usunięcia awarii wodociągowych, polegających na pękaniu rur żeliwnych w okresach zmiany
temperatur z jesiennych na zimowe i z zimowych na wiosenne.
W roku 2021 trwała pandemia koronawirusa Covid-19, której bezpośrednim skutkiem było dla
Spółki ponoszenie kosztów związanych z zabezpieczeniem pracowników i klientów, w związku
z koniecznością zabezpieczenia stanowisk pracy, zakupem środków do dezynfekcji, maseczek
ochronnych oraz badań medycznych.
Na koniec 2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnia Ścieków zatrudniały
łącznie 29 pracowników, w tym 25 pracowników na czas nieokreślony i 4 osoby na czas określony,
na następujących stanowiskach: kierownika (1), kierownika oczyszczalni ścieków (1), operatorów
stacji uzdatniania wody (5), monterów sieci wodociągowych (7) i kanalizacyjnych (4), specjalistę
ds. administracyjnych (1), inkasentów (3), operatorów i konserwatorów oczyszczalni (6) oraz laboranta (1).
Zakład Obsługi Nieruchomości
Sekcja Oczyszczania Miasta
W roku 2021 Sekcja Oczyszczania Miasta realizowała zadania w zakresie odbioru i transportu
odpadów komunalnych, a także innych rodzajów odpadów, m.in. gruzu betonowego i ceglanego
oraz odpadów pobudowlanych. W okresie zimowym Sekcja dodatkowo zajmowała się odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na ulicach miasta Działdowa, zaś po sezonie - pozimowym sprzątaniem.
W ramach Sekcji Spółka zarządzała szaletami miejskimi oraz prowadziła sprzedaż i dzierżawę
pojemników na odpady. Większość świadczonych usług była realizowana na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów przeprowadzonych przez zamawiające podmioty.
1) Odbiór i transport odpadów komunalnych stałych.
W roku 2021 Sekcja Oczyszczania Miasta świadczyła usługi polegające na odbiorze, zbieraniu i
transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie Gminy Miasto Działdowo (Sektor I) - objętej działalnością Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna”. Usługi te zostały Spółce powierzone w ramach konsorcjum z firmą
„Koma Działdowo” Sp. z o.o., w wyniku przeprowadzonego przetargu, na lata 2020 – 2022.
Poza systemem objętym przetargiem Spółka, w ramach SOM, odbierała odpady zmieszane,
bioodpady, gruz i odpady budowlane oraz pozostałe (np. odpady z cmentarzy) z terenu Gminy Miasta Działdowo, Gminy Działdowo oraz Gminy Iłowo-Osada.
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Niesegregowane zmieszane odpady komunalne, a także zebrane selektywnie, transportowane
były do sortowni odpadów RIPOK w Działdowie, zaś bioodpady, popioły i odpady budowlane dostarczane były na składowisko odpadów w Zakrzewie.
Tabela XII.6. Odpady komunalne zmieszane zebrane w roku 2021
Lp.

Nazwa Gminy

Odpady ogółem bez odebranych lub zebranych selektywnie [t]

1.
2.

Miasto Działdowo
Gmina Kozłowo
Ogółem

2448,18
0,64
2448,82

Tabela XII.7. Odpady komunalne odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości lub zebrane np. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w roku 2021

2.
3.
4.

2974,46

228,36

285,36

330,74

380,04

0,00

115,92 1154,76

101,02

0,00

0,00

0,00

4,18

0,00

0,00

2,42

29,34
14,30
3119,12

0,00
0,38
228,74

0,00
0,00
285,36

0,00
0,00
330,74

0,00
0,00
384,22

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
115,92

12,32
0,00
1169,5

Pozostałe

Gruz i odpady
budowlane

Biodegradowalne

Odpady wielkogabarytowe

Baterie i akumulatory

Popiół

Miasto Działdowo
Gmina Działdowo
Gmina Iłowo
Gmina Kozłowo
Ogółem

Tworzywa
sztuczne

1.

Szkło

Nazwa Gminy

Papier i tektura

Lp.

