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Szanowni Państwo,

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130) dokonano szeregu zmian w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506). Jedną z nich jest zobowiązanie burmistrza
do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy.
Przedłożony dziś Państwu „Raport” obejmuje podsumowanie działalności w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Raport został opracowany na podstawie danych źródłowych
wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz dostępnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego.
W celu przygotowania niniejszego Raportu zostały zgormadzone szczegółowe dane
o wszystkich aspektach funkcjonowania miasta według danych za 2018 rok, jak i również kilka
lat wstecz, co pozwoli na uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
miasta Malborka. Dzięki temu istnieje możliwość dokonania analizy historycznej, czyli
wszechstronnego porównania poziomu rozwoju miasta na przestrzeni ostatnich kilku lat.
W raporcie nie dokonuje się oceny i brak jest komentarzy. Pokazuje on jednak także
pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości
dalszego rozwoju miasta.
Wyrażam głębokie przekonanie, iż przedkładany raport o stanie gminy miejskiej
Malbork – obejmujący wszystkie najważniejsze dziedziny życia miasta – stanie się dla każdego
Mieszkańca ważnym i cennym zbiorem wiedzy o mieście, jego mieszkańcach, sferach życia,
tempie oraz o kierunkach rozwoju społeczno-gospodarczego a także przestrzennego
i kulturowego.
Do debaty nad Raportem zapraszam nie tylko Radnych, ale także i mieszkańców
naszego miasta.

Burmistrz Miasta Malborka

Marek Charzewski
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1.
1.1.

Informacje ogólne
Ogólna charakterystyka miasta
Miasto Malbork zostało założone w XIII w.

przez Krzyżaków na skraju pagórkowatego Pojezierza
Iławskiego, przechodzącego w równinne Żuławy
Wiślane. Zajmuje ono, wraz z zespołem zamkowym
(pokrzyżackim) wysoki prawy brzeg rzeki Nogat,
będący odgałęzieniem Wisły.
Posadowienie Malborka przez Krzyżaków
w tym miejscu nie było przypadkowe. O tym
zadecydowało wiele ważnych czynników, a przede
wszystkim: dobre ukształtowanie terenu (dogodne do
wybudowania

zamku),

żyzne

tereny,

a

więc

rolnictwo, hodowla, rybołówstwo i bartnictwo, a także bogactwo lasów, dobre szlaki handlowe
(w tym szlak bursztynowy). Niemałe znaczenie miało też dość dobre zaludnienie i istnienie
rzemiosła oraz osad targowych.
Współczesny

obraz

geograficzno-przyrodniczy

Malborka

uległ

znacznym

przeobrażeniom. Malbork nie jest postrzegany już jako miasto rolnicze (pomimo walorów
klimatycznych i glebowych), ale jest miastem korzystającym z dóbr natury i starającym się je
chronić.
Miasto Malbork położone jest w południowo-wschodniej części województwa
pomorskiego i jest jedną z 6 gmin powiatu malborskiego. Zajmuje obszar o wielkości
17,14 km², granicząc z gminą wiejską Malbork, która otacza miasto prawie całkowicie oraz
w niewielkim fragmencie z gminą Stare Pole na wschodzie. Pod względem fizycznogeograficznym Miasto Malbork położone jest w obrębie dwóch jednostek tj. Żuław Wiślanych
i Pojezierza Iławskiego.
Tereny zurbanizowane i zabudowane zajmują powierzchnię 986 ha, co stanowi ponad
57% całości gruntów miasta, użytki rolne zajmują powierzchnię 595 ha, co stanowi ponad
35% terenów miasta. Łąki i pastwiska zajmują łącznie 109 ha, co stanowi 6,0 % miasta. Z kolei
zieleń urządzona zajmuje ok. 119 ha. Największym zwartym obiektem zielonym w mieście jest
Park Miejski o powierzchni 38,9 ha. Pozostałe tereny zajmują grunty pod wodami oraz
nieużytki, stanowiące ponad 7,6% powierzchni miasta.
Przez Malbork przebiegają drogi krajowe nr 22 i 55 oraz droga wojewódzka 515.
Ważnym atutem miasta jest duży węzeł kolejowy. Bezpośrednie połączenia kolejowe

6

z Kaliningradem sprzyjają wymianie handlowej z przedsiębiorcami z obszaru Obwodu
Kaliningradzkiego. Główne kierunki połączeń kolejowych z Malborka to: Warszawa, Gdańsk,
Elbląg, Olsztyn. Miasto ma bezpośrednie połączenie z Krakowem, Szczecinem, Kołobrzegiem,
Rzeszowem, Gdynią, Toruniem, Kielcami, Lublinem, Koszalinem
Stosunkowo blisko jest do portów handlowych w Gdańsku i Gdyni oraz lotniska
gdańskiego w Rębiechowie (60 km). W odległości 3 kilometrów od miasta funkcjonuje lotnisko
wojskowe w Królewie Malborskim, które od 2006 roku może przyjmować samoloty cywilne.
System żeglowny Wisły i Nogatu ma powiązania z Gdańskiem przez śluzę Przegalina
i Martwą Wisłę, Elblągiem przez Kanał Jagielloński (5,83 km), a także Kaliningradem przez
Zalew Wiślany.
Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat w obrębie miasta zrealizowano
liczne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej
Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz na bieżąco realizuje
działania związane z ochroną środowiska. Biorąc pod uwagę miejski charakter obszaru,
Malbork jest głównym ośrodkiem administracyjnym, usługowym i kulturalnym regionu.
Ze względu na posiadane walory historyczne (Zamek Krzyżacki - najpotężniejsza twierdza
średniowiecznej Europy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
inne), Malbork jest również znaną miejscowością turystyczną.
Miasto ma charakter usługowo-przemysłowy, z nastawieniem na usługi turystyczne.
Główne sektory przemysłu to przemysł maszynowy, chemiczny, przetwórstwo rolne (cukrownia
i elewatory zbożowe) oraz budowlany, natomiast w sektorze usług małe zakłady usług
turystycznych, budowlanych, serwisowych, handlowych i inne. Zakłady przemysłowe
zlokalizowane są głównie w centralnej (rejon ulic gen. Wł. Sikorskiego, Kościuszki i Alei
Wojska Polskiego) oraz północnej i wschodniej części miasta (rejon ulic Dalekiej, Toruńskiej,
Bydgoskiej oraz Alei Wojska Polskiego). Ponadto, na obszarze 18,5 ha funkcjonuje Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, która posiada jeszcze do zagospodarowania tereny
o powierzchni ok. 5,3 ha (ul. Daleka i Bydgoska).
Sektor handlu i usług komercyjnych na terenie miasta Malborka charakteryzuje się
dużą koncentracją placówek handlowych na terenie centrum miasta. Większość handlu
detalicznego i usług rzemieślniczych znajduje się w sektorze prywatnym. W Malborku
planowany jest rozwój usług oraz drobnego rzemiosła na nowych terenach przeznaczonych pod
zabudowę usługową położonych w okolicach Alei Wojska Polskiego oraz lokowanych
w Centrum i Śródmieściu.
Na terenie miasta występuje zarówno wielorodzinne jak i jednorodzinne budownictwo
mieszkaniowe. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana jest w większości
w centralnej części miasta, tj. dzielnicach Centrum, Śródmieście, Osiedle Południe,
południowych dzielnicach, tj. Czwartaki, Osiedle Kolorowe i Osiedle Słupecka oraz północnych
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dzielnicach, tj. Piaski I, natomiast budownictwo jednorodzinne w zachodniej dzielnicy miasta,
tj. Kałdowo, południowych dzielnicach, tj. Czwartaki, Moczary, Wielbark i wschodniej
dzielnicy, tj. Rakowiec. Zasoby wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego obejmują
budynki spółdzielni mieszkaniowych (Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa), budynki
wielorodzinne komunalne i wspólnot mieszkaniowych administrowane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. oraz Malborskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a także budynki wspólnot mieszkaniowych
administrowane przez różnych zarządców lub właścicieli prywatnych. W dużym tempie rozwija
się budownictwo mieszkaniowe na nowych terenach przeznaczanych pod zabudowę.
Urzędy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej skoncentrowane są głównie na
obszarze Centrum i Śródmieścia (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, sąd, prokuratura, banki,
Urząd Pocztowy, Komenda Policji, Muzeum Zamkowe, dworce PKS i PKP, obiekty kultury,
sportu i rekreacji i in.).
Miasto Malbork nie posiada własnej bazy surowców energetycznych. Na jego terenie
nie występują udokumentowane złoża ropy naftowej, gazu ziemnego czy innych paliw
kopalnych. Na terenie miasta Malborka zlokalizowany jest sieciowy system ciepłowniczy.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną gminy powiatu malborskiego współpracują przy
rozbudowie

i

modernizacji

systemów

elektroenergetycznych,

infrastrukturę gmin.
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stanowiących

wspólną

Dotychczasowe dokumenty strategiczne, opierające się na danych statystycznych
z końca XX wieku zakładały, że liczba ludności miasta będzie rosła (analizowano dwa
warianty: umiarkowany o przyroście rocznym 300 osób i optymistyczny przy średnim
przyroście rocznym 600 osób) i np. w roku 2017 osiągnie 42.200 osób (45.200 osób).
Założono przy tym, że w granicach administracyjnych miasta możliwa jest do osiągnięcia
wielkość ludności do nawet ok. 55.000 do 60.000.
Prognozy te nie sprawdziły się, ludność miasta według danych na 31.12.2018 r.,
to 37 256 osób (58,3% mieszkańców powiatu malborskiego). Gęstość zaludnienia wynosi
2 257 osób na 1 km², przy czym liczba kobiet zamieszkałych w Malborku przewyższa liczbę
mężczyzn o 2 010. Liczba mieszkańców miasta systematycznie od kilku lat maleje i ma
tendencję spadkową – od 31.12.2014 roku uległa zmniejszeniu o 1 233 osób, czyli o 3,2%.
Saldo migracji jest ujemne (-209), utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat.
Na liczbę ludności miasta wpływa także utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost
naturalny, najniższy w 2017 roku (-90).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że po zmianie przepisów meldunkowych wzrasta
z roku na rok liczba osób zamieszkujących w Malborku na stałe bez stałego zameldowania
na terenie miasta. Osoby te ujawniają się dopiero po zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności,
np. kłopoty zdrowotne, zasiłki wypłacane przez MOPS, problemy lokalowe czy uczestnictwo
w wyborach.

Liczba mieszkańców miasta Malborka w latach 2014-2018 (wg. stanu na 31.12)
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Podobnie jak w innych miastach województwa rośnie udział grupy ludności
w wieku poprodukcyjnym, obecnie już ponad 23% ogółu ludności miasta.
Ruch naturalny ludności Malborka w latach 2014-2018 (wg stanu na 31.12)
500

423
385

430

403

359

400
300

358

338

340

319

324

200
100
-27

-35

0

-85

-84

-90

2015

2016
zgony

2017

-100
2014
urodzenia

2018
przyrost naturalny

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

Liczba mieszkańców miasta wg płci z podziałem na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny w latach 2014-2018 (wg stanu na 31.12)
Wyszczególnienie
2014
Ludność w wieku
Kobiety
3 295
przedprodukcyjnym
Mężczyźni
3 591
(od 0 do 17 r. życia)
Razem
6 886
Udział w %
17,89
Ludność w wieku
Kobiety
11 599
produkcyjnym
Mężczyźni
12 534
(kobiety od 18 do 59 r. życia,
Razem
24 133
mężczyźni od 18 do 64 r. życia) Udział w %
62,7
Ludność w wieku
Kobiety
5 233
poprodukcyjnym
Mężczyźni
2 237
(kobiety od 60 r. życia,
Razem
7 470
mężczyźni od 65 r. życia)
Udział w %
19,41
Razem:
38 489
Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

2015
3 255
3 544
6 799
17,81
11 327
12 259
23 586
61,78
5 422
2 368
7 790
20,41
38 175

2016
3 211
3 507
6 718
17,76
11 044
12 008
23 052
60,91
5 591
2 483
8 074
21,33
37 844

2017
3 238
3 472
6 710
17,85
10 805
11 768
22 573
60,04
5 732
2 582
8 314
22,11
37 597

2018
3 190
3 430
6 620
17,77
10 517
11 467
21 984
59,01
5 926
2 726
8 652
23,22
37 256

Według danych na dzień 31.12.2018 r. pochodzących z ewidencji ludności Urzędu
Miasta Malborka (przy ogólnej liczbie mieszkańców 37 256), sytuacja demograficzna
przedstawia się następująco:
•

grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,76 % ogólnej liczby
mieszkańców,

•

ludność w wieku produkcyjnym stanowi 59,01 % liczby mieszkańców,

•

ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 23,22 % ogólnej liczby ludności.
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Analizując strukturę ekonomicznych grup wieku można zauważyć następujące
tendencje:
•

maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, a także produkcyjnym
co przyczynia się do starzenia się społeczeństwa,

•

systematycznie wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, co potwierdza
krajowe trendy demograficzne.

Powyższe trendy świadczą o starzeniu się społeczeństwa na terenie Malborka.
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1.2.

Charakterystyka pozycji i rozwoju miasta w ostatnich latach na tle grupy

porównawczej
Nazwa wskaźnika

Liczba ludności wg.
faktycznego miejsca
zamieszkania
Gęstość zaludnienia
(osoby/km²)

Współczynnik przyrostu
ludności w stosunku do
poprzedniego roku wg
miejsca zamieszkania (%)
Współczynnik feminizacji
(kobiety/100 mężczyzn)

Współczynnik urodzeń

Współczynnik płodności
(dzietności) kobiet

Współczynnik zgonów

Współczynnik przyrostu
naturalnego

Dochody ogółem
w przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Udział dochodów
bieżących w dochodach
ogółem (w %)
Dochody bieżące
w przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Udział dochodów
majątkowych
w dochodach ogółem
(w %)

Rok

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

Wartość
Średnie wartości dla:
dla
grupy
gmin
gmin w
Malborka porównawczej w powiecie województwie
Podstawowe wiadomości statystyczne
38 950,00
28 400,67
10 709,50
12 284,94
38 931,00
29 201,06
10 718,50
12 338,29
38 848,00
29 399,39
10 668,50
12 404,05
38 723,00
26 561,83
10 651,83
12 484,82
2 269,81
1 494,45
422,19
280,86
2 268,71
1 395,57
422,13
280,96
2 263,87
1 354,45
420,99
281,61
2 256,59
1 351,20
419,80
282,32
-0,18
-0,24
-0,07
0,40
-0,05
-0,29
0,19
0,29
-0,21
-0,30
-0,56
0,30
-0,32
-0,22
0,02
0,46
107,37
109,88
101,27
99,87
107,55
109,13
101,06
99,98
107,63
109,19
101,78
100,08
108,24
108,65
101,65
100,10
9,19
8,94
10,40
11,52
9,36
9,05
10,08
11,00
8,90
9,17
8,97
11,25
9,41
10,02
10,21
12,10
39,02
37,86
42,26
46,57
39,92
38,47
41,00
44,67
38,25
39,43
36,76
45,87
40,61
43,28
41,78
49,64
9,55
9,59
8,98
8,07
10,34
10,06
10,07
8,53
9,98
9,68
9,78
8,53
10,85
10,31
8,77
8,57
-0,36
-0,65
1,42
3,46
-0,98
-1,02
0,00
2,46
-1,08
-0,51
-0,82
2,72
-1,44
-0,28
1,44
3,53
Finanse
2 888,42
2 880,42
3 566,78
3 907,50
2 837,02
3 009,83
3 642,27
3 945,92
3 448,91
3 475,22
4 263,37
4 658,03
3 798,37
3 810,29
4 643,75
5 173,15
90,26
94,25
93,50
92,36
94,44
94,14
91,53
91,38
93,88
95,62
95,91
96,10
93,15
95,64
96,41
94,62
2 606,99
2 714,15
3 338,36
3 562,26
2 679,39
2 832,42
3 324,23
3 573,70
3 237,78
3 322,62
4 091,47
4 446,31
3 538,23
3 644,02
4 480,40
4 861,86
9,74
5,75
9,74
9,79
5,56
5,86
5,56
10,04
6,12
4,38
6,12
7,67
6,85
4,36
6,85
9,06
12

gmin
w Polsce
10 707,98
10 699,90
10 680,13
10 682,22
181,43
181,17
180,60
180,51
-0,06
-0,15
-0,07
-0,12
101,83
101,85
101,88
101,87
9,92
9,60
9,78
10,36
41,41
40,26
41,18
43,91
10,15
10,65
10,51
10,84
-0,23
-1,05
-0,73
-0,49
3 383,32
3 498,27
4 017,50
4 395,30
91,98
91,21
96,38
95,52
3 091,09
3 168,65
3 862,14
4 185,05
8,27
7,71
5,49
5,61

Dochody majątkowe
ogółem w przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Udział dochodów
własnych miasta
w dochodach ogółem
(w %)
Dochody własne miasta
w przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Dochody własne z
podatków, opłat i majątku
w przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Wydatki ogółem do
dochodów ogółem

Wydatki bieżące do
dochodów ogółem

Udział wydatków
bieżących w wydatkach
ogółem (w %)
Wydatki ogółem budżetu
miasta w przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Obciążenie wydatków
bieżących wydatkami na
wynagrodzenia
Obciążenie wydatków
bieżących wydatkami na
oświatę i pomoc społeczną
Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem (w %)
Udział wydatków
majątkowych
inwestycyjnych w
wydatkach majątkowych
ogółem (w %)
Wydatki majątkowe
budżetu miasta w
przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł/osobę)
Wydatki majątkowe
inwestycyjne w stosunku
do wydatków ogółem
(w %)

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

281,43
157,63
211,12
260,14
55,88
42,70
59,20
46,96
1 614,09
1 494,97
2 041,82
1 783,54
711,16
492,34
639,14
688,55
1,01
0,99
0,98
1,00
0,84
0,88
0,89
0,89
83,53
88,99
90,15
88,98
2 909,79
2 759,85
3 385,89
3 795,66
0,35
0,36
0,31
0,29
0,67
0,64
0,72
0,43
16,47
11,01
9,85
11,02
94,11
86,58
94,91
100,00

166,27
177,41
152,61
166,27
59,32
59,09
63,74
49,72
1 711,99
1 780,06
2 214,67
1 894,15
720,37
640,29
640,29
746,77
0,99
0,97
0,97
1,01
0,86
0,85
0,87
0,89
87,54
87,59
89,57
87,68
2 842,70
2 931,76
3 364,05
3 863,06
0,39
0,39
0,34
0,32
0,62
0,61
0,69
0,42
12,46
12,41
10,43
12,32
95,62
94,86
96,87
96,84

250,51
184,00
155,55
210,76
47,81
45,37
54,14
40,36
1 691,04
1 630,41
2 304,87
1 882,29
958,84
846,62
979,52
1 305,64
1,04
0,97
0,98
1,01
0,84
0,83
0,88
0,89
80,73
85,95
89,67
88,29
3 727,77
3 519,38
4 174,22
4 689,93
0,36
0,12
0,30
0,29
0,65
0,20
0,70
0,37
19,27
14,05
10,33
11,71
98,71
30,97
97,46
99,29

468,26
336,45
350,69
425,48
42,99
43,71
52,99
37,18
1 746,49
1 749,57
2 507,24
1 946,94
823,28
731,32
942,92
1 108,95
1,01
0,97
0,96
1,01
0,83
0,82
0,86
0,86
82,00
84,37
89,37
85,60
3 988,27
3 849,31
4 462,31
5 256,22
0,37
0,11
0,30
0,29
0,65
0,20
0,70
0,38
18,00
15,63
10,63
14,40
98,49
31,35
97,84
98,74

294,38
293,33
188,43
225,24
42,55
43,18
52,37
37,25
1 472,80
1 545,26
2 136,22
1 679,63
684,26
633,92
775,01
869,87
1,01
0,98
0,96
1,01
0,83
0,82
0,87
0,87
82,40
84,30
89,97
86,20
3 424,91
3 416,16
3 866,59
4 418,69
0,39
0,14
0,33
0,31
0,64
0,22
0,69
0,40
17,60
15,70
10,03
13,80
98,73
34,32
97,23
98,64

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

479,29
307,84
333,43
418,17
15,50
9,53
9,35
11,02

359,30
368,75
352,99
481,68
11,92
11,82
10,07
11,97

742,11
498,36
443,38
570,35
19,05
3,51
7,95
11,67

804,66
643,20
507,01
810,10
17,65
4,24
10,18
14,21

645,88
580,96
405,47
639,38
17,41
5,10
9,99
13,63
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Wynik budżetu
w przeliczeniu na
1 mieszkańca
Wynik budżetu do
dochodów ogółem

Wskaźnik bieżącego
finansowania wydatków
(stopień finansowania
wydatków bieżących
dochodami bieżącymi (w %)

Zadłużenie ogółem w
przeliczeniu na
1 mieszkańca (zł)
Zadłużenie ogółem do
dochodów ogółem

Wskaźnik potencjału spłat
zadłużenia

Powierzchnia miasta
ogółem (w km²)

Udział powierzchni
gruntów komunalnych
w ogólnej powierzchni
miasta (w %)
Udział powierzchni
gruntów tworzących
gminny zasób
nieruchomości w ogólnej
powierzchni miasta (w %)
Udział powierzchni
gruntów przekazanych
w użytkowanie wieczyste
w ogólnej powierzchni
miasta (w %)
Udział pow. gruntów
przekazanych w użytkowanie
wieczyste osobom fizycznym
w ogólnej powierzchni
miasta (w %)
Udział pow. wskazanych
w Studium uwarunkowań
i kierunków zagosp.
przestrzennego jako tereny,
dla których obowiązkowe jest
stworzenie mpzp
w ogólnej pow. miasta (w %)

Liczba wydanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015

-21,37
41,17
63,01
2,71
-0,01
0,01
0,02
0,00
93,23
92,86
94,28
95,46

37,72
78,06
111,17
-52,76
0,01
0,03
0,03
-0,01
91,53
90,52
90,65
92,81

-160,99
122,89
89,14
-46,18
-0,04
0,03
0,02
-0,01
89,64
91,02
91,36
92,23

979,32
942,68
1 355,95
909,64
883,04
1 239,10
825,22
731,13
1 149,67
866,87
827,16
1 235,70
33,90
32,71
14,86
32,06
29,34
14,62
23,93
21,05
11,63
22,82
21,77
11,99
37,50
38,09
27,63
21,04
103,29
16,49
b.d.
b.d.
b.d.
18,54
36,47
20,25
Zagospodarowanie przestrzenne
17,16
24,73
82,37
17,16
27,33
82,37
17,16
27,94
82,37
17,16
26,59
82,37
44,52
23,43
10,08
44,52
21,18
10,15
44,52
21,18
10,15
44,06
19,45
10,05
29,31
16,99
7,45
29,25
14,37
7,52

-80,77
96,60
195,72
-83,07
-0,01
0,03
0,04
-0,01
89,67
89,70
89,40
91,43

-41,57
82,12
150,96
-23,30
-0,01
0,02
0,04
-0,01
90,38
89,86
89,94
90,65

1 173,42
1 097,41
1 036,56
1 102,96
10,78
9,84
7,79
7,25
35,23
33,72
b.d.
39,96

1 011,37
960,26
893,75
934,33
11,92
11,07
9,08
8,75
663,00
3 683,91
b.d.
306,65

150,02
150,02
150,02
150,02
6,18
5,99
5,99
5,95
5,17
4,97

126,62
126,58
126,55
126,52
4,09
4,25
4,25
4,12
3,40
3,28

2016
2017

29,25
29,84

14,37
13,01

7,52
7,59

4,97
4,94

3,28
3,04

2014

5,65

4,63

1,02

0,71

0,40

2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015

5,71
5,71
38,40
3,32
3,32
3,32
3,26
19,93
19,93

4,31
4,31
15,59
1,33
1,26
1,26
1,16
19,07
19,07

1,02
1,02
9,04
0,59
0,58
0,58
0,57
11,50
10,98

0,71
0,71
5,27
0,24
0,23
0,23
0,22
11,70
21,48

0,39
0,39
3,75
0,13
0,13
0,13
0,12
26,10
40,30

2016

19,93

16,44

10,98

21,48

40,30

2017
2014
2015
2016
2017

19,93
10,00
10,00
10,00
9,00

16,44
8,00
9,00
9,00
11,03

11,50
4,33
7,17
7,17
9,50

11,62
13,61
15,54
15,54
17,54

24,28
7,54
9,88
9,88
9,50
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Liczba wydanych
ostatecznych decyzji
o ustaleniu warunków
zabudowy
Liczba wydanych
ostatecznych decyzji
o ustaleniu warunków dla
zabudowy mieszkaniowej
Udział powierzchni miasta
objęta obowiązującymi
mpzp (w %)

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

33,00
33,82
32,83
56,74
35,00
33,82
40,50
60,88
35,00
32,55
40,50
60,88
42,00
32,55
35,00
76,11
10,00
17,88
19,00
36,90
19,00
17,88
29,80
41,84
19,00
19,00
29,80
41,84
28,00
19,00
24,17
56,12
63,52
59,66
27,03
24,07
58,04
39,61
37,72
17,33
58,04
39,61
37,72
17,33
15,21
8,00
4,26
3,64
Oświata i wychowanie
Udział wydatków z
2014
30,98
35,65
32,14
34,78
budżetu na oświatę i
2015
33,63
36,28
34,39
35,53
wychowanie w wydatkach 2016
29,31
32,69
31,60
31,22
budżetu jst (%)
2017
28,09
30,99
26,93
28,46
Udział subwencji
2014
60,25
54,76
62,16
69,65
oświatowej w wydatkach
2015
60,79
54,51
62,97
70,44
z budżetu na oświatę jst
2016
59,18
56,23
61,27
70,76
(%)
2017
56,21
53,99
61,43
66,73
Udział subwencji
2014
79,62
87,75
75,39
76,07
oświatowej w subwencji
2015
78,63
87,00
74,90
76,58
ogólnej (%)
2016
75,79
87,94
76,31
75,97
2017
73,56
87,50
73,83
75,20
Wydatki na oświatę
2014
901,35
1 099,98
1 195,69
1 318,54
i wychowanie w
2015
940,33
1 063,31
1 205,63
1 339,21
przeliczeniu na 1
2016
992,44
1 098,69
1 328,63
1 374,10
mieszkańca (zł/osobę)
2017
1 066,15
1 193,71
1 249,23
1 492,41
Stopień sfinansowania
2014
60,25
54,76
61,74
61,68
wydatków na oświatę
2015
60,79
54,51
62,24
62,18
subwencją oświatową (%) 2016
59,18
56,23
63,68
62,97
2017
56,21
53,99
60,82
58,98
Wydatki majątkowe na
2014
4,69
34,20
64,96
57,23
oświatę i wychowanie w
2015
7,93
40,15
56,22
41,29
przeliczeniu na 1
2016
3,52
41,49
176,32
44,98
mieszkańca (zł/osobę)
2017
9,41
48,66
10,70
100,78
Średni zasadniczy
2014
10,75
10,72
9,43
9,18
wskaźnik organizacji
2015
9,40
9,42
11,33
11,60
(szkoły podstawowe)*
2016
9,80
10,11
8,63
8,48
2017
8,46
9,43
7,96
7,98
Średni zasadniczy
2014
9,59
8,99
7,45
8,11
wskaźnik organizacji
2015
10,59
10,97
12,23
12,10
(gimnazja)*
2016
9,10
8,84
7,64
7,90
2017
11,99
9,04
7,74
9,59
Źródło: ZMP – System Analiz Samorządowych, [w:]www.systemanaliz.pl/wskaznik-sektor

44,82
59,42
59,42
53,14
27,29
38,17
38,17
36,20
35,20
23,50
23,50
4,60
36,15
37,05
32,73
30,46
63,78
64,31
64,77
61,44
72,15
72,42
71,83
70,49
1 203,88
1 232,12
1 252,14
1 331,81
59,61
60,17
60,70
57,91
52,34
45,06
48,65
77,77
9,16
11,67
8,66
8,14
8,50
11,67
8,26
9,37

*Wskaźnik ten charakteryzuje różne aspekty organizacyjnych warunków kształcenia i wychowania, oraz
służy do porównania kosztów zatrudnienia nauczycieli. Im jest on wyższy, tym większe są koszty
jednostkowe i jednocześnie mniej komfortowe warunki pracy, kształcenia i wychowania. Zbyt niski
zagraża poprawnej realizacji usług oświatowych, a zbyt wysoki stanowi zagrożenie dla finansów JST.
Wyrażany jest jako liczba etatów przeliczeniowych nauczycieli przypadających na 100 uczniów.
Uwaga: Grupę porównawczą stanowią miasta tej samej kategorii podzielone dodatkowo pod względem
liczby mieszkańców i zasobności finansowej. Pełne wyjaśnienie definicji grup porównawczych znajduje
się na stronie SAS (www.systemanaliz.pl/grupy-porownawcze). Prezentowane dane dotyczą miast, które
wprowadziły informacje do bazy SAS.
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2.

Informacje finansowe

2.1.

Stan finansowy miasta
Polityka finansowa Malborka realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową

uchwalaną corocznie przez Radę Miasta, która określa źródła dochodów oraz kierunki
wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący
wydatki majątkowe.
Dochody i wydatki budżetu miasta Malborka w latach 2014-2018
178299013,55
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147210995,44
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131694374,92
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Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

Dynamika dochodów i wydatków miasta Malborka (rok poprzedni = 100)
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Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

16

2018

Zarówno dochody, jak i wydatki miasta Malborka systematycznie wzrastały od
2015 roku. Na koniec 2018 roku w porównaniu do 2014 roku nastąpił wzrost dochodów miasta
do poziomu 145,03%, natomiast wydatków do 157,24%.

Dochody i wydatki na 1 mieszkańca w latach 2014-2018
5000,00

4785,78
3915,5
3479,93

4000,00
2946,16

2848,58

4387,09
3918,29

3000,00

3544,69
2924,52

2890,53

2000,00
1000,00
0,00
2014

2015
dochody

2016

2017

2018
wydatki

Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

Wzrost dochodów obrazuje dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który zmienił się od
2 924 zł w 2014 roku do 4 387 zł w 2018 roku. Znacząco wzrosły także wydatki w przeliczeniu
na 1 mieszkańca Malborka z 2 924,52 w 2014 roku do 4 387,09 w 2018 roku.
Na dochody miasta składają się dochody z następujących grup:
−

dochody własne, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

−

subwencje

−

dotacje celowe
Udział dochodów własnych miasta w jej łącznych dochodach w latach 2014-2018

został przedstawiony w poniższym zestawieniu.
Struktura dochodów budżetu miasta
2014

2015

2016

2017

2018

zł
%
zł
%

112561704,09
55,77
62 777 343,30
21,87

110345941,05
52,77
58 225 986,03
23,87

134145182,09
47,30
63 453 451,60
21,08

147316056,40
46,92
69 117 977,26
21,30

163445572,85
43,41
70 888 232,11
21,31

Różnica
2018/2017
16 129 516,45
-3,55
1770254,85
0,00

zł
%
zł
%
zł

24 614 231,95
23,61
26 579 773,00
20,61
23 204 587,79

58 225 986,03
25,62
28 273 952,00
21,61
23 846 003,02

28 284 126,87
22,47
30 140 804,00
30,23
40 550 926,49

31 381 042,98
21,45
31 597 844,00
31,63
46 600 235,14

34 823 676,36
19,74
32 263 118,00
36,89
60 294 222,74

3 442 633,38
-1,71
665 274,00
5,26
13 693987,60

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody własne,
w tym:
udział w podatkach
stanowiących
dochód państwa
Subwencje
Dotacje celowe
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Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych.
Najwyższy udział w dochodach Malborka mają dochody własne. Od 2016 roku znaczącym
17

składnikiem dochodów gminy są programy rządowe, w tym przede wszystkim program
rządowy „Rodzina 500+”, stąd wzrastający poziom dotacji celowych Kolejną pozycję zajmują
subwencje rządowe.
Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2014-2018
2018
2017
2016
2015
2014
0

20000000

40000000

60000000

80000000

dochody własne

100000000 120000000 140000000 160000000 180000000

subwencje

dotacje celowe
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Na wysokość dochodów własnych miasta znaczący wpływ mają udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatek od nieruchomości. Składają się
na nie także inne dochody uzyskiwane z podatków, sprzedaży nieruchomości i inne.
Struktura dochodów własnych miasta
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, w
tym:
dochody własne,
w tym:
-podatek od
nieruchomości
-podatek od środków
transportu
-wpływy ze
sprzedaży
nieruchomości

zł

112561704,09

110345941,05

134145182,09

147316056,40

163445572,85

Różnica
2018/2017
16 129 516,45

zł
%
zł
%
zł
%

62 777 343,30
24,74
15 532 818,77
1,36
852 505,66
11,84

58 225 986,03
26,52
15 441 234,64
1,33
773 096,46
3,49

63 453 451,60
25,64
16 268 395,64
1,30
825 543,11
7,56

69 117 977,26
24,32
16 811 280,76
1,14
788 277,84
8,67

70 888 232,11
24,19
17 149 264,91
1,07
760 536,73
2,59

1 770 254,85
-0,15
337 984,15
-0,07
-27 741,11
-6,08

-opłata za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
-dochody jednostek
podległych
-udział w podatku
dochodowym od
osób fizycznych i
prawnych
-podatek od
czynności cywilnoprawnych

%
zł

7 434 913,34
8,91

2 030 053,65
9,65

4 796 122,37
9,17

5 990 781,54
8,11

1 835 785,30
8,01

-4 154 996,24
-0,10

5 594 556,32

5 616 971,54

5 815 919,74

5 605 547,52

5 680 503,38

74 955,86

%
zł
%

1,91
1 196 742,12
39,21

1,66
967 564,97
45,24

1,42
898 310,40
44,57

1,34
927 490,50
45,40

1,81
1 286 236,41
49,12

0,47
358 745,91
3,72

zł

24 614 231,95

26 339 082,14

28 284 126,87

31 381 042,98

34 823 676,36

3 442 633,38

%

1,91

1,93

1,65

1,77

2,49

0,72

-opłata parkingowa i
za zajęcie pasa
drogowego

%

1 200 589,48
0,33

1 125 042,62
0,88

1 045 333,42
0,92

1 224 737,55
0,76

1 764 413,68
0,80

539 676,13
0,04

-pozostałe dochody
własne

%
zł

207 304,68
9,64
6 049 732,14

514 437,93
9,15
5 330 567,62

583 061,46
7,67
4 864 848,66

523 495,90
8,38
5 790 224,80

568 446,16
9,79
6 943 444,38

44 950,26
1,42
1 153 219,58

zł

zł

zł

2014

2015

2016

2017

2018
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Struktura dochodów własnych miasta Malborka w latach 2014-2018
pozostałe dochody własne

100%

opłata parkingowa i za zajęcie
pasa drogowego
podatek od czynności cywilnoprawnych

75%

udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych
dochody jednostek podległych

50%

opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
wpływy ze sprzedazy
nieruchomosci

25%

podatek od środków transportu
podatek od nieruchomości

0%
2014

2015

2016

2017

2018
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Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
Rok
1

Dochody
ogółem
2

Udziały
w podatkach
budżetu Państwa
3

Udział
Udział
w dochodach Dotacje i śr. pozabudż. w dochodach
na zadania bieżące
(3:2)
(5:2)
4

5

24 614 231,95
21,87%
2014 112 561 704,09
26 339 082,14
23,87%
2015 110 345 941,05
28 284 126,87
21,08%
2016 134 145 182,09
31 381 042,98
21,30%
2017 147 316 056,40
34 823 676,36
21,31%
2018 163 445 572,85
Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka
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23 204 587,79
23 846 003,02
40 550 926,49
46 600 235,14
60 294 222,74

20,61%
21,61%
30,23%
31,63%
36,89%

Poziom subwencji w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca
Środki na uzupełnienie
dochodów gminy
Razem - subwencje ogólne
z budżetu państwa

2014

2015

2016

2017

2018

21 163 201,00 22 232 987,00 22 842 343,00 23 243 376,00 24 004 189,00
4 474 131,00 5 076 341,00 6 147 151,00 7 387 422,00 7 236 450,00
942 441,00
964 624,00
1 122 150,00
967 046
1 022 479,00
0,00

0,00

29 160,00

0,00

0,00

26 579 773,00 28 273 952,00 30 140 804,00 31 597 844,00 32 263 118,00

Udział subwencji w
23,61
25,62
22,47
dochodach ogółem (w %)
Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka
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21,45

19,74

Struktura dochodów z majątku gminy
Wyszczególnienie
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych

2014

2015

2016

2017

2018

659 493,18

696 565,25

700 958,01

805 683,75

799 845,12

Sprzedaż mienia, wyrobów i
składników majątkowych

7 434 913,34

2 030 053,65

4 796 122,37

5 990 781,54

1 835 785,30

973 233,33

955 866,37

998 048,00

978 267,41

911 333,95

Dochody z majątku gminy

9 643 563,77

3 865 546,89

6 637 126,81

7 872 747,28

3 812 526,42

Udział dochodów z majątku
w dochodach ogółem (w %)

8,57

3,50

4,95

5,34

2,33

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste

112 561 704,09 110 345 941,05 134 145 182,09 147 316 056,40 163 445 572,85

Dochody ogółem

Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

2.2.

Wykonanie budżetu miasta
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowo-wychowawcze,
a od 2016 roku ogromną część wydatków stanowią zadania z zakresu opieki społecznej,
głównie w wyniku realizacji programu rządowego „Rodzina 500+”. Kolejną pozycję kosztową
budżetu miasta tworzy gospodarka komunalna i transport.

Struktura wydatków ogółem budżetu miasta wg działów w latach 2014-2018
Wydatki
ogółem, w tym:
Gospodarka
komunalna
i transport
Gospodarka
mieszkaniowa
Oświata
i wychowanie
Kultura
i sztuka
Opieka
społeczna
Kultura
fizyczna, sport
i rekreacja
Ochrona
zdrowia
Administracja
Bezpieczeństwo

2014

2015

2016

2017

2018

Różnica
2018/2017

zł

113 394 563,75

108 744 539,90

131 694 374,92

147 210 995,44

178 299 013,55

31 088 018,11

zł
%

19 526 334,98
17,22

19 878 755,90
18,28

17 981 242,75
13,65

19 351 205,14
13,15

46 143 651,22
25,88

26 792 446,08
12,73

zł
%
zł
%
zł
%
zł
%
zł
%

2 237 120,43
1,97
36 633 073,14
32,31
10 662 804,66
9,40
27 257 252,04
23,95
3 007 152,04
2,65

2 578 327,54
2,37
38 040 022,86
34,98
3 999 656,80
3,68
27 137 275,29
24,96
3 217 319,65
2,96

3 254 298,90
2,46
40 095 002,27
30,45
3 603 400,54
2,74
46 858 472,74
35,68
5 922 882,84
4,50

2 919 659,13
1,98
42 790 240,64
29,07
6 696 616,08
4,55
52 525 682,11
35,68
8 493 435,46
5,77

6 278 089,86
3,52
46 475 355,55
26,07
4 346 132,53
2,44
55 036 308,21
30,87
5 317 709,23
2,98

3 358 430,73
1,54
3 685 114,91
-3,00
-2 350 483,55
-2,11
2 510 626,10
-4,81
-3 175 726,23
-2,79

zł
%
zł
%
zł
%

945 062,99
0,83
9 333 444,94
8,23
1 098 967,03
0,97

940 423,15
0,86
9 481 703,12
8,72
1 136 648,08
1,05

869 129,11
0,66
10 445 112,92
7,93
1 420 123,51
1,08

935 039,37
0,64
10 941 140,43
7,43
1 265 731,45
0,86

1 029 911,83
0,58
11 083 745,00
6,22
1 150 176,31
0,65

94 872,46
-0,06
142 604,57
-1,22
-115 555,14
-0,21

Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka
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Bezpieczeństwo

100%

Administracja
Ochrona zdrowia

75%

Kultura fizyczna, sport i
rekreacja
Opieka społeczna
50%

Kultura i sztuka
Oświata i wychowanie
25%

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka komunalna i
transport
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Poziom wydatków inwestycyjnych w porównaniu do całkowitych wydatków
budżetowych miasta Malborka w latach 2014-2018 przedstawiał się następująco:
Wydatki budżetu miasta Malborka w latach 2014-2018
190000000

25,00%
21,49%

170000000
20,00%
150000000

15,50%
15,00%

130000000

11,02%

9,53%

178299013,35

9,35%
110000000
90000000

10,00%
113394563,75
131694374,92
5,00%
108744539,90

70000000

147210995,44

50000000

0,00%
2014

2015

2016

wydatki ogółem

2017

2018

w tym: wydatki inwestycyjne
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2.3.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
W latach 2014-2018 największe wydatki inwestycyjne miały miejsce w: gospodarce

komunalnej i transporcie, kulturze fizycznej i sporcie oraz opiece społecznej (w 2016 r.)
oraz kulturze i sztuce (w 2017 r.).
Struktura wydatków inwestycyjnych z budżetu miasta według działów w latach 2014-2018
Wydatki
ogółem, w tym:
Gospodarka
komunalna
i transport
Gospodarka
mieszkaniowa
Oświata
i wychowanie
Kultura
i sztuka
Opieka
społeczna
Kultura
fizyczna, sport
i rekreacja
Ochrona
zdrowia
Administracja
Bezpieczeństwo

2014

2015

2016

2017

2018

zł

17 577 885,24

10 366 335,10

12 308 672,60

16 218 420,95

38 312 627,73

Różnica
2018/2017
22 094 206,78

zł
%

6 399 744,34
36,41

6 510 022,96
62,80

5 251 659,34
42,67

5 200 903,39
32,07

31 250 427,77
81,57

26 049 524,38
49,50

zł
%
zł
%
zł
%
zł
%
zł
%

200 00,00
1,14
182 873,51
1,04
8 090 525,12
46,03
105 325,37
0,60
1 445 429,60
8,22

326 610,87
3,15
308 631,31
2,98
666 023,19
6,42
161 322,11
1,56
1 589 475,83
15,33

300 00,04
2,44
136 852,07
1,11
45 969,15
0,37
1 924 157,96
15,63
4 000 800,09
32,50

505 699,70
3,12
421 326,60
2,60
3 038 140,07
18,73
110 466,19
0,68
6 437 966,06
39,70

3 316 919,11
8,66
202 804,16
0,53
96 377,00
0,25
123 000,14
0,32
3 137 231,21
8,19

2 811 219,41
5,54
-218 522,44
-2,07
-2 941 763,07
-18,48
12 533,95
-0,36
- 3 300 734,85
-31,51

zł
%
zł
%
zł
%

0,00
0,00
88 507,91
0,50
21 529,16
0,12

0,00
0,00
42 541,52
0,41
54 157,16
0,41

0,00
0,00
245 479,22
1,99
274 388,42
2,23

1 434,77
0,01
98 503,14
0,61
98 937,17
0,61

15 699,75
0,04
64 171,77
0,17
0,00
0,00

14 264,98
0,03
-34 331,37
-0,44
-98 937,17
-0,61
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Struktura wydatków inwestycyjnych według działów w latach 2014-2018
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Miasto Malbork na realizację różnorodnych zadań pozyskuje środki finansowe
zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych środków realizowane są inwestycje komunalne
(budowa dróg, remonty budynków), projekty edukacyjne oraz społeczne.
W latach 2014 – 2018 podpisano umowy o dofinansowanie 20 aplikacji: 8 wniosków
to wsparcie z funduszy unijnych i 12 – krajowych. Pozyskane środki przeznaczono na
inwestycje drogowe, termomodernizacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej
i kulturalnej oraz realizację projektów miękkich.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych (wg dat podpisanych umów)
Rok
Środki unijne (w zł)
Środki krajowe (w zł)
2014
3 656 763 zł
2015
1 461 526 zł
2016
19 645 439 zł
2017
22 869 603 zł
2018
100 000 zł
Razem:
42 515 042 zł
5 218 289 zł
Źródło: Wydział Pozyskiwania środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka

Największe projekty to:
1.

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie

Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1
Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
2.

Malbork na „+” - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.

Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody

opadowe realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie
zagrożeń naturalnych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław” – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Malborku

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław” – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Malborku
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Inwestycje realizowane przez miasto Malbork w okresie od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2018 roku
Rok

2014

Nazwa inwestycji
Rozwój przedsiębiorczości „Inkubator” (dawny Szpital Jerozolimski)
Zintegrowana współpraca JST MOF (opracowanie spójnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020, tj. studium komunikacyjne poprawy dostępności miast w ramach MOF,
studium wspólnej polityki energetycznej, studium uruchomienia całorocznego
produktu turystycznego)
Budowa II mostu drogowego (ostatnie płatności dla biura projektowego MOSTY
Katowice)
Modernizacja dróg - wielobranżowy projekt przebudowy układu drogowego
w obrębie Osiedle Grudziądzka i przebicia ul. Mickiewicza do ul. Targowej
Projekt ELMOS – wykonanie pętli indukcyjnych zasilanych bateriami słonecznymi
na ul. Orzeszkowej, Reymonta, Westerplatte i Sucharskiego
Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w M-ku
Oznakowanie drogi wodnej żeglugowej w rejonie Przystani Żeglarskiej
Opłata za energię elektryczną na potrzeby Przystani Żeglarskiej
Opłata za konserwację kontenerowej stacji TRAFO przy ul. Parkowej na potrzeby
imprez plenerowych oraz utrzymanie i konserwację fontanny przy placu
Jagiellończyka
Oplata za monitoring wizyjny Przystani Żeglarskiej.
Wkłady Miasta Malborka do Spółki Pętla Żuławska.
Przebudowa układu pomiarowego elektrycznego widowni plenerowej przy
ul. Parkowej.
Oplata dla ZAIKS za odtwarzanie muzyki na fontannie przy Pl. Jagiellończyka.
Opłata za przyłączenie do elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszo –
rowerowego przy ul. Zakopiańskiej.
Koncepcja wraz z ekspertyzą dot. budowy AQUA PARK
Ubezpieczenie przystani żeglarskiej
Remont i modernizacja pustostanów
Rozbiórki budynków
Place zabaw „Radosna Szkoła” (ul. Kotarbińskiego przy SP 5)
Zadania w zakresie polityki społecznej
- „Gimnazjalna Planeta Umiejętności”
- „Cyfrowo Połączeni”
Infrastruktura techniczna Stare Miasto (budowa drogi dojazdowej oraz drogi
pożarowej do budynku Szkoły Łacińskiej wraz z przebudową sieci wodn-kanaliz.
i oświetlenia terenu, usunięciem kolizji energetycznych i budową stacji
transformatorowej)
Kanalizacja sanitarna MAKOP (grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompownią
ścieków i zagospodarowaniem terenu)
Uzupełnienie brakującej infrastruktury:
- sieć wodociągowa w ul. Księżycowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzejewskiej,
- sieć wodociągowa w ul. Ordonówny.
Rewitalizacja murów obronnych na odc. A, B, C, H, L, M, N i O
Ścieżka pieszo – rowerowa w Parku Północnym na odc. od Przystani Żeglarskiej
wzdłuż Nogatu do dawnego amfiteatru.
Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej
Razem 2014 r.
Modernizacja i rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości w Malborku
- sprzęt komputerowy (Szpital Jerozolimski i Aleja WP),
- szkolenia pracowników inkubatora,
- sztalugi dla inkubatora kultury.
Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy
MOF Malborka
- dokumentacja techniczna (termomodernizacja, ciągi pieszo – rowerowe
studium wykonalności, Strategia Rozwoju MOF itp.)
Budowa II mostu drogowego
- projekt zmian usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
Przebudowa układu drogowego w obrębie ul. Grudziądzkiej i przebicia
ul. Mickiewicza do ul. Targowej
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Wartość
inwestycji
904.828,73

46.420,38
32.029,20

64.421,25
394.233,87
861.444,59
3.570,00
3.023,98
22.428,19

83.435,28

20.000,00
2.862,00
200.000,00
26.410,43
121.186,13
352.774,75
45.294,36
625.987,20

357.715,09

140.314,69

454.655,30
5.773.405,11
10.536.440,53

156.774,88

534.333,52

11.509,11
2.039.875,46

2015

Remont ul. Kochanowskiego w Malborku wraz z wymianą kolektora deszczowego
z przykanalikami
Parking przyszpitalny
Modernizacje dróg – połączenie nawierzchni ul. Kochanowskiego i Struga
Projekt „ELMOS – przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego
środka transportu w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze Południowego
Bałtyku
Utrzymanie fontanny na Pl. Jagiellończyka
Zagospodarowanie Parku Północnego (dokumentacja projektowa na ścieżkę
edukacyjną i dokumentację na odnowę w ramach bioróżnorodności).
Remonty i modernizacja pustostanów, zadanie realizowane w ramach ZGKiM.
Projekt: „Idź w stronę słońca – partnerska wymiana dobrych praktyk
(współfinansowany przez Fundację Polsko - Niemiecką)
Modernizacja Przedszkola nr 10 w Malborku
Środowiskowy Dom Samopomocy
- dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” żłobek miejski „Szarotka” - moduł 1
- moduł 2
- poza projektem (adaptacja i remont pomieszczeń budynku żłobka)
Projekt „Cyfrowo połączeni – e – Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy
Miłoradz” (dostęp do internetu dla 60 gospodarstw domowych oraz serwisowanie
sprzętu komputerowego)
Infrastruktura techniczna Stare Miasto (dokumentacja budowlano – wykonawcza
zagospodarowania i uzbrojenia wybranych obszarów Starego Miasta)
Kanalizacja sanitarna i deszczowa MAKOP (przełączenie istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej do nowej sieci kanalizacyjnej)
Uzupełnienie brakującej infrastruktury (realizacja przez PWiK sieci kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 540,7 mb)
Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork (oświetlenie uliczne) –
opracowanie audytu oświetlenia zewnętrznego
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław w ramach MOF Malbork (Termomodernizacja) – opracowanie
10 audytów energetycznych, 4 programów funkcjonalno–użytkowych, studium
wykonalności
Wspólnymi ścieżkami rozwój potencjału turystycznego miast Malbork i Swietłyj
dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja
2007-2013 (dokumentacja techniczna na zagospodarowanie bulwarów miejskich nad
rzeką Nogat + zorganizowanie konferencji)
- poza projektem (dokumentacja na zagospodarowanie bulwarów
miejskich, ustanowienie granic wód, opłata za przyłącze energetyczne)
Projekt „Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej
w Malborku” dofinansowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – poza projektem
(okres trwałości projektu) – wydatki na bieżące funkcjonowanie obiektu
Projekt „Mury Wschodnie”. Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie
Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji
„Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji” (opracowanie dokumentacji technicznej,
koncepcja ścieżki edukacyjnej, postępowanie środowiskowe i studium wykonalności)
Sala sportowa SP 3 (projekt budowlano – wykonawczy pełnowymiarowej Sali
Gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy SP 3)
Projekt: „Modernizacja OSiR w Malborku – etap IV. Budowa budynku zaplecza na
stadionie miejskim w Malborku” dofinansowany z Funduszu Kultury Fizycznej.
Realizator zadania – OSiR Malbork
- poza projektem + parking
Projekt „Budowa obiektów lekkoatletycznych przy SP 8 w Malborku”
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (realizacja budowy w toku)
Projekt: „Malborski Program Partnerstwa Lokalnego” (MPPL)
Razem 2015 r.
Budowa II mostu drogowego (wykonanie zamiennego projektu oświetlenia i zakup
osadnika wirowego)
Parking przyszpitalny (roboty drogowe i odwodnieniowe)
Projekt „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez
rozbudowę bazy infrastruktury transportu rowerowego stanowiącego dojazd do
węzłów i przystanków integracyjnych” w ramach MOF Malbork – Sztum
(aktualizacja studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie
zadania)
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2.129.764,33
30.895,50
37.772,51
416.131,73
22.870,84
72.629,73
326.610,87
18.971,21
224.151,89
74.862,72
71.729,52
49.474,60
31.161,68
43.767,40

87.950,00
10.082,38
105.652,73
12.300,00

73.185,00

410.289,45

30.076,45
123.065,44

45.933,88

53.041,50
854.599,93
66.000,00
262.300,01
294.944,75
8.722.709,01
95.840,00
228.720,54

960,45

2016

2017

Projekt: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum” (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020) – wydatki na
promocję projektu w prasie, roboty budowlane w Parku Północnym oraz usługę
inspektora nadzoru
Utrzymanie fontanny na placu Narutowicza (bieżąca konserwacja, remonty i opłaty
ZAIKS)
Zagospodarowanie Parku Północnego (wycinka drzew, usługi zakładu
energetycznego, opłaty za wypisy i wyrysy map geodezyjnych)
Projekt: „Przystań kajakowa przy przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku
oraz przystań kajakowa na terenie kąpieliska miejskiego w Malborku” - Kajakiem
przez Pomorze (dokumentacja techniczna)
Projekt: „Rozbudowa przystani żeglarskiej „Park Północny” w Malborku w ramach
Pętli Żuławskiej 2 (dokumentacja techniczna)
Projekt: „Malbork na + aktualizacja programu rewitalizacji” (dofinansowany ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020)
- wynagrodzenie dla koordynatora procesu rewitalizacji oraz konsultacje społeczne
Projekt: „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”
(dofinansowanie z PFRON) – zrealizowanie budowy
Projekt: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”
w ramach MOF Malbork – Sztum (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020) –
wydatki na zajęcia edukacyjne i warsztaty, uczestników projektu.
Projekt „Cyfrowo połączeni – e – Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy
Miłoradz” (dofinansowany w ramach POIG 2007-2013)
-dostęp do internetu (abonament) naprawy sprzętu i opłata domeny dla
60 gospodarstw domowych
Infrastruktura techniczna Stare Miasto (roboty budowlane – chodniki, miejsca
parkingowe wybranych obszarów Starego Miasta)
Uzupełnienie brakującej infrastruktury (wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, dokonano opłaty za przyłącza i roboty elektryczne)
Projekt „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym
i retencyjnym wody opadowe” w ramach MOF Malbork – Sztum
(aktualizacja dokumentacji technicznej)
Kanalizacja sanitarna i deszczowa MAKOP (rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork (oświetlenie
uliczne)” w ramach MOF Malbork – Sztum
- wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożeniu wniosku
o dofinansowanie)
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)
- w ramach termomodernizacji 10 obiektów publicznych wykonano audyty
energetyczne, PFU oraz dokumenty na dofinansowanie zadania
Projekt: „Modernizacja OSiR w Malborku – etap IV. Budowa budynku zaplecza na
stadionie miejskim w Malborku” dofinansowany z Funduszu Kultury Fizycznej.
Realizator zadania – OSiR Malbork (obiekt wybudowano),
- poza projektem (uzyskanie certyfikatów i atestów do pozwolenia na użytkowanie)
Projekt „Budowa obiektów lekkoatletycznych przy SP 8 w Malborku”
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (obiekt wybudowano)
- poza projektem (wydatki na usługi koszenia trawy i tablicę
informacyjną)
Projekt: „Malborski Program Partnerstwa Lokalnego” (MPPL)
Razem 2016 r.
Projekt: „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez
rozbudowę bazy infrastruktury transportu rowerowego stanowiącego dojazd do
węzłów i przystanków integracyjnych” w ramach MOF Malbork – Sztum
(dofinansowanie w ramach RPO WP
2007-2013) – wydatki na usługi inżyniera kontraktu i roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od
ul. Broniewskiego do granicy gminy Malbork (zadanie zrealizowano)
Projekt: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum” (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020)
- poza projektem (utwardzenie nawierzchni w granicach działań projektowych)
Utrzymanie fontanny (bieżąca konserwacja i remonty, opłaty ZAIKS) na Placu
Jagiellończyka oraz funkcjonowanie telebimu na placu oraz opłaty za infomaty
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692.754,99

87.211,43
6.209,80
31.797,00

15.000,00
47.601,00

1.733.202,80

43.781,47

44.246,89

1.680.361,04
89.109,44
73.185,00
95.377,08

20.441,95

42.925,79

2.242.510,03
19.931,37
481.846,74
19.200,36
226.400,00
8.018.615,17

227.317,02

21.015001.512.447,87
19.907,80
73.842,88

2018

Projekt: „Rzuć kotwicę za granicę” (budowa przystani dla houseboatów wraz
z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę techniczną)
- wydatki na nabycie autorskich praw majątkowych do studium wykonalności
inwestycji
Projekt: „Malbork na + aktualizacja programu rewitalizacji” (dofinansowany ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020)
Projekt: „Rewitalizacja” (dokumentacja techniczna)
- poza projektem (wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej do aplikacji
o dofinansowanie na realizację zadania w ramach rewitalizacji Miasta Malborka)
Projekt; „Remont i modernizacja pustostanów”
- poza projektem (remont i modernizacja 13 lokali mieszkalnych miasta)
Projekt: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”
w ramach MOF Malbork – Sztum (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020) –
wydatki na zajęcia edukacyjne i warsztaty, uczestników projektu.
Projekt „Cyfrowo połączeni – e – Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy
Miłoradz” (dofinansowany w ramach POIG 2007-2013)
- wydatki na pokrycie kosztów dostępu do Internetu, naprawę sprzętu i opłatę domeny
dla 60 gospodarstw domowych jako beneficjentów projektu.
Uzupełnienie brakującej infrastruktury (wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, dokonano opłaty za przyłącza i roboty elektryczne)
Projekt: „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym
i retencyjnym wody opadowe” w ramach MOF Malbork – Sztum (aktualizacja
studium wykonalności i dokumentacja aplikacyjna do dofinansowania zadania)
Sieć wodociągowa os. Międzytorze (zadanie zrealizowano)
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork (oświetlenie
uliczne)” w ramach MOF Malbork – Sztum
- wydatki na ogłoszenia prasowe
Rekonstrukcja i montaż latarni miejskiej ul. Piłsudskiego (zadanie zakończono)
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno–edukacyjnymi)
- w ramach termomodernizacji 10 obiektów publicznych wydatkowano
na usługi inżyniera kontraktu i roboty budowlane
- poza projektem
Projekt „Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów
Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji „Zewnętrznego Muzeum
Fortyfikacji” (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020) – zadanie zrealizowano
- poza projektem (wykonanie przyłączy energetycznych, wycinka drzew, dodatkowe
egzemplarze projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych w celu
wznowienia granic działek oraz na dodatkowe elementy scenografii)
Projekt:” Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP-3 w Malborku
(realizacja budowy w toku)
- poza projektem (wzmocnienie fundamentów podłoża bloku dydaktycznego szkoły)
Projekt: „Budowa boiska sportowego na terenie OsiR Malbork”
Realizator zadania inwestycyjnego – OSiR w Malborku (budowa boiska piłki nożnej
jako dopełnienie do już istniejących boisk sportowych) – inwestycję zrealizowano.
- poza projektem
Malborski Program Partnerstwa Lokalnego (MPPL)
Oświetlenie ulic: Osiedle Słupecka II (budżet obywatelski)
Park kieszonkowy „Południe” (budżet obywatelski)
Przestrzeń rekreacyjno – sportowa „Kałdowo”
Razem 2017 r.
Projekt pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez
rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do
węzłów i przystanków integracyjnych” ZPT MOF Malbork –Sztum (dofinansowanie
w ramach RPO WP 2007-2013)
(za usługi inżyniera kontraktu i roboty budowlane. Trwają prace przy budowie
skrzyżowań wzdłuż ul. Słowackiego, których koszt jest ujęty w projekcie).
- poza projektem
Przebudowa ul. Słowackiego w Malborku
Utrzymanie fontanny (naprawa i konserwacja fontanny)
Projekt pn. „Pomorskie szlaki kajakowe - Kajakiem przez Żuławy”
- poza projektem
Projekt pn. Rozbudowa przystani żeglarskiej „Park Północny” w Malborku w ramach
Pętli Żuławskiej 2
- poza projektem (wykonanie studium wykonalności dla inwestycji)

28

13.500,00

148.784,80

56.965,40
426.980,92

47.405,60

43.589,46

62.303,04
1.379,00
115.600,00

501,23
7.354,17
1.284.080,29

384.122,29
2.461.035,24

540.575,93
2.501.296,44
84.328,59
1.564.98300-

8.316,16
177.988,65
188.648,28
175.000,00
273.566,73
12.422.835,79
6.672.499,09

131.568,06
1.308.564,84
57.313,74
30.319,50
7.257,00

9.840,00

Projekt pn. „Modernizacja otoczenia malborskiego zamku - bulwarów nad Nogatem”
(koszt tłumacza rosyjskiego podczas spotkania z delegacją rosyjską - partnerami
w projekcie zagospodarowania bulwarów)
Projekt pn. „Rzuć kotwicę za granicę”
(wydatki na wypis i wyrys z ewidencji gruntów)
Projekt „Malbork na „+” Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w
ramach RPO WP 2014-2020 (realizowane są zadania: adaptacja budynku przy ul.
Sienkiewicza 43 i adaptacja wieży ciśnień)
Projekt: „REWITALIZACJA”
(wydatki na obsługę hostingową systemu GIS na rok 2018/2019 w wysokości
4674,00 oraz wykonanie 3 Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla przyszłych
zadań w ramach rewitalizacji tj. Skwer Reymonta, Pl. 3 Maja i kwartał podwórek
Sikorskiego, Reymonta, Orzeszkowej i Sienkiewicza)
Projekt: „Budynek socjalny”
(wydatki na wykonanie projektu budowlanego. W związku ze zmianą lokalizacji
przeprojektowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę)
Projekt: „Remont i modernizacja pustostanów”
(wykonano remont i modernizację 16 lokali mieszkalnych)
Projekt: „Malbork na + aktualizacja programu rewitalizacji” (dofinansowany ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020)
Projekt: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”
w ramach MOF Malbork – Sztum (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020)
-wydatki zajęcia edukacyjne dla uczestników w wysokości 8.660,00 zł,
realizował MCKiE w planowanej wysokości,
- wydatki na prace społecznie użyteczne w wys. 2.770,20 zł (jako wkład własny)
- wydatki na warsztaty dla uczestników projektu zrealizowano w wysokości
43 394,75 zł
Trwa końcowa weryfikacja i rozliczenie projektu.
Projekt pn. „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy
Miłoradz” (dofinansowany w ramach POIG 2007-2013) wydatki na pokrycie kosztów
dostępu do Internetu (abonament), naprawę sprzętu i opłatę domeny dla
60 gospodarstw domowych jako beneficjentów projektu w okresie trwałości
Projekt pn. „MALUCH" – edycja 2018
(w ramach zadania stworzono dodatkowych 14 miejsc opieki w Żłobku "Szarotka".
W celu zapewnienia funkcjonowania dodatkowych osób, zakupiono wyposażenie
biura, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego. Zakupiono również zabawki i
wyposażenie pokoi. Ponadto doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do żłobka wykonano
remont instalacji elektrycznej)
Uzupełnienie brakującej Infrastruktury
(wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Słupecka II
oraz przebudowę sieci. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Malborku)
Projekt pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym
i retencyjnym wody opadowe” w ramach MOF Malbork – Sztum
- poza projektem (wydatki na radcę prawnego, który reprezentował Zamawiającego
na rozprawach w KIO, kiedy jeden z wykonawców w trakcie postępowania
przetargowego złożył odwołanie. Prace rozpoczęły się w miesiącu lipcu i obecnie
przebiegają zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym wykonano
zbiornik retencyjny wraz z wylotem do Nogatu oraz kolektor dolotowy. Z uwagi na
zmianę MPZG osiedla Słupecka II dokonano przeprojektowania końcowego odcinka
kolektora od ul. Malinowskiego w kierunku ul. Kochanowskiego)
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork (oświetlenie
uliczne)” w ramach MOF Malbork – Sztum
– poza projektem (wydatki na prace związane z montażem oświetlenia ulicznego
oraz wynagrodzenie eksperta ds. oświetlenia. Zadanie zakończono)
Oświetlenie ul. Malinowskiego, Hadyny, Ordonówny (wykonywano dokumentację
budowlaną. W przypadku zabezpieczenia środków, w II półroczu 2019 roku
przedmiotowe oświetlenie zostanie wykonane)
Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjnoedukacyjnymi)”
- poza projektem (wykonano termomodernizację obiektów Szkół Podstawowych
Nr 1, 2, 5, 6, 8 oraz Przedszkoli nr 5 i 8. Wydatki obejmują również usługę Inżyniera
Kontraktu)
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410,17

27,50

2.972.104,84

19.674,00

111.981,00
213.159,27

100.791,27

54.824,95

27.063,09

142.896,64

209.622,10

1.966.703,56
11.594,00

1.195.744,19
9.876,90
7.995,00

13.448.600,26
2.007.017,47

Projekt pn. „Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów
Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji Zewnętrznego Muzeum
Fortyfikacji" (dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020)
- poza projektem (realizacja projektu została zakończona. Wydatki poza projektem
poniesiono na usługę tłumaczenia tekstu w infomatach na języki obce, wykonanie
mapy i dodatkowej dokumentacji projektowej)
Projekt pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 3 w Malborku”
- poza projektem (dokończono wykończeniowe prace budowlane w bloku
dydaktycznym. Wykonując zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wykonano również prace związane z dokończeniem elewacji.
Wykonano również zasilenie w ciepło sali gimnastycznej)
Plac zabaw
(wykonanie dokumentacji technicznej oraz mapy do celów projektowych dla dwóch
placów zabaw, na realizację których złożono wniosek o dofinansowanie do
Ministerstwa Sportu i Turystyki)
Projekt Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dofinansowane z Ministerstwa Sportu
i Turystyki (wykonano dwa place zabaw wraz z siłownią na terenie miasta, tj. przy
ul. Sportowej i Parkowej oraz przy ul. Krzywoustego i Sobieskiego)
Malborski Program Partnerstwa Lokalnego (MPPL)
(zrealizowano 11 zadań w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego)
Inwestycje w ramach Funduszu Obywatelskiego
- oświetlenie ul. B. Krzywoustego i Pl. K. Wielkiego
- projekt pn. „Park kieszonkowy –Południe” II etap
- projekt pn. „Street Workout Osiedle Południe – wykonanie
nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń
Zadania zrealizowano.
Razem 2018 r.

560.220,99

76 .377,-

2.218.048,69
99.628,71

24.200,00

221.757,32

171.000,00
126.830,99
110.397,77
24.200,00

34.349.927,91

Źródło: Wydział Inżynierii Miasta Urzędu Miasta Malborka

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław” – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
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2.4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Na realizację części inwestycji miasto zaciąga zobowiązania. W latach 2014 – 2018

następowało systematyczne zmniejszanie stopnia zadłużenia – z 5,09% w 2014 roku
do 4,19% w 2018 roku.
Zaciągnięte kredyty i ich spłata
Kredyty zaciągnięte
Spłata kredytów
Kwota długu
przez miasto
2014
Kredyty
4 326 995,00
38 164 031,00
2015
Kredyty
4 783 505,00
35 380 526,00
2016
Kredyty
5 283 505,00
32 097 021,00
2017
Kredyty
5 476 355,00
33 620 666,00
2018
Kredyty
5 819 315,00
47 793 851,00
Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka
Rok

Budowa i utwardzenie drogi ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza

Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej
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Wskaźnik
zadłużenia
5,09%
5,33%
4,66%
4,32%
4,19%

2.5.

Realizacja budżetu partycypacyjnego

2.5.1. Budżet Obywatelski (BO)
Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu miasta
Malborka, o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta poprzez
głosowanie. Po raz pierwszy tę formę konsultacji społecznych w mieście wprowadzono
w 2016 roku Uchwałą Nr IX/77/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Malborka Konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka. Szczegóły kolejnych edycji regulowane były
zarządzeniami Burmistrza Miasta Malborka:
Nazwa aktu
Budżet obywatelski na 2016 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2016 rok
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2015 dotyczącego
przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta
Malborka na 2016 rok.
Budżet obywatelski na 2017 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2017 rok
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 633/2016 Burmistrza Miasta
Malborka z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2017 rok.
Budżet obywatelski na 2018 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu
Obywatelskiego Miasta Malborka na 2018 rok
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017 Burmistrza Miasta
Malborka z dnia 15 lutego 2017 roku dotyczącego przeprowadzenia konsultacji
społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2018 rok
Zarządzenie w sprawie zmiany Zrządzenia nr 33/2017 ws przeprowadzenia
konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2018 rok
Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na zadania do
Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2018 rok
Budżet obywatelski na 2019 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu
Obywatelskiego Miasta Malborka na 2019 rok
Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na zadania do
Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2019 rok
Źródło: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Malborka

Numer
aktu

Data aktu

143/2015

24.09.2015r.

11/2016

14.01.2016r.

163/2016

12.08.2016r.

171/2016

30.08.2016r.

33/2017

15.02.2017r.

40/2017

22.02.2017r.

138/2017

10.08.2017r.

147/2017

29.08.2017r.

33/2018

19.02.2018r.

129/2018

31.08.2018r.

W następnych latach proces Budżetu Obywatelskiego był corocznie powtarzany.
Pula środków finansowych przeznaczonych na ten cel wynosi corocznie 500 000 zł. Na wnioski
zgłaszane przez mieszkańców, od trzeciej edycji programu projekty podzielone są
na 2 kategorie: duże i małe.
Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy miasta. Pomysły poddawane są
weryfikacji formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami określonymi w karcie oceny
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projektu. Projekty ocenione pozytywnie przechodzą do etapu głosowania. W następnym roku
miasto Malbork realizuje projekty, które cieszą się największym poparciem mieszkańców
i które mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.
Liczba projektów (zadań) budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) miasta Malborka
w latach 2016-2018
L.p.

1

2

3

4

5

6

Wyszczególnienie
Liczba złożonych wniosków o realizację projektów
Kwota szacunkowych kosztów realizacji ww.
projektów
Liczba wniosków odrzuconych przez Urząd Miasta
Kwota szacunkowych kosztów realizacji projektów
odrzuconych
Liczba odwołań wniesionych od odrzuconych
wniosków, z tego:
a) uznanych
b) nie uznanych
Liczba wniosków poddanych głosowaniu, z tego:
a) wybranych do realizacji w wyniku głosowania
(zwycięskich)
b) nie wybranych do realizacji
Liczba oddanych głosów na:
a) wszystkie projekty
b) zwycięskie projekty
Liczba projektów zrealizowanych

Budżet obywatelski
2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

39
3.264.640,96

33
3.407.587,40

13
866.097,00

13
1.046.529,74

0
0

4
0

0

0

0

0

0
0
26
3

0
0
17
3

0
0
19
9

0
0
16
6

23
x
80121)
3.196
3

14
x
10.8752)
6.975
3

10
x
6.5753)
4.298
9

10
X
3.2884)
2.904
w realizacji

19
20
1.527.766,00 1.783.116,00

Źródło: Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. BO
1) głosy oddało 6.706 mieszkańców
2) głosy oddało 7.277 mieszkańców
3) głosy oddało 3.522 mieszkańców
4) głosy oddało 1.933 mieszkańców

Frekwencja w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego:
- w 2016 r. wyniosła 20,34% uprawnionych do głosowania (32.976 osób),
- w 2017 r. – 21,94% uprawnionych (33.167 osób)
- w 2018 r. – 10,70% uprawnionych (32.908 osób)
- na 2019 r. – 6,11% uprawnionych (31.617 osób)
Liczba oddanych głosów nieważnych wyniosła:
- w ramach budżetu na 2016 r. – 591 głosów,
- w ramach budżetu na 2017 r. – 335 głosów,
- w ramach budżetu na 2018 r. – 234 głosów, z tego na projekty „małe” – 32,
a na projekty „duże” – 202
- w ramach budżetu na 2019 r. – 64 nieważne karty do głosowania
Projekty, które zwyciężyły głosowanie i zostały zrealizowane przez miasto:
1 edycja – realizacja w 2016 roku:
- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej
- Budowa i utwardzenie drogi - ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza
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- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Słupecka II
2 edycja – realizacja w 2017 roku:
- Park kieszonkowy "Południe" - kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej
– I etap
- Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Kałdowo
- Budowa oświetlenia (Os. Słupecka II)
3 edycja – realizacja w 2018 roku:
•

projekty duże:

- Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska
wielofunkcyjnego – I etap
- Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku
- Park kieszonkowy „Południe” – II etap
•

projekty małe:

- Street Workout Osiedle Południe - wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń
- Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4
- Zakup flag narodowych
- Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza
- Parking rowerowy
- Piknik Rodzinny - Malborskie Grillowanie
4 edycja – realizacja w 2019 roku
•

projekty duże:

- PIKNIK PARK - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców
- Osiedlowe Centrum Aktywności - Osiedle Południe
•

projekty małe:

- Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły” - budowa przejścia dla pieszych przy ulicy
Jagiellońskiej
- "Wieczorki taneczne w parku Miejskim" - cykl letnich zabaw połączonych z nauką tańca
towarzyskiego
- Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych
- Remont ulicy Widokowej (budowa)
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Wydatki budżetowe poniesione na realizację poszczególnych projektów w ramach budżetu
partycypacyjnego (obywatelskiego) w mieście Malbork w latach 2016-2018
L.p.

1
2
3

Nazwa projektu (zadania)

Kwota wydatku
(w zł)

2016
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Malinowskiego, Łasaka, Stamma,
Konopackiej w Malborku Osiedle Słupecka II
Budowa i utwardzenie drogi ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza
Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem
placu zabaw dla dzieci

138.801,28
89.999,91
339.133,50

RAZEM:
1
2
3

567.934,69
2017
Budowa Oświetlenia ulic: Kochanowskiego, Hadyny, Modrzejewskiej, Ordonówny,
Jaracza, Stamma i Konopackiej (Os. Słupecka II)
Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Kałdowo
Park kieszonkowy „Południe” – kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleni
miejskiej położonego na osiedlu Południ, przy ulicy Smoluchowskiego
i Rolniczej. Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku, dla mieszkańców
Malborka

188.648,28
273.566,73
175.000,00

RAZEM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAZEM:

637.215,01
2018
Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego
w Malborku
Park kieszonkowy „Południe” - etap II
Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska
wielofunkcyjnego.
Street Workout Osiedle Południe - wykonanie nawierzchni pod zestawem do
ćwiczeń
Piknik Rodzinny - Malborskie Grillowanie
Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza
Parking rowerowy przy SP 2
Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4
Zakup flag narodowych

126.830,99
110.397,77
213.840,00
24.200,00
25.000,00
25.000,00
9.569,65
9.464,52
2.460,00
546.762,93

Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest w całości elektronicznie. Zgłaszanie
pomysłów oraz głosowanie odbywa się na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem:
https://malbork.budzet-obywatelski.org/

Osobę (mieszkańca)
uprawnioną do głosowania
w zł
(kol. 4:7)

Budżet Obywatelski
w przeliczeniu na:

mieszkańca Miasta
w zł
(kol. 4:6)

Liczba mieszkańców
uprawnionych do głosowania w
ramach BO

Liczba mieszkańców miasta
na 1 stycznia

Budżet Miasta,
w tym:

wysokość BO
(w zł)

Rok

planowane wydatki ogółem
ze zmianami w trakcie roku
(w zł)

Lp

Wskaźnik relacji wysokości BO
do budżetu miasta
w%
(kol. 4:3)

Budżet obywatelski w latach 2016-2018 oraz liczba mieszkańców Miasta, w tym
uprawnionych do udziału w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.

2016
2017
2018

139 709 875,00
154 235 105,00
186 690 352,00

578 154,00
649 941,00
584 700,00

0,41
0,42
0,31

37 113
37 167
37 529

32 976
33 167
32 908

15,58
17,20
15,58

17,53
19,60
17,77

Źródło: Wydziały: Finansowo-Budżetowy oraz Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka
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Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Kałdowo

Street Workout Osiedle Południe - wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń

Park kieszonkowy „Południe”
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2.5.2. Młodzieżowy Budżet Obywatelski „Junior” (MBOJ)
Malborski Budżet Obywatelski „Junior” (w skrócie MBOJ), to wydzielona część
środków finansowych budżetu miasta Malborka, o wydatkowaniu której, w sposób wiążący,
decyduje młodzież poprzez głosowanie. MBOJ daje szanse na realizację autorskich projektów
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ, to wsparcie
kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej.
Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.
Przygotowanie każdego projektu wymaga od młodych ludzi ważnych umiejętności:
diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, co wpływa na rozwój
ich przedsiębiorczości.
Po raz pierwszy tę formę konsultacji społecznych w mieście wprowadzono
w 2018 roku na podstawie Uchwały nr XXX/303/2017 Rady Miasta Malborka
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Malborka
konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”.
Szczegóły kolejnych edycji regulowane były Zarządzeniami Burmistrza Miasta Malborka:
Nazwa aktu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior na
2018 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior na
2019 rok
Źródło: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Malborka

Numer aktu

Data aktu

122/2017

19.07.2017

44/2018

09.07.2018

W ramach MBOJ zrealizowano 6 projektów w 2018 roku, a na 2019 rok wybrano
do realizacji kolejnych 5. Pula środków finansowych przeznaczonych na ten cel wynosi
corocznie 25.000 zł., przy czym wartość jednego projektu nie może przekroczyć 5 000 zł.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby, które:
a)

zameldowane są na terenie miasta Malborka oraz osoby zameldowane poza terenem

miasta Malborka, uczące się w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Malborka.
b)

ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 20 roku życia na dzień rozpoczęcia konsultacji

(termin określony zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka).
Głosowanie nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi wnioskami odbywało się
w szkołach, do których uczęszczała młodzież, natomiast młodzież z Malborka ucząca się poza
miastem mogła głosować w wyznaczanym dniu w Urzędzie Miasta Malborka.
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Liczba projektów malborskiego budżetu obywatelskiego „Junior” miasta Malborka
w latach 2018-2019
L.p.
1

Wyszczególnienie
Liczba złożonych wniosków o realizację projektów
Kwota szacunkowych kosztów realizacji ww. projektów
2
Liczba wniosków odrzuconych przez Urząd Miasta
Kwota szacunkowych kosztów realizacji projektów
odrzuconych
3
Liczba odwołań wniesionych od odrzuconych wniosków,
z tego:
a) uznanych
b) nie uznanych
4
Liczba wniosków poddanych głosowaniu, z tego:
a) wybranych do realizacji w wyniku głosowania (zwycięskich)
b) nie wybranych do realizacji
5
Liczba oddanych głosów na:
a) wszystkie projekty
b) zwycięskie projekty
6
Liczba projektów zrealizowanych
Źródło: Protokoły posiedzeń Zespołu ds. MBOJ

2018

2019

14
63 270,00
4
19 670,00

9
42 910,00
4
19 960,00

0

0

10
9
6
5
4
4
x
x
7 737
7 297
5 306
5 390
6 realizacja w 2019 r.

Frekwencja w konsultacjach w sprawie Malborskiego Budżetu Obywatelskiego
„Junior” wyniosła:
- w 2018 roku - 85.62%, uprawnionych do głosowania 3408 osób, oddanych głosów 2918.
Liczba oddanych głosów nieważnych wyniosła: 18.
- w 2019 roku - 85,12%, uprawnionych do głosowania 3058 osób, 2603 oddanych kart do
głosowania.
Źródło: Sprawozdanie z wyników głosowania na Malborski Budżet Obywatelski "Junior" 2018/2019

Wydatki budżetowe poniesione w ramach malborskiego budżetu obywatelskiego „Junior”
w 2018 roku
L.p.

Nazwa projektu (zadania)

1
„Wielki Bigos, czyli Medialny Misz Masz”
2
Warsztaty Zdrowego Stylu Życia
3
Dzień Europy – Dziedzictwo kulturowe oczami młodych
4
Malborski Dzień Sportu
5
Gra Miejska – Krzyżem i Mieczem
6
„Krzyżakon” – sekcja gier elektronicznych
RAZEM:
Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

Kwota wydatku
(w zł)
4.625,74
3.098,28
4.953,76
4.500,00
4.898,67
5.000,00
27 076,45

W 2018 roku zwiększono środki finansowe na realizację projektów zgłoszonych do
MBOJ o kwotę 2 076,45 zł, z uwagi na fakt, iż dwa wnioski otrzymały w głosowaniu tą samą
liczbę głosów.
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1. Wielki Bigos, czyli medialny Misz-Masz, 13 luty 2019 r.
Pierwszy projekt przygotowany został przez uczniów
I LO w Malborku pod kierunkiem Marii Seibert.
Nazwa nie jest przypadkowa, na antenie Radia
Malbork ta sama młodzież nadaje audycję pod hasłem
Młodzieżowy Bigos. Dzięki MBOJ jej twórcy mieli
okazję poszerzyć swój warsztat, wypromować audycję
przede wszystkim zachęcić swoich

a

kolegów

i koleżanki z różnych szkół do współpracy.
Spotkanie podzielono na dwie części: warsztatową
i

konkursowo-artystyczną.

W

pierwszym

panelu,

uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z lokalnymi
dziennikarzami. Natomiast w części drugiej swoje talenty
wokalne prezentowała malborska młodzież. Następnie
przeprowadzono konkursy: wiedzy o Radiu Malbork oraz
krasomówczy „Moje dwie minuty w radio”.
2. Warsztaty zdrowego stylu życia, 17.02.2018 r.
Warsztaty zdrowego stylu życia były tematem drugiego
projektu i drugim przygotowanym przez uczniów I LO.
Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania ćwiczeń
fizycznych.
Zdrowy styl życia to oczywiście również zdrowe
odżywianie, o którym dietetyczka Emilia Hallmann.
Opowiedziała także, na co należy zwracać uwagę przy
kupowaniu żywności i co możemy odczytać z etykiet.
Na zakończenie pokazała, jak i czym odżywiać mózg
oraz w jaki sposób jedzenie może pomóc walczyć ze
stresem.
Kolejny gość, Milena Ruszkowska z Akademii
Morskiej w Gdyni, przeprowadziła dla młodzieży
i

pozostałych

zainteresowanych

osób

przygotowania napojów energetycznych z owoców, warzyw i produktów mlecznych.
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warsztaty

3. Dzień Europy, 9 maja 2018 r.
9 maja przypada Dzień Europy, czyli
święto Unii Europejskiej. Z tej okazji Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we współpracy
z pozostałymi szkołami ponadgimnazjalnymi
zorganizował międzyszkolną imprezę, będącą
świętem Europy oraz młodości i radości.
Przedstawiciele

wszystkich

szkół

ponadgimnazjalnych reprezentowali różne kraje
europejskie. Elementami ocenianymi przez jury
był pokaz mody europejskiej, prezentacja plakatu z wylosowanym zabytkiem dziedzictwa
kulturowego, scenka przedstawiająca dany kraj a także quiz wiedzy o UE. Puchar zwycięzcy
trafił do uczniów ZSP nr 4.
Punktem kulminacyjnym obchodów
Dnia Europy było wypuszczenie w powietrze
niebieskich balonów przy dźwiękach hymnu
Unii „Ody do radości”.

4. Gra miejska „Krzyżem i mieczem”, 8 czerwca 2018 r.
Projekt ten został przygotowany przez młodzież z klas
gimnazjalnych SP nr 1. W rozgrywce wzięli udział uczniowie
SP nr 1, 2, 3, 5, 8 oraz 9. Uczestnicy zatrzymywali się na
ośmiu stacjach rozmieszczonych na terenie naszego miasta.
Młodzież wraz z nauczycielami czekała tam na nich, aby
zadawać pytania na temat historii naszego miasta, miejsc,
osób

czy

organizacji

z nim związanych. Po odpowiedzeniu na nie otrzymywali
zadania,

których

wyniki

wskazywały

cel

dalszej

wędrówki. Wszystkie grupy wykazały się dużą wiedzą
o Malborku, a także zaangażowaniem oraz kreatywnością
przy rozwiązywaniu zagadek. Rozdanie nagród odbyło się
następnego dnia, po przemarszu z okazji otwarcia Dni
Kultury Dawnej.
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5. „Malborski Dzień Sportu”, 16 czerwca 2018 r.
Były

to

zawody

rozegrane

w

formie

sztafet

triathlonowych (jedno dziecko płynie, jedno biegnie
i

jedno

jedzie

rowerem),

w

trzech

kategoriach

wiekowych dla szkół podstawowych (klasy 1-3, 4-6 oraz
7) i gimnazjum (klasy 2-3).
„Malborski Dzień Sportu” zainaugurował obchody
tegorocznych Dni Malborka. Udział w rywalizacji wzięło
150 osób. Każda drużyna składała się z trzech osób,
a dystanse uzależnione były od wieku – w najmłodszej
kategorii pływanie odbyło się na długości 60 m, jazda rowerem 2 km a bieg
500 m, natomiast w starszych odpowiednio 120 m, 4 km i 1 km oraz 240 m, 8 km i 2 km.

6. „Krzyżakon”, 23-24 czerwca 2018 r.
Program Krzyżakonu, na który przyjechali miłośnicy
fantastyki

z

Organizatorzy

całej

Polski,

przygotowali

był

bardzo

mnóstwo

bogaty.
prelekcji

przybliżających tematykę szeroko pojętej fantastyki gier RPG, LARP oraz poświęcone m.in. „Władcy
Pierścieni” czy popularnemu serialowi animowanemu
„Niesamowity świat Gumballa”. Najwięcej emocji dostarczały LARP-y (ang. Live Action
Role-Playing, w których gracze wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role).
Uczestnicy Krzyżakonu mogli wziąć udział w „Mieście ruin”, w którym wczuwali się w rolę
powstańców warszawskich. Jeden z LARP-ów nawiązywał też do czasów powstania
listopadowego. Z kolei „Overwatch - to jeszcze nie koniec” był opowieścią o agentach
Overwatch, międzynarodowej organizacji powołanej przez ONZ. Natomiast wykłady były
ogólnodostępne.
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3.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Podmioty gospodarujące mieniem komunalnym miasta Malborka, czyli jego jednostki
organizacyjne, to (stan na 31.12.2018 r.):
1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakład budżetowy

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa

3.

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji – instytucja kultury

4.

Biblioteka Miejska – instytucja kultury

5.

Muzeum Miasta Malborka -instytucja kultury

6.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – jednostka budżetowa

7.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – jednostka budżetowa

8.

Szkoła Podstawowa Nr 2 – jednostka budżetowa

9.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – jednostka budżetowa

10. Szkoła Podstawowa Nr 5 – jednostka budżetowa
11. Szkoła Podstawowa Nr 6 – jednostka budżetowa
12. Szkoła Podstawowa Nr 8 – jednostka budżetowa
13. Szkoła Podstawowa Nr 9 – jednostka budżetowa
14. Przedszkole Nr 5 – jednostka budżetowa
15. Przedszkole Nr 8 – jednostka budżetowa
16. Przedszkole Nr 10 – jednostka budżetowa
17. Żłobek Miejski „Szarotka” – jednostka budżetowa
18. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień - jednostka budżetowa
19. Środowiskowy Dom Samopomocy – jednostka budżetowa
20. Centrum Usług Wspólnych – jednostka budżetowa
21. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – jednoosobowa spółka gminy
22. Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – spółka gminy
23. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – spółka gminy
24. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. – spółka gminy
25. Centrum Aktywnego Wypoczynku sp. z o.o. – spółka gminy
26. Przedsiębiorstwo „Nogat” sp. z o.o. – spółka gminy
Miasto Malbork posiada także udziały w spółkach:
1.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

42

3.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

4.

Pętla Żuławska sp. z o.o.

Przysługujące miastu prawa własności - grunty miasta Malborka w latach 2014-2018
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Grunty w jednostkach podległych:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Środowiskowy Dom Samopomocy
OGÓŁEM:

Wartość
(tys. zł)

Powierzchnia
(ha)

11991,7

Wartość
(tys. zł)

259

Wartość
(tys. zł)

Wartość
(tys. zł)

2018

Powierzchnia
(ha)

2017

Powierzchnia
(ha)

2016

Wartość
(tys. zł)

Użytki rolne,
w tym:
Grunty rolne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty rolne
zabudowane
Rowy
Grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione
Grunty
zabudowane i
zurbanizowane,
w tym:
Tereny
mieszkaniowe
Tereny
przemysłowe
Inne tereny
niezabudowane
Zurbanizowane
tereny
niezabudowane
Tereny
rekreacyjnowypoczynkowe
Drogi
Tereny kolejowe
Inne tereny
komunikacyjne
Tereny różne
Nieużytki
Grunty pod
wodami, w tym:
Grunty pod
wodami
powierzchniowymi
stojącymi
Razem:

2015

Powierzchnia
(ha)

2014

Powierzchnia
(ha)

Rodzaj użytku

8 495 318,25 zł
1 090288,00 zł
183 736 012,25

Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka
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Wartość księgowa netto nieruchomości miasta Malborka w latach 2014-2018
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

Lokale mieszkalne
Obiekty oświatowe
Obiekty instytucji
kultury
Obiekty kultury
fizycznej i sportu
Drogi, ulice, mosty,
melioracje i inne obiekty
inżynierii lądowej
Rurociągi sieci
kanalizacyjnej
Budowle wodne
Pozostałe budynki
Pozostałe obiekty
magazynowe,
gospodarcze itp.
Razem:

10 274 365,08
24 221 585,69
19 346 182,76

10 089 563,16
24 182 764,83
17 914 678,31

9 929 584,52
27 449 462,43
17 300 321,66

9 901 498,01
26 934 586,82
16 696 631,31

9 848 090,55
43 234 980,54
16 054 771,91

15 228 019,04

14 849 199,35

17 797 032,33

18 157 702,66

17 753 287,67

36 649 195,39

38 394 926,28

39 617 143,46

39 336 146,03

37 275 135,46

21 474 367,83

20 861 658,99

18 881 231,61

17 555 357,50

15 382 189,25

4 852 857,59
3 725 381,61

4 724 073,91
3 297 744,06

4 595 290,23
5 076 461,82

4 466 506,55
5 186 110,28

4 337 722,87
5 712 836,64

2 278 369,47

2 187 712,00

3 006 492,40

1 592 907,69

1 552 287,72

141 671 295,30

140 293 778,77

147 402 173,98

143 322 995,26

154 512 548,35
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Inne prawa majątkowe - grunty miasta Malborka w latach 2014-2018

Grunty miasta
oddane w
użytkowanie
wieczyste, w tym:
- osobom
fizycznym
- na rzecz
gminnych osób
prawnych
- dla Malborskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
- pozostałym
osobom
Grunty Skarbu
Państwa będące
w użytkowaniu
wieczystym miasta

Wartość
(tys. zł)

2018

Powierzchnia
(ha)

Wartość
(tys. zł)

2017

Powierzchnia
(ha)

Wartość
(tys. zł)

Powierzchnia
(ha)

2016

Wartość
(tys. zł)

2015

Powierzchnia
(ha)

Wartość
(tys. zł)

2014

Powierzchnia
(ha)

Grunty

97

52 487,53

98

53 028,64

97

52 487,53

95

52 433,42

94

50 864,20

57

30 843,19

57

30 843,19

56

30 302,08

55

30 356,19

58

31 384,29

2

1 082,22

2

1 082,22

2

1 082,22

2

1 103,86

2

1 082,22

10

5 411,09

10

5 411,09

10

5 411,09

10

5 519,31

10

5 411,09

28

15 151,04

29

15 692,15

29

15 692,15

28

15 454,06

24

12 986,61

5

2 315,54

2

926,22

2

926,22

2

944,74

2

926,22
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4.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Urząd Miasta jako jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu

gminy i działa w oparciu o przyjęte przez Radę Miasta dokumenty programowe:
 Strategia przewidywania i zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w Mieście
Malborku na lata 2013-2020,
 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Malborka na lata 2014-2031,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Malborka,
 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Malborka,
 Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016,
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Malborka,
 Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 „Malbork na+”,
 Program opieki nad zbytkami Miasta Malbork na lata 2016-2019,
 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Malbork na lata: 2013-2017, 2018-2022,
 Malborski program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020,
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata
2016-2020,
 Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,
 Miejski program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020,
 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta
Malborka,
 Program polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień ochronnych
przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci z terenu miasta Malborka
urodzonych w 2015-2016 roku,
 Programu osłonowy miasta Malborka „Teleopieka dla osób potrzebujących”,
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 Strategia Rozwoju MOF Malborka na lata 2014-2020 w ramach projektu
„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczny-gospodarczy”,
 Wieloletni planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
„Nogat” Sp. z.o.o w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020,
 Planu

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń
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wodociągowych

i

kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o.o. w Malborku na lata: 2016-2018,
2017-2019, 2018-2020.

4.1. Strategia przewidywania i zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą
w Mieście Malborku na lata 2013-2020
„Strategia

Przewidywania

i

Zarządzania

Zmianą

Społeczno-Gospodarczą

w Mieście Malborku na lata 2013-2020” jest podstawowym dokumentem strategicznym
w systemie planowania lokalnego. Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XXIII/244/2012
Rady Miasta Malborka w dniu 27 września 2012 r. i stanowi aktualizację Strategii Rozwoju
Miasta Malborka przyjętej Uchwałą Nr 259/XXXI/2001 Rady Miasta Malborka z dnia
24 kwietnia 2001r.
Głównym problemem Malborka zdiagnozowanym w dokumencie strategicznym jest
niewykorzystanie potencjału Miasta w rozwoju gospodarczym i społecznym, skutkujące: małą
ilością miejsc pracy, wysokim bezrobociem, odpływem młodych oraz wykształconych do
innych ośrodków miejskich oraz obniżonym potencjałem ekonomicznym mieszkańców.
Wizja miasta zaprezentowana w ramach Strategii określa Malbork jako „centrum
aktywnego wypoczynku na szlaku Zamków Gotyckich i Pętli Żuławskiej - znany ośrodek
turystyczny w Basenie Morza Bałtyckiego. Subregionalny biegun wzrostu gospodarczego
z wiodącą funkcją usługową/edukacyjną, kulturalną oraz rekreacyjną. Miasto zadowolonych,
przedsiębiorczych mieszkańców, atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu”. W swojej misji
miasto Malbork stawia na „zapewnienie usług na najwyższym poziomie zarówno mieszkańcom
Miasta i Subregionu, przedsiębiorcom jak i turystom. Odwiedzającym Malbork oferuje
produkty turystyczne oparte na zasobach Miasta wypływających z jego historii oraz położenia,
a także kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Mieszkańcom Miasto zapewnia liczne
i atrakcyjne miejsca pracy, wysoki standard życia oraz atrakcyjne warunki prowadzenia
biznesu”.
Zagadnienia

strategiczne

dla

rozwoju

miasta

Malborka

zostały

ujęte

w 3 obszarach priorytetowych: przedsiębiorczość (P1), infrastruktura techniczna wraz
z przestrzenią publiczną (P2) oraz kapitał społeczny (P3).
Cel nadrzędny
Obszar
Przedsiębiorczość
(P1)

Infrastruktura
techniczna i

Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta poprzez wsparcie i dostosowanie usług oraz
infrastruktury dla potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających
Cele strategiczne
CS.1.1. Poprawione warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego oraz potrzeb mieszkańców
CS.1.2. Rozwinięta oferta turystyczna wykorzystująca walory przyrodnicze,
kulturowe i architektoniczne miasta i jego otoczenia
CS.2.1. Podniesiona jakość infrastruktury dla mieszkańców, turystów
i przedsiębiorców
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przestrzeń
publiczna (P2)
Kapitał społeczny
(P3)

CS.3.1. Polepszona jakość usług świadczonych przez miasto na rzecz mieszkańców
(edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sport, rekreacja)
CS.3.2. Wykształcone postawy przedsiębiorcze i obywatelskie wśród mieszkańców

W głównym dokumencie strategicznym miasta Malborka wskazano na konieczność
skoncentrowania

działań wokół

czterech

zagadnień: jak najlepszego wykorzystania

atrakcyjności turystycznej miasta, podtrzymywaniu jego kapitału w zakresie przyciągania
inwestorów, zwiększenia wysiłków służących utrzymaniu dodatniego salda migracji
i przyrostu naturalnego, w tym również poprzez rozwój infrastruktury miejskiej oraz rozwoju
infrastruktury na rzecz mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.
Cele strategiczne i operacyjne określone w obszarze przedsiębiorczość (P1) zwłaszcza
w zakresie „Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości” (1.1.1) podkreślają znaczenie rozwoju
przedsiębiorczości, która jest podstawą wzrostu dobrobytu mieszkańców, a także rozwoju
miasta. Jednym z ważniejszych działań dla Malborka powinien stać się rozwój
w oparciu o powstanie nowych małych i średnich przedsiębiorstw – głównie w turystyce.
Rozwój nowych produktów w oparciu o wszystkie walory miasta i jego otoczenia (zwłaszcza
rzeka Nogat) oraz wspieranie inicjatyw dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności
w sektorze usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych zwiększą atrakcyjność Miasta –
w tym także poprzez ofertę spędzania czasu wolnego. W długim okresie przełożą się one
na wydłużenie sezonu turystycznego, a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia w sektorze
turystyki i na wzrost dochodów mieszkańców.
Równie istotny dla planowanych do realizacji przedsięwzięć jest obszar priorytetowy
infrastruktura techniczna i przestrzeń publiczna (P2). Zgodnie z zapisami dokumentu
strategicznego jednym z ważniejszych zadań Miasta jest dostosowanie przestrzeni publicznej
i infrastruktury Malborka w kierunku zapewnienia mieszkańcom i odwiedzającym warunków
do życia i działania na miarę ich oczekiwań, w tym także zarówno w aspekcie infrastruktury
komunikacyjnej, jak i poprawy jakości oferty spędzania wolnego czasu w oparciu
o infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i sportową oraz turystyczną, w aspekcie wykorzystania
walorów historycznych i przyrodniczych miasta i jego otoczenia (rzeki Nogat).
Natomiast w obszarze priorytetowym kapitał społeczny (P3) podmiotem wszelkich
działań jest lokalna społeczność (w tym mieszkańcy). W Strategii miasta Malborka wskazano,
że wysoka jakość kapitału społecznego to podstawowy cel i kierunek działania Miasta.
Najważniejsze zadania miasta w tym obszarze dotyczą podnoszenia jakości życia, wiedzy
i kwalifikacji mieszkańców oraz ich aktywności i przedsiębiorczości. Obejmują także poprawę
jakości usług realizowanych przez miasto na rzecz mieszkańców, w tym między innymi
w obszarach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w sferze oferty spędzania wolnego
czasu, edukacji, zdrowia oraz atrakcyjności na polu: kultury, sportu i rekreacji. Wspieranie
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postaw obywatelskich i przedsiębiorczości prowadzi w długim okresie czasu do wzrostu
aktywności lokalnej.
Celem nadrzędnym Strategii jest: rozwój społeczno-gospodarczy Miasta poprzez
wsparcie

i dostosowanie

usług oraz

infrastruktury dla

potrzeb mieszkańców,

przedsiębiorców i odwiedzających.
Podstawowym

narzędziem

umożliwiającym

realizację

celów

strategicznych

i szczegółowych są programy operacyjne. Każdy ze sformułowanych programów realizuje
co najmniej jeden z celów strategicznych.
Dynamiczny Malbork - wspieranie przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej
szczególności w sferze turystyki i działalności kulturalnej. Obejmuje on działania mające
na celu rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości na obszarze Malborka, w szczególności
związane z turystyką i działalnością kulturalną oraz działania promujące postawy
przedsiębiorcze.
Przyjazny Malbork - poprawa infrastruktury drogowej w mieście, poprawa stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury
turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej. Obejmuje on działania mające na celu
poprawę infrastruktury drogowej w mieście i poprawę drożności komunikacyjnej Malborka
zarówno dla mieszkańców, jak też turystów, poprawę jakości infrastruktury, a tym samym
oferty turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej skierowanej do mieszkańców oraz
turystów, jak również zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Malborku.
Edukacyjny Malbork - wspieranie działań w zakresie systemu kształcenia dzieci
i młodzieży, aktywizacja osób starszych oraz promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu
życia. Program ten obejmuje działania realizowane przez miasto, oświatę oraz przedsiębiorców
służące wsparciu działań w zakresie systemu kształcenia, w szczególności realizujące
współpracę sektora publicznego oraz prywatnego w celu dopasowania jakości kształcenia
na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Zawiera również działania związane z aktywizacją
grup seniorskich, np. działających w Uniwersytecie III Wieku oraz wsparcie dla inicjatyw
i stowarzyszeń propagujących zdrowy tryb życia i aktywność sportową.
Obywatelski Malbork - wspieranie i promowanie inicjatyw na rzecz postaw obywatelskich
i przedsiębiorczości. Obejmuje on wsparcie dla organizacji społecznych i pozarządowych
działających na terenie i na rzecz miasta.
Malbork, kocham to Miasto - budowa pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców,
przedsiębiorców oraz turystów. Program ten stanowi zbiór wszystkich działań, które związane
są z poprawą wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, ale także turystów. Oznacza
realizację przejrzystej polityki informacyjnej, gromadzenie i analizowanie opinii mieszkańców
w celu poprawy np. jakości usług komunalnych, szczegółów realizacji inwestycji miejskich,
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przykładowo związanych ze spędzaniem wolnego czasu, czy też promocją miasta. Zawiera
również intensyfikację promocji marki turystycznej i kulturalnej miasta, która obejmuje
działania mające na celu kreowanie i sprzedaż oferty turystycznej, kulturalnej oraz
inwestycyjnej miasta.
Wśród efektów i rezultatów wdrożenia Strategii założono m.in.:
➢ wzrost inwestycji, szczególnie w sektorze turystyki i usług towarzyszących,
a przez to zwiększenie dochodów miasta, dochodów i siły nabywczej ludności, spadek
bezrobocia,
➢ rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności w usługach turystycznych,
zarówno wśród istniejących podmiotów, jak i poprzez przyciąganie nowych,
➢ wzrost liczby mieszkańców regionu prowadzących działalność gospodarczą oraz wzrost
dochodów przedsiębiorców,
➢ wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych jako efektywnego realizatora zadań
publicznych, szczególnie w obszarach integracji społecznej, kultury, edukacji i sportu,
➢ podniesienie poziomu tożsamości lokalnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
➢ zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w akcjach społecznych oraz lokalnych
wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
➢ poprawę jakości usług świadczonych przez instytucje publiczne.
„Strategia

Przewidywania

i

Zarządzania

Zmianą

Społeczno-Gospodarczą

w Mieście Malborku na lata 2013-2020”, jako podstawowy dokument strategiczny
w systemie planowania lokalnego jest komplementarna z dokumentami strategicznymi państwa,
województwa

i

powiatu,

stanowiąc

podstawę

opracowania

wszystkich

programów

funkcjonujących w mieście i wyznaczając cele niezbędne do realizacji.

4.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Malborka
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań
własnych gminy (art. 3 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
a główne instrumenty tej polityki to: Studium gminne (akt kierownictwa wewnętrznego - nie
jest prawem miejscowym) i plany miejscowe (akty prawa miejscowego).
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmian
w obowiązujących dokumentach planistycznych (studium, plany miejscowe) dokonuje się
na podstawie uchwał Rady Miasta podejmowanych przez nią z własnej inicjatywy,
bądź na wniosek Burmistrza Miasta. Wnioskować o zmianę gminnych dokumentów
planistycznych mogą także inne podmioty, ich wnioski nie mają jednak charakteru
wszczynającego procedurę legislacyjną, a jedynie przedstawiają intencję autorów i dopiero
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po ich uwzględnieniu przez Burmistrza oraz sporządzeniu analizy zasadności przystąpienia
do sporządzania planu miejscowego i stopnia zgodności z obowiązującym dokumentem studium
(art. 14 ust. 5 ustawy) mogą być podstawą podjęcia odpowiedniej uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu lub jego zmiany. Burmistrz Miasta zgodnie z art. 31 ustawy prowadzi
rejestry planów miejscowych (w tym nieobowiązujących i uchylonych), a także rejestr
wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument
planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest
określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego,
w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest
przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej wydawanych decyzji administracyjnych.
Stanowi jednak wykładnię - zapis polityki przestrzennej gminy i jest jedynym dokumentem,
w którym gmina określa zasady rozwoju przestrzennego jako całości w swoich granicach
administracyjnych.

Ma ono także

służyć

jako materiał

koordynujący w zakresie

gospodarowania przestrzenią, zwłaszcza dla planów miejscowych sporządzanych dla
fragmentów gminy. Jest to dokument sporządzany obligatoryjnie dla każdej gminy
w granicach administracyjnych.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy miejskiej Malbork przyjęte uchwałą Nr 122/XXIII/96 z dnia 28.03.1996 r. ze zmianami:
– uchwała nr L/452/10 z 09.09.2010 r. - dotyczyła jedynie fragmentów miasta: Kałdowo,
Piaski,
- uchwała XIV/125/2015 z 25.11.2015 r. - zmiana dotycząca terenu w rejonie kanału Ulgi,
- uchwała Nr XXXIII/340/2017 z 29.06.2017 r. - zmiana fragmentu dzielnicy Wielbark,
wyznaczyło

kierunek

zagospodarowania

rozwoju

terenów

przestrzennego

następuje

w

miasta.

miejscowych

Uszczegółowienie
planach

zasad

zagospodarowania

przestrzennego.
Ocena aktualności studium gminnego i miejscowych planów jest dokumentem
planistycznym obowiązkowym, elementem monitoringu rozwoju miasta i może być przydatna
w procesach zarządzania przestrzenią miejską. Analiza zmian w zagospodarowaniu oraz ocena
opracowań planistycznych dla miasta Malborka w kadencji 2014-2018 jest realizacją
ustawowych obowiązków Burmistrza, który zobowiązany jest do dokonywania takiej analizy
i oceny przynajmniej raz w okresie kadencji. Poprzednia analiza dotyczyła okresu 2010-2014
i została przedłożona Radzie Miasta w marcu 2015 r. Rada Miasta Malborka nie podjęła
wówczas uchwały w sprawie oceny aktualności opracowań planistycznych. Stąd też konieczna
stała się analiza zapisów dotychczas obowiązującego dokumentu formułujące wnioski
i rekomendacje.
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Zgodnie z regulacjami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.
sporządzało się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
„w celu określenia polityki przestrzennej gminy” (art. 6.1) uwzględniając „ustalenia zawarte
w strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa” (art. 6.2), a także uwarunkowania szczegółowe (art. 6.4) wynikające,
w szczególności z:
1.

dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu

2.

występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,

3.

stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu

rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
4.

prawa własności gruntów,

5.

jakości życia mieszkańców,

6.

zadań służących realizacji ponadlokalnych zadań publicznych.
Formuła zapisów Studium Malborka z 1996 r. jest bardzo ogólna, zapisy syntetyczne,

często dość powierzchownie odnoszące się do zakresu wymaganej problematyki hasłowo.
Dokument ten ma charakter „strategii przestrzennej”. Wskazane jest więc uszczegółowienie
treści dokumentu, zwłaszcza wobec aktualnie wymaganego zakresu.
Zakres uwarunkowań w obowiązującym obecnie Studium dla miasta Malborka
generalnie jest zgodny z wymogami ustawowymi, nie zawiera ono jednak części ustaleń (lub nie
są one wprost tak określone), jakie są obecnie wymagane Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to przede wszystkim takich np. grup
uwarunkowań jak:
•

stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,

•

potrzeb i możliwości rozwoju gminy

•

stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obowiązujący dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Malborka” sporządzono w innym stanie prawnym, jego zakres ustaleń,
zawartość, problematyka, sposób redakcji nie odpowiada obecnym wymaganiom ustawowym
ani obecnym potrzebom miasta. Nie uwzględnia ono dokumentów rangi krajowej (np. KZPK
2030 i regionalnej – plan województwa, strategia województwa), wymaga też dostosowania
do obecnych dokumentów strategicznych miasta Malborka. Szczególnej uwagi w nowym
dokumencie wymagają zagadnienia komunikacyjne, transportowe, gdyż dotychczasowe
ustalenia Studium są całkowicie nieaktualne. Ze względu na znaczny upływ czasu konieczne
jest sporządzenie aktualnych materiałów wyjściowych na potrzeby Studium np. opracowanie
ekofizjograficzne, czy też analizy komunikacyjne. W opracowaniu uwzględnić należy również
gminny program opieki nad zabytkami, gminną ewidencję zabytków oraz przyjęty Gminny
Program Rewitalizacji dla miasta Malborka na lata 2017-2023 „Malbork na +”.
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Aktualna sytuacja demograficzna miasta nie uzasadnia zwiększania terenów
mieszkaniowych, co potwierdzono wstępnym bilansem terenów sporządzonym na potrzeby
zmiany Studium w 2017 r. Należy ponownie sporządzić taki bilans, uwzględniając prognozy
demograficzne, wymagania ustawowe oraz uwzględniając specyfikę miasta. Zweryfikowany
bilans terenów przeznczonych pod zabudowę stanie się podstawą dla wyznaczania kierunków
rozwoju przestrzennego miasta.
Konieczne jest, aby w nowej edycji dokumentu Studium dla miasta wskazać obszary,
dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe. Dotychczasowe zalecenia zawarte
w dokumencie Studium (z 1996 r. z późn. zm.) są całkowicie nieaktualne w tym zakresie. Warto
przy tym uwzględnić np. tereny położone w południowej części miasta, będące we władaniu
KOWR (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych), a także tereny wskazywane do rewitalizacji
w II etapie.
Rekomenduje się również, aby aktywniej wdrożyć przepisy wynikające z dyrektywy
unijnej z 2007 r. INSPIRE oraz ustawy z 04 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej,

związanej

z

tworzeniem

i

udostępnianiem

informacji

przestrzennej

np. w postaci e-geoportalu zawierającego informacje o obowiązujących planach, wydawanych
decyzjach o warunkach zabudowy. Jest to w przypadku Malborka szczególnie uzasadnione
ze względu na ilość planów oraz wielkość powierzchni nimi objętych.
W przeprowadzonej analizie bardzo wysoko oceniono podjęte działania związane
z rewitalizacją miasta. W nowej edycji Studium oraz w nowych planach miejscowych
dla obszarów zdegradowanych (w tym planowanych do rewitalizacji) rekomenduje się
uwzględnienie zapisów Programu Rewitalizacji.
W analizie zwrócono uwagę, że w dniu 22.08.2018 r. weszła w życie ustawa
z dnia 05.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „lex developer”), której celem jest skrócenie czasu
przygotowania inwestycji mieszkaniowych i wzrost oferty mieszkań, zwłaszcza dla mniej
zamożnych grup społeczeństwa. Ustawa wprowadza standardy urbanistyczne, jakie muszą być
spełnione przez inwestora realizującego inwestycje mieszkaniowe na podstawie tej ustawy.
Inwestycja może być realizowana nawet tam, gdzie nie ma planów miejscowych, bądź wbrew
ustaleniom planu miejscowego, o ile tylko zachowana będzie zgodność (niesprzeczność)
z zapisami Studium (dla terenów kolejowych, wojskowych, przemysłowych, obecnie
nie wykorzystywanych, takiej zgodności się nawet nie wymaga). Stwarza to zupełnie nową
sytuację prawną i miasto może się do tego przygotować tworząc własne standardy
urbanistyczne i przyjmując je jako prawo miejscowe (uchwałą Rady Miasta). Brak własnych
regulacji oraz dość enigmatyczne, zbyt ogólne zapisy obecnego Studium Malborka z 1996 r.
mogą powodować, iż Rada Miasta nie będzie mogła skutecznie odmówić, nawet jeśli zamiar
inwestycyjny nie będzie odpowiadał miastu. Tym pilniejsza jest potrzeba aktualizacji
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dokumentu Studium.
W analizie zauważono, że zebrane dotychczas wnioski o zmiany studium
i planów miejscowych są nieliczne. Większość wcześniej składanych wniosków w kadencji
2010-2014 i w obecnej kadencji 2014-2018 znalazła swoją realizację poprzez sporządzone
zmiany planów miejscowych i nowe plany. Jednakże o zmianę Studium wnioskował Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, podkreślając jego
nieaktualność, zwłaszcza w zakresie kierunków rozwoju systemów komunikacyjnych miasta.
Weryfikacji i sprawdzenia wymagają prognozy demograficzne, które legły u podstaw rozwiązań
projektowych. Z racji upływu czasu oraz nowych wymagań ustawowych cała ta część studium
wymaga nowej redakcji. Pozostałe grupy uwarunkowań, dotyczące np. udokumentowanych
złóż kopalin, zagrożeń geologicznych oraz terenów górniczych, zagrożeń powodziowych, były
uwzględnione w opracowaniu, zwłaszcza w analizie uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
wymagają one jednak aktualizacji ze względu na zmianę przepisów szczególnych regulujących
te zagadnienia.
Porównanie wymagań co do zakresu jednoznacznie wskazuje, iż dokument Studium
miasta Malborka z 1996 r (z poźn. zm.) wymaga całościowej aktualizacji.
Studium nie jest przepisem gminnym, jednakże obowiązuje Burmistrza i Radę Miasta
jako akt kierownictwa wewnętrznego gminy. Do momentu uchylenia lub zmiany/aktualizacji
dotychczasowe Studium, mimo iż jest sporządzone wg poprzedniego stanu prawnego, nadal
obowiązuje. Sytuacja ta rodzi jednak niebezpieczeństwo sporządzania miejscowych planów
w oparciu o całkowicie nieaktualny dokument, co w przypadku sporów sądowych może
skutkować nawet uchyleniem konkretnych planów miejscowych. Ponadto w wielu przypadkach
trudne jest lub niemożliwe stwierdzenie, iż projekt miejscowego planu nie narusza ustaleń
studium obowiązującego, co jest niezbędnym warunkiem prawnym uchwalenia planu.
Sporządzenie planów miejscowych zgodnych z obecnymi potrzebami miasta może zatem
każdorazowo wiązać się także z koniecznością odpowiedniego korygowania/ zmian fragmentów
obowiązującego Studium. Powoduje to wydłużanie procedur planistycznych oraz ich prawną
niepewność. Dotychczasowe Studium nie może też stanowić podstawy dla decyzji związanych
z realizacjami inwestycji mieszkaniowych w oparciu o ustawę z 05 lipca 2018 r. („lexdeweloper”).
Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością zmiany Studium jest
fakt, że w okresie sporządzania dotychczasowego dokumentu (1995-1996) nie obowiązywało
rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 28.04. 2004 r. dotyczące zakresu projektu w części
tekstowej i graficznej, materiałów planistycznych, formy opracowania, skali opracowań
kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu i zakresu
dokumentacji planistycznej. Powoduje to, że obowiązujące Studium miasta Malborka
całkowicie nie spełnia wymagań rozporządzenia.
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W lipcu 2013 roku porządzono opracowanie „Standaryzacji zapisów studiów
uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gmin

położonych

w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym” W opracowaniu tym, na podstawie analizy
obowiązujących dokumentów przedstawiono rekomendacje dla gmin dotyczące sporządzania
dokumentów planistycznych, w tym np. wzorce legend, standardy dotyczące stosowanego
nazewnictwa, definicji, symboli graficznych itd.
Miasto Malbork wraz z powiatem zostało członkiem Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego (GOM) powołanego 15 września 2011 roku jako stowarzyszenie
samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego
rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie
potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Z działań
GOM wynikać mogą w przyszłości wnioski do działań związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym.
Zawarte w opracowaniu dotyczącym standaryzacji studiów gminnych sugestie, wnioski,
zalecenia mogłyby być wzięte pod uwagę przy sporządzaniu całościowej aktualizacji Studium
dla miasta Malborka. Miasto zlecając wykonanie aktualizacji Studium będzie mogło wymagać
zastosowania wypracowanego standardu. Jest to istotne dla ewentualnego skoordynowania
polityk przestrzennych gmin wchodzących w skład GOM, a także ze względu na wymogi
praktycznego zastosowania, wdrożenia przepisów obowiązującej od 7 czerwca 2010 r. ustawy
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Należy także podkreślić, że podstawowy dokument Studium dla miasta Malborka nie
był poddany całościowej ocenie środowiskowej, prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzane były dopiero dla zmian Studium, odnosiły się do przedmiotowej zmiany Studium,
a nie do całości dokumentu.

4.3.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. w Malborku funkcjonuje

31 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Objęto nimi powierzchnię
1139 ha, co stanowi 66,37% powierzchni gminy. W okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca
2018 roku Rada Miasta w Malborku uchwaliła 8 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, przy czym część z nich to zmiany dotychczasowych opracowań (np. plan dla
osiedla Słupecka II, czy nowy plan dla dzielnicy Kałdowo, który zastąpił 5 dotychczasowych
planów z różnych lat).
Na skutek zmian ustawowych (ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) z końcem 2003 r. dawne plany sporządzone przed 1995 r. utraciły moc,
powstała zatem sytuacja tzw. „braku planu” na znacznej powierzchni miasta. Inwestycje
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w obszarach pozbawionych aktualnego planu miejscowego mogły być odtąd realizowane, po
spełnieniu szeregu warunków szczegółowych, wyłącznie na podstawie indywidualnie
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przygotowywanych
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i będące członkiem izb zawodowych
architektów lub urbanistów, bądź poprzez decyzje ustalające lokalizacje inwestycji celu
publicznego.
Dodatkowo w wyniku zmian kompetencyjnych od 01.01.2004 r. sprawy wydawania
pozwoleń na budowę przeszły kompetencyjnie do Starostwa Powiatowego w Malborku, co
miało także wpływ na stan zagospodarowania i zmiany w tym zagospodarowaniu. W wyniku
zmian prawnych obecnie Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wydawane w zakresie
prawa budowlanego decyzje administracyjne, jest jedynie informowane o wydanych decyzjach
Starosty.
Za

aktualne

uznaje

się

następujące

miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego obowiązujące na obszarze miasta Malborka:
Lp.
1
1.

Nazwa planu
2
Mpzp Centrum Miasta
Malborka
Mpzp obszar dzielnicy
Kałdowo

2.

3.

4.

5.

6.

Mpzp rejonu ulic Al. Wojska
Polskiego, Dalekiej,
Dąbrowskiego, Toruńskiej
i Andersa
w dzielnicy Piaski
Mpzp dla terenu w dzielnicy
Piaski przy ul. Wołyńskiej i
Warszawskiej
Mpzp dzielnicy przemysłowej
„PIASKI II”
Mpzp terenów w kwartale:
ul. Zieleniecka – Wojska
Polskiego i rzeki Nogat
Mpzp osiedla Słupecka II

Mpzp dla terenu położonego
w północnej części miasta
Malborka
Mpzp terenu przy
ul. Zamkowej w Malborku -

Data i nr
uchwały
3
nr 398/XLIX/02
z dnia 25.07.2002
r.
nr 369/XLIII/05
z dnia
14.12.2005 r.

4
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 18 poz. 184
z 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 28 poz. 559
z 2006 r.

nr 188/XXV/04
z dnia
8.07.2004 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 99 poz. 1769
z 2004 r.

nr 187/XXV/04
z dnia
08.07.2004 r.
nr 287/XXXIV/01
z dnia
5.07.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 99 poz. 1770
z 2004 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 2 poz. 29
z 2002 r.

nr 114/XIV/99
z dnia
02.12.1999 r.
nr 193/XXXIII/97
z dnia
29.04.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 19 poz. 161
z 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Elbl.
z 1997r

nr 90/XI/03 r.,
z dnia
28.08.2003 r
nr 117/XIV/99
z dnia

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 163 poz. 3385
z 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 17 poz. 146
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Publikacja

Uwagi
5
zmieniany 6x na fragmentach
zmieniany dla fragmentów: plany
z 2009, 2010, 2014
Uwaga: utracił moc na skutek wejścia
w życie Uchwały Nr L/481/2018z dnia
11.10.2018r. w sprawie uchwalenia
Mpzp dla obszaru dzielnicy Kałdowo
obecnie nowy plan z 2018r

zmieniany 1x z 2007r i z 2015r
Uwaga: utracił moc w granicach
objętych Uchwałą Nr VI/42/2015 z
dnia 19 marca 2015r.

Zmiany dla fragmentów
Uwaga: utracił moc w granicach
objętych Uchwałą Nr XLIII/452/2018
Rady Miasta Malborka z dnia
14.06.2018r. Mpzp os. Słupecka II Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 31.07.2018r.
poz. 3116 obecnie nowy plan z 2018r
wg uchwały z 14.06.2018r

Uwaga: utracił moc na skutek wejścia
w życie Uchwały Nr L/481/2018 z dnia

Kałdowie

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2.12.1999 r.

z 2001 r.

Mpzp fragmentu miasta
Malborka dzielnicy Kałdowo
– zmiana Mpzp dzielnicy
Kałdowo uchwalonego
uchwałą
Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta
Malborka z dnia
14 grudnia 2006 r.
Mpzp dzielnicy Wielbark

nr XXXV/319/09
z dnia
26.03.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 107 poz. 2108
z 2009 r.

nr V/35/11 z dnia
10.02.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 45 poz. 1049
z 2011 r.

Mpzp dzielnicy Piaski
(Rakowiec)

nr L/453/10 z dnia
09.09.2010 r.

Mpzp obszar dzielnicy
Kałdowo

nr L/454/10 z dnia
09.09.2010 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 140 poz.2724
z 2010 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 140 poz.2725
z 2010 r.

Zmiana mpzp Centrum miasta
Malborka – terenu nad rzeką
Nogat, wzdłuż murów
obronnych Starego Miasta
i Zamku
Zmiana mpzp rejonu Centrum

Zmiana mpzp centrum miasta
– terenu pomiędzy ulicami
Mickiewicza, Sienkiewicza,
Kościuszki i Aleją Rodła
Zmiana mpzp Centrum miasta
– terenu pomiędzy ulicami
Mickiewicza, Sienkiewicza,
Kościuszki i Aleją Rodła
Mpzp Centrum miasta
Malborka – terenu Starego
Miasta w obrębie murów
obronnych.
Mpzp pomiędzy ulicami:
ul. Zapolskiej, Słowackiego,
Al. Sprzymierzonych,
ul. Rodziewiczówny, Armii
Krajowej oraz
ul. Bażyńskiego
Zmiana mpzp „Centrum” oraz
mpzp dla obszaru w
Śródmieściu miasta Malborka
Zmiana mpzp dzielnicy
przemysłowej Piaski II
w Malborku

17.

Zmiana mpzp „Słupecka II”
w Malborku

18.

Mpzp II nitka mostu na rzece
Nogat

nr 368/XLIII/05
z dnia
14.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 27 poz. 537
z 2006 r.

nr XLIII/396/10
z dnia
21.01. 2010. r.
nr 378/XLV/05
z dnia 2
9.12.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 26 poz. 450
z 2010 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 28 poz. 560
z 2006 r.

nr XLVII/442/10
z dnia
30.06.2010r

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 111 poz. 2143
z 2010 r.

nr LII/483/10
z dnia
05.11.2010 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 8 poz. 212
z 2011 r.

nr XIV/107/07
z dnia
14.09.2007 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 5 poz. 122
z 2008 r.

nr XIV/108/07
z dnia
14.09.2007 r.
nr XIV/109/07
z dnia
14.09.2007 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 5 poz. 123
z 2008 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 15 poz. 362
z 2008 r.

nr 335/XL/05
z dnia
29.09.2005r.
nr XVII/190/12
z dnia

Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 3 poz. 26
z 2006 r.
Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2012 r. poz.1867
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11.10.2018r. w sprawie uchwalenia
Mpzp dla obszaru dzielnicy Kałdowo
Obecnie w granicach planu z 2018r.
Uwaga: utracił moc na skutek wejścia
w życie Uchwały Nr L/481/2018z dnia
11.10.2018r. w sprawie uchwalenia
Mpzp dla obszaru dzielnicy Kałdowo
Obecnie w granicach planu z 2018r.

Uwaga: utracił moc w granicach planu
wg Uchwały Nr XIII/118/2015 z dnia
29.10.2015r- (plan dla Powiatowego
Centrum Zdrowia)
Zmieniony Uchwałą nr LI/468/10 z
dnia 13.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 18 poz. 445 z 2011 r.)
Uwaga: utracił moc na skutek wejścia
w życie Uchwały Nr L/481/2018 z dn.
11.10.2018 r..w sprawie uchwalenia
Mpzp dla obszaru dzielnicy Kałdowo
Obecnie w granicach planu z 2018 r.

zmieniany 2x

zmieniony 1x

Uwaga:
- dla działki 447 (teren 5.ZI) utracił
moc w granicach Uchwały VI/42/2015
z dnia 19 marca 2015r
- utracił moc w granicach Uchwały nr
XXXII/323/2017 Rady Miasta
Malborka z dnia 18 maja 2017 r.-Dz.
Urz. Woj. Pom. z dnia 31.07.2017r
poz. 2881

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zmiana mpzp Centrum miasta
-terenu pomiędzy ulicami
Mickiewicza, Sienkiewicza
(obecnie Kościuszki),
Kościuszki i Aleją Rodła
Zmiana mpzp „Słupecka II”
miasta Malborka
Zmiana fragmentu mpzp
pomiędzy ulicami:
Zapolskiej, ul. Słowackiego,
Al. Sprzymierzonych,
Rodziewiczówny, ul. Armii
Krajowej oraz Bażyńskiego
uchwalonego uchwałą
Nr XIV/107/2007 Rady
Miasta Malborka z dnia
14.09.2007r. oraz uchwałą
Nr XLI/373/2009 Rady
Miasta Malborka z dnia
29.10.2009 r.
Zmiana mpzp rejonu Centrum
w Malborku, uchwalonego
uchwała Nr XLII/396/10
z dnia 21 stycznia 2010r
Zmiana Mpzp Centrum
miasta dla terenu pomiędzy
ul. Mickiewicza,
Sienkiewicza (obecnie
Kościuszki), Kościuszki,
Aleja Rodła
Zmiana mpzp dzielnicy
Kałdowo

29.03.2012 r.
nr XVII/189/12
z dnia
2.03.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2012 r. poz. 1674

nr XVII/188/12
z dnia
2.03.2012 r.
nr XXX/310/13
z dnia
23.05.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2012 r. poz. 1673

nr XXXV/339/13
z 26.09.2013r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 13.11.2013r.
poz. 3878

nr XL/375/2014
z dnia
27.02.2014r

Dz. Urz. Woj. Pom
z 15.04.2014 r.
poz. 1530

nr
XLVII/430/2014
z dnia
23.10.2014r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 21.01.2015 r.
poz. 163

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2013 r. poz. 2761

Uwaga: plan utracił moc na skutek
wejścia w życie Uchwały Nr
L/481/2018z dn.11.10.2018 r. w
sprawie uchwalenia Mpzp dla obszaru
dzielnicy Kałdowo
Obecnie w granicach planu z 2018r.

PLANY sporządzane w kadencji 2014-2018
nr VI/42/2015 z
Dz. Urz Woj. Pom. W granicach objętych ustaleniami
dnia 19.03.2015r
z 04.05.2015 r.
niniejszego planu traci moc mpzp
poz. 1481
dzielnicy przemysłowej Piaski II
w Malborku, uchwalony Uchwałą
Nr 287/XXXIV/2001 Rady Miasta
Malborka z dnia 5 lipca 2001 r.,
opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2002 r. Nr 2, poz. 29, a dla działki
447 (teren 5.ZI) zmiana Mpzp Piaski II
w Malborku wg Uchwały
Nr XIV/109/2007 Rady Miasta
Malborka z dnia 14 września 2007 r.
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2008 r. Nr 15, poz. 362.
Mpzp dla terenu w płd. części
nr IX/80/2015 z
Dz.Urz. Woj. Pom.
miasta Malborka przy kanale
dnia 30.06.2015r
z 02.09.2015 r.
Ulgi
poz. 2759
Mpzp dla rozbudowy
nr XIII/118/2015
Dz.Urz. Woj. Pom. Na obszarze objętym niniejszym mpzp
Powiatowego Centrum
z dnia
z 01.12.2015 r.
traci moc: Uchwała nr V/35/2011 Rady
Zdrowia w Malborku
29.10.2015r
poz. 3674
Miasta Malborka z dnia 10.02.2011r
w sprawie mpzp dzielnicy Wielbark
w Malborku (opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2011r. Nr 45 poz. 1049)
Mpzp obszaru dzielnicy
nr
Dz. Urz. Woj.Pom. . Uwaga: granicach niniejszego planu
Piaski II (rejon ulic PiaskowaXXXII/323/2017
z 2017 r., poz.2881 traci moc: zmiana mpzp dzielnicy
Koszykowa)
z dnia
Ogłoszony:
przemysłowej Piaski II w Malborku,
18.05.2017 r.
31.07.2017
uchwalony Uchwałą Nr XIV/109/2007
Rady Miasta Malborka z dnia
Zmiana Mpzp dla dzielnicy
Piaski II w Malborku
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14.09.2007r. (publikacja w Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2007r Nr 5,
poz. 124)
28.

Mpzp dzielnicy Wielbark w
rejonie ulic Wejhera, Krótkiej
i Głowackiego

29.

Mpzp dla terenu w północnej
części miasta „Strefa
Przemysłowa przy
ul. Dalekiej”
Mpzp osiedla „Słupecka II” w
południowej części miasta
Malborka

30.

31.

Mpzp obszaru dzielnicy
Kałdowo w Malborku

nr
XXXV/378/2017
z dnia
28.09.2017 r.
nr
XXXVI/385/2017
z dnia
26.10.2017 r.
nr
XLIII/452/2018
z dnia
4.06.2018 r.
nr L/481/2018
z dnia
11.10.2018r

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 03.11.2017
poz. 3770
Dz. Urz. Woj. Pom.
z 04.12.2017
poz. 4206
Dz. Urz Woj. Pom.
z 31.07.2018
poz. 3116

Plan w swoich granicach spowodował
utratę mocy Mpzp z 1997r wg uchwały
Nr 193/XXXIII/97 z dnia 29.04.1997 r

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 23.11.2018r
poz. 4604

Plan w swoich granicach spowodował
utratę mocy planów: mpzp z 2005r.
wg uchwały nr 369/XLIII/05 z
14.12.2005r, mpzp terenu przy
ul. Zamkowej wg uchwały
Nr 117/XIV/99 z 02.12.1999r, mpzp
dla fragmentu Kaldowa wg uchwały
nr XXXV/319/09 z 26.03.2009r, mpzp
wg uchwały nr L/454/10 z 09.09.2010r,
mpzp wg uchwały nr XLVII/430/2014
z 23.10.2014r.

Źródło: Wydział RGP Urzędu Miasta Malborka

Stan planistyczny miasta na 2018 r.
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Na podkreślenie zasługuje fakt, że w przypadku, gdy dla określonego terenu
nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia
realizowane są w drodze ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W latach
2014-2018 wydano łącznie 200 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
przy czym około 79% stanowią decyzje o warunkach zabudowy, a pozostałe dotyczyły
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po dokonanej analizie, obowiązujące w mieście Malborku plany miejscowe, mimo iż
część z nich to dokumenty sprzed 2003 r., uznaje się za aktualne, niewymagające pilnych
zmian. Plany sporządzane były w skalach 1:1000 i 1:500, zawierają na ogół dość szczegółowe
zapisy, w tym także dotyczące kształtowania zabudowy, nie są wyłącznie dyspozycjami
funkcjonalnymi dotyczącymi przeznaczeń terenów. Plany sporządzane były na ogół
dla większych obszarów, co pozwalało na kompleksowe podejście, jedynie późniejsze zmiany
planów dotyczyły już mniejszych fragmentów. Nowy plan dla osiedla Słupecka II zastąpił
w swoich granicach zdezaktualizowany już plan z 1997 r., a nowy plan dla dzielnicy Kałdowo
zastąpił plany dotychczasowe, w tym także już mocno nieaktualny plan z 1999 r., a także plan
z 2005 r., do którego zgłoszono liczne wnioski o zmiany. Nie ma obowiązku sporządzania
nowych edycji starych planów miejscowych wyłącznie z powodu zmiany przepisów prawa jakie
miały miejsce od czasu ich uchwalenia, chyba że zapisy planów uniemożliwiają lub znacznie
ograniczają możliwości inwestycyjne, bądź nie zapewniają właściwej ochrony obiektom
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lub obszarom tego wymagających. Obowiązujące plany miejscowe generalnie odpowiadają
potrzebom rozwojowym miasta, nadal też część z terenów planowanych jest niezabudowana.
Wskazane jest prowadzenie stałego monitoringu zagospodarowania, a wobec słabego
systemu statystyki państwowej prowadzenie własnych miejskich analiz popytu inwestycyjnego,
lokalnego rynku nieruchomościami, analiz ruchu budowlanego. Analizy tego rodzaju pozwolą
na podejmowanie decyzji w sprawie składanych wniosków dotyczących opracowań
planistycznych, planowanych inwestycji infrastrukturalnych czy analiz realnych potrzeb
mieszkaniowych lub związanych z obsługą mieszkańców, w tym infrastrukturę społeczną.
Miasto Malbork dotychczas nie przygotowało i nie przyjmowało wieloletniego
programu sporządzania planów miejscowych, ewentualny program tego typu można będzie
sporządzić po uchwaleniu nowej edycji Studium. Rekomenduje się przygotowanie dokumentu
w formie np. zarządzenia Burmistrza
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że w obszarze miasta wydaje się niewielką
ilość indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rokrocznie
jest to w latach 2014-2018 ok. 20- 40 sztuk, przy czym większość decyzji dotyczy zabudowy
mieszkaniowej. Burmistrz prowadzi wymagane ustawowo rejestry wydawanych decyzji
w formie tabelarycznej, jednak nie jest prowadzony rejestr graficzny, rekomenduje się więc
jego prowadzenie np. przy pomocy narzędzi e-geoportalu.
Decyzje odmowne wydawane są sporadycznie – mniej więcej 1 na rok. Na sytuację
taką wpływ ma znaczne pokrycie powierzchni miasta planami miejscowymi. Świadczyć może
to także o umiarkowanym ruchu budowlanym. Tezę taką potwierdzają także dane o ilości
wydawanych pozwoleń budowlanych, w ciągu roku średnio ok. 20 pozwoleń, w latach
2014-2018 (do czerwca) łącznie 154 pozwolenia, wg informacji przekazanych przez Starostwo
Powiatowe w Malborku.
Stwierdza się, że dane przedstawiane w sprawozdaniach statystycznych dotyczące
skutków finansowych uchwalania planów miejscowych nie wydają się wiarygodne (np. brak
prognozowanych szacowanych wydatków, brak wpływów z opłat planistycznych). W nowych
opracowaniach planistycznych warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące zasad budowy
i finansowania infrastruktury technicznej stanowiącej zadania własne miasta i powiązać je
z możliwościami finansowymi miasta oraz dokumentami strategicznymi i operacyjnymi miasta.

4.4. Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 „Malbork na +”
Miasto Malbork posiada uchwalony przez Radę Miasta Malborka „Program
Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 Malbork na +” przyjęty Uchwałą
nr XXXI/318/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
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Zapisy programu rewitalizacji są spójne z celami rozwoju miasta, zdefiniowanymi
w Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Społeczno- Gospodarczą w Mieście Malborku
na lata 2013 – 2020, obejmującymi działania związane z poprawą jakości życia mieszkańców,
rozwojem gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym oraz ochroną środowiska naturalnego.
Program rewitalizacji jest dokumentem opracowanym z myślą o wyznaczeniu
najbardziej kryzysowych terenów na obszarze miasta, posiadających potencjał do generowania
dalszego rozwoju, które wymagają ożywienia i odnowy. Jest on programem wieloletnim,
interdyscyplinarnym i zintegrowanym, który bazuje na współpracy różnych podmiotów podczas
przygotowania, opracowania i realizacji.
Głównym celem programu rewitalizacji jest wyznaczenie dróg do wyprowadzenia
danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego
degradację. Natomiast strategicznym celem Programu Rewitalizacji jest: kompleksowa
rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta w wymiarze społecznym, przestrzennym,
środowiskowym, technicznym i gospodarczym.

Obszar zdegradowany i rewitalizacji miasta wyznaczony został na podstawie
„Delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta Malborka” i zatwierdzony
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Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1325/101/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia listy obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach
zintegrowanych

projektów

rewitalizacyjnych

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zakres przestrzenny obszaru rewitalizacji wyznaczają granice poszczególnych
jednostek urbanistycznych. Jest to w większości obszar szeroko pojętego centrum miasta
rozciągający się na południe od Alei Rodła, pomiędzy rzeką Nogat a ul. Generała Władysława
Sikorskiego. Obszar rewitalizacji tworzy zwarty teren w centralnej części miasta o powierzchni
141,91 ha, zamieszkały przez 10 993 osób, co stanowi 8,2% powierzchni miasta zamieszkałej
przez 29,61% ludności Malborka (wg danych na dzień 31.12.2016 r.).
Obszar rewitalizacja Miasta Malborka to trzy jednostki urbanistyczne: nr 3 - Centrum
II, nr 4 - Śródmieście I oraz nr 5 – Przedmieście.
Śródmieście I
Dzielnica miasta położona na południe od Alei Rodła, od wschodu ograniczona
ul. Sikorskiego i terenami przemysłowymi miasta – Cukrownią, od południa ul. Bema,
od zachodu ul. Mickiewicza oraz terenem OSiR-u.

Podwórko przy ul. Sienkiewicza

Obszar

ten

stanowi

Zabudowa przy ul. Sienkiewicza

część

miasta

powstałą

w

wyniku

jego

rozbudowy

po zniwelowaniu nowożytnych fortyfikacji w latach 1877–1879. Zespół budynków
mieszkaniowych, obejmujący m.in. zabudowę ulicy Władysława Reymonta i Elizy
Orzeszkowej powstawał na przełomie XIX i XX wieku. Jednostka składa się głównie
z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 4 i 10-piętrowe bloki z wielkiej płyty
zlokalizowane w rejonie ulicy Mickiewicza, w południowej części dzielnicy rejon
ul. Bema i ul. Sikorskiego oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie kamienic
oraz nielicznych, nowych plomb usytuowanych w pierzei ulic: Orzeszkowej, Kraszewskiego,
Prusa, Reymonta, jak również po wschodniej stronie ul. Mickiewicza.
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Zabudowa wielorodzinna jest przeplatana budynkami usługowymi wolnostojącymi
w postaci pawilonów i kiosków. W parterach budynków wielorodzinnych – kamienic również
występują drobne usługi.
Struktura przestrzenna dzielnicy jest niejednorodna. Liczna zabudowa historyczna,
w tym w większości w złym stanie technicznym przeplatana jest zabudową wielorodzinną
w postaci bloków oraz nowymi inwestycjami.
Centrum II
Zwarta część miasta położona na południe od głównej arterii komunikacyjnej, którą
stanowi aleja Rodła. Wydzielona jednostka urbanistyczna graniczy od południa z terenami
koszar wojskowych, od zachodu z rzeką Nogat, od wschodu z ul. Mickiewicza
i stanowi teren patrymonium miejskiego I fazy rozwoju miasta. Obecnie północna część
wydzielonej jednostki stanowi usługowe centrum miasta Malborka z licznymi budynkami usług
publicznych m.in.: Urząd Miasta Malborka, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, szkoły,
w tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ponadto usługi, takie jak sklepy zlokalizowane
w parterach budynków oraz odrębne budynki usługowe z usługami handlu i sklepy
wielkopowierzchniowe np. Kaufland. W kwartale zabudowy pomiędzy ulicami: Słowackiego
a 17 Marca, dzielnica zmienia swój charakter na mieszkaniowy i mieszkaniowo-usługowy.
Występuje tu zabudowa w postaci kamienic zlokalizowanych w pierzei ulic 17 Marca
i Grunwaldzkiej oraz wolno stojących willi.

Tereny zieleni, Plac 3-go Maja

Zabudowa mieszkaniowa ul. Bema

Cześć przedmiotowego obszaru, wraz z zespołem zabudowy w rejonie ulic
Żeromskiego, Kasprowicza, 17 Marca i Derdowskiego, znajduje się w granicach układu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem
1337 (d.179/90), decyzją z dnia 21.11.1990 roku, stanowiącego reprezentacyjny zespół
zabudowy z lat 20-tych XX w. składający się z zabudowy willowej, jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej. W kwartale zabudowy pomiędzy ulicami 17 Marca i Mickiewicza znajduje się
zabudowa wielorodzinna w formie bloków 4 i 10-cio piętrowych. W całej, wydzielonej
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dzielnicy znajduje się duży odsetek zabudowy zabytkowej w znacznej części w złym stanie
technicznym.
Jednostka urbanistyczna stanowi odrębną strukturę funkcjonalno-przestrzenną,
wyróżniającą się w strukturze miasta z uwagi na charakter przestrzeni oraz pełnione funkcje.
Przedmieście
Dzielnica wydzielona pomiędzy rzeką Nogat a ul. Jagiellońską, od północy
ograniczona ul. Derdowskiego, od południa ul. Asnyka oraz zabudową dzielnicy Czwartaki.
Cała

wydzielona

jednostka

znajduje

się

w

obszarze

patrymonium

miejskiego

I fazy rozwoju miasta. Historycznie stanowiła ona przedmieścia miasta Malborka,
o czym świadczy charakter zabudowy: liczne budynki mieszkaniowe jednorodzinne
na wydzielonych, dużych działkach oraz duży odsetek terenów niezabudowanych stanowiących
obecnie tereny zieleni ekologicznej z potencjałem inwestycyjnym.

Zabudowa przy ul. Pstrowskiego

Zabudowa przy ul. Hallera

Całość struktury zaburzona jest nielicznymi budynkami wielorodzinnymi w postaci
bloków zlokalizowanych przy ulicach: Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, Zakopiańskiej oraz
przy ulicach Słowackiego i Pasteura. W północnej części dzielnicy znajduje się Szpital oraz
zabytkowy kościół. W dzielnicy występują nieliczne obiekty usługowe głównie z zakresu usług
handlu i produkcji nagrobków, głównie w części północnej, sąsiadującej z dzielnicą
CENTRUM II. Na wschód od zabudowy przy ulicy Słowackiego znajduje się teren
zabytkowych koszar wojskowych.

W centralnej części dzielnicy zlokalizowane są tereny

dawnych cmentarzy: jerozolimskiego i ewangelickiego, funkcjonujące obecnie jako tereny
zieleni urządzonej – parki, wymagające działań rewaloryzacyjnych. Tereny nad rzeką Nogat
to tereny przejść i ciągów pieszych wraz z kąpieliskiem miejskim oraz terenem malborskich
klubów sportowych i wędkarzy.
Obszar pomiędzy zabudową przy ul. 500-lecia, a rzeką Nogat to tereny głównie
rolnicze, wyłączone z zainwestowania z uwagi na swój charakter oraz bliskość rzeki.
Przy ul. 500-lecia oraz Armii Krajowej zabudowa jest niejednorodna. Występują tu budynki
mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, przeplatane zabudową wielorodzinną w formie
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kamienic, częściowo tworzących krótkie pierzeje. W całej jednostce występują liczne budynki
zabytkowe, w większości w złym stanie technicznym, wymagające remontów. Całość
wydzielonej

dzielnicy

stanowi

odrębną

strukturę

funkcjonalno-

przestrzenną

z dużym potencjałem inwestycyjnym, wymagającą pilnej rewaloryzacji zabudowy i działań
społeczno-przestrzennych.
Realizacja Programu Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 odbywa się
w dwóch komponentach: inwestycyjnym i społecznym.

Działania inwestycyjne

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

„Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia Miasta Malborka”
(komponent inwestycyjny)
Całkowity koszt realizacji Projektu: 15 313 338,37 zł z dofinansowaniem Projektu: 8 728 563,18 zł
(w tym Miasto Malbork ogółem: 9 737 296,26 zł z dofinansowaniem 6 137 217,77 zł)
Zadanie
Planowana
Wartość
Wykonanie
%
wartość według zadania (zł)
(zł)
wykonania
projektu (zł)
(wartość
stan na
umowy)
31.12.2018r
.
Adaptacja zabytkowego budynku przy ulicy
Wartość:
Sienkiewicza 43 na realizację zadań
1 004 462,49
1 150,000,0
589 440,44
51,25
placówki wsparcia dziennego w formule
Dofinansowanie
opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni
657 621,60
dla rodziców
Adaptacja zabytkowego budynku przy ulicy
Wartość:
Sienkiewicza 43 na realizację zadań
20 000,00
0,00
0,00
0,00
placówki wsparcia dziennego w formule
Dofinansowanie
opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni
13 000,00
dla rodziców - wyposażenie
Wartość:
Adaptacja wieży ciśnień w Malborku na
3
548 681,77
realizację zadań placówki wsparcia
4 180 770,0 2 339 312,4
55,95
dziennego w formule pracy podwórkowej z
Dofinansowanie
punktem dla streetworkerów.
2 323 321,95
Adaptacja wieży ciśnień w Malborku na
Wartość:
realizację zadań placówki wsparcia
25 000,00
0,00
0,00
0,00
dziennego w formule pracy podwórkowej z
Dofinansowanie
punktem dla streetworkerów - wyposażenie
16 250,00
Utrzymanie punktu konsultacyjnego w
Wartość:
zakresie działań rewitalizacyjnych
33 750,00
33 750,0
2 500,0
7,40
Dofinansowanie
23 400,00
Rewaloryzacja przestrzeni ulicy
Wartość:
Grunwaldzkiej oraz obszaru Placu
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 Maja w Malborku i wprowadzenie funkcji Dofinansowanie
ciągu pieszo-rowerowego (deptaka)
654 700,00
Zagospodarowanie podwórek w kwartale
Wartość:
ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta,
800 000,00
0,00
0,00
0,00
Sikorskiego oraz 17 marca, Grunwaldzkiej,
Dofinansowanie
Jagiellońskiej, Żeromskiego w Malborku
523 760,00
Włączenie mieszkańców obszaru
Wartość:
rewitalizacji w prace związane z
150 000,00
0,00
0,00
0,00
zagospodarowaniem podwórek w kwartale
Dofinansowanie
ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta,
97 500,00
Sikorskiego oraz 17 marca, Grunwaldzkiej,
Jagiellońskiej, Żeromskiego w Malborku
Rewaloryzacja skweru przy ulicy Reymonta
Wartość:
w Malborku
200 000,00
0,00
0,00
0,00
Dofinansowanie
130 940,00
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rewaloryzacja obszaru parkowego z
przeznaczeniem na rozwój działalności
Inkubatora Kultury w Malborku
Remont części wspólnych kamienic
zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji
(partner projektu – 40 Wspólnot
Mieszkaniowych Nieruchomości)
Remont budynków komunalnych (10
budynków)

Stworzenie zagospodarowania w formie
ścieżki historycznej na obszarze
rewitalizacji
Inspektor nadzoru

Promocja projektu

Wydatki z poprzednich
przygotowawcze)

Razem:

lat

(prace

Wartość:
778 385,99
0,00
Dofinansowanie
509 609,31
Wartość:
372 686,12
5 600 115,85
(zakończone
Dofinansowanie
2 WM)
2 601 646,16
Wartość:
1 449 914,20
0,00
Dofinansowanie
741 030,83
Wartość:
309 974,22
0,00
Dofinansowanie
202 940,12
Wartość:
297 078,35
80 144,00
Dofinansowanie
168 921,63
Wartość:
50 000,00
3 650,00
Dofinansowanie
202 940,12
Wartość:
43 725,50
43 725,50
Dofinansowanie
28 421,58
Wartość wg projektu:
15 313 338,37

0,00

0,00

372 686,12

6,64

0,00

0,00

0,00

0,00

37 202,00

12,52

0,00

7,3

43 725,50

100,00

Dofinansowanie:
8 728 563,18

Źródło: Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Malborka

Działania społeczne

Lp.
1.

2.

„Malbork na + działania społeczne” (komponent społeczny)
Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 995 156,00 zł z dofinansowaniem Projektu: 1 895 398,20 zł
(w tym Miasto Malbork ogółem: 704 443,00 zł z dofinansowaniem 636 785,20 zł0
Zadanie/Realizator/Partner
Wartość zadania (zł)
Źródło finansowania
Zadanie: Poradnia Rodzinna
Wartość:
Regionalny Program Operacyjny
Realizator: MOPS Malbork
704 443,00
Województwa Pomorskiego na lata 2014Dofinansowanie:
2020 współfinansowany (95%) z
636 785,20
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadania:
Wartość:
Regionalny Program Operacyjny
- Placówka Wsparcia Dziennego w
1 290 713,00
Województwa Pomorskiego na lata 2014formie opiekuńczej i specjalistycznej
Dofinansowanie:
2020 współfinansowany (95%) z
- Klub Śródmieście
1 258 613,00
Europejskiego Funduszu Społecznego
- Placówka Wsparcia Dziennego w
formie pracy podwórkowej z punktem
dla streetworkerów i partyworkerów –
Klub Młodzieży
- Dla siebie i dla innych – rozwój
kompetencji społecznych
Partner: ZHP Chorągiew Gdańska
Razem:
Wartość zadań:
Dofinansowanie: 8 728 563,18
15 313 338,37

Źródło: Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Malborka

Realizacja celu głównego oraz celów operacyjnych Programu Rewitalizacji Miasta
Malborka na lata 2017-2023 w sposób znaczący przyczynią się do poprawy jakości życia
mieszkańców, zapobiegną rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk oraz pozwolą
w pełniejszym stopniu wykorzystać lokalne potencjały.
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4.5. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy
Miejskiej Malbork
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Malbork na lata 2018-2020” przyjęty uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXXVIII/393/2017
z dnia 14 grudnia 2017 roku stanowi dokument mający na celu wspieranie jednostki samorządu
terytorialnego w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.
Celem programu jest określenie kierunków działania Gminy Miejskiej Malbork
w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w szczególności:
1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Malborka o niskich dochodach,
2) poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach należących do zasobu
mieszkaniowego Gminy Miejskiej Malbork,
3) utrzymanie zasobu mieszkaniowego miasta na dobrym poziomie technicznym,
4) poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Malbork.
Lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta Malborka w latach 2014-2018
Lokale
2014
2015
Mieszkalne
1 697
1 710
Użytkowe
48
47
Garaże murowane
111
99
Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Malborka

2016
1 680
48
95

2017
1 677
47
94

2018
1 649
46
91

W Programie określono przesłanki wynikające z w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego, m.in.:
1) prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji,
3) planowaną sprzedaż lokali,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5) sposób zarządzania zasobem mieszkaniowym,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
7) planowaną wysokość wydatków w latach 2018-2022,
8) działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Program uznaje się za kompleksowe opracowanie diagnozujące posiadany zasób
mieszkaniowy, obrazujące skalę potrzeb oraz uwzgledniające politykę mieszkaniową miasta na
najbliższe lata.
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Zgodnie z Programem, zarządcą i administratorem budynków i lokali stanowiących
własność miasta Malborka oraz lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych jest
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym w latach 2017-2018
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wyszczególnienie
Liczba lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy
Powierzchnia użytkowa mieszkaniowego zasobu gminy (suma
powierzchni użytkowej mieszkań, w tym socjalnych)
Liczba lokali użytkowych gminy ogółem
Powierzchnia użytkowa lokali (mieszkalnych i użytkowych) w budynkach
gminy (100% własności gminy)
Liczba wspólnot mieszkaniowych
Powierzchnia użytkowa lokali (mieszkalnych i użytkowych) w budynkach
wspólnot mieszkaniowych
Liczba osób w gospodarstwie domowym zamieszkujących w lokalach
mieszkalnych gminy
Przypis czynszowy z najmu lokali mieszkalnych
Liczba aktualnych użytkowników mieszkań gminy zalegających w
opłatach
Zaległości (czynsz i opłaty niezależne od właściciela)
Liczba aktualnych użytkowników mieszkań gminy zalegających w
opłatach powyżej 3 miesięcy za mieszkania
Zaległości (czynsz i opłaty niezależne od właściciela) powyżej 3 miesięcy
za mieszkania
Przypis czynszowy z najmu lokali użytkowych
Liczba aktualnych użytkowników lokali użytkowych gminy zalegających
w opłatach
Zaległości (czynsz i opłaty niezależne od właściciela) za lokale użytkowe
Liczba aktualnych użytkowników lokali użytkowych gminy zalegających
w opłatach powyżej 3 miesięcy
Zaległości (czynsz i opłaty niezależne od właściciela) za lokale użytkowe
powyżej 3 miesięcy
Liczba niezagospodarowanych lokali użytkowych

Jedn.
szt.
m²

2017
1 678
81 087,98

2018
1 649
79 973,09

szt.
m²

46
23 180,00

46
22 530,37

szt.
m²

258
57 807,00

256
57 442,72

os.

4 090

3 994

zł
użytk.

4 070 823
784

4 363 462
766

zł
użytk.

6 076 427
311

6 437 852
282

zł

5 969 354

6 327 693

zł
użytk.

326 140
44

490 633
45

zł
użytk.

315 199
15

200 249
12

zł

360 420

167 401

szt.

3

3

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

4.6. Malborski program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali
wchodzących

w

skład

mieszkaniowego

zasobu

Miasta

Malborka

w latach 2017-2020
„Program

Restrukturyzacji”

został

wprowadzony

w

oparciu

o

Uchwałę

Nr XXXII/329/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020”.
Celem programu jest zmobilizowanie dłużników do terminowego wnoszenia opłat
za użytkowane lokale mieszkalne i socjalne, udzielenie pomocy dłużnikom w utrzymaniu
dotychczas użytkowanych lokali mieszkalnych i socjalnych, uniknięcie eksmisji dłużników
z tych lokali i w konsekwencji ich bezdomności oraz zwiększenie wpływów do budżetu Miasta
z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych.
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Restrukturyzacja

zadłużenia

użytkowników

lokali

wchodzących

w

skład

mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka, służy częściowemu umorzeniu zadłużenia
przy jednoczesnej spłacie pozostałej części długu. Umorzeniu podlegają opłaty z tytułu czynszu
najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz odsetki od powstałych
zaległości.
Z „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020” mogli
skorzystać dłużnicy, którzy na dzień 31 maja 2017 r. zalegali z zapłatą opłat za użytkowany
lokal w wysokości powyżej 12 wymiarów czynszu/odszkodowania i są: najemcami, osobami
zajmującymi lokal bez tytułu prawnego, osobami zamieszkującymi w lokalu wraz z najemcą lub
osobą pozbawioną tytułu prawnego do lokalu, osobami, które nie zamieszkują już w lokalu
ale nadal posiadają zadłużenie z tytułu jego użytkowania oraz nie dewastują zajmowanego
lokalu, nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu i nie zajęli lokalu bez zgody.
Wnioski o restrukturyzację zadłużenia należało składać w terminie do dnia
30 września 2017 r. w siedzibie ZGKiM.
W Programie wprowadzono dwa warianty spłaty zadłużenia:
-

przy

30%

spłacie

zadłużenia

w

ciągu

4

miesięcy

od

daty

podpisania

porozumienia do umorzenia pozostanie 70% zadłużenia do dnia 30.09.2020 r.,
- przy 50% spłacie zadłużenia w ratach od podpisania porozumienia do 30.06.2020 r.
do umorzenia pozostaje 50% zadłużenia do dnia 30.09.2020 r.
Warunkiem bezwzględnym przy obu wariantach jest opłacanie czynszu bieżącego.
Do programu restrukturyzacji zadłużenia przystąpiło dotychczas 101 dłużników posiadających
łącznie kwotę zadłużenia w wysokości 1 586 318 zł, przy czym ze wskazanej kwoty do spłaty
przez dłużników jest kwota 694 579 zł, natomiast do umorzenia 891 739 zł.

4.7.

Program opieki nad zabytkami Miasta Malborka na lata 2016-2019
Program Opieki nad zabytkami dla Miasta Malborka na lata 2016-2019 został

uchwalony Uchwałą Nr XX/202/2016 z dnia 25 maja 2016 r. i opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 10 sierpnia 2016 roku.
Program poddaje analizie i ocenie stan dziedzictwa kulturowego miasta, definiuje
założenia programowe, formułuje instrumenty do jego realizacji, wskazuje źródła finansowania
gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wskazuje sposoby realizacji zadań z zakresu
ochrony zabytków w mieście.
Celem strategicznym Programu Opieki nad zabytkami Miasta Malborka na lata
2016-2019

jest

zachowanie,

ochrona

i

rewitalizacja
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zabytkowych

terenów

miasta

przyczyniająca się do właściwego kształtowania ładu przestrzennego oraz rozwoju społecznogospodarczego, w tym przede wszystkim aktywizacji różnych form turystyki.
Metodą realizacji tak określonego celu mają być: istotne zmiany jakościowe
i ilościowe w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wykorzystywane przez
władze miasta przy wykonywaniu zadań własnych realizowanych na rzecz lokalnego
środowiska w zakresie infrastruktury podstawowej i społecznej oraz w działaniach na rzecz
aktywizacji lokalnej społeczności.
W programie założono, że cel będzie realizowany w ramach trzech priorytetów:


zachowanie, ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego miasta;



realizacja działań projektowych i inwestycyjnych na rzecz zachowania oraz uwypuklenia
walorów historycznych, architektonicznych i przestrzennych miasta;



badanie, dokumentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego miasta.
Program

ustala

zadania,

które

powinny

być

uwzględnione

przez

organy

i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, wspierające
właścicieli lub posiadaczy zabytków, wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, a mianowicie:
- zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania oraz dbałość o zachowanie ich oryginalności i autentyzmu;
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
- zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;
- wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
- realizacja przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami.
Na bazie założeń przedmiotowego programu, opracowana została Uchwała
nr XXVII/279/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Miasta Malborka, z wyjątkiem
zabytków, których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork. Rozszerzyła ona
zakres dofinansowania przewidziany w Uchwale Nr IX/82/2015 Rady Miasta Malborka
z dnia 30 czerwca 2015 r., umożliwiając dofinansowanie prac i robót przy obiektach ujętych
w Gminnej Ewidencji Zabytków zlokalizowanych w granicach obszarów wpisanych do rejestru
zabytków.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/479/2018 Rady Miasta Malborka z dnia

11 października 2018 r., rozszerzono zakres dofinansowania o nieruchomości ujęte w Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ). Dzięki temu miasto będzie mogło rozszerzyć
zakres działań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym oraz sprawować większą opiekę nad zasobem kulturowym
Malborka.
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Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach
wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w GEZ
Rok

Liczba
wnioskodawców

Liczba wniosków
rozpatrzonych pozytywnie

Wnioskowana kwota

Kwota
dofinansowania

2015

7

7

305 208,51

60 000,00

2016

5

5

97 757,68

70 000,00

2017

5

5

99 079,69

70 000,00

2018

11

9

269 697,86

100 000,00

Źródło: Miejski Konserwator Zabytków w Malborku

Dodatkowo jako kolejny etap realizacji założeń programu opieki nad zabytkami
Miasta Malborka, pozyskano środki na konserwację i restaurację wschodnich murów miejskich
oraz stworzenie Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji. Projekt zakładał stworzenie Zewnętrznego
Muzeum Fortyfikacji na bazie odrestaurowanych murów miejskich – wyremontowane w latach
poprzednich mury zachodnie oraz wschodnie. Powstałe Muzeum ma na celu wyeksponowanie
średniowiecznego dziedzictwa miasta oraz stanowić uzupełnienie oferty Muzeum Zamkowego
w Malborku.
Pozyskano również dofinansowanie w kwocie 223 110,00 zł, w ramach konkursu
dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji.
Ponadto, zgodnie z założeniami programu opieki nad zabytkami, w ramach programu
rewitalizacji miasto przystąpiło do adaptacji i remontów dwóch obiektów zabytkowych. Wieży
Ciśnień

przy

Placu

Słowiańskim

–

ujętej

w

rejestrze

zabytków

oraz

budynku

przy ul. Mickiewicza 43, dawnej kaplicy stowarzyszenia Misyjnego St. Crischona, ujętej
w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Działanie to realizuje postulaty programu o wspieraniu inicjatyw lokalnych środowisk
w promowaniu walorów i zasobów środowiska kulturowego oraz pozwoli na przeprowadzenie
prac konserwatorskich na obiektach wyróżniających się w krajobrazie kulturowym i pozwoli
na nadanie nowych funkcji, a także ponowne włączenie ich w strukturę użytkową miasta.
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Projekt „Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku
i nadanie im nowych funkcji „Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji”

4.8. Wieloletni

plan

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i kanalizacyjnych
„Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
„Nogat” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi na lata 2018 – 2020” przyjęto uchwałą Nr XXXV/379/2017
Rady Miasta Malborka z dnia 28 września 2017 roku.
Plan opracowało Przedsiębiorstwo „Nogat” sp. z o.o. i uzyskał on pozytywną opinię
Rady Nadzorczej Spółki. Zawiera niezbędne inwestycje związane z poprawą funkcjonowania
oczyszczalni ścieków oraz zapewnieniem większej niezawodności jej pracy. Jest zgodny
z kierunkami rozwoju gminy i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Plan ten zakładał wykonanie następujących działań:
Rok

Nazwa zadania

2018

Przepompownia Parkowa
„Zrzut awaryjny”
Wykonanie „Stacji
zagęszczania mechanicznego
osadu nadmiernego” na
oczyszczalni ścieków
*„modernizacja bioreaktora
9A i 9B”

2019

Przepompownia parkowa
„Hala kraty rzadkiej”

Zakres rzeczowy
Wykonanie opomiarowania ilości ścieków w
kolektorze przelewowym
- zagęszczacz bębnowy 2x
- stacja przygotowania i dozowania elektrolitu
- pompa śrubowa osadu zagęszczanego
- pompa odcieków
- wymiana rusztów napowietrzających oraz
przebudowa przewodów doprowadzających
sprężone powietrze
- wymiana mieszadeł w drugiej komorze
niedotlenionej
- przebudowa pomostów technologicznych
- wymiana mieszadeł pompujących
- budowa nowych komór pomiarowych
KP-1 i KP-2 na recyrkulacji wewnętrznej
- budowa komory rozdziału OB.3
-budowa komory połączeniowej OB.4
- remont kraty ręcznej
Wykonanie hali krat z montażem urządzeń
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Szacunkowa
wartość netto
(w tys. zł)

Ogółem
netto
(w tys. zł)

120

2 060

2 370*
2 180

3 650

2020

Przepompownia parkowa
„Infrastruktura – drogi i
place”

technologicznych
-biofiltr
- wykonanie dróg wewnętrznych na terenie
przepompowni z dowiązaniem do funkcji
obiektów istniejących i projektowanych

Modernizacja rurociągu
tłocznego Dn 2x800 pod
dnem Nogatu

- wykonanie komory rewizyjnej do
monitorowania rurociągu tłocznego
- wymiana armatury na rurociągach tłocznych

Modernizacja Hali kraty
gęstej na oczyszczalni
ścieków
Przepompownia Parkowa
„Infrastruktura – ogrodzenie”
Przepompownia Parkowa
„Infrastruktura – zieleń”
Modernizacja zasilania i
pomiaru energii elektrycznej
„Przepompowni Nowy Staw”
z agregatem prądotwórczym

Modernizacja krat gęstych

260

4 200

290

1 200

Wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki
drucianej na cokole betonowym
wykonanie wymaganych nasadzeń drzew
i krzewów
montaż agregatu prądotwórczego wraz
z robotami towarzyszącymi

170
460

1 980

150

Razem:

8 360

Źródła finansowania:
- środki zewnętrzne – pożyczka, kredyt
2 500
- środki własne
5 860
* Wykonanie zadania poz. 3 warunkowane otrzymaniem dofinansowania z POIiŚ

W 2018 roku w zakresie Planu zrealizowano następujące zadania:
- „Przepompownia Parkowa – zrzut awaryjny” – prowadzone były prace zmierzające
do wykonania opomiarowania ilości ścieków na kolektorze przelewowym – prace te przekazano
do eksploatacji w 2019 r.,
- od 2018 roku Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi realizuje projekt POLiŚ
„Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” w ramach działania „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” na łączną kwotę 10 270 027,68 zł, gdzie dofinansowanie ze
środków unijnych wynosi 6 533 433,90 zł. Zadanie: „Stacja mechanicznego zagęszczania osadu
nadmiernego na oczyszczalni ścieków” realizowane jest od sierpnia 2018 roku, przy czym jego
zakończenie zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku,
- „modernizacja bioreaktora 9A i 9B” rozpoczęła się w październiku 2018 roku, a termin
jej zakończenia zaplanowany jest na październik 2019 r.
Łączny poniesiony koszt na powyższe zadania wyniósł w 2018 roku 828 580,53 zł,
a zakończenie finansowe w 2019 roku planowane jest na kwotę 9 441 447,15 zł.
„Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku na lata 2018– 2020” został
przyjęty uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXXVIII/391/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
Jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy i ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia.
Zaplanowane w nim zadania oraz ich realizację w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WOD-KAN W ROKU 2018

Lp

Nazwa zadania

Zakres robót

Uzasadnienie celowości

Nakłady

2018

PLAN

PLAN

1

Przebudowa sieci wodociągowej
z przyłączami w ulicy:
Partyzantów, Poznańskiej,
Pionierów w Malborku

Budowa sieci wodociągowej z
rur dn 110 PE wraz z
przyłączami, montaż studzienek
wodomierzowych.

2

Budowa sieci i przyłączy
kanalizacji sanitarnej w ul. Pola,
ul. Broniewskiego, ul. Tuwima,
ul. Dygata, ul. Polnej, ul.
Gałczyńskiego.

3

Budowa sieci wodociągowej od
ul. Uroczej do ul. Włościańskiej
(zaplecze ul. Kochanowskiego).

Budowa sieci wodociągowej z
rur dn 160/110 PE.

Drugostronne zasilenie
w wodę ul. Szerokiej w
Malborku.

431.465

4

Budowa sieci kanalizacji
Wybudowanie kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią grawitacyjnej z przyłączami,
w ul. Mieszka I
odcinka kanalizacji tłocznej,
posadowienie przepompowni.

Podłączenie budynków
odbiorców usług do
sieci kanalizacji
sanitarnej.

114.111

Wymiana przestarzałych 328.841
rur cementowoazbestowych, starych,
wyeksploatowanych
urządzeń sieci, oraz
przyłączy wodociąg.
Budowa sieci kanalizacji
Podłączenie budynków 1.961.254
sanitarnej PVC dn 200 o długości odbiorców usług do
1490 m, przyłącza PVC dn 160
sieci kanalizacji
o łącznej długości 1150 m.
sanitarnej.
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Uwagi

WYKONANIE 2018

249.000
+79.841

W realizacji; Kwota
uaktualniona wg
kosztorysu 352.331 zł:
UM 249.000 i środki
PWiK 103.331

Realizacja zadania była uzależniona
od współfinansowania UM. W roku
2018 UM nie uruchomił zadania.
PWiK wykonał niewielki niezbędny
zakres w wysokości 4,1 tys. zł.

1.500.000
środki
zewn.
+461.254PWiK

Dofinansowanie unijne:
1.812.411 środki UE
471.248 śr. PWiK

Zadanie zrealizowane w 100%.
Wsparte dotacją unijną na podstawie
Umowy z dn.15.05.2018r. z
NFOŚiGW w Warszawie. Kwota
zaangażowania 2.283,7 tys. zł., w tym
środki wł. 471,3 tys. zł
I etap realizacji zadania nastąpi w
roku 2019.

36.000 zł projekt
w 2017, środki PWiK;
realizacja zadania do
roku 2021
114.111

Dotychczasowe zaangażowanie to
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej kwota 69,4 tys. zł.
Pozostało posadowienie
przepompowni ścieków i fragment jej
podłączenie siecią tłoczną. Opóźnienie
z uwagi na okres oczekiwania na
kupno przepompowni. Planowane
zakończenie w IIkw.2019r.

5

Budowa sieci kanalizacji
Budowa sieci kanalizacji
Podłączenie budynków
sanitarnej wraz z przepompownią sanitarnej z rur dn 200 PVC wraz odbiorców usług do
w ul. Rolniczej.
z przyłączami dn 160 PVC
sieci kanalizacji
sanitarnej.

6

Budowa zbiorczej
przepompowni ścieków w ul.
Wybickiego

Budowa przepompowni ścieków
z separatorem zanieczyszczeń, z
monitoringiem i urządzeniami
AKPiA.

7

Budowa magistralnej sieci
wodociągowej łączącej sieci
wodociągowe od ul.
Magnoliowej do ul. Piaskowej i
al. Wojska Polskiego.

Budowa nowej magistrali
wodociągowej dn.250 od ul.
Magnoliowej do al. Wojska
Polskiego

8

Renowacja sieci wodociągowej z Renowacja sieci wodociągowej z Duża awaryjność sieci
przyłączami w ulicy Wiosennej. rur stalowych dn 200, o dł. ok.
wodociągowej
350 m.
wynikająca z typu
zastosowanych rur i
sposobu połączeń.
Renowacja kolektora kanalizacji Renowacja sieci kanalizacyjnej z Zły stan techniczny
sanitarnej w ul. Jagiellońskiej (od rur betonowych 900/600 o dł. ok istniejącej sieci
Szkoły Plastycznej do ul.
800 m z wykorzystaniem
kanalizacyjnej z rur
Grunwaldzkiej)
wykładziny utwardzanej
betonowych 900/600
promieniami UV.
o dł. ok 800m.

9

763.900

Odciążenie
115.000
przepompowni ścieków
w ul. Chodkiewicza od
ścieków z osiedla
Południe, Międzytorze a
w perspektywie
Rolnicza i Nowa Wieś.
Poprawa systemu
800.000
doprowadzenia wody do
dzielnicy Piaski oraz
doprowadzenie wody do
terenów przeznaczonych
pod budownictwo
jednorodzinne w m.
Nowa Wieś.
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260.000

500.000

750.000
+13.900

13.900 koszt projektu.
Wykonanie UM - kwota
uaktualniona wg
kosztorysu 58 707, w
tym UM 524.807

PWiK wykonał na swój koszt projekt.
W roku 2018 UM nie uruchomił
zadania. PWiK poniósł nakłady
inwestycyjne w wysokości 30,3 tys. zł
(dotyczy służebności przesyłu).
W roku 2018 miał być wykonany
projekt. Prace z projektantem są na
etapie koncepcji. Realizacja
przesunięta na 2019r.

30.000 projekt w 2018,
realizacja rozłożona na
lata 2019-2021,
realizowana w ramach
możliwości finansowych,
współudział inwestowania
UM- 250.000, Gmina
Malbork - 250.000,
pozostała kwota – PWiK
zadanie planowane do
realizacji 2019 i 202,
związane z planami UM
nowych chodników i
wjazdów
realizacja rozłożona na
lata 2020-2021

W roku 2018 miał być wykonany
projekt. Prace z projektantem są na
etapie uzgodnień. (wykonawca
wyłoniony Tomasz Mrówczyński
Elbląg)
Termin zakończenia prac
projektowych 31.03.2019.

15.000

30.000

W roku 2018 plan nie zakładał
żadnych działań.

W roku 2018 plan nie zakładał
żadnych działań.

10 Przebudowa sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej z
przyłączami w ulicy
Słowackiego.

Wymiana rury cementowoazbestowych na PE. Wymiana
przyłączy wodociągowych.
Przebudowa węzłów. Budowa
nowej sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami.

11 Wymiana przyłączy
wodociągowych ołowianych na
PE.
12 Wymiana systemu monitoringu
przepompowni ścieków.

Wymiana przyłącza
wodociągowego (od sieci do
wodomierza odbiorcy).
Wymiana oprogramowania
monitoringu i urządzeń AKPiA.

Wymiana przestarzałych
rur cementowoazbestowych,
wyeksploatowanych
urządzeń sieci i
przyłączy wodoc., oraz
wymiana starej, w złym
stanie technicznym sieci
kanalizacji sanitarnej.
Likwidacja przyłączy
wodnych wykonanych z
rur ołowianych.
Wymiana przestarzałego
oprogramowania
monitoringu oraz
wymiana przestarzałych
i wyeksploatowanych
urządzeń AKPiA.
RAZEM
UM
UG
ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE
ŚRODKI WŁASNE
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2.695.218 2.695.218

150.000

50.000

152.000

152.000

8.271.789
1.249.000

6.110.324
999.000

250.000
4.347.218

4.347.218

2.425.571

764.106

dokapitalizowanie z UM
500.000 zł, w 2019 r.
dalsze dokapitalizowanie

Zadanie realizowane. Dotychczasowe
zaangażowanie 1.073,8 tys. zł.
Całkowity koszt zgodny z
zawartą umową wynosi:
3.301.372 zł.

Realizacja zadań ustawowych w roku
2018 wyniosła 136,9 tys. zł
W wyniku postępowania Zadanie zrealizowano w 100%
przetargowego koszt
i oddano do eksploatacji. Nakłady
wzrósł do kwoty
poniesione 189,1 tys. zł
189.060 zł

3.787,3 tys. zł , w tym
✓ 1.812,4 tys. zł dotacja unijna
✓ 500,0 tys. zł
dokapitalizowanie UM
✓ 1.474,9 tys. zł środki własne
PWIK

4.9.

Program ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016
Program ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016 uchwalony został

uchwałą Nr XXIX/287/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2017 roku.
Wyznaczono w nim cele ekologiczne, a w ich ramach działania, jakie należy podjąć
w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta, stanowiące podstawę dla realizacji
konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania te zostały
wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na terenie miasta
i przewidywanych kierunków jego rozwoju.
Program ochrony środowiska zakłada szeroko rozumianą ochronę środowiska.
Realizacja zapisów przedmiotowego dokumentu nie będzie powodować znaczącego
oddziaływania na środowisko, a realizacja działań ujętych w Programie wskazuje
na zdecydowanie korzystny ich wpływ na środowisko we wszystkich analizowanych
elementach. Skutki jego realizacji wiążą się z polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska
oraz warunków jego ochrony. W części przypadków (związanych z etapem realizacji danego
przedsięwzięcia) mogą to być krótkotrwałe oddziaływania niekorzystne. Ostatecznie jednak,
w przypadku osiągania zakładanych celów, wskazuje się na przewagę oddziaływań korzystnie
wpływających na funkcjonowanie środowiska i zapewnienie jego odpowiedniej jakości.
Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku
2016” za lata 2016 – 2017, po przedstawieniu i omówieniu go podczas sesji rady Miasta został
uchwalony uchwałą Nr II/12/2018 z dnia 30.11.2018 roku.
Oceny sporządzonej w Raporcie dokonano na podstawie weryfikacji działań
podejmowanych przez instytucje, podmioty publiczne i prywatne z terenu miasta Malborka
w latach 2016 – 2017, a także wskaźników przyjętych w POŚ dla miasta Malborka.
Na podstawie zgromadzonych danych można sformułować tezę, że miasto Malbork
w przeważającej większości skutecznie realizuje założone cele, koncentrując się na
najistotniejszych obszarach problemowych i bez pominięcia kluczowych zadań w ochronie
środowiska.
Wnioski z raportu podsumowujące działania miasta:

1.

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja powodująca znaczącą negatywną

zmianę środowiska naturalnego w mieście.

2.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania związane z ochroną powietrza,

mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście i utrzymanie poziomów
dopuszczalnych dla mierzonych zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, O3, benzenu i pyłu
zawieszonego PM10. Dzięki takim działaniom jak: dotacje na zmianę ogrzewania na
proekologiczny, rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowej, modernizacje dróg, działania
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termomodernizacyjne,

promocja

transportu

rowerowego

poprzez

rozbudowę

ścieżek

rowerowych itp., w okresie sprawozdawczym utrzymano jakość powietrza dla zanieczyszczeń:
SO2, NO2, CO, benzenu i pyłu zawieszonego PM10 w klasie A. Poprawiła się jakość powietrza
w zakresie ozonu (O3) z klasy D2 (w 2016 roku) do klasy D1 (w 2017 roku). Według
modelowania matematycznego stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w 25 gminach
województwa pomorskiego przekroczyły poziom docelowy 1 mg/m³, w tym także w Malborku.
W okresie sprawozdawczym miasto Malbork realizowało wytyczne Programu ochrony
powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze
względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5.
Miasto Malbork nie zostało zobligowane do realizacji konkretnych działań oraz do prowadzenia
sprawozdawczości wynikającej z realizacji tego programu, jednak realizacja zadań w nim
określonych dla PM10 i B(a)P, przyczynia się jednocześnie do obniżania wartości PM2,5.

3.

W latach 2016-2017 jakość wody przeznaczonej do spożycia odpowiadała

wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. W okresie
sprawozdawczym przez cały okres kąpielowy wodę w kąpielisku miejskim oceniono jako
przydatną do kąpieli. Stan jakościowy jednolitych części wód podziemnych w mieście oceniony
został jako dobry.

4.

W okresie sprawozdawczym spadło zużycie wody w gospodarstwach domowych na

1 mieszkańca. W roku 2016 wyniosło 40,8 m³/osobę, a w 2017 – 34,1 m³/osobę. Nowoczesna
gospodarka wodomierzowa oraz propagowanie nowoczesnych metod pomiaru wody znacząco
wpływa na obniżenie zużycia wody w mieście.

5.

Dokumenty planistyczne dla miasta Malborka w sposób kompleksowy odnoszą się do

kluczowych kwestii związanych z ochroną środowiska w mieście i zabezpieczają jego walory
w kontekście postępującej suburbanizacji i rozwoju przemysłu. We wszystkich planach
zagospodarowania przestrzennego ujmowane są zapisy zapewniające ochronę środowiska
w mieście m.in. w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ograniczania uciążliwości
hałasowych, mających wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście oraz ochrony zieleni
urządzonej.

6.

W roku 2016 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 2,51%, a dopuszczalny poziom masy
odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych

do

składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku to 45%. W roku 2017 poziom
ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

kierowanych

do składowania wyniósł 29,6%, a dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 roku to 45%.
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7.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: szkła,

papieru, metali i tworzyw sztucznych odebranych z obszaru gminy w 2016 roku wyniósł
33,02% a wymagany poziom w 2016 roku to 18%. Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadów: szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych odebranych
z obszaru gminy w roku 2017 wyniósł 31,2%, przy wymaganym poziomie 20%.

8.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru
gminy odpadów komunalnych wyniósł w 2016 roku 97,33%, a wymagany poziom w 2016 r.
to 42%, natomiast w 2017 roku poziom wyniósł 94,5%, przy wymaganym poziomie 45%.

9.

Miasto Malbork wdrożyło i w pełni realizuje przyjęte obowiązki w zakresie gospodarki

odpadami komunalnymi. Dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gmina
osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy
składowanych odpadów komunalnych w 2016 i w 2017 roku.

10.

W stosunku do roku bazowego (2015 r.) stopniowo maleje ilość odpadów

przypadających na jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych.

11.

Miasto sukcesywnie realizuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest

poprzez udzielanie dotacji celowych, zmniejszając tym samym ilość wyrobów zawierających
azbest na terenie miasta.

12.

W stosunku do roku bazowego (2015 r.) nastąpił wzrost ilości odpadów

niebezpiecznych zebranych ze strumienia odpadów komunalnych.

13.

Na

terenie

miasta

nie

ma

przekroczeń

w

zakresie

promieniowania

elektromagnetycznego.

14.

Działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Malborka

prowadzi zarówno samorząd miasta jak i jednostki samorządowe. Edukacja ekologiczna
związana jest głównie z organizacją i włączaniem do podejmowanych akcji proekologicznych
młodzieży przedszkolnej, szkolnej oraz w mniejszym stopniu dorosłych mieszkańców miasta.
Podejmowane w okresie sprawozdawczym działania edukacyjne skupiały się głównie na
edukacji z zakresu gospodarki odpadami, ograniczania tzw. niskiej emisji i ochrony przyrody.

15.

W okresie sprawozdawczym Miasto Malbork realizowało kompleksowo wszystkie

założone w Programie cele i zadania. Koordynacja działań w sferze gospodarczej, społecznej
i środowiskowej umożliwiła spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju i pozytywnie
wpłynęła na aktywizację społeczeństwa w zakresie dbałości o jakość środowiska w mieście.
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4.10. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Malborka
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Malborka został zaktualizowany
uchwałą Nr XXII/227/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30.06.2016 roku.
Opierając się na zasadniczych celach dokumentów strategicznych globalnych, Unii
Europejskiej, Polski, województwa pomorskiego oraz gmin/miast, główny cel opracowania
i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej sformułowano następująco:
„Wsparcie zrównoważonego rozwoju i integracji Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
poprzez transformacje w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej środowisku, w tym
osiągniecie następujących celów podstawowych:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym,
- redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawy jakości powietrza”.
Wśród działań priorytetowych dla miasta Malborka należy wymienić m.in.:
- ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych, w tym rozbudowa sieci
cieplnej i gazociągów oraz podłączanie budynków użyteczności publicznej i budynków
prywatnych do sieci cieplnej i gazowej,
- termomodernizację budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną,
- ograniczenie emisji pochodzącej z transportu samochodowego, w tym podwyższanie
standardów technicznych infrastruktury drogowej (utwardzenie, modernizacja i naprawa dróg),
poprawa ciągów pieszych, tworzenie nowych tras rowerowych,
- zwiększenie udziału OZE w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło oraz realizacji
potrzeb energetycznych.
W planie określono cele szczegółowe dla miasta Malborka:
1. w zakresie energetyki,
2. w zakresie budownictwa (w tym budynków mieszkalnych, budynków użyteczności
publicznej itp.),
3. w zakresie transportu,
4. w zakresie gospodarki odpadami.
5. w zakresie edukacji,
Działania te, wraz z planowanymi efektami w postaci redukcji emisji CO2 oraz
redukcji zużycia energii przedstawiono w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ponadto Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę NR XV/138/2015 z dnia
29.12.2015r.

w

sprawie

zmiany

uchwały

nr

93/XII/99

Rady

Miasta

Malborka

z dnia 30.09.1999 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
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elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Malborka. Przyjęte w tym dokumencie założenia
i proponowane rozwiązania techniczne, dotyczące kierunków rozwoju miasta Malborka
w zakresie energetyki w perspektywie do 2030 roku, pozwolą na osiągnięcie celu strategicznego
poprzez:
1.

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze miasta, w zakresie

zapewnienia dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych i produkcji ciepła.
2.

Wzrostu efektywności energetycznej przy realizacji założeń rekomendowanego

scenariusza (scenariusz optymalnego rozwoju) w odniesieniu do 2014 roku, poprzez:
- obniżenie

zapotrzebowania

na

energię

pierwotną

w

paliwach

(dla

3

sektorów,

tj. ciepłownictwa, elektroenergetycznego i paliw gazowych) z wartości 2000÷2050 TJ
do poziomu 1430÷1470 TJ, tj. o ok. 29%,
- obniżenie rocznego, średniego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło dla budownictwa
mieszkaniowego z wartości 233÷237 [kWh/m2 rok] do wartości 186÷189 [kWh/m2 rok],
tj. o ok. 20%,
- obniżenie udziału węgla w bilansie produkcji ciepła (sektory: ciepłownictwo, elektroenergetyka
i paliwa gazowe) z poziomu 63÷64% do poziomu 37÷39%,
- zwiększenie udziału paliw gazowych w produkcji ciepła z poziomu 15÷16% do poziomu
19÷20%,
- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła z poziomu 3÷4%
do poziomu 12÷17%.
3.

Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego na terenie miasta, min. poprzez redukcję

emisji zanieczyszczeń w 2030 roku w odniesieniu do roku 2013 przy realizacji założeń
rekomendowanego scenariusza.

4.11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork
na lata 2016-2020
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata
2016-2020” jako podstawowe narzędzie realizacji lokalnej polityki społecznej, podjęta została
uchwałą nr XX/208/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 25 maja 2015 roku. Zgodnie z art. 16b,
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Strategia ta zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej,
współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
problemami społecznymi w mieście oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze
polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom
niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania te będą kierowane
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głównie do środowisk pozostających na marginesie życia społecznego, wykluczonych
społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.
W rezultacie działań ujętych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Mieście Malbork na lata 2016-2020” przewiduje się wzrost zaufania mieszkańców
do instytucji pomocowych, wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców oraz
zmniejszenia zasięgu występujących na jego terenie problemów społecznych. Przeprowadzona
diagnoza społeczna w zakresie problemów społecznych, a także prognoza zmian w zakresie
objętym strategią, pozwoliły na określenie jej celu głównego, którym jest: „Zwalczanie
zagrożeń wykluczenia społecznego pośród mieszkańców miasta Malborka”.
W oparciu o dokonaną analizę, dotychczasowe doświadczenia pracowników MOPS
w Malborku oraz rzeczywiste potrzeby społeczne, wytypowano następujące priorytetowe
obszary wsparcia:
I. Rodzina.
II. Osoby bezrobotne.
III. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
IV. Osoby niepełnosprawne.
V. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie.
VI. Osoby starsze.
Dla każdego z tych obszarów wyznaczono cele strategiczne, które ułatwią realizację
celu głównego:
1.

Umacnianie pozycji rodzin z terenu Miasta Malbork w ich prawidłowym

funkcjonowaniu.
2.

Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta.

3.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Miasta Malbork dotkniętych

ubóstwem.
4.

Poprawa

warunków

społecznego

funkcjonowania

osób

niepełnosprawnych

w społeczności lokalnej.
5.

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jego skutków.

6.

Zahamowanie zjawiska uzależnień wszelkiego rodzaju oraz łagodzenie ich skutków.

7.

Zapewnienie wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja.
W Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych przewidziano, że jej wdrażanie

będzie się odbywało poprzez realizację programów i projektów realizowanych przez podmioty
i instytucje współdziałające na poziomie Miasta. Do najważniejszych programów i narzędzi
służących wdrożeniu Strategii należy zaliczyć:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii,
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- programy i projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją zawodową
mieszkańców, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Działania określone w niniejszej Strategii mogą być realizowane na różnych
poziomach, począwszy od samodzielnej realizacji działania przez MOPS lub inne podmioty,
poprzez współpracę partnerską, aż po zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom
zewnętrznym w trybie określonym przepisami prawa.
Wskaźnikiem realizacji celów strategicznych będzie nie tylko zmniejszająca się ilość
świadczeniobiorców oraz zmniejszanie się strumienia środków na bezpośrednie wsparcie
najbardziej potrzebujących, ale przede wszystkim poziom zadowolenia mieszkańców Miasta
z jakości życia na terenie Malborka, która będzie weryfikowana na podstawie mierników
zawartych w Strategii.
Analizując wielkości istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem faktycznych
potrzeb i problemów społecznych oraz biorąc pod uwagę możliwości lokalne, w tym
ekonomiczne należy stwierdzić, tak jak w latach ubiegłych, iż są one zabezpieczone na
zadowalającym poziomie. Od kilku lat liczba rodzin korzystających ze świadczeń funduszy
pomocy społecznej zmniejsza się.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń MPOS w latach 2015-2018
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

2015
2 421
1 543
3 253

2016
2 246
1 460
2 964

2017
2 131
1 454
2 854

2018
2 160
1 393
2 842

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Jednakże wzrasta liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, które borykają się
z problemem związanym głównie ze złym stanem zdrowia oraz korzystających długotrwale,
wymagających stałego i comiesięcznego wsparcia finansowego oraz z różnych form pomocy
społecznej w tym niepieniężnych.
Rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia w latach 2015-2018
Wyszczególnienie
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

2015
1 878
3 944

2016
1 886
3 721

2017
1 997
3 820

2018
2 020
3 869

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Wzrasta również liczba osób/rodzin wymagających wsparcia w zakresie wyłącznie
pracy socjalnej bądź poradnictwa.
Rodziny, którym
w latach 2015-2018
Wyszczególnienie
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

udzielono
2015
276
632

pomocy

w
2016
340
671

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
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postaci

wyłącznie
2017
453
876

pracy

socjalnej
2018
527
1 027

Według danych o świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej, następuje coroczny
wzrost wydatków na świadczenia: schronienie, odpłatność Miasta Malborka za pobyt w domach
pomocy społecznej, usługi opiekuńcze. Wydatki na zasiłki stałe w 2018r. zmniejszyły się,
jednak

sytuacja

ta

jest

krótkotrwała

na

skutek

obniżenia

wieku

emerytalnego

i nabycia uprawnień emerytalnych. Należy nadmienić, iż w 2019 r. przewiduje się tendencję
wzrostową. W poprzednich latach średnio miesięcznie po 10 osób nabywało uprawnienia do
otrzymywania zasiłku stałego, a na dzień 01.03.2019 r. wydano już decyzje przyznające zasiłek
stały 34 osobom.
Wzrastają także wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej
tj. pobytu dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, które przed umieszczeniem
zamieszkiwały na terenie Miasta Malborka. Wydatki na zadania fakultatywne od kilku lat
pozostają na podobnym poziomie, ponieważ wynikają z zatwierdzanego budżetu (zasiłki
celowe, zasiłki okresowe). Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie
do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających
z pomocy są uwzględnione w miarę możliwości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w latach 2015-2018
Wyszczególnienie

2015

2016
2017
2018
Zasiłek stały
Liczba osób
437
436
430
392
Liczba świadczeń
4 269
4 347
4 221
3 738
Kwota świadczeń (w zł)
1 768 458
2 010 044
1 966 266
1 772 928
w tym: Zasiłek dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób
316
324
339
309
Kwota świadczeń (w zł)
1 491 755
1 743 136
1 747 655
1 584 809
w tym: Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób
121
112
91
89
Kwota świadczeń (w zł)
276 703
266 908
218 611
188 119
Zasiłek okresowy
Liczba osób
525
505
518
453
Liczba świadczeń
1 855
1 922
2 216
2 200
Kwota świadczeń (w zł)
454 992
447 486
531 226
575 908
Zasiłek celowy ogółem
Liczba osób
1 140
1 063
987
896
Kwota świadczeń (w zł)
980 051
860 689
871 569
913 322
w tym: zasiłek celowy przyznany w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób
794
704
662
677
Liczba świadczeń
2 941
1 873
2 068
2 633
Kwota świadczeń (w zł)
473 208
376 290
418 594
601 516

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w latach 2015-2018
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń (w zł)
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń (w zł)

2015
Posiłek ogółem
1 368
157 080
872 764
w tym: dla dzieci
808
94 122
418 538
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2016

2017

2018

1 298
165 347
923 047

1 139
157 600
976 752

1 173
150 655
1 021 343

649
78 573
359 602

573
74 071
376 359

685
80 747
424 288

w tym: posiłek przyznawany w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób
1 329
1 266
1 048
1 142
Liczba świadczeń
150 100
162 246
146 678
145 818
Kwota świadczeń (w zł)
844 202
910 016
950 418
997 271
w tym: dla dzieci
Liczba osób
769
617
525
671
Liczba świadczeń
87 142
75 472
64 839
75 869
Kwota świadczeń (w zł)
389 976
346 571
334 167
400 216
Schronienie
Liczba osób
105
112
117
111
Liczba świadczeń
21 095
24 203
26 210
22 619
Kwota świadczeń (w zł)
574 487
737 848
770 636
904 213
Sprawienie pogrzebu
Liczba osób
4
5
9
7
Kwota świadczeń (w zł)
6 200
5 003
25 879
17 052
Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Liczba osób
53
59
65
69
Liczba świadczeń
559
612
634
715
Kwota świadczeń (w zł)
1 152 541
1 301 975
1 478 175
1 831 133
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny
44
46
51
48
Liczba rodzin wspierających
0
0
0
0
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
226 809
295 604
370 960
429 526
Liczba dzieci w pieczy (przed umieszczeniem
50
57
64
73
zamieszkujące na terenie miasta Malborka)
Usługi opiekuńcze ogółem
Liczba osób
280
296
325
337
Liczba świadczeń
97 357
111 352
106 686
112 135
Kwota świadczeń (w zł)
1 573 317
1 763 736
1 510 313
1 632 179
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób
0
1
9
9
Liczba świadczeń
0
20
604
769
Kwota świadczeń (w zł)
9
899
23 240
45 980
Poradnictwo specjalistyczne
Liczba rodzin
177
228
281
273
Liczba osób w rodzinach
391
489
573
582
Interwencja kryzysowa
Liczba rodzin
3
3
5
8
Liczba osób w rodzinach
8
7
11
10
Kontrakt socjalny
Liczba zawartych kontraktów socjalnych
3
12
25
80
Projekt socjalny
Liczba realizowanych projektów socjalnych
X
X
0
0
Liczba osób objętych projektami socjalnymi
X
X
0
0
Przemoc – rodziny objęte procedurą „Niebieskiej Karty”
Liczba rodzin
125
128
165
122
Liczba niebieskich kart
105
135
177
149

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Analizując rodziny korzystające z pomocy społecznej, obserwujemy wzrost liczby
osób: niepełnosprawnych; bezdomnych, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych
oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Poniższa tabela przedstawia powody
przyznania pomocy w ujęciu porównawczym w latach ubiegłych:

Powody udzielenia pomocy i wsparcia w latach 2015-2018
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób w rodzinach

2015
Ubóstwo
1 165
2 601
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2016

2017

2018

1 054
2 283

1 083
2 223

827
1 659

Bezrobocie
861
755
732
1 853
1 680
1 562
Niepełnosprawność
Liczba osób
780
821
841
Liczba osób w rodzinach
1 315
1 326
1 320
Długotrwała lub ciężka choroba
Liczba osób
600
608
683
Liczba osób w rodzinach
966
942
1 096
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Liczba osób
195
152
119
Liczba osób w rodzinach
745
570
474
Alkoholizm
Liczba osób
311
278
331
Liczba osób w rodzinach
458
408
545
Narkomania
Liczba osób
9
7
14
Liczba osób w rodzinach
13
12
33
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Liczba rodzin
66
57
57
w tym: wielodzietność
Liczba rodzin
33
24
38
Bezdomność
Liczba rodzin
114
135
135
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Liczba rodzin
31
30
19
Liczba osób w rodzinach
45
34
28
Zdarzenia losowe
Liczba rodzin
2
9
5
Liczba osób w rodzinach
3
25
17
Klęski żywiołowe i ekologiczne
Liczba osób
0
0
0
Sieroctwo
Liczba rodzin
0
2
2
Przemoc w rodzinie
Liczba rodzin
91
105
128
Liczba osób w rodzinach
316
313
403
Ochrona ofiar handlu ludźmi
Liczba rodzin
0
0
0
Liczba osób
Liczba osób w rodzinach

734
1 669
860
1 350
777
1 250
128
479
254
430
18
25
122
89
139
24
45
2
7
0
0
120
384
0

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Analiza danych dotyczących osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
wskazuje na zauważalny spadek liczby osób, w tym również osób korzystających z powodu
ubóstwa,

jednakże

wzrasta

liczba

długotrwale

korzystających

z

pomocy.

Można

również zauważyć wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych w Malborku. Bezrobocie
i ubóstwo nie jest już najczęstszym powodem przyznawania pomocy. Głównym problemem
przyznawania pomocy jest długotrwała choroba i niepełnosprawność.
Mając na względzie analizę zasobów pomocy społecznej Miasta Malbork należy
zwrócić uwagę na zabezpieczenie zwiększających się środków finansowych na udzielanie
pomocy i wsparcia w formie świadczeń o charakterze finansowym i niefinansowym zgodnie
z danymi zawartymi w w/w zestawieniach tj. w zakresie usług opiekuńczych, schronień,
kosztów pobytu w DPS oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej
tj. pobytu dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
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Po dwóch latach funkcjonowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Mieście Malbork na lata 2016-2020” dokonano analizy jej realizacji i sformułowano
rekomendacje do dalszych działań. Sprecyzowano następujące wnioski do głównych
problemów społecznych ujętych w rekomendacji:
- wzmocnienie form wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie usług
opiekuńczych (umożliwiające przebywanie osób w środowisku niż w DPS),
- zwiększenie zatrudnienia w zakresie asystentów rodziny,
- zorganizowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych,
- podjęcie możliwości utworzenia mieszkań chronionych (dla dzieci opuszczających pieczę
zastępczą),
- wspólne działania w zakresie zadłużeń mieszkaniowych na rzecz Miasta.

4.12. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
„Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” dla Miasta Malborka
przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XX/2017/2016 z dnia 25 maja 2016 roku. Zakłada on
tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin oraz poprawy
stylu i jakości ich życia. Wsparcie rodziny ma mieć charakter profilaktyczny, ochronny
stwarzający rodzinie możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami,
co zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku i poczucie
odpowiedzialności przy wykorzystywaniu też własnej aktywności i potencjału jaki posiada.
Ważnym elementem powodzenia w zakresie realizacji Programu jest ścisła współpraca
podmiotów zajmujących się sprawami rodziny i podejmowanie interdyscyplinarnych działań.
Program obejmuje diagnozę problemów społecznych na podstawie danych
z instytucji, w tym rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malborku.
Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia
rodziny poprzez działanie mające służyć:
-

wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny, biologicznej na wczesnym etapie jej

funkcjonowania,
-

wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony

dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem,
-

poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacenie oferty

edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy,
-

zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie

stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku,
-

zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
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skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego
wsparcia.
Nadrzędną zasadą Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz
dzieci i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Zakłada się, że skuteczność
działań w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana poprzez wczesne
podejmowanie działań profilaktycznych, jeszcze przed wystąpieniem problemu oraz pracę
z dziećmi oraz ich rodzicami w ich środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.
Celem głównym Programu jest stworzenie warunków wsparcia dla rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez
zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy. Działania umożliwiające jego osiągnięcie
sformułowano w siedmiu celach szczegółowych.
W wyniku przeprowadzonych działań, przewidywane jest osiągnięcie następujących
efektów:
- poprawa sytuacji dziecka w rodzinie,
- ochrona dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej,
- ograniczenie powstania sytuacji kryzysowych,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego dzieci i rodzin,
- stworzenie większego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze,
- zminimalizowanie szerzenia się patologii,
- ograniczenie negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
Realizacja zadań Programu w 2018 roku:
✓

Zadania związane z zapewnieniem wsparcia rodzinom przeżywającym trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez przyznanie pomocy w formie
asystenta rodziny:
- w MOPS w Malborku w 2018 roku było zatrudnionych 3 asystentów rodziny na podstawie
umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W 2018 roku wsparciem i pomocą zostały
objęte 53 rodziny w tym 162 osoby to dzieci.
Asystent rodziny wspólnie z rodziną opracowuje Plan Pracy mający na celu poprawę sytuacji
opiekuńczo-wychowawczej, wyznaczając działania dążące do przezwyciężenia trudnej sytuacji
życiowej rodziny, a poprzez częste wizyty w środowisku monitoruje na bieżąco sytuację dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych.
✓

Zadania skoncentrowane na zapewnieniu dostępności do poradnictwa specjalistycznego,

podnoszeniu kompetencji rodzin tego wymagających w zakresie pełnienia prawidłowych
funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizowanie grup wsparcia, warsztatów,
konsultacji i poradnictwa oraz na udzielanie psychologicznego i pedagogicznego wsparcia
uczniom:
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-wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin i dzieci udziela Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Malborku. W 2018 r. w Poradni udzielono pomocy i wsparcia w formie:
•

konsultacji dla 1812 rodzin,

•

poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, logopeda) dla 1395 osób,

•

opiniowania psychologiczno-pedagogicznego dla 472 osób,

•

warsztatów, zajęć itp. dla 4307 osób.

✓

Zadania ukierunkowane na udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem

alkoholowym oraz zjawiskiem przemocy, a także na wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- w MOPS w Malborku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, który tworzy Grupy Robocze. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. W 2018 r. do Zespołu wpłynęło
149 Niebieskich Kart – A. Do 31 grudnia 2018 roku odbyło się 435 spotkań grup roboczych,
na których wypełniono 64 karty „C” z ofiarami przemocy oraz 61 kart „D” z osobami
podejrzanymi o stosowanie przemocy. W 2018 roku zostało zakończonych 131 procedur
„Niebieska Karta-A”, w tym: 70 kart z roku 2017 oraz 61 kart z roku 2018.
- osobom pokrzywdzonym proponowano pomoc w formie bezpłatnych porad prawnych,
psychologicznych oraz finansowych. Podejrzani o stosowanie przemocy byli kierowani
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy CPiTU, jeśli
ich zachowania wynikały z nadużywania alkoholu oraz do Programu KorekcyjnoEdukacyjnego, który działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. Zespół
Interdyscyplinarny współpracował z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
który ma swoją siedzibę w Malborku. Ośrodek oferował bezpłatne wsparcie w formie: porad
prawnych, wsparcia psychologicznego, finansowania szkoleń, pokrycia kosztów żywności
i bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania.
W 2018 roku w psychoterapii wzięły udział 104 osoby. Odbyły się 354 spotkania indywidualne
psychologa z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Natomiast z terapii grupowej dla osób
doświadczających przemocy skorzystało 15 osób. Porad psychologa dla osób uzależnionych
i współuzależnionych było 398, a porad indywidualnych specjalistów terapii uzależnień 561.
Dodatkowo prawnik działający przy CPiTU udzielił w 2018 roku 242 porad prawnych.
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku zrealizowała
112 posiedzeń dotyczących leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu. MOPS,
Komenda Powiatowa Policji oraz kuratorzy i Prokuratura łącznie przesłali do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku 112 wniosków dotyczących leczenia
odwykowego.
✓

Program przewidywał także zadania skupione na aktywizacji społecznej i zawodowej na
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rzecz rodzin, których członkowie pozostają bez pracy.
- MOPS w Malborku w 2018 roku udzielił 734 rodzinom pomocy finansowej z powodu
bezrobocia. W okresie od maja 2016 r. do października 2018 r. był także realizatorem projektu
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa”. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie powiatu malborskiego i sztumskiego.
Zrekrutowano 23 osoby, które w ramach projektu mogły skorzystać m.in. ze staży, szkoleń,
warsztatów, zajęć edukacyjnych czy też z prac użytecznych społecznie. 2 osoby podjęły staż,
8 osób odbyło szkolenia, z czego 7 podjęło zatrudnienie.
✓

Zadania uwarunkowane na wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym oraz

na prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczym.
- realizowanie programów profilaktycznych, prozdrowotnych, edukacyjno-wychowawczych
oraz podejmowanie działań mających na celu kształtowanie właściwego zachowania, nawyków
i postaw życiowych należy do zadań własnych szkoły. Przykładami takich działań
w malborskich szkołach są:
- SP 2, cykliczny program „Miesiąc bez Przemocy i Agresji”, w ramach którego uczniowie
uczestniczyli m.in. w Teatrach Profilaktycznych w ramach XVII Powiatowego Konkursu
Amatorskich Zespołów Teatralnych. W listopadzie 2018 roku obchodzony był również „Dzień
życzliwości”, zorganizowana została zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla chorych dzieci
przebywających na oddziale dziecięcym w PCZ w Malborku. W każdej klasie odbył się także
„Plebiscyt życzliwości” - wybór najżyczliwszego ucznia. Ponadto w szkole prowadzono
działania profilaktyczne wśród starszych dzieci poświęcone cyberprzemocy oraz zagrożeniom
płynącym z

używania

substancji

uzależniających,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

tzw. dopalaczy.
-SP 5 realizuje liczne innowacje i programy profilaktyczne m.in. „Przemocy STOP”,
„Bezpieczne dzieciaki”, „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciele Zippiego”, „Szkoła z charakterem
– uczymy dzieci wartości”, „Spójrz inaczej”. Szkoła wdraża innowację tutoringu
wychowawczego pod nazwą „Wychować człowieka mądrego” jako program partnerskiej
spójności wychowawczej szkoły i rodziców wokół osoby ucznia oraz promuje zdrowy styl
życia poprzez kształtowanie u dzieci idei uprawiania sportu, zdrowego odżywiania i właściwej
troski o zdrowie psychiczne. Dużym sukcesem jest prowadzony od dziewięciu lat projekt
„Od Marzeń do Sukcesu”, w ramach którego do szkoły zapraszane są wyjątkowe osoby, które
realizują swoje pasje, promują uniwersalne wartości i ukazują dzieciom drogi wiodące
do sukcesu.
- w ramach działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych Komenda Powiatowa Policji
w Malborku prowadziła w roku 2018 liczne programy skierowane do dzieci i młodzieży.
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Przykładami prowadzonych programów są: “Bezpieczny Internet”, “Dziecko w sieci” oraz
liczne spotkania z Policjantkami zajmującymi się profilaktyką społeczną, podczas których
przeprowadzane były rozmowy na temat spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania
dopalaczy i innych środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz związane z tym skutki
prawne i zdrowotne.
✓

Zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji

finansowej realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku MOPS
w Malborku objął pomocą 2020 rodzin, których liczba członków wynosi łącznie 3869 osób.
Liczba rodzin korzystających z funduszy Pomocy Społecznej wynosi 1393. Najczęstszą
przyczyną udzielania pomocy była trudna sytuacja życiowa, czyli: ubóstwo, niepełnosprawność,
bezrobocie,

długotrwała

choroba,

alkoholizm,

bezradność

w sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych oraz bezdomność. Podopieczni Ośrodka mogli skorzystać ze:
1. świadczeń pieniężnych (skorzystało 1044 rodzin) w postaci:
• zasiłków stałych (w roku 2018 skorzystały 392 osoby), zasiłków okresowych
(skorzystało 435 rodzin), zasiłków celowych i celowych specjalnych (celowe - 613 rodzin,
celowe specjalne -195 rodzin),
• w ciągu roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało 2679 rodzin, z zasiłków
rodzinnych i dodatków - 966 rodzin. Natomiast ze świadczeń Funduszu Alimentacyjnego
skorzystało 271 rodzin (429 osób).
2. świadczeń niepieniężnych (ze świadczeń ogółem skorzystało 998 rodzin):
• główną formą pomocy były dofinansowania posiłków w ramach programu „Pomoc
Państwa w Zakresie Dożywiania”, z których skorzystało ogółem 611 rodzin, w tym 585 dzieci
i 488 osób dorosłych. Dodatkowo 100 dzieci zostało objętych pomocą przyznania posiłków
niewymagających przeprowadzenia wywiadów,
• udzielono pomocy w zakresie schronienia – 111 osób,
• usługi opiekuńcze – skorzystało 337 osób, w tym 9 usług specjalistycznych,
• sprawienie pogrzebu- dla 7 osób,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne- opłacono składki za 373 osoby,
• pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 69 osób,
• wydano 43 decyzje kierujące do pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy,
• pracownicy socjalni w zależności od występujących problemów, objęli pracą socjalną
ogółem 1.330 rodzin. W ramach pracy zawarto 80 kontraktów socjalnych oraz odnotowano
8 interwencji kryzysowych,
• MOPS w 2018 roku wydał także 413 Kart Dużej Rodziny.
Od maja 2015 roku realizowany jest Ogólnopolski Program Operacyjny Pomoc
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Żywnościowa na lata 2014-2020, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup
osób najbardziej potrzebujących. W Malborku żywność wydawana była na podstawie skierowań
z Ośrodka w Oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach programu wydano
skierowania dla 258 rodzin.
Na terenie miasta podjęto działania związane z usługą teleopieki dla osób starszych,
niepełnosprawnych i schorowanych, która umożliwia skorzystanie z bezpłatnej pomocy
telefonicznej w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, niebezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania. W system wdrożonych zostało 5 osób.
W siedzibie MOPS w Malborku mieści się Stacja Socjalna Joannitów, której głównym
założeniem jest bezpłatna pomoc i opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia. Stacja
Socjalna Joannitów świadczy usługi w zakresie nieodpłatnego zaopatrzenia w środki
higieniczne i pielęgnacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, odzież oraz pościel.
✓

Pomoc materialna dla rodzin z systemu dodatków mieszkaniowych realizowana jest

przez Urząd Miasta Malborka.
✓

Zadania oparte na współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

- w 2018 roku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej obejmował nadzorem 214 rodzin. Natomiast
w sprawach opiekuńczych nadzór kuratora obejmował 728 osób. Liczby dotyczą małoletnich
oraz rodziców, którym ograniczono władzę rodzicielską poprzez ustanowienie nadzoru kuratora
sądowego.
✓

Zadania prowadzące do udzielania pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

- poza wymienionymi już wcześniej formami pomocy takimi jak: wsparcie asystentów rodziny,
nadzór kuratorski oraz przyznawanie świadczeń zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych,
istotną rolę w zapewnianiu dzieciom pomocy opiekuńczo-wychowawczej pełni Piecza
Zastępcza. Realizując zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej MOPS od stycznia 2012 roku pokrywa koszty pobytu dzieci w placówkach
i w rodