RAPORT O STANIE GMINY PASYM
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I WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Raport stanowi podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Pasym w roku 2019.

II INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Pasym położona jest w południowej części Województwa WarmińskoMazurskiego, w Powiecie Szczycieńskim. Sąsiaduje ona z gminami: Purda, Jedwabno,
Szczytno i Dźwierzuty.

Miasto i Gmina Pasym zajmują powierzchnię 14 931 ha z czego 4 692 ha stanowią lasy,
a jeziora 1 653 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie Pasym wynosi 6 780 ha, w tym
grunty orne 4 871 ha.
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Powierzchnia samego miasta wynosi 1 518 ha. W granicach gminy działa czternaście
sołectw: Rutki, Tylkowo, Dybowo, Narajty, Krzywonoga, Michałki, Elganowo, Grzegrzółki,
Rusek Wielki, Siedliska, Grom, Leleszki, Jurgi, Dźwiersztyny. Siedzibą samorządu gminnego,
centrum życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego jest miasto Pasym.
31.12.2018 r. liczba stałych mieszkańców wynosiła 5 225 osób. Na koniec 2019 r liczba
stałych mieszkańców wynosiła 5273 osoby w tym kobiet 2658. W 2019 r. urodziło się w
gminie 47 dzieci, w tym 20 dziewczynek i 27 chłopców, a zmarło 45 osób.
Jednym z atutów Gminy Pasym jest znakomite położenie komunikacyjne przy drodze
krajowej nr 53 Olsztyn-Ostrołęka. Przez południowo-zachodnie obrzeża gminy przebiega linia
kolejowa

Olsztyn-Szczytno.

Niewątpliwym

atutem

jest

także

niewielka

odległość

od międzynarodowego portu lotniczego w Szymanach.
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Gmina Pasym jest gminą o dużym potencjale turystycznym. Wynika to przede
wszystkim z walorów środowiska przyrodniczego, wśród których za największy można uznać
występujące na jej terenie liczne jeziora, które otoczone wspaniałymi wiekowymi borami
sosnowymi, są miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków.
Finanse gminy
Dane dotyczące realizacji budżetu gminy w 2019 roku oraz stanu mienia komunalnego
zawarte są w zarządzeniu nr 21/2020 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku
2019, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury w roku 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Pasym.
Promocja gminy
Gmina w 2019 r. wydawała „Informator Pasymski” zarejestrowany przez Bibliotekę
Narodową, Zakład Czasopism, Ośrodek ISSN pod numerem ISSN2543-9944. W kwartalniku
opisane są najważniejsze informacje i wydarzenia z terenu gminy Pasym.
Promowaliśmy się również wspierając klub piłkarski LKS „Błękitni” Pasym oraz Pasymskie
Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej organizowane przez księdza Witolda Twardzika
3

proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej. W okresie letnim Miejski Ośrodek Kultury
uruchomił punkt informacji turystycznej na rynku w Pasymiu oferując turystom gadżety,
ulotki, wydawnictwa i wyroby rzemiosła okolicznych twórców. Gmina Pasym podejmuje
działania promocyjne poprzez udział w imprezach plenerowych, które odbywają się na
terenie gminy oraz co roku w Festiwalu Miast Cittaslow i Dożynkach Powiatowych. Gmina
promuje się również na terenie miast partnerskich: Węgierska Górka (Polska), Sużany (Litwa),
Bassenheim (Niemcy).

III REALIZOWANE PROGRAMY
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Program współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
przyjęty został uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 grudnia 2018 roku to
deklaracja współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi. Stanowi on realizację
ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument określa roczne cele,
przedmiot i formy współpracy oparte na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa,

efektywności,

uczciwej

konkurencji.

Główny

cel

programu

stanowi

kształtowanie współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych
działań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacniania aktywności
społeczności lokalnej.
Podjęcie uchwały poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji społecznych
dotyczących jej treści, które ogłoszone zostały zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale
Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Konsultacji. Żadna z organizacji prowadzących swą działalność na terenie gminy
Pasym nie wniosła uwag dotyczących treści uchwały. W 2019 roku zlecenie zadań publicznych
organizacjom pozarządowym miało przede wszystkim formę wsparcia polegającego
na dofinansowaniu realizacji zadania. Środki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych
organizacjom pozarządowym na 2019 rok przyznawane były w drodze otwartych konkursów
ofert. Wszystkie konkursy ofert ogłoszone zostały zgodnie z obowiązującą ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.). Realizacja zadania oraz przekazanie środków odbywały się na
podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami realizującymi powierzone zadanie.
W roku 2019 powierzono realizację zadań dwóm organizacjom :
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Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez popularyzacje oraz wspieranie rozwoju sportu
wśród mieszkańców Gminy Pasym, organizacje którego w drodze konkursu ofert gmina Pasym
zleciła do wykonania Stowarzyszeniu LKS „BŁĘKITNI” Pasym przekazując na realizację zadania
środki w łącznej wysokości 70 000 ( siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Promocja gminy Pasym w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej
i Kameralnej, realizację zadania w drodze konkursu ofert gmina Pasym zleciła
do wykonania Parafii Ewangelicko – Augsburskiej przekazując na realizację zadania środki
w łącznej wysokości 6 000 ( sześć tysięcy złotych).
Środki przekazane na realizację powyższych zadań zostały prawidłowo wydatkowane
i rozliczone.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma także charakter pozafinansowy.
Współpraca ta obejmuje m.in. konsultowanie projektów, wzajemne informowanie
o kierunkach planowanej działalności, udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez
pracowników urzędu, użyczanie, udostępnianie i wynajmowanie sal na cele statutowe,
przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.

Strategiczne cele gminnego programu
Podstawowe strategie działań przewidziane do realizacji w Programie odpowiadają
zadaniom nałożonym na gminy określonym w ustawach o wychowaniu w trzeźwości oraz
przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności zadania te obejmują:
1. Rozwijanie edukacji wśród młodych i dorosłych mieszkańców Gminy Pasym, mającej na
celu:
- informowanie o problemach i szkodach oraz zachowaniach ryzykownych związanych
z piciem i nadużywaniem alkoholu/narkotyków/innych środków psychoaktywnych,
konsekwencjach takich zachowań, a także metodach leczenia i zapobiegania szkodom
zdrowotnym w tym zakresie, dostępnych formach pomocy dla osób uzależnionych i ich
rodzin,
- promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
2. Promowanie i wdrażanie programów szkoleniowych nastawionych na rozwijanie
kompetencji rodzicielskich i wychowawczych w obszarze problematyki uzależnień.
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3. Wspieranie organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
oraz działań profilaktycznych promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny styl życia.
4. Zwiększenie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin.
5. Wspieranie działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe,
ukierunkowanych

na

zapobieganie

lub

zmniejszanie

szkód

związanych

z alkoholem/narkotykami oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
6. Wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych problemem
alkoholowym/narkomanią.
7. Wspieranie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz innych działań
podejmowanych przez placówki interwencyjno – pomocowe i profilaktyczno - terapeutyczne
na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
8. Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń, w szczególności pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim
i nietrzeźwym.
9. Diagnozowanie problemów alkoholowych i przemocy na terenie gminy.
10. Monitorowanie i ewaluacja działań profilaktycznych i pomocowych skierowanych do
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, osób uzależnionych,
współuzależnionych
i ofiar przemocy w rodzinie.
Zadania i sposoby realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych

od

alkoholu/narkotyków

oraz

członków

ich

rodzin,

w

tym

w szczególności:
1) wspieranie placówek lecznictwa odwykowego. Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej
w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu/narkotyków,
2) finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych,
współuzależnionych, dzieci z rodzin alkoholowych/z problemem uzależnienia od narkotyków
oraz ofiar i sprawców przemocy domowej,
3) dofinansowanie zajęć prowadzonych dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
młodzieży (grupy wsparcia, zajęcia i programy terapeutyczne),
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4) dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań
związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz rodzin z problemem
alkoholu i przemocy domowej.
2.

Udzielanie rodzinom,

w

których występują problemy alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1) dofinansowanie i promowanie programów realizowanych przez placówki interwencyjnopomocowe i profilaktyczno-terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym
i ofiar przemocy domowej,
2) pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
3) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez wspieranie organizacji pomocy
w punktach interwencji kryzysowej,
4) dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla
rodzin
z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz wychowawczej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, skierowanej zwłaszcza do dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1) finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych oraz
szkoleń, programów edukacyjnych

dla nauczycieli i rodziców, sprzedawców napojów

alkoholowych, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, rozważenie
wprowadzenia specyficznych programów profilaktycznych dla dziewcząt z gimnazjów;
2) współudział w realizacji zadań promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież – rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w
świetlicach, klubach, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach oświatowych (w tym
dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach), finansowanie bądź dofinansowanie
konkretnych projektów i działań profilaktycznych,
3) prowadzenie działań poszerzających wiedzę o szkodliwości alkoholu, zachowaniach
ryzykownych związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu, konsekwencjach takich
zachowań, a także metodach leczenia i zapobiegania szkodom zdrowotnym w tym zakresie,
dostępności usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych i innych form pomocy dla rodzin
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z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, wykonanie lub zakup materiałów
edukacyjnych: prasa, broszury, plakaty, książki specjalistyczne, ulotki oraz innych materiałów
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,

prowadzenie kampanii informacyjnych

w lokalnych mediach,
4) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, organizacja konkursów,
festynów,

imprez

kulturalnych,

sportowo-rekreacyjnych,

turystyczno-krajoznawczych

z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia wśród dzieci,
młodzieży, dorosłych mieszkańców miasta oraz innych imprez okolicznościowych
o charakterze profilaktycznym (zakup nagród i upominków),
5) dofinansowanie, koordynowanie, nadzorowanie organizacji

alternatywnych form

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w placówkach oświatowych, w toku
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,
6) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców: kampanie edukacyjne,
współpraca z Komendą Powiatową Policji.
7) diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w mieście
oraz badanie efektywności lokalnych działań podejmowanych w ramach Programu.
4. Współpraca i wspomaganie
służącej

działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

profilaktyce, rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie:
1) dofinansowanie działalności i organizacji placówek wsparcia dziennego, o których mowa
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacji programów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów, punktów psychoedukacyjnych,
konsultacyjnych, prawnych, psychologicznych, programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin,
2) dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego, z realizacją programu
profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych,
3) wspieranie klubów sportowych w zakresie organizacji ogólnodostępnych zajęć sportoworekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
4) wsparcie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
realizujących swoje zadania statutowe związane z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym działalności stowarzyszeń
abstynenckich,
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5) zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu
motywacyjnego i zespołu kontrolnego, współpraca z ekspertami w zakresie doskonalenia
metod rozwiązywania problemów alkoholowych, dodatkowe szkolenia dla członków Komisji,
pokrywanie kosztów sądowych z tytułu wniesionych przez Gminną Komisję spraw o leczenie
odwykowe, kosztów wydawania opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
6) współpraca z KPP w Szczytnie w zakresie organizowania akcji profilaktycznych
skierowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta na tematy kryminogennych
skutków spożywania napojów alkoholowych,
7) współpraca z dzielnicowym w zakresie realizacji zadań Programu,
8) organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Ograniczenie dostępności alkoholu oraz podejmowanie działań w

związku

z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi:
1) Ograniczenie dostępności alkoholu realizuje się poprzez ustalenie :
- limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta
Gminy Pasym.
Wartości liczbowe limitu punktów sprzedaży alkoholu oraz zasady usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala Rada Miejska w Pasymiu w odrębnych
uchwałach.
2) Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez upoważnionych przez
Burmistrza Miasta pracowników UMiG, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszy Policji (dzielnicowy), pod kątem przestrzegania
przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz ustawowych zakazów sprzedaży napojów alkoholowych określonych
w art. 15 ustawy.
3) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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Działania realizowane
- prowadzenie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie (w tym terapeuta i radca prawny),
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty umiejętności wychowawczych,
- grupa wsparcia dla rodziców,
-

zajęcia

psychoedukacyjne

z

elementami

socjoterapii

dla

dzieci

i

rodziców,

- kolonijny wyjazd profilaktyczny z elementami socjoterapii i zajęciami psychoedukacyjnymi,
- dofinansowanie zajęć profilaktycznych z elementami sportu i innych zgodnie z celami
określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2020 roku,
- diagnoza problemu uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w
Gminie Pasym,
- kontrole punktów sprzedaży alkoholu i składanych oświadczeń,
- zespoły motywacyjne,
- zlecanie wydania opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia,
- kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,
- działania profilaktyczne poprzez m. in. rozpowszechnianie plakatów i ulotek.
Wydatki
Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku: 478,00 zł.
Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego
programu

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

w 2019

roku:

106 994,57 zł.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie w gminie Pasym na lata 2016-2019.
Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/160/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
Cel główny:
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Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów wokół niego występujących oraz
tworzenie jednolitego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź
uwikłanych w przemoc.

Cele szczegółowe :
1. Koordynacja działań realizatorów programu w zakresie budowy spójnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc,
a szczególnie zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
3. Edukacja środowiska lokalnego i podnoszenie wrażliwości społeczeństwa w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzeniem Burmistrza powołano Zespół Interdyscyplinarny, celem którego jest m.in.
zapobieganie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie 14 -osobowym odbył 4 posiedzenia.
Grupy robocze powoływane są na bieżąco i wg potrzeb. W roku 2019 obradowały one
średnio raz na trzy tygodnie. Do zespołu wpłynęło 6 nowych Niebieskich Kart.

Program Wspierania Rodziny w gminie Pasym na lata 2019-2020.
Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/253/2019 i jest realizowany
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celami szczegółowymi są:
- poprawa jakości opieki sprawowanej przez rodziców biologicznych w rodzinach
dysfunkcyjnych oraz zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom,
- umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
Podejmowane w ramach programu działania przyczyniają się do budowania zintegrowanego
systemu środowiskowego wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu, przezywających trudności
w prawidłowym funkcjonowaniu i wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
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Program dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska,
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Pasym
10 maja 2019 r. Rada Miejska w Pasymiu podjęła uchwałę nr XXXIX/266/2018
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym
na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.
Do urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu wpłynęło 12 wniosków o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Pasym. W ramach przyznawanych środków budżetowych, do rozdysponowania
przewidziano kwotę 30 000,00 zł.
Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków biorąc pod uwagę w szczególności
stan techniczny dotychczasowego ogrzewania (efektywność źródła ciepła). Przeprowadzono
również wizje lokalne z której sporządzono protokół.
Komisja zakwalifikowała 10 wniosków do podpisania umowy o udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Pasym. Dwa wnioski nie

otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie

środków przewidzianych w budżecie gminy.
Z wykonania zadania rozliczyło się prawidłowo 10 wnioskodawców przekładając wymaganą
dokumentację.
Faktycznie poniesione wydatki na to zadania wyniosły 29 657,50 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pasym w 2019 r.
Program ten został przyjęty przez Radę Miejską w Pasymiu uchwałą nr V/31/2019 z dnia
28 marca 2019 r.
Główne cele programu to:
 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 odławianie bezdomnych zwierząt,
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 obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 usypianie ślepych miotów,
 wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Na realizacje Programu opieki nad zwierzętami przeznaczono 22 076,91 zł.
W 2019 r przekazano do schroniska 1 psów.
Na koniec 2019 r. w schronisku przebywało 6 psów.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjęto uchwałą
Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Aby uzyskać
stypendium uczeń musiał uzyskać średnią ocen, co najmniej 5,6 w szkołach podstawowych,
5,4 w gimnazjum oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. Stypendystą mógł
zostać także uczeń, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,0 oraz ocenę, co najmniej
bardzo dobrą z zachowania a także został laureatem lub finalistą wojewódzkich lub
ogólnopolskich

konkursów

i

olimpiad

przedmiotowych,

lub

sportowych

szczebla

wojewódzkiego lub centralnego. W roku 2019 roku nagrodzonych zostało 37 uczniów: 11
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie, 2 ze Szkoły Podstawowej w Gromie, 21 ze Szkoły
Podstawowej w Pasymiu, 2 z Gimnazjum w Pasymiu oraz 1 ze Szkoły Podstawowej
w Szczytnie. Na realizacje tego programu zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 15 000 zł.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym
na lata 2019 – 2025.
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Pasym opierało się na uchwale
Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2019 – 2025;
Stan ilościowy mieszkaniowego zasobu Gminy Pasym na 31.12.2019 roku wynosi:

13

- ilość lokali komunalnych – 57, szacunkowa wartość 3 613 004,70 zł (stan na dzień
31.12.2019 r. - 65)
- ilość lokali

socjalnych – 9, w tym 1 mieszkanie chronione – bez zmian w stosunku

do 31.12.2018 r.
- ilość budynków gospodarczych – 27; szacunkowa wartość - 56 298,50 zł; stan na dzień
31.12.2018 r. bez zmian;
- ilość garaży – 15, wartość szacunkowa – 12 407,00 zł; stan an dzień 31.12.2018 r. bez zmian.
Rada Miejska w Pasymiu nie podjęła w 2019 roku żadnej uchwały o wyrażeniu zgody
na sprzedaż lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych. Burmistrz Miasta Pasym
zgodnie z Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, samodzielnie w ramach przepisów
i zasad określonych w niniejszej uchwale dokonuje czynności prawnych dotyczących
nieruchomości, w szczególności zbywa i obciąża nieruchomości stanowiące własność gminy.
Sprzedaż na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pasym:
– Zarządzenie Nr 6/2020 r. Burmistrza Miasta Pasym z dnia 03.01.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży 1 lokal komunalny, sprzedano 1 – łącza kwota sprzedaży – 2 850,00 zł
(przy zastosowaniu bonifikaty);


Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 11.02.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży 2 lokale komunalne, sprzedano 2 – kwota sprzedaży – 8 555,00 zł
(przy zastosowaniu bonifikaty);



Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 07.03.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży 1 lokal komunalny - sprzedano 1 – kwota sprzedaży – 3 360,00 zł
(przy zastosowaniu bonifikaty);



Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 16.05.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży: 1 lokal komunalny, sprzedano 1 – kwota sprzedaży – 2 215,00 zł (przy
zastosowaniu bonifikaty) i 1 budynek mieszkalny, sprzedano -1 – kwota 1 720,00 zł
(przy zastosowaniu bonifikaty);



Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 11.07.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży 2 lokale komunalne, sprzedano 1 – kwota sprzedaży – 2 305,00 zł (przy
zastosowaniu bonifikaty);
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Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 16.09.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży 1 lokal komunalny - sprzedano 1 – kwota sprzedaży – 2 185,00 zł (przy
zastosowaniu bonifikaty);



Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 21.11.2019 r. - przeznaczono
do sprzedaży: 3 lokale komunalne, sprzedano 0 i 1 budynek mieszkalny, sprzedano 0.
Sprzedaż w 2020 r .



Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 09.12.2019r. - przeznaczono
do sprzedaży: 1 lokal komunalny, sprzedano 0. Sprzedaż w 2020 r .



Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 30.12.2019r. - przeznaczono
do sprzedaży: 1 lokal komunalny, sprzedano 0. Sprzedaż ma być w 2020 r.

Koszty związane z przygotowaniem sprzedaży – 5 500,00 zł (w tym lokali i budynków, który
nie zostały sprzedane w 2019 r.– 2 570,00 zł),

Nieruchomości Gminy Pasym - stan na dzień 31.12.2019 r.:
- działki gruntu zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 365,2842 ha o wartości
6 699 825,80 zł, ilość – 1424
- oddane w najem - szt. 1, pow. 10 m2 (pomieszczenie dla Policji),
- oddane w dzierżawę – szt. 81, powierzchnia 110 154,81 m2, wartość 646 700,00 zł
Dochody z dzierżawy (+ najem) – netto 58 175,55 zł, brutto 70 681,01 zł
Sprzedaż w 2019 roku:
- plan – pow. 5,0 ha, dochód – 800 000,00 zł
- realizacja – pow. 4,1956 ha, dochód 1 151 465,00 zł
Liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne - 2;
Liczba lokali socjalnych – 9, liczba osób na nie oczekujących – 3.

IV REALIZOWANE STRATEGIE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2020.
Cel główny Strategii rozwiązywania problemów społecznych:
Współdziałanie podmiotów działających w sferze pomocy społecznej, samorządu, partnerów
społecznych oraz aktywnego środowiska lokalnego dla podniesienia jakości życia
mieszkańców gminy Pasym.
Głównym realizatorem zadań opisanych w strategii jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we współpracy z innymi instytucjami gminnymi.
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Działania ukierunkowane są na:
Poprawę funkcjonowania rodzin w gminie Pasym poprzez:
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,
- wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- przeciwdziałanie przemocy,
- promocje rodziny i podnoszenie jej wartości,
Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży w Gminie Pasym poprzez:
- kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,
- wspieranie edukacji,
- tworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań,
- wspieranie w wypełnianiu ról społecznych,
Ograniczenie bezrobocia w gminie oraz zwiększenie zatrudnienia mieszkańców poprzez:
- wspieranie aktywności zawodowej osób niepracujących,
- wspieranie przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej,
- tworzenie warunków ułatwiających możliwość podjęcia zatrudnienia osobom samotnie
wychowującym dzieci
Poprawę, jakości życia osobom starszym poprzez:
- tworzenie systemu wsparcia,
- aktywizację osób starszych
Wzmocnienie kapitału społecznego gminy poprzez:
- tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego,
- aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności I kreowaniu życia społecznego,
- zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej

Strategia Rozwoju Gminy.
Strategia rozwoju gminy Pasym stanowi opracowanie uwzględniające zatwierdzone
kierunki strategii regionu oraz powiatu. Jest to dokument, który opiera się na ustalonych
zasobach we wszystkich dziedzinach i sferach życia społeczno-gospodarczego miasta i
gminy. Strategia stanowi wyjściowy materiał planistyczny do prognozowania kierunków
rozwoju gminy, z uwzględnieniem podziału kompetencyjnego, warunków finansowych oraz
negatywnych

zjawisk

społeczno-politycznych

uniemożliwiających

skonkretyzowanie

terminów i zakresów realizacji niektórych celów strategicznych. Strategia rozwoju umożliwi
podjęcie w określonych przedziałach czasowych uporządkowanych działań zgodnych
16

z ustalonymi celami przy użyciu dostępnych metod i środków niezbędnych do osiągnięcia
założonych celów. Każda strategia ma za zadanie spełnianie potrzeb i oczekiwań lokalnej
społeczności tworzącej konkretny organizm, w naszym przypadku samorządu gminnego
przy uwzględnieniu przyjętych celów kraju, województwa i powiatu. Strategia jest
podstawą gospodarki zasobami, których synteza warunkować będzie właściwe
wykorzystanie posiadanego potencjału gospodarczego, finansowego i ludzkiego w latach
2014-2020. Strategia umożliwia podejmowanie właściwych decyzji w konkretnych
uwarunkowaniach przyjętych celów przy uwzględnieniu czynników zewnętrznych
niezależnych od samorządu gminnego, w tym szczególnie pozyskiwanie środków
finansowych z różnych źródeł. Przyjęta strategia rozwoju pozwala samorządowi gminnemu
na śledzenie, monitorowanie i analizowanie zachodzących procesów społecznych
i gospodarczych, oddziaływanie na zachodzące zjawiska oraz podejmowanie decyzji
korygujących te procesy. Dokument ten stanowi podstawę do tworzenia przyszłych planów
i harmonogramów realizacji zadań, a także płaszczyznę odniesienia niezbędną przy
realizacji programów dofinansowanych pomocowymi środkami finansowymi Unii
Europejskiej w tym środkami przeznaczonymi na realizację zadań w ramach sieci miast
Cittaslow.
Cele strategiczne
Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej i turystyki
Kierunki – zadania

1. Opracowanie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pasym, które określałoby przeznaczenie poszczególnych terenów
na potrzeby wymienione w celach strategicznych.
2. Złożenie do Rady Miejskiej projektu uchwały określającej ulgi podatkowe dla
potencjalnych inwestorów.
3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy na obszary
wyznaczone przez Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pasym.
4. Propagowanie wśród prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rekreacji i
turystyki ukierunkowania na aktywne formy wypoczynku takie jak hippika, wędkarstwo,
zbieranie runa leśnego, turystyka rowerowa, szlaki historyczne itp.
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5. Stworzenie warunków oraz opracowanie i wdrożenie systemu preferencji i ulg dla
rolnictwa ekologicznego, rozwoju ogrodnictwa i warzywnictwa.
6. Szerokie propagowanie informacji dla inwestorów o wolnych terenach inwestycyjnych,
ich uzbrojeniu, ewentualnych ulgach podatkowych itp.
7. Dokończenie zagospodarowania nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej.
8. Stworzenie produktów turystycznych opartych o walory regionalno-kulturowe,
historyczne i zabytkowe.

Rozwój infrastruktury technicznej.
Kierunki – zadania
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasymiu.
2. Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej dla całej gminy.
3. Sukcesywna realizacja budowy sieci kanalizacyjnej dla całej gminy.
4. Sukcesywna modernizacja i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.
5. Współpraca z Powiatem Szczytno i GDDKiA Oddział w Olsztynie w sprawach
modernizacji dróg powiatowych i dróg krajowych.
6. Uzupełnianie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej lub budowa indywidualnych
ujęć wody dla poszczególnych nieruchomości kolonijnych.
7. Realizacja postanowień Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Poprawa sytuacji ekonomicznej ludności rolniczej.
Kierunki – zadania
1. Prowadzenie punktu doradztwa rolniczego i punktu informacyjnego, zajmującego się
zarówno tradycyjnym doradztwem, jak też wdrażaniem rozwiązań dostosowanych do
potrzeb UE oraz obsługującego rolników w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
2. Stworzenie systemu preferencji dla rolników inwestujących w uprawy i hodowle
specjalistyczne oraz w rolnictwo ekologiczne.
3. Pomoc przy pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł (w formie dofinansowania lub
korzystnych kredytów) dla gospodarstw wprowadzających oraz prowadzących działalność
agroturystyczną.
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Promocja gospodarcza gminy
Kierunki – zadania
1. Utworzenie obszaru dla działalności gospodarczej.
2. Stworzenie ulg podatkowych i innych zachęt do inwestowania na terenie gminy.
3. Organizacja promocyjnych imprez gospodarczych kulturalnych, sportowych itp.
4. Bieżąca aktualizacja strony internetowej gminy.
5.

Regularne

opracowywanie

materiałów

promocyjnych

(foldery,

informatory,

przewodniki).

Ochrona bogactwa środowiska przyrodniczego
Kierunki - zadania
1. Skuteczna kontrola nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami stałymi
na terenie gminy.
2. Budowa instalacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
4. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych.
5. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska przy wydawaniu decyzji o warunkach
zabudowy.
6. Wprowadzanie w szkołach podstawowych i gimnazjum programów i konkursów
z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.
7. Organizacja imprez kulturalnych o ekologii.
8. Utworzenie kółek ekologicznych dla dzieci i młodzieży w każdej szkole.

Poprawa życia mieszkańców gminy.
Kierunki – zadania

1. Sukcesywne opracowywanie dokumentacji na sieci uzbrojenia terenu.
2. Realizacja gminnych programów dotyczących przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
3. Promocja posiadanych terenów inwestycyjnych.

Ochrona dóbr dziedzictwa narodowego.
Kierunki – zadania

1. Opracowanie programu opieki nad zabytkami gminy Pasym.
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2. Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację centrum Pasymia, parku z wieżą
wodociągową, cmentarza z kaplicą Rutkowskich oraz nabrzeża jeziora Kalwa z dawnym
budynkiem kina.
3. Pozyskanie środków unijnych na rewitalizację zadań wymienionych w pkt. 2 w ramach
uczestnictwa w międzynarodowej sieci miast Cittaslow.

Kultywacja tradycji regionalnych.
Kierunki – zadania

1. Stworzenie regionalnego ludowego zespołu pieśni i tańca.
2. Utworzenie pracowni rękodzieła ludowego w Miejskim Ośrodku Kultury.
Głównym zamierzeniem strategii rozwoju jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej
jakości życia oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy Pasym, przy
wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych poprzez
realizację zaplanowanych inwestycji zrealizowanych w 2019 roku.

INWESTYCJE GMINNE w 2019 r.
1. Zrealizowano II etap modernizacji budynku remizy OSP w Pasymiu. W budynku wykonano
posadzki, urządzono toalety i zaplecze kuchenne. Wartość wykonanych prac to 31 637,50 zł.
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2. Zakończenie II etapu budowy chodnika w miejscowości Leleszki. Chodnik wybudowano
z kostki brukowej na odcinku od kapliczki w kierunku miejscowości. Wartość zadania wyniosła
69 500,00 zł.

3. Remont dachu i kominów na budynku socjalnym w Grzegrzółkach. Na realizację tego
zadania gmina Pasym przeznaczyła 73 500,00 zł.
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4. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pasym. Lampy
zamontowano
w miejscowościach: Leleszki, Miłuki, Elganowo, Grom, Michałki Narajty oraz w Pasymiu.
Łączna wartość zdania wyniosła 124 311,19 zł.
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5. Wybudowano zjazd z ul. Polnej na ul. Poprzeczną w Pasymiu. Koszt zadania to 23 500,00 zł.

6. Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej w Pasymiu. W ramach zadania wymieniono
stare płyty chodnikowe na kostkę polbrukową. Wartość zadania to 13 222,50 zł.
7. Wyremontowano 18 szt. schodów do kamieniczkach przy ul. Rynek. Łączna wartość
remontu to 15 000,00 zł.

8. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych na terenie gminy
Pasym. Opracowania dotyczą dróg gminnych w Pasymiu, Tylkowie i Gromie oraz
w Narajtach. Łączna wartość zleconych prac to koszt 17 3420,00 zł.
9. Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych z czego
675 961,70 zł stanowi dofinansowane ze środków UE, zaś 104588,30 zł stanowiły środki
finansowe pochodzące z budżetu gminy Pasym.
10. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sal gimnastycznych w przy
szkole podstawowej w Tylkowie i Gromie . Łączna wartość zadania to 76 150,00 zł.
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11. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej
z miejscowości Pasym w kierunku miejscowości Tylkowo. Koszt opracowania dokumentacji
wynosi ok. 150 000,00 zł.
12. Zakup nowego samochodu do przewozu dzieci. Koszt zakupu samochodu został w całości
pokryty z budżetu gminy Pasym i wyniósł 160 000,00 zł.

13. Zakupiono i zamontowano bramę garażową do budynku remizy OSP Grom. Koszt zakupu
to 15 307,15 zł.
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14. Zakup i instalacja monitoringu na boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw przy szkole
podstawowej w Pasymiu.

15. Zakończenie inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni
z przeznaczeniem świetlicę wiejską w Dybowie. Wartość inwestycji 340 000,00 zł.
dofinansowanie ok. 146 000,00 zł. Dofinansowanie uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.

16. Zakończenie inwestycji pod nazwą Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze
powiatowej Tylkowo-Michałki”. Wykonano 13 punktów świetlnych wyposażonych w oprawy
LED. Na realizację inwestycji Gmina Pasym przeznaczyła 46 000,00 zł.
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17. Modernizacja grogi gruntowej prowadzącej do plaży wiejskiej w Leleszkach. Wartość
zadania 15 409,00 zł.

18. Zakup i Instalacja monitoringu w Centrum Aktywizacji Społecznej. Wartość zadania
12 999,99 zł.

SPÓŁKI KOMUNALNE.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka

z o.o.

została

zarejestrowana w dniu 30 listopada 2015r. w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587563. Spółka posiada osobowość
prawną, a czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 Spółka

została

powołana

do

wykonywania

zadań

własnych

Gminy

Pasym

o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20
grudnia 1996r.

o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. , poz. 43 ze zm.) oraz

dodatkowo zadań będących poza sferą użyteczności publicznej.
 Przedmiotem działalności spółki jest m.in.:
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 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wód
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 zbieranie nieczystości stałych,
 wywóz nieczystości płynnych,
 zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 zarządzanie Cmentarzem Komunalnym,
 produkcja energii cieplnej w dwóch kotłowniach,
 utrzymanie zieleni miejskiej i usługi tego typu dla ludności,
 utrzymanie czystości na terenie miasta,
 zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta,
 bieżące remonty i naprawy dróg, ulic i chodników,
 inne prace zlecone Spółce przez Gminę oraz indywidualne osoby.
Produkcja wody odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody: całkowicie
zautomatyzowany proces technologiczny w SUW Pasym oraz obsługa półautomatyczna
w SUW Grom i SUW Tylkowo. Długość sieci wodociągowej będącej w eksploatacji to około
100 km.
Oczyszczalnia ścieków powstała w 1997 roku. Ścieki komunalne z terenu miasta
trafiają do oczyszczalni przez cztery przepompownie kanalizacją sanitarną, a pozostałe ścieki
dowożone są samochodami asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej będącej
w eksploatacji przez Spółkę to około 20 km.
Spółka EKO Pasym została zawiązana na mocy Aktu Notarialnego Repertorium „A”
Nr 2461/2016 z dnia 21.11.2016r powołującego się na uchwałę nr XXIV/164/2016 podjętą
przez Radę Miejską

w Pasymiu z dnia 15 listopada 2016 r., w sprawie utworzenia przez

Gminę Pasym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka EKO Pasym została powołana w celu

zbierania odpadów zmieszanych oraz

segregowanych z terenu Gminy Pasym.
Przeważającym przedmiotem działalności spółki jest zbieranie odpadów innych niż
niebezpieczne o klasyfikacji PKD 38.11.Z.

OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy funkcjonowały 3 podmioty lecznicze. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – Del-Med, NZOZ "CENTRUM", Gabinet Stomatologiczny Artur Pośpiech.
W gminie w 2019 r. funkcjonowały dwie apteki.
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POMOC SPOŁECZNA
W roku 2019 na realizację zadań pomocy społecznej ogółem przeznaczono kwotę
w wysokości 9 180.259 zł.
Ośrodek zatrudnia ogółem 17 pracowników: czterech pracowników socjalnych (w tym
1 starszego specjalistę pracy socjalnej 1 specjalistę pracy socjalnej, 1 starszego pracownika
socjalnego i 1 pracownika socjalnego), opiekunkę domową, główną księgową, inspektora do
obsługi świadczeń rodzinnych, inspektora do obsługi funduszu alimentacyjnego, dodatków
mieszkaniowych i dodatku energetycznego, referenta do obsługi świadczeń wychowawczych,
koordynatora projektów,

asystenta rodziny, pracownika administracyjno-biurowego,

2 sprzątaczki, konserwatora-palacza i kierowcę. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione
były opiekunki domowe (w roku ubiegłym w ramach umowy zlecenie zatrudnionych było
16 osób).
Funkcjonowanie ośrodka pomocy jest finansowane z kilku źródeł a mianowicie : ze środków
własnych samorządu, dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł.
Z zadań zleconych przez administrację rządową pomocy społecznej są m.in.
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

pomoc cudzoziemcom. Tych zadań

w ośrodku pomocy dotąd nie było. Nie wnioskowano o środki z budżetu państwa na te cele.
Zadaniem własnym gminy jest opłacanie składek zdrowotnych uprawnionym do zasiłku
stałego dla osób pełnoletnich o niskim dochodzie, które z tytułu wieku lub
niepełnosprawności nie są zdolne do pracy, wypłata zasiłków okresowych, kierowanie do
Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS, prowadzenie
i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wspieranie rodziny,
opłacanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz realizacja i monitorowanie Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, praca socjalna, a także realizacja zadań
nałożonych na samorząd innymi ustawami.

Realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków


Najwięcej osób otrzymywało wsparcie w formie zasiłku okresowego (w tym z tytułu
bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i inne) - 82 osoby. Zasiłki
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okresowe wypłacane były bez udziału wkładu własnego, tylko w kwocie
gwarantowanej przez państwo wydatkowano na ten cel kwotę 115 648 zł.


przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. W 2019 r. wypłacono zasiłki celowe na
łączną kwotę 54 405 zł. Zasiłki były przeznaczone na na częściowe pokrycie kosztów
zakupu żywności, opału, leków oraz zdarzenie losowe.
W 2019r. w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
objęto 219 uczniów bezpłatnym dożywianiem w szkołach i przedszkolach. Program
realizowany jest we wszystkich placówkach oświatowych gminy, z czego posiłki
przygotowywane są w dwóch z nich: w przedszkolu i na stołówce SP Pasym. Do szkół
podstawowych w Tylkowie i Gromie posiłki są dowożone. Posiłek ma formę jednego
dania gorącego. Ponadto bezpłatnym dożywianiem objęte są dzieci w szkołach
ponadgimnazjalnych. Objęto również 232 osoby pomocą w formie zasiłku celowego.
Łączna kwota programu to 210 844 zł ( z czego dotacja 168 000 zł i wkład własny 42
844zł ).
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi opiekuńcze realizowane są w gminie Pasym przez 16 opiekunek zatrudnionych
na umowę zlecenie i jedną zatrudnioną na stały etat. Pomocą w formie usług
opiekuńczych objęto: 30 środowisk na kwotę 108.259 zł. W 2019r. Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu zakończył uczestnictwo w projekcie
,,Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnychnowe standardy kształcenia i opieki". W ramach projektu 5 opiekunek ukończyło
szkolenie z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną. Kolejny etap projektu polegał
na wprowadzaniu standardów w środowisku u podopiecznych.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu
W 2019r.

MGOPS poniósł koszty w wysokości

283.854 zł za pobyt 14

mieszkańców gminy Pasym w DPS-ach. Nie było przypadku gdzie rodzina mieszkańca
ponosiłaby część kosztów utrzymania. Koszty pobytu w DPS ponosiła gmina
i mieszkańcy, których udział to 70% dochodu własnego.
29

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
W 2019 r. 47 osoby były uprawnione do zasiłku stałego na kwotę

250 658 zł.

Opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby uprawnione do
zasiłku stałego, określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym.
Cztery osoby bezdomne

zostały skierowane do placówek zapewniających

schronienie. Ośrodek pokrył koszty pobytu na łączną kwotę 14 898 zł.
Wsparcie rodzin
W ośrodku pomocy realizujemy też program FEAD tj. dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej. W ramach programu FEAD otrzymaliśmy
w 2019 r. ponad 30 ton żywności. Programem FEAD objętych było ponad 800 osób.
Za dzieci

umieszczone w rodzinie zastępczej samorząd zobowiązany jest

pokrywać koszty. Utrzymanie czwórki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
w roku 2019 wyniosło 12.320 zł. Na terenie gminy Pasym jest 6 rodzin zastępczych.
Asystent rodziny miał pod opieką 13 rodzin, w których żyje 28 dzieci.
Realizujemy zadania wynikające z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W ubiegłym
roku wydano 161 karty.
Praca socjalna
Praca socjalna jest realizowana przez 4 pracowników socjalnych pracujących
w rejonach opiekuńczych.

Co roku we współpracy ze stowarzyszeniem Forum Kobiet Polskich organizowana jest
akcja bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. Pracownicy socjalni
w bezpośrednich rozmowach z kobietami w środowisku motywują je do poddania się
badaniu. Organizowany jest wyjazd grupowy, najczęściej w sobotę, do Centrum Onkologii
w Olsztynie. Zapewniony jest powrót.
Osoby niepełnosprawne w

wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dojazdu

na specjalistyczne badania. Dowożeni są busem będącym w dyspozycji ośrodka.
Pracownicy socjalni w sposób ciągły w trakcie realizacji swoich obowiązków współpracują
z policją . W trudne środowiska udają się w asyście dzielnicowego, jeśli sytuacja tego
wymaga.
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Pracownicy socjalni współpracują z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogiem
szkolnym w sprawach pomocy dzieciom. Kontaktują się na bieżąco z wychowawcami klas,
dyrektorami szkół w sprawach dożywiania.
Współpraca z sądem i kuratorami ma na celu głównie monitorowanie sytuacji rodzin,
w których występują kłopoty opiekuńczo wychowawcze oraz w przypadkach zaniedbań
rodziców w stosunku do dzieci. W roku ubiegłym pracownicy socjalni

skierowali

5 wnioski do sądu rodzinnego w celu objęcia rodziny nadzorem kuratora ze względu na
trudną sytuację dzieci.
W ramach opieki nad osobami niepełnosprawnymi, pracownicy socjalni pomagają
w kompletowaniu dokumentacji i odesłaniu jej do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności celem nabycia uprawnień do zasiłku stałego. Klienci otrzymują
także pomoc w pisaniu odwołań od orzeczeń zespołu. Pracownicy socjalni reprezentują
klientów w sądach, uczestniczą za ich zgodą podczas wizyt lekarskich, inicjują wizyty
lekarza w domu klienta. Częste były wspólne wyjazdy w teren pracowników socjalnych
lekarza i pielęgniarki.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu w 2019r. był inicjatorem i
organizatorem trzech przedsięwzięć o charakterze środowiskowym. Po raz drugi zostały
zorganizowane Gminne Dni Rodziny. Odbyły się w Leleszkach 1 czerwca w formie imprezy
integrującej całą społeczność gminy. Ostatnim przedsięwzięciem w 2019 r. była Wigilia
dla Seniorów zorganizowana w Centrum Aktywizacji Społecznej.

Przemoc w rodzinie
Ośrodek pomocy realizuje Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony

ofiar przemocy w rodzinie w gminie Pasym na lata 2016-2019. Zarządzeniem

Burmistrza powołano w roku 2011 Zespół Interdyscyplinarny, celem którego jest m.in.
zapobieganie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie 14
- osobowym odbył 4 posiedzenia. Grupy robocze powoływane na bieżąco i wg potrzeb w
roku ubiegłym obradowały średnio raz na trzy- cztery tygodnie. Do zespołu wpłynęło
6 nowych Niebieskich Kart.
Od 2018r. do nadal jest zatrudniony psycholog na umowę zlecenie. Przyjmuje dwa razy
w miesiącu po 5 godzin. Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
klientów. Chętnie korzystają ze wsparcia psychologicznego.
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Zadania zlecone
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
W Gminie Pasym nie ma Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, Potrzeby w tym zakresie są dobrze rozeznane. Osoby z niepełnosprawnością
psychiczną z terenu gminy uczęszczają do trzech ŚDS-ów: w Szczytnie, Dźwierzuty
i Marcinkowie (gm. Purda).
-w Szczytnie przebywało w 2019 - 5 osób,
-w Dźwierzutach w 2019 - 9 osób,
-w Marcinkowie w 2019 - 13 osób,
-w zajęciach na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczytnie uczestniczyły 4 osoby.
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
W ośrodku pomocy realizowane są zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oba te zadnia pochłonęły
środki w kwocie 2 219.205zł. Środki te pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa
Art. 110 ust.9 brzmi „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne
sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej”,. Główne założenia

polityki społecznej gminy Pasym i wynikające z niej

potrzeby w zakresie pomocy społecznej określają dwa dokumenty :
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2027 – przyjęta Uchwałą Rady
Miejskiej w Pasymiu Nr XII/96/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej – dokument tworzony co roku i przedkładany Radzie
Miejskiej do 30 kwietnia na podstawie art. 16a ust. Ustawy o pomocy społecznej. Ocena
zasobów jest tworzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Winna być jednym z narzędzi do planowania budżetu samorządu.
Na postawie analizy w/w dokumentów i bieżącej

diagnozy środowiska nasuwają się

następujące wnioski:
- Nadal pogłębia się problem opieki nad osobami starszymi, co roku znacznie wzrasta udział
gminy w opłacie za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługach
opiekuńczych (w związku z czym istnieje konieczność zatrudniania opiekunek również na
umowy zlecenie).
Biorąc pod uwagę tendencje starzejącego się społeczeństwa i problem wzrastającego
ubóstwa należy uznać, że występuje potrzeba kompleksowego podejścia do tego problemu,
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który dotyczy zarówno finansowania domów pomocy społecznej, ale także rozwoju usług
opiekuńczych, propozycji spędzania wolnego czasu dla osób starszych i niepełnosprawnych
na terenie gminy i dotarcie do nich z dobrze opracowaną ofertą usług. Występuje potrzeba
integracji różnych instytucji umożliwiająca rzetelne rozpoznanie deficytów w tym zakresie.
Wskazanym byłoby rozważenie możliwości stworzenia na terenie naszej gminy Klubu
Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy lub placówki wsparcia dziennego.
Ponadto warto byłoby przyjrzeć się możliwości zlecenia usług opiekuńczych np. Spółdzielni
socjalnej. Wówczas takie usługi mogłyby być realizowane w dni wolne od pracy np. soboty ,
niedziele lub święta.
- Ważną potrzebą staje się wsparcie osób bezrobotnych poprzez promocje ekonomii
społecznej, która może być źródłem dochodu, ale też rozwoju osobistego i społecznego,
pozwala na podniesienie wiary w siebie i motywuje do zmiany życia. Rynek pracy w związku
ze spadkiem liczby osób bezrobotnych uległ ogromnym przemianom. Obecnie jest wiele
miejsc pracy, jednakże osoby które od wielu lat pozostają bez zatrudnienia mają ogromny
problem z przetrwaniem na rynku pracy. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
w związku z tym, wymagają wielowymiarowego i wszechstronnego wsparcia wielu
specjalistów, aby zacząć prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Takim wyjściem może
być tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (aktualnie wspieranych przez środki unijne)
jednak bez odpowiedniego wsparcia samorządu, może być to niemożliwe. Zauważyć można
również zjawisko niechęci grupy świadczeniobiorców do podejmowania jakichkolwiek
aktywności w kierunku poprawy własnej sytuacji życiowej. Coraz większym problemem jest
pozyskanie chętnych osób do prac społecznie -użytecznych i robót publicznych. Ruszyła
pierwsza edycja projektu rewitalizacyjnego pn. ,, Utworzenie Klubu Integracji Społecznej”
w Centrum Aktywizacji Społecznej . Obecnie część uczestników projektu po ukończonych
szkoleniach zawodowych rozpoczęło staże zawodowe. Trwa nabór na drugą turę projektu.
Niestety jest bardzo duży problem z rekrutacja chętnych uczestników. Ogranicza nas obszar
objęty rewitalizacją, z którego tylko mogą być wyłonieni potencjalni uczestnicy. Nie mogą
wziąć w tym projekcie inni mieszkańcy gminy z poza obszaru rewitalizowanego.
- Ważnym również problemem z jakim boryka się Ośrodek jest duże obciążenie pracą
pracownika socjalnego, któremu brakuje czasu na pracę socjalną w środowisku klienta czyli
czynność która jest podstawowym zadaniem osoby wykonującej ten zawód. Pracownicy
socjalni są dobrze wykształconą grupą ludzi o wysokich kwalifikacjach wielokierunkowych.
Mimo iż mają wyższe wykształcenie kierunkowe mają obowiązek ustawowy podwyższania
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kwalifikacji i zdobywania stopni specjalizacji w zawodzie. Obecnie dodatkowo
są zaangażowani w realizację dwóch projektów ,, Klub Integracji Społecznej” i ,, Centrum
Wspierania rodziny”
- W roku 2019 rozpoczęła się realizacja projektów Centrum Wspierania Rodziny natomiast
i Klub Integracji Społecznej.
Zrewitalizowane obiekty będą w strukturach organizacyjnych MGOPS co wiąże się z dużo
większym zakresem obowiązków .
- Nowym zadaniem które weszło w 2018r. była obsługa i wypłata świadczeń programu 300+.
Programem zostało objętych 666 osób na kwotę 206. 150 zł. Dodatkowo zmiana przepisów
świadczenia wychowawczego 500+ spowodowała wzrost osób uprawnionych do tego
świadczenia . Wszystkie dzieci z terenu naszej gminy do ukończenia 18 roku życia są objęte
pomocą w ramach tego świadczenia.

W obszarze pomocy społecznej w roku ubiegłym wpłynęło ponad 1000 wniosków o pomoc,
z czego w 25 przypadkach wydana została decyzja odmawiająca pomocy.
W roku 2019 w ośrodku pomocy nie było kontroli zewnętrznych.

OŚWIATA
W gminie Pasym w 2019 r. funkcjonowało przedszkole oraz trzy szkoły podstawowe:
w Pasymiu, w Tylkowie i w Gromie. Szkoła w Gromie jest prowadzona przez osobę fizyczną

Przedszkole w Pasymiu
W roku szkolnym 2018/2019 do czerwca 2019 r. uczęszczało 100 dzieci co tworzyło
4 oddziały przedszkolne. Zatrudnionych było 9 nauczycieli i 7 osób obsługi i administracji. Od
września 2019/2020 r. przyjętych zostało 100 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych.
W obecnym roku szkolnym w przedszkolu prowadzone są zajęcia określone ramowym
planem nauczania ale też wynikające ze specjalnych potrzeb uczniów. tj. logopedia, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne. Ogólne warunki przedszkolne na realizację zadań statutowych
są dobre co potwierdzają wszystkie kontrole z zewnątrz.
Zaplanowane w budżecie remonty i drobne naprawy w budynku i na zewnątrz
są wykonywane na bieżąco. Cała społeczność [przedszkolna angażuje się we wszystkie
możliwe uroczystości i przedsięwzięcia na terenie naszej gminy.
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Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu z klasami
Publicznego Gimnazjum w Pasymiu
We wrześniu 2019 roku w szkole podstawowej naukę rozpoczęło 273 uczniów ogółem,
w tym 136 dziewcząt i 137 chłopców.
W czerwcu 2019 r. Publiczne Gimnazjum w Pasymiu ukończyło 41 uczniów, natomiast mury
Szkoły Podstawowej w Pasymiu opuściło 34 absolwentów.
W szkole odbywa się nauka języka angielskiego dla wszystkich uczniów , dodatkowego języka
niemieckiego uczy się 92 osoby w tym 47 dziewcząt i 45 chłopców.
Do jednej klasy ( oddziału ) w szkole podstawowej uczęszczało w 2019 r. średnio 18,2 osób.
W Szkole Podstawowej w Pasymiu zatrudnionych jest 38 nauczycieli w tym :


kadra kierownicza – dyrektor i wicedyrektor



w niepełnym wymiarze : 3 osoby



uzupełniających etat w innej szkole: 2 osoby

W ciągu roku 2019 r. nie zwalniano żadnego nauczyciela.
Na jednego nauczyciela w szkole przypada średnio 7,18 ucznia.
W roku szkolnym 2018/ 2019 r. – promowani byli wszyscy uczniowie w tym 1 warunkowo
Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole:


zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I – III po – 1 godzina tygodniowo
w każdej klasie



zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach IV – VII po jednej godzinie w każdej
klasie



zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasie VIII – po 2 godziny tygodniowo w każdej
klasie



zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – etat nauczyciela 22 godziny tygodniowo w
klasach I – VIII



zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 6 godzin tygodniowo, 4
grupy w klasach I – VIII



rewalidacja – etat nauczyciela 20 godzin tygodniowo w klasach I – VIII



gimnastyka korekcyjna 2 godziny tygodniowo w klasach I – IV



logopedia – etat nauczyciela 22 godziny tygodniowo w klasach I – VIII

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży


chór – 2 godziny tygodniowo
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SKS – 6 godzin tygodniowo w klasach I – III oraz IV – VIII



Szachy – 2 godziny tygodniowo w klasach I – III



Koło polonistyczne – 1 godzina tygodniowo



Koło językowe – 1 godzina tygodniowo



Koło matematyczne – 1 godzina tygodniowo



Koło biologiczne – 1 godzina tygodniowo



Zajęcia rozwijające w klasach I – III – jedna godzina tygodniowo

Ponadto szkoła nieprzerwalnie od 2017 r. realizuje projekt „ Aktywnie spędzam czas na
sportowo i kształtuję swoja postawę ciała prawidłowo” we współpracy ze Szkolnym
Związkiem sportowym w Olsztynie przy współudziale finansowym Ministerstwa Sportu i
Turystyki


zajęcia sportowe dla młodzików we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Błękitni
Pasym,



Szkoła Dobrych Manier z Centrum Tańca Wasilewski – Felska w Olsztynie ( zajęcia
prowadzone w szkole)



Klub Karate „Kyokushin” – ( zajęcia prowadzone w szkole) sukcesy uczennic : kl. VIII
awans uczennicy na Mistrzostwa Europy karate Kyokushin kadetów U 14 w Pradze –
2019 r., kl. VII – uczennica kilkakrotną mistrzynią Polski młodziczek i juniorów polskiej
federacji karate w kategorii kumie

( walki bezpośrednie ) oraz w kategorii kata ( układy karate )


współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie ofert zajęć rozwijających.



udział uczniów w projekcie „ Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w
Pasymiu” realizowanym przez Stowarzyszenie Jantar przy współudziale Miejskiego
Ośrodka w Pasymiu.



Udział uczniów klas I – III w warsztatach i pokazach „ Kreatywne kodowanie dla
każdego” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pasymiu w ramach
wydarzenia CodeWeek.

Uczniowie biorą udział w akcjach humanitarnych organizowanych przez fundację Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio m.in.


Opatrunek na ratunek „



„Kup Pan szczotkę”



„ Czary mary okulary”
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„Każdy znaczek wspiera misję” (Księża Werbiści Pieniężno)



„Znaki wiary” – zbiórka medalików, krzyżyków i różańców



„ Szacunek względem życia – V przykazanie Dekalogu” - zajęcia dla młodzieży
gimnazjalnej



„Marzycielska poczta” – wysyłanie listów do chorych dzieci w Polsce



klucze dla budzika – fundacja A kogo? Ewy Błaszczak



Caritas Polska Skrzydła – organizowanie pomocy finansowej dla uczniów zdolnych,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.



wizyty młodzieży gimnazjalnej u osób samotnych i starszych



akcja zbierania nakrętek dla potrzebujących . Ostatnio dla Weroniki ze Szczytna byłej
mieszkanki Pasymia



udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „ Prezent pod choinkę” organizowanej
przez Centrum Misji i Ewangelizacji przy współudziale Diakonii Kościoła Ewangelicko
Augsburskiego w RP. Prezenty trafiły do dzieci w Rumunii, Bułgarii , na Białorusi i
Ukrainie .

Realizacja projektów wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pasymiu.


„ Niepodległa – międzypokoleniowe warsztaty patriotyczne”



„ Łączymy pokolenia”

Nasza szkoła współpracuje z Grupą Specjalną Płetwonurków RP , której szefem jest Maciej
Rokus – pełnomocnik wojewody ds. bezpieczeństwa.
W ramach długoletniej współpracy uczniowie klas VII , VIII i III gimnazjum wzięli udział m.in.
w teoretycznych warsztatach szkoleniowych w ramach programu „ Pomoc to moc” w zakresie
bezpiecznego przebywania i uprawiania sportów na zamarzniętych akwenach. ( styczeń 2019
r.) oraz warsztatach praktycznych przeprowadzonych na jeziorze Kalwa w Pasymiu ( czerwiec)
mających na celu wypracowanie nawyków prawidłowego odruchu w sytuacji zagrożenia życia
oraz to w jaki sposób bezpiecznie udzielić pomocy innym
( udział w szkoleniu wzięło 100 uczniów ).


Akcja „ Dzieci dzieciom” – uczniowie z Pasymia wspólnie z rodzicami przygotowały
prezent dla każdego dziecka w szkole w Sużanach w ramach współpracy partnerskiej
ze Szkoła Podstawową w Sużanach na Litwie.



Wizyta delegacji z Sużan wraz z zespołem folkowym „ Sużanianka” – odbiór paczek
bożonarodzeniowych – 2019 r.
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Szkoła kładzie nacisk na wychowanie przez udział uczniów w kulturze wysokiej poprzez
organizację wyjazdów do teatru m. in.:


„Awantura o Basię” - Teatr Rampa w Warszawie ( klasy II , III i IV oraz klasy V i VII)



„Tajemniczy ogród” – Teatr Rampa w Warszawie ( klasy VI i VII)



„Dziadek do orzechów” Opera Bałtycka w Gdyni



„ Dopalacze” w Teatrze Kamienica w Warszawie.

a także spektakli teatralnych w olsztyńskich instytucjach kultury.

Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Grupa Teatralna „ Anima „ w Szczytnie .
Uczniowie biorą udział w warsztatach teatralnych organizowanych przez Grupę w Teatrze
Stodoła ( Świętajno).
„ Zając na kordonie” – udział w warsztatach historycznych poprzedzających sztukę, wyjazd do
Stodoły na spektakl.
Kultura i wychowanie to również wycieczki krajoznawcze i turystyczne:


Wycieczka do Fromborka i Krynicy Morskiej ( kl. I – III)



Świętokrzyski Park Narodowy, Kielce , Bałtów ( kl. IV – VI)



Wycieczka do Giżycka, Kętrzyna i Świętej Lipki ( kl. V – VIII)



Muzeum Piernika – Toruń ( kl. I – III)



Muzeum Warmii i Mazur. Magazyn solny – Olsztyn ( kl. IV, V)



Muzeum Bombki Kętrzyńskiej –Kętrzyn ( klasy I – III)



Muzeum Nowoczesności w Olsztynie ( kl. gim )



Muzeum Powstania Warszawskiego ( kl. VII VIII i gim)

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Pasymiu
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Laureaci – rok szkolny 2019/2020


1 laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii



1 laureat Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki



1 laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki



1 laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego



1 finalista Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

Laureaci - rok szkolny 2018/2019


2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie ( 1 uczeń z klasy VII i uczennica z klasy VIII)
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Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie ( uczeń klasy VIII)



Laureatka Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych organizowanych
przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski ( uczennica klasy VII)

Konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie – rok szkolny 2018/2019


Międzynarodowy Konkurs „ Kangur Matematyczny”

wynik bardzo dobry - uczennica klasy VII
2 wyróżnienia – uczeń klasy IV i uczennica klasy IV
3 wyróżnienia w klasie V


Ogólnopolski Konkurs „ Mój las”- etap centralny

II miejsce w kategorii klas IV – VI ( uczeń klasy VI)
II miejsce w kategorii VII – VIII i gimn. ( uczennica klasy VII)


Ogólnopolski Konkurs „ Mój las”- etap wojewódzki

I miejsce w kategorii klas IV – VI ( uczennica klasy VI)
I miejsce w kategorii klas VII – VIII i gimn. ( uczennica klasy VII)
II miejsce w kategorii klas VII – VIII i gimn. ( uczennica klasy VII)
III miejsce w kategorii klas VII – VIII i gimn. ( uczennica klasy VII)


Ogólnopolski Konkurs „ Mój las”- etap wojewódzki

II miejsce w kategorii klas I – III ( uczeń klasy I)
Wyróżnienie w kategorii klas I – III ( uczeń klasy III)


Mistrzostwa Województwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych

II miejsce w kategorii chłopców ( klasa VII )
VII miejsce w kategorii chłopców ( klasa VII )
VII miejsce w kategorii dziewcząt ( klasa VII )


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny : Jezus Chrystus Naszym Królem”

I miejsce ( uczennica klasy III gimnazjum)


Wyróżnienie w III Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Literackim „ Ścieżki
życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament

Najważniejsze inwestycje, remonty i zakup pomocy dydaktycznych


Oddanie do użytku boisk wielofunkcyjnych



Zakup monitorów w ramach programu” Aktywna Tablica”



Adaptacja pomieszczenia po Miejskiej Bibliotece Publicznej na potrzeby szkoły



Remont klatki schodowej ( drugiej)
39



Remonty szatni i sanitariatów w na hali sportowej



Malowanie łazienek w szkole



Malowanie 8 klas w szkole

Szkoła Podstawowa w Tylkowie
Szkoła Podstawowa w Tylkowie mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich pochodzi
z lat międzywojennych - uczą się w nim dzieci z oddziałów 0-III, drugi został oddany w 1999
roku - uczą się w nim klasy IV-VIII. Ogólne warunki do realizacji zadań statutowych są dobre,
chociaż dalekie od ideału. Szkole brakuje sali gimnastycznej, pracowni specjalistycznych
(chemia, fizyka, biologia) wielu pomieszczeń na zaplecza, magazyny, szatnie.
Według stanu na 1 września 2019 roku, do Szkoły uczęszczało 104 uczniów, w tym 49
dziewcząt i 46 chłopców w tym 14 dzieci do oddziału zerowego działającego przy Szkole,
w tym 9 dziewcząt i 5 chłopców. Średnio w oddziale było 12 dzieci. Najliczniejsza klasa liczyła
18 uczniów, najmniej liczna -4. W klasach II i III część zajęć (wychowanie fizyczne, religia,
edukacja plastyczne, techniczna i muzyczna) prowadzono w formie "łączonej" ze względu na
mała ilość uczniów. Wszystkie dzieci objęte były nauką języka angielskiego, na ten przedmiot
przeznaczono 17 godzin tygodniowo. W poprzednim roku szkolnym wszyscy uczniowie
otrzymali promocje do klas wyższych. W roku szkolnym 2018/2019 szkołę opuściło 17
absolwentów.
Obok zajęć wynikających z ramowego planu nauczania prowadzono zajęcia
terapeutyczne: logopedia, gimnastyka korekcyjna, korekcyjno-kompensacyjne, zespoły
dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacja, na których realizowano zadania związane z pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych tygodniowo.
Funkcjonowała też opieka świetlicowa 17 godzin tygodniowo i biblioteka czynna dla uczniów
i pracowników 5 godzin tygodniowo. Ze względu na uczęszczających do Szkoły uczniów
z dysfunkcjami zatrudniony był też nauczyciel "wspomagający" realizujący tygodniowo 20
godzin.
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Prowadzone były też zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: koło szachowe,
sportowe, taneczne, historyczne, informatyczne, robotyki, matematyki po angielsku oraz
działają: gromada zuchowa i drużyna harcerska. Część tych zajęć prowadzona była społecznie.
W

Szkole

zatrudniono

16

nauczycieli,

w

tym

12

na

pełnych

etatach

i 4 niepełnozatrudnionych, w tym 2 -kontraktowych, 2 -mianowanych, 12 -dyplomowanych.
Kwalifikacje nauczycieli były zgodne z potrzebami, wszystkie zajęcia prowadzili specjaliści.
Ponadto w Szkole pracuje sekretarka, dwie woźne na pełnych etatach i konserwator
zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu.

Szkoła Podstawowa w Gromie
Szkoła Podstawowa w Gromie mieści się w budynku z końca XIX wieku. Warunki do
realizacji zadań statutowych szkoły są dobre chociaż dalekie od ideału. Szkole brakuje przede
wszystkim sali gimnastycznej, pomieszczeń na zaplecze klasopracowni oraz samych
klasopracowni przedmiotowych. W 2019r. do szkoły uczęszczało średnio rocznie 91 uczniów
klasy I-VIII, w tym trzech z orzeczeniami, do oddziału zerowego 19 uczniów, a do punktu
przedszkolnego 22. Najliczniejsza klasa IV liczy 15 uczniów, a do najmniej licznej klasy III
uczęszcza 7 uczniów. W szkole nie ma zajęć łączonych. Wszystkie dzieci w szkole uczą się
języka angielskiego. W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie otrzymali promocje
do następnej klasy. W 2019 r. w szkole prowadzone były zajęcia określone ramowym planem
nauczania, ale też wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych tj. logopedia, gimnastyka
korekcyjna, rewalidacja, wczesne wspomaganie oraz zajęcia wyrównawcze. Na terenie szkoły
funkcjonuje świetlica i biblioteka szkolna. Z zajęć rozwijających zainteresowania dzieci
i młodzieży prowadzone są: zajęcia taneczne, karate, basen, piłka nożna, robotyka. Swoje
kompetencje emocjonalne i społeczne młodzież może podnosić na świetlicy terapeutycznej.
W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli w tym na pełnym etacie 13. Wszyscy nauczyciele
i pracownicy zatrudnieni są na podstawie kodeksu pracy. Zatrudnieni nauczyciele posiadają
pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Szkoła zatrudnia 1 konserwatora-palacza,
1 pracownika obsługi, 1 pracownika administracyjnego, oraz 2 opiekunki dziecięce.
W 2019r. w szkole wykonano następujące remonty: wymiana podtynkowa instalacji
elektrycznej w starej części budynku, założono nowe skrzynki z zabezpieczeniami,
wymieniono instalację w pracowni komputerowej, zakupiono laptopy do pracowni.
Wymalowano korytarze oraz ściany w klasopracowniach po remoncie instalacji elektrycznej.
Wykonano z kostki brukowej wjazd do szkoły. Szkoła uczestniczy w konkursach ogłaszanych
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przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz w imprezach przewidzianych w gminnym
kalendarzu imprez kulturalno-sportowych.

KULTURA
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu
W Gminie

Pasym w roku 2019 r. funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna

w Pasymiu oraz jedna filia biblioteczna w miejscowości Grom 15A. W lutym 2019 roku
nastąpiła zmiana siedziby głównej biblioteki i powrót do centrum miasta. Przeprowadzka
do pomieszczeń Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu znacząco zwiększyła dostępność
biblioteki dla mieszkańców, W nowej lokalizacji biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Biblioteka w Pasymiu pracuje przez 40 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
natomiast filia pracuje przez 35 godzin w tygodniu, od wtorku do soboty.
Siedziba główna po przeprowadzce liczy

180 metrów kwadratowych z 20 miejscami

dla czytelników , natomiast filia dysponuje 40 metrami z 6 miejscami.
Księgozbiór obydwu bibliotek wynosił na dzień 1 stycznia 2019 r. 21.461 woluminów,
zaś na koniec roku 20.201 woluminów.

Stosunkowo duży spadek ilości woluminów

spowodowany jest dużą selekcją książek przy przeprowadzce do nowej siedziby.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła blisko 3,8. W ciągu roku
zakupiono do bibliotek 813 woluminy za łączną kwotę 20.700 zł . Dokonano selekcji starych,
brudnych i zniszczonych książek w ilości 2288 woluminów. Biblioteki oferowały średnio 12
tytułów prasowych , w tym prasę lokalną. Na prenumeratę wydano 3.469 zł.
W ciągu roku z usług bibliotek skorzystało 518 czytelniczek i czytelników, którzy
wypożyczyli łącznie 6.562woluminy. W filii bibliotecznej pracuje 1 osoba w wymiarze 1 etatu.
W siedzibie głównej pracują 3 osoby w wymiarze 2,25 etatu.
W bibliotekach użytkowano łącznie 16 komputerów, z czego 12 komputerów zostało
udostępnionych czytelnikom. Obydwie biblioteki mają zapewniony dostęp do Internetu.
Obydwie

jednostki

oferują

katalog

woluminów

on-line

z

możliwością

zdalnego

(internetowego) składania zamówień.
Poza bieżącą działalnością z zakresu udostępniania księgozbioru Miejska Biblioteka
Publiczna

w Pasymiu, prowadzi w ramach projektu cotygodniowe zajęcia z podstaw

kodowania i budowania robotów Lego Mindstorms. Dzięki zwiększeniu zatrudnienia, od lipca
2019, rozszerzono działalność biblioteki o Dyskusyjny Klub Książki, (1 raz w miesiącu ) oraz
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zajęcia dla przedszkolaków (3,4 razy w miesiącu). Dzięki zwiększonej powierzchni biblioteka
mogła przystąpić do gromadzenia i opracowywania dokumentów życia społecznego.
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina Pasym
wydała 177.887 zł z czego 116.297 zł przeznaczono na płace (wynagrodzenia i pochodne).

Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu
Najważniejszym celem w pracy Miejskiego Ośrodka Kultury było realizowanie działań,
wcześniej zaplanowanych, skierowanych do różnych środowisk, w różnym wieku,
uwzględniających potrzeby zarówno mieszkańców jak i turystów przebywających w sezonie
letnim na terenie Miasta i Gminy Pasym.
Odbyło się wiele wydarzeń plenerowych i kameralnych, łączących różne dziedziny sztuk i
różne aktywności kulturalne i społeczne.
Miejski Ośrodek Kultury w 2019 roku realizował następujące cele statutowe:


upowszechnianie kultury poprzez działania, których celem było bieżące zaspokajanie
potrzeb kulturalnych mieszkańców



prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i
ochronie kultury



pielęgnowanie tradycji regionu i łączenie jej z nowymi trendami



tworzenie środowisk twórczych i kształtowanie odbiorców kultury



współpraca z innymi instytucjami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną,
oświatową i społeczną, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami zarządu miasta i
gminy Pasym koordynującymi pracę MOK.

Wydarzenia roczne:
STYCZEŃ
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 27 Finał
Ferie zimowe Pasym 2019: zajęcia plastyczne; wyjazd do planetarium i do multikina
Przedstawienie teatralne „Rybak” - Teatr SMYK z Białegostoku
Cykliści w Pasymiu – spotkanie pasjonatów
LUTY
Warsztaty dokarmiania ptaków; Zimowa wędrówka z przewodnikiem; Na patyku - ognisko
Bal karnawałowy z klaunem i myszką, foto budką, konkurs kostiumów, gry i konkursy,
Kulturalna Parapetówka
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„Igraszki z diabłem” - Teatr BT z Białegostoku
Koncert gitarowy w wykonaniu Piotra Krępecia
MARZEC
Dzień Kobiet – sentencje o kobiecie, pokaz tańca towarzyskiego, czekoladowe fondue,
warsztaty salsy dla wszystkich
KWIECIEŃ
Spotkanie z Heleną Piotrowską autorką książki biograficznej „Hulajnitka” - prelekcja o życiu i
twórczości Barbary Hulanickiej w ramach regionalnego dziedzictwa kulturowego – wstęp do
projektu „Od nitki do kłębka”
Wyjazd do Galerii Sztuki – Synagoga w Barczewie i Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
– w ramach projektu.
Nieodpłatne warsztaty papieru czerpanego poprowadzone przez Annę Rodziewicz oraz Danutę
Sokołowską z Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – w ramach
współpracy
MAJ
Wystawa dywanów dwuosnowowych Barbary Hulanickiej ze zbiorów Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku - projekcja filmu biograficznego o Barbarze Hulanickiej ze zbiorów
Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie
Koncert kameralny grupy Pro Musica Antiqua – dedykowany kobietom z okazji Dnia Matki
Udział w Dniu Działacza Kultury i Bibliotekarza w Gminie Szczytno w Lipowcu
CZERWIEC
Prezentacja pracy z dziećmi i z młodzieżą w MOK w roku 2018/19 – wystawy: fotograficzna,
plastyczna, rękodzieła, przedstawienie teatralne, koncert zespołu wokalnego
Wianki – eksplozja kolorów z muzyka klubową i dyskoteką; kiermasz różności; strefa dziecka –
plac zabaw, animacje kuglarskie; koncert sceniczny grup muzycznych: Na żywioł, Port, Man Child;
Teatr ognia – Foerschow
LIPIEC
Święto Grodu – Pasym 2019 Rozgrywki piłki plażowej, zawody pływackie open Water
Koncerty. Na dużej scenie wystąpili: Agnieszka Skrycka z młodymi wykonawcami, Zespół Romski,
Michał Szczygieł, Zdążyć Przed Północą, De Mono, Bartosz Abramski, DJ
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Wystawa plenerowa gobelinów i pasiaków mazurskich „Od przędzy do tkaniny” - podsumowanie
projektu i wręczenie Paszportów Tkaczy
Drugi Festiwal Drożdży – Konkurs na pierogi drożdżowe słono/słodko, prelekcja „Właściwości i
zastosowanie drożdży” w wykonaniu przedstawiciela firmy Lallemand Polska
Kiermasz różności; Strefa dziecka
SIERPIEŃ
Warsztaty filmu animowanego - „Historie małych ojczyzn” poprowadzone przez Eugeniusza
Gordziejuka i Szymona Adamskiego ze Studia Miniatur Filmowych w W-wie. Podsumowanie i
projekcja filmu o Pasymiu i o tym jak został zrealizowany
Pasymskie Zaułki Tradycji i Kultury 2019 – dwutygodniowy blok programowy w ramach „Warmia
i Mazury – dom z pamięcią wielu kultur” i w ramach „Pamięci przesiedlonej muzyki na Warmii i
Mazurach.
Plenerowy spektakl „Rarytas” w wykonaniu Wolfganga Niklausa i Kwartetu Wiejskiego
zakończony zabawą przy ludowych przygrywkach;
„Opowieści starego ula” Teatr Stowarzyszenia Anima i Pszczelarskie opowieści z degustacją
miodu w wykonaniu Jacka Pieńkosa
Koncerty wędrownych muzykantów w zaułkach Pasymia. Wystąpili: Kwartet Wiejski, Serhij i
Monika Petryczenko, Zespół instrumentów dętych SAKS - Szczytno
Kreatywne warsztaty muzyczne - budowa instrumentów perkusyjnych z przedmiotów różnych
Koncert sceniczny ETNO FOLK – wystąpili: WOWAKIN trio, Jazgodki, Rodzinna Kapela
Wasilewskich
Koncert JAZZ TRAVELLERS – wystąpili Krzysztof Ścierański, Aron Blum, Cyrille Mechin
Warsztaty taneczne oparte na elementach tradycji ludowych mieszkańców Warmii i Mazur przy
śpiewie i muzyce na żywo w wykonaniu Jacka Hałasa
Pasymski Złoty Kłos – Dożynki Gminne 2019
Korowód dożynkowy; Tradycyjne konkursy na wieniec dożynkowy i na stoisko sołeckie oraz
konkurs sołtysów „Pasymski Złoty Kłos”
Koncerty na dużej scenie – wystąpili: Chór Gloria Parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie,
Kapela Romanka z Węgierskiej Górki, Kapela Świętojańska z Sużan, Miły Pan, Eratox, Hitano,
Bayera, Smash, Dj METYOU
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Kiermasz rękodzieła i rzemiosła; Stoiska gastronomiczne, promocyjne firm, sponsorów,
stowarzyszeń, Koła Łowieckiego Ryś; Strefa dziecka
Dożynki Powiatowe w Dźwierzutach – udział Gminy Pasym w konkursach na wieniec dożynkowy
i na stoisko dożynkowe Gminy Pasym
WRZESIEŃ
Miesiąc urlopowy
PAŹDZIERNIK
Nabór i tworzenie grup zainteresowań; Wprowadzanie regularnych zajęć
Polska Liga Wraków – Wrak Race Pasym 2019 – wspieranie organizacji przedsięwzięcia ,
dokumentacja fotograficzna, reklama w mediach społecznościowych i na stronie MOK-u
LISTOPAD
„Złączyć się z Narodem”– projekcja filmu o potomkach Polaków zesłanych na dalekie stepy
Kazachstanu i dyskusja o Ich bieżących problemach związanych z powrotem do Polski
Święto Niepodległości – program kameralny przygotowany i zaprezentowany przez najmłodszych
z Przedszkola w Pasymiu
GRUDZIEŃ
Grzech lekki, ciężki, czy śmiertelny – relacja Mazurów z Narodowym Socjalizmem - spotkanie z
Jerzym Woźniakiem autorem książki „Fatum”
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Stoiska z rękodziełem, rzemiosłem i świątecznymi przysmakami
Koncert kameralny kolęd– wystąpili: Orkiestra Dęta Panorama-Tylkowo, Żeński Chór z Sużan –
Okręg Wileński, Cyrla, Przyjaciele nie tylko od Święta z Joanną Gawryszewską - wokal
Kiermasz plenerowy z ogniskiem Stowarzyszenia Mazur-Pasym i Morsy-Pasym
Wigilia Gminna
Program kameralny w wykonaniu uczniów Szkoły podstawowej w Gromie i dzieci z Przedszkola w
Pasymiu
„Ocalić naturalne dźwięki” - wspólne śpiewanie kolęd z akompaniamentem na odrestaurowanej
fisharmonii w wykonaniu Księdza Witolda Twardzika
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Koordynacja punktu informacji turystycznej z rękodziełem i rzemiosłem w sezonie letnim
Projekty:
„Od przędzy do tkaniny” - dofinansowany przez Lokalna Grupę Działania „Południowa
Warmia” w ramach operacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie – projekt własny oparty na regionalnym dziedzictwie
kulturowym związanym z życiem i twórczością Barbary Hulanickiej. Od marca do czerwca
odbywały się regularne warsztaty tkackie na krosnach, ramach tkackich, harfie, bartku.
Powstały gobeliny, pasiaki mazurskie, biżuteria tkana i pleciona – projekt własny

„Łączymy pokolenia”- dofinansowany ze środków „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka
Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia.
Projekt składał się z kilku części: „Turniej sportowy”, „Nasze i Wasze hobby”, „Bezpieczeństwo
czasu wolnego”, „Coś na ząb” - przeprowadzonych w różnych terminach z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku i z uczniami Szkoły Podstawowej w Pasymiu – projekt Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Pasymiu – partnerowanie - Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu

„Pasymskie Zaułki Tradycji i Kultury 2019”- dofinansowany ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska2019” - wieloetapowy realizowany
w Pasymiu, w różnych miejscach w sezonie letnim. Przybliżał tradycję i kulturę
zamieszkujących nasz region przed wojną, i powojennych migrantów. W zaułkach Pasymia
rozbrzmiewały więc dźwięki muzyki Mazurów, Rusinów, Żydów, Romów, Polskich Kresów
Wschodnich. Zwracał uwagę na wielokulturowość Warmii i Mazur będącą bogactwem
tradycji i stanowiącą mocny fundament dla budowania tożsamości regionu – projekt
Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA – partnerowanie i współorganizacja
Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu, Miasto i Gmina Pasym.

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury partnerował wielu projektom zewnętrznym: „Historie
małych Ojczyzn - warsztaty historyczne filmowe, „Język angielski dla niezaawansowanych”,
”Ocalić naturalne dźwięki od zapomnienia”, „Tablice na pieśni” - aranżacja wystawy
w kościele ewangelicko-augsburskim w Pasymiu
Stałe formy pracy:


sobotnie poranki artystyczne – raz w miesiącu przeznaczone dla dzieci w wieku 4 -6,
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zajęcia audiowizualne – raz w tygodniu



fotograficzne – raz w tygodniu,



teatralne dziecięce – raz w tygodniu,



rękodzielnicze dla dzieci – raz w tygodniu



plastyczne – trzy razy w tygodniu



tkackie – raz w tygodniu



fitness – dwa razy w tygodniu



próby muzyczne zespołu Na Żywioł



taneczne – raz w tygodniu



Uniwersytet Trzeciego Wieku – regularne spotkania

Przygotowanie lokalu do Sesji Samorządu i Rady Miasta i Gminy Pasym
Udostępnianie pomieszczeń na wydarzenia o charakterze społecznym
Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami

Kadra realizująca zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w 2019 roku:
Stanowisko

Wymiar czasu pracy

Okres zatrudnienia

Dyrektor, instruktor plastyki

pełen etat

Cały rok

Umowa zlecenie

Pół roku

Pełen etat

Cały rok

Instruktor fotografii

Prace interwencyjne

Pół roku

Klaudia Paliwoda

Pełen etat w zastępstwie

Pół roku

Instruktor tańca

Umowa zlecenie

5 miesięcy

Animator rękodzieła

Prace interwencyjne

Pół roku

Mariola Marczuk

Pełen etat

Pół roku

Danuta Choroszewska-Clausen
Animator zajęć wokalnych
Bartosz Abramski
Animator kulturalny ds. teatru
Klaudia Łączyńska

Reklama: Miejski Ośrodek Kultury tworzył oprawę graficzną w postaci plakatów, ulotek i
zaproszeń, moderował własną stronę internetową oraz medium społecznościowe facebook,
współredagował „Informator pasymski”, wykonywał aranżację pomieszczeń i dekoracje
okolicznościowe.
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Pozyskiwanie środków:
Miejski Ośrodek Kultury pozyskiwał darowizny od sponsorów oraz dofinansowania unijne
poprzez projekty kulturowe złożone w różnych konkursach – szczegóły w sprawozdaniu
finansowym.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy Pasym głównym zabezpieczeniem przeciwpożarowym są trzy
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – w Pasymiu, w Gromie, w Jurgach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pasymiu, zrzeszająca około 50 członków, znajduje się
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i jest najlepiej wyposażoną technicznie
jednostką w gminie. Posiada ona bezpośrednie połączenie systemem alarmowania DSP-52
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, dzięki temu zwiększa się
szybkość reagowania i mobilność jednostki. Na wyposażeniu OSP w Pasymiu znajdują się trzy
samochody: nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES Benz Atego 1329
AF z napędem 4x4, samochód IVECO oraz GAZ typ Gazela przeznaczony do ratownictwa
drogowego i innych drobniejszych zdarzeń, wyposażony w nowoczesny sprzęt ratownictwa
drogowego. Ponadto jednostka posiada łódź motorową do ratownictwa wodnego oraz
zestawy do udzielania pierwszej pomocy, w tym sprzęt do zimowego ratownictwa
podlodowego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gromie jest w posiadaniu samochodu marki RENAULT (oraz
motopompy Niagara. Jednostka jest na etapie doposażenia w sprzęt mający zwiększyć jej
mobilność i operatywność. Traktowana jest jako jednostka pomocnicza przy większych
pożarach na terenie gminy. Nie znajduje się w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym.
OSP w Jurgach jest w posiadaniu samochodu marki MERCEDES Benz D-608 oraz motopompy
Polonia M-800. Jest traktowana jako jednostka wyjeżdżająca tylko do zagrożeń lokalnych o
małym stopniu niebezpieczeństwa – pożary traw, zabudowań gospodarczych oraz jako
jednostka zabezpieczająca lub ograniczająca pożar przed przybyciem innych jednostek straży.
Policja
W Pasymiu swoją siedzibę ma dzielnicowy działający w ramach Komendy Powiatowej Policji
w Szczytnie. W 2019 trwały rozmowy i ustalenia z przedstawicielami Policji dotyczące
budowy posterunku Policji w Pasymiu.
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SPORT i REKREACJA
Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pasym odbywa się głównie poprzez
bezpośrednią działalność sekcji piłki nożnej Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” Pasym
oraz szkół. Drużyna seniorów występuje w Wojewódzkiej Klasie Okręgowej. W klubie
prowadzone są zajęcia w trzech grupach młodzieżowych. Łącznie trenuje około 80
zawodników. Sportowa infrastruktura to stadion z pełnowymiarowym boiskiem, bieżnią
do sprintów, skocznią, rzutnią i widownią na ok. 900 osób. Przy Szkole Podstawowej
znajduje się kompleks sportowy składający się z boiska do piłki nożnej o wymiarach
30x60m oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50. Obydwa obiekty są
ogólnodostępne i wyposażone

w sztuczna nawierzchnię. Przy szkole znajduje się także

pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami, z której korzystają uczniowie oraz inne
osoby zainteresowane uprawianiem sportu.
Place zabaw wyposażone w urządzenia fitness oraz boiska sportowe do różnych gier
zespołowych funkcjonują w następujących miejscowościach: Grzegrzółki, Leleszki, Dybowo,
Michałki, Krzywonoga, Narajty, Jurgi, Dźwiersztyny, Elganowo, Otole, Rutka, Grom i
Tylkowo.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pasym
obszar chronionego krajobrazu
 Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego: 7376.0 ha
 Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 4733.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 667.0 ha
użytek ekologiczny
 Obiekt Stawowy Tylkowo: 187.0 ha
rezerwat
 Jezioro Kośno: 169.0 ha
 Sołtysek: 39.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)

Gospodarka odpadami
Stan na 31.12.2019 r.
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 Liczba mieszkańców z deklaracji uiszczających opłatę za odbiór odpadów – 4131.
 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019r:
Zbiórka selektywna
a) nieruchomości zamieszkałe – 15,20 zł /osoby/miesiąc
b) nieruchomości niezamieszkałe :
- pojemnik 120 l – 36 zł/pojemnik/miesiąc
- pojemnik 240 l – 72 zł/pojemnik/miesiąc
- pojemnik 1100 l – 248 zł/pojemnik/miesiąc
c) nieruchomości rekreacyjne – 154 zł rocznie zadomek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
Zbiórka nieselektywna
a) nieruchomości zamieszkałe – 30,40 zł /osoby/miesiąc
b) nieruchomości niezamieszkałe :
- pojemnik 120 l – 72 zł/pojemnik/miesiąc
- pojemnik 240 l – 144 zł/pojemnik/miesiąc
- pojemnik 1100 l – 496 zł/pojemnik/miesiąc
c) nieruchomości rekreacyjne – 308 zł rocznie zadomek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
4. Przychody gminy z tytułu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2019 r.- 1 018 831,85 zł
5. Odsetek odpadów poddanych recyklingowi według metodyki Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
za 2019 r. -50,38%
6. Liczba dzikich wysypisk – 0.
7. Odsetek odpadów zebranych selektywnie za 2019 r.:
- papier i tektura (20 01 01, 15 01 01) – 33,205 Mg
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 131,106 Mg
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 117,838 Mg
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 64,900 Mg
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V UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska w Pasymiu w roku 2019 podjęła 82 uchwały, z czego:

 44 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
 45 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.
Opinie, nieprawidłowości, stwierdzenie nieważności uchwał przez organy nadzoru, sądy
administracyjne:


Rozstrzygnięciem

Nadzorczym

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

6 lutego 2019r. stwierdzono nieważność uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej
w Pasymiu z dnia 23 stycznia 2019r, w sprawie: przyjęcia „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym”.


Rozstrzygnięciem

Nadzorczym

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

21 marca 2019r. stwierdzono nieważność uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej
w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie: uchwalenia Gminnego
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.


Rozstrzygnięciem

Nadzorczym

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

8 maja 2019r. stwierdzono nieważność w części uchwały Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej
w Pasymiu z dnia 8 kwietnia 2019r., w sprawie: Statutu Gminy Pasym.


Rozstrzygnięciem

Nadzorczym

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

11 czerwca 2019r. stwierdzono nieważność w części uchwały Nr VII/45/2019 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 maja 2019r., w sprawie: określenia wykazu kąpielisk
oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pasym w roku 2019.


Rozstrzygnięciem

Nadzorczym

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

28 listopada 2019r. stwierdzono nieważność w części uchwały Nr X/76/2019 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 października 2019r., w sprawie: uchwalenia rocznego
programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w 2020 roku.


Rozstrzygnięciem

Nadzorczym

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

4 grudnia 2019r. stwierdzono nieważność w części uchwały Nr X/75/2019 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 października 2019r., w sprawie: przyjęcia regulaminu
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określającego

wysokość oraz

szczegółowe warunki i zasady przyznawania

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.


Uchwałą

Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Olsztynie

z

dnia

14 lutego 2019r. stwierdzono nieważność uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej
w Pasymiu z dnia 23 stycznia 2019r. W sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjnowypoczynkowe.


Uchwałą

Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Olsztynie

z

dnia

21 marca 2019r. stwierdzono nieważność uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej
w

Pasymiu

z

Nr

XVI/105/2016

dnia

28

Rady

lutego

Miejskiej

2019r.
w

W

Pasymiu

sprawie:
z

dnia

zmiany
12

uchwały

lutego

2016r.,

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

za

rok

od

domku

letniskowego

lub

innej

nieruchomości

wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Uchwałą

Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Olsztynie

z

dnia

29 marca 2019r. stwierdzono nieważność w części załącznika Nr 1 do uchwały Nr
V/32/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r., w sprawie: określenia
zasad
na

udzielania

dofinansowanie

dotacji

celowej

inwestycji

służących

z

budżetu

ochronie

Gminy

powietrza,

Pasym

polegających

na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Pasym.


Wyrokiem

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

w

Olsztynie

z

dnia

26 listopada 2019r. Stwierdzono nieważność uchwały Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej
w Pasymiu z dnia 29 marca 2011r., w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz warunków jego funkcjonowania.

53