Ogółem

Odpady zebrane (odebrane) selektywnie [t], z tego:

379,96

99,32

85,90

8,52

17,02
0
13,92
0
496,80 107,84

W roku 2021 działalność Sekcji Oczyszczania Miasta w zakresie odbioru, zbierania i transportu odpadów zamknęła się zyskiem na poziomie 78.187,66 zł, a więc na poziomie nieco wyższym
niż zysk za 2020 r, który stanowił 74.645,35 zł.
2) Zimowe oczyszczanie ulic miasta Działdowo.
W roku 2021 Sekcja wykonywała usługi zimowego utrzymania ulic miejskich i przystanków
komunikacyjnych dla Gminy Miasta Działdowo. W tym czasie obowiązywały dwie umowy, zawarte w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, na sezon zimowy 2020/2021 oraz
2021/2022.
Ponadto w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w roku
2021 Spółka uzyskała również inne zlecenia, między innymi od Powiatowego Zarząd Dróg
w Działdowie - na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w ciągu ul. Leśnej
i ul. Księżodworskiej - w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022.
W roku 2021 działalność w zakresie zimowego utrzymania ulic zamknęła się zyskiem na poziomie 263.417,38 zł, na co znaczący wpływ miały panujące warunki pogodowe (niskie temperatury i duża ilość opadów). W roku 2020 działalność zakładu w tym zakresie zamknęła się stratą na
poziomie – 10.800,48 zł.
3) Dzierżawa szaletów miejskich.
W roku 2021 Spółka utrzymywało szalety miejskie przy Pl.1-go Maja i przy ul. Kościuszki.
Działalność w tym zakresie zamknęła się stratą rzędu - 2398,04 zł (stara za rok 2020 wynosiła 601,22 zł). Działalność ta nadal jest obarczona ryzykiem ponoszenia dodatkowych nakładów
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na likwidację skutków dewastacji oraz kosztów ogrzewania w okresie zimowym. Uzyskane wpływy nie pokrywają ponoszonych wydatków.
4) Dzierżawa pojemników.
Z tytułu dzierżawy pojemników (kontenerów) na rzecz podmiotów gospodarczych i wspólnot
mieszkaniowych sekcja osiągnął zysk na poziomie 7.886,67 zł (zysk za rok 2020 stanowił 2.847,83
zł).
W roku 2021 r. Sekcja Oczyszczania Miasta zatrudniała 13 osób, w tym 8 pracowników na czas
nieokreślony i 5 osób na czas określony, na stanowiskach: koordynatora (1), kierowcy-ładowacza
(4) i ładowacza (8). Okresowo zatrudniano pracowników na umowę zlecenie.
Zakład Obsługi Nieruchomości
Sekcja Obsługi Wspólnot i Mienia Komunalnego.
Działalność Spółki w ramach Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej obejmuje:
1) obsługę nieruchomości na zlecenie, w tym:
a) Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych.
Działalność w tym zakresie opierała się na umowach o zarządzanie, na podstawie których Spółka jako zarządca prowadziła sprawy związane z zarządzaniem częścią wspólną nieruchomości, wynikające z uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz z przepisów prawa. Spółka przede wszystkim
utrzymywała w należytym stanie technicznym części wspólne budynków, zapewniała zachowanie
porządku na terenie posesji oraz prowadziła obsługę finansowo-księgową i prawną.
Z tytułu zarządzania budynkami wspólnot Spółka pobiera opłaty naliczane od zarządzanej powierzchni.
Łącznie Spółka zarządzała 70 budynkami wspólnot, o powierzchni 56.512,03 m2.
W ramach zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w roku 2021 Spółka organizowała i nadzorowała przebieg robót budowlanych w 55 budynkach wspólnot. Nakłady na wyznaczone cele były finansowane ze środków funduszy remontowych wspólnot, stanowiąc ogółem
sumę 503.620,70 zł. Do ważniejszych przedsięwzięć realizowanych na rzecz wspólnot należały:
remonty pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad wejściem do klatek schodowych (7 budynków), wykonanie i montaż altan śmietnikowych (6 posesji), podłączenie lokali mieszkalnych do
sieci ciepłowniczej (3 budynki), wymiana i modernizacja przyłączy wodociągowych (3 budynki),
wymiana instalacji elektrycznej, lamp na klatkach schodowych oraz w piwnicy (3 budynki), wykonanie dojazdów (2 budynki), montaż stolarki okiennej i drzwiowej (2 budynki), zakup pojemników
na odpady (kilkanaście wspólnot). Ponadto przeprowadzono szereg naprawy o mniejszym zakresie
oraz dokonano zakupu materiałów do konserwacji i nasad zieleni.
Realizacja powyższych zadań zasadniczo miała na celu poprawę warunków technicznych, bezpieczeństwa, walorów estetycznych i komfortu zamieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W roku 2021 jedna ze wspólnot wystąpiła o udzielenie kredytu bankowego, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego. W takich przypadkach Spółka jako zarządca przygotowuje
wymaganą dokumentację kredytową. Przestrzegając procedur bankowych i finansowych oraz zapewniając skuteczną organizację i nadzór nad rzetelnym wykonawstwem, Spółka ugruntowuje na
rynku swą pozycję dobrego zarządcy.
b) Dzierżawa Cmentarza Komunalnego.
Cmentarz Komunalny użytkowany jest przez Spółkę w oparciu o Umowę dzierżawy, zawartą w
dniu 31.12.2010 r. z Gminą Miasto Działdowo, na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2030 r. Do obowiązków przedsiębiorstwa jako dzierżawcy należą w szczególności:
− bieżące administrowanie cmentarzem, w tym: gospodarowanie miejscami grzebalnymi,
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uzgadnianie miejsc, terminów i warunków pochówku, udostępnianie cmentarza innym
podmiotom oraz prowadzenie dokumentacji cmentarnej, uzgadnianie projektów i wydawanie zezwoleń na budowę grobów murowanych i nagrobków,
− zapewnienie na jego terenie ładu i porządku, a także bieżące utrzymanie,
− konserwacja oraz naprawy wszelkich urządzeń oraz instalacji i inne.
Umową dzierżawy Gmina Miasto Działdowo nałożyła na Spółkę obowiązek jego rozbudowy
i przebudowy, przeznaczając na ten cel dodatkowe grunty o powierzchni ok.2,5 ha. Wartość brutto
środków trwałych (naniesień dokonanych przez Spółkę) na terenie cmentarza wynosi 452.786,06 zł.
Nakłady poniesione przez Spółkę objęły roboty ziemne związane z niwelacją terenu, instalację wodociągową zewnętrzną, studnię chłonną służącą odwodnieniu terenu, instalację elektryczną zewnętrzną, ogrodzenie, kopiec do organizacji uroczystości kościelnych, drogi dojazdowe, trakty piesze, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. W roku 2021 na cmentarzu nie prowadzono żadnych inwestycji.
Źródłem finansowania powierzonych obowiązków w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym są opłaty za miejsca grzebalne, uchwalane przez Radę Miasta Działdowo. Działalność
cmentarza w roku 2021 zamknęła się zyskiem rzędu 11.697,45 zł, na co zasadniczy wpływ miał
wzrost przychodów z opłat (w roku 2020 strata wynosiła -11.760,07 zł).
Z tytułu dzierżawy Spółka uiszcza na rzecz Wydzierżawiającego czynsz roczny w wysokości
1.742,55 zł brutto.
2) Obsługa i wynajem nieruchomości na własny rachunek
Działalność Spółki we wskazanym zakresie obejmuje:
a) Administrowanie i zarządzanie zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, które zostały Spółce przekazane przez Gminę Miasto Działdowo w odpłatne użytkowanie, na podstawie umowy odpłatnego użytkowania z dnia 28.05.2012 r.
i protokołu uzgodnień z dnia 23.05.2012 r. Powołana umowa weszła w życie z dniem 01.06.2012 r.,
zawarta została na czas nieoznaczony. Na jej podstawie Spółka jako użytkownik jest uprawniona do
pobierania czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, w zamian za co jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z użytkowania nieruchomości oraz do utrzymania na własny koszt przedmiotu użytkowania w taki sposób, aby jego poszczególne składniki nie
uległy pogorszeniu. Obowiązek ten dotyczy również wykonywania na własny koszt niezbędnych
prac remontowych i konserwacji.
W okresie od 02.01.2006 r. do 31.05.2012 r. mienie komunalne było użytkowane przez przedsiębiorstwo na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania. Wraz z wejściem w życie umowy
odpłatnego użytkowania Spółka uiszcza na rzecz Gminy wynagrodzenie miesięczne w kwocie
2.183,03 zł brutto. Obowiązujące od dnia 01.06.2012 r. stawki czynszu za lokale mieszkalne,
wprowadzone na mocy Zarządzenia Nr 8/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16.01.2012 r.,
na podstawowym poziomie prowadzenia tej działalności (przychody z czynszu pomniejszone
o koszty) nie zapewniają korzystnego wyniku finansowego. Rok 2021 zamknął się w tym zakresie
stratą rzędu - 277.681,29 zł (strata za rok 2020 stanowiła -150.567,50 zł). Stratę na działalności
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym dodatkowo powiększyły odpisy aktualizujące
wartość należności czynszowych, dokonane na dzień 31.12.2021 r., w oparciu o inwentaryzację,
mającą na celu urealnienie wartości gospodarczej składników majątkowych. Na jej podstawie ustalono, iż część należności obciążona jest znacznym prawdopodobieństwem nieściągalności i zaliczono je do pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisem aktualizacyjnym objęto niezapłacone
czynsze na kwotę 83.132,59 zł.
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Stan należności z tytułu najmu lokali na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1.464.990,89 zł. Z tej puli
dotychczas za zagrożone nieściągalnością uznano i zaktualizowano należności na sumę
1.144.207,04 zł. Stąd kwota należności netto (wykazanych w bilansie) wynosi 320.783,85 zł. Środki te, pomimo ujęcia w przychodach, do końca 2021 roku nie wpłynęły do Spółki. Należy się spodziewać, iż w przyszłości odpisy aktualizujące należności czynszowe będą osiągały podobny poziom, co oznacza, że działalność w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym będzie zamykała się stratą, obniżając tym samym wynik finansowy Spółki.
Szczegółowy wykaz należności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przedstawia się następująco:
− należności z tytułu czynszu - 2 budynki
- 14.937,05 zł,
− należności czynszowe od 2006 r.
- 1.247.561,05 zł,
− należności z tytułu kosztów sądowych - 2006 r.
- 185.642,60 zł,
− należności opłata za gospodarowanie odpadami (ozgo) - 12.319,46 zł,
− należności z tytułu kosztów sądowych – ozgo
- 4.530,73 zł,
Razem
- 1.464.990,89 zł.
Tabela XII.8. Zakres wykonanych remontów i napraw w roku 2021
1
2

Zakres wykonanych remontów i napraw
Remont dachu budynku przy ul. Leśnej 28
Naprawa kotła gazowego w budynku przy ul. Wolności 4
Razem

Wartość w zł
33.480,00
738,00
34.218,00

Łączna powierzchnia budynków objętych umową odpłatnego użytkowania wynosi 16.055,59 m2,
z czego na 30 budynków komunalnych przypada – 7.937,59 m2, na mienie komunalne w budynkach
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę – 7.398,27 m2, zaś na mienie komunalne
w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych zarządców - 719,73 m2.
b) Zarządzanie dwoma budynkami nieskomunalizowanymi.
W roku 2021 Spółka zarządzała dwoma budynkami mieszczącymi się w tej kategorii - przy ul.
Hallera 15 i Młyńskiej 13, które Gmina Miasto Działdowo przekazała Spółce w nieodpłatny zarząd
administracyjny. Przedsiębiorstwo zawiera umowy najmu z najemcami, a przychody i koszty eksploatacji tych budynków księguje we własnych księgach. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych
i użytkowych w budynkach nieskomunalizowanych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 454,14 m2.
c) Inne.
W Ramach Zakładu Obsługi Nieruchomości w roku 2021 Spółka zakupiła dwa budynki modułowe z przeznaczeniem na cele socjalne. Budynki zostały posadowione przy ul. Północnej. W tym
celu wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nakłady na tę inwestycję,
poniesione na koniec 2021 r. stanowiły 119.448,69 zł.
Na koniec grudnia 2021 r. Sekcja Obsługi Wspólnot i Mienia Komunalnego zatrudniała łącznie
11 pracowników, na następujących stanowiskach: koordynator (1), pracownicy sekcji remontowokonserwatorskiej (6) i sekcji sprzątaczy (4).
Ponadto Zakład Obsługi Nieruchomości zatrudnia specjalistę ds. obsługi nieruchomości (1) oraz
specjalistę ds. energetycznych i technicznych (1).
4. Pozostała działalność
W celu osiągnięcia dodatkowych korzyści ekonomicznych w roku 2021 Spółka podejmowała
działania w następującym zakresie:
1) Wynajem wolnych pomieszczeń w budynkach A,B,C i D na terenie siedziby Spółki i na terenie stacji uzdatniania wody- na biura, magazyny, pomieszczenia socjalne, warsztaty prowadzące
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działalność usługową i laboratorium, jak również wynajem garaży oraz dzierżawa gruntu pod targowisko miejskie i wynajem powierzchni reklamowych (zysk za 2021 r. stanowi 101.078,91 zł,
zysk za 2020 r. - 88.187,16 zł),
2) Operacje finansowe - (2021 r. - zysk 9.389,02 zł, 2020 r. - zysk 21.295,09 zł),
3) Sprzedaż materiałów, głównie pojemników na odpady (2021 r. - 18.849,54 zł, 2020 r. – zysk
16.613,14 zł).
Ponadto Przedsiębiorstwo uzyskało pozostałe przychody operacyjne obejmujące m.in.: wpłaty
kosztów zasądzonych, koszty sądowe umorzone z aktualizacji, wpłaty zmniejszające odpis aktualizacyjny, amortyzację od prawa wieczystego użytkowania, przychody z tytułu asysty przy obsłudze
umów.
Pozostałym przychodom operacyjnym towarzyszyły pozostałe koszty operacyjne obejmujące
m.in. opłaty wnoszone do komornika i sądu, przekazane darowizny, wartość objętych aktualizacją
i umorzonych należności, rezerwy na kaucje gwarancyjne, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowania oraz darowizny.
Oprócz inwestycji wykonanych w ramach poszczególnych zakładów Spółka zrealizowała przedsięwzięcia o charakterze ogólnozakładowym, o łącznej wartości 976.521,22 zł.
Tabela XII.9. Przedsięwzięcia o charakterze ogólnozakładowym
Lp.

Nazwa inwestycji

Wartość inwestycji
w zł

1.

Wykup działek będącej w użytkowaniu wieczystym

318.680,27

2.

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)

436.702,32

3.

Zakup sprzętu do obsługi ZSI

40.716,58

4.

System kontroli dostępu

20.464,11

5.

Przyłącze energetyczne zewnętrzne do budynku D na terenie siedziby Spółki

10.288,11

6.

Modernizacja budynku C na terenie siedziby Spółki

111.861,67

7.

Montaż monitoringu wizyjnego na terenie siedziby Spółki

37.808,16

Ponadto poniesiono nakłady na modernizację budynku warsztatowo-biurowego (blok B) w wysokości 12.469.49 zł oraz na zabezpieczenie skarpy na terenie siedziby Spółki -3.295,68 zł. Inwestycje te zostaną zakończone w kolejnych latach.
W roku 2022 na terenie siedziby Spółki zostaną zrealizowane również inne inwestycje: podłączenie budynków przy ul. Gen. J. Hallera 32 do sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku D oraz modernizacja pomieszczenia spawalni w budynku D.
W roku 2021 Spółka leasingowała pięć pojazdów:
− samochód marki Volkswagen Caddy - na potrzeby Oczyszczalni Ścieków, o wartości
78.240,39 zł,
− samochód marki Volkswagen Caddy - na potrzeby pracowników zatrudnionych na terenie
siedziby Spółki, o wartości 96.893,21 zł,
− minikoparkę Bobcat - na potrzeby Sekcji Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej, o wartości 162.500 zł,
− przyczepa do transportu minikoparki Bobcat, o wartości 17.500 zł,
− samochód ciężarowy marki Volkswagen Crafter – na potrzeby Sekcji Eksploatacji Sieci
Wodociągowej i Kanalizacyjnej, o wartości 147.311 zł.
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Na koniec 2021 r. zatrudnienie w pozostałych komórkach organizacyjnych przedstawiało się następująco:
Pion Finansowo – Administracyjny:
− Dział Księgowości, w tym:
• Sekcja Księgowa -7 pracowników, w tym: główny księgowy (1), księgowi (5), specjalista ds. rozliczania wspólnot (1),
• Sekcja Kontrolingu - główny specjalista ds. kontrolingu (1),
− Dział Obsługi Klienta - 5 pracowników, w tym: koordynator (1), specjaliści ds. obsługi
klienta (3), goniec (1),
− Dział Windykacji – specjalista ds. windykacji (1),
− Dział Kadr i Płac – główny specjalista ds. kadrowo-płacowych (1).
Pion Inwestycji i Rozwoju:
− Pełnomocnik Zarządu ds. ZSI (1),
− Sekcja Realizacji Inwestycji - główny specjalista ds. technicznych (1),
− Sekcja Informatyki - specjalista ds. informatycznych i technicznych (1).
Powyższe komórki organizacyjne oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach
pełnią funkcję pomocniczą i usługową w stosunku do działów podstawowych.
Ponadto Spółka korzysta z obsługi prawnej radcy prawnego oraz kancelarii prawnych.

Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
Tel. 23 697 04 00
e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl
serwis internetowy: www.dzialdowo.eu
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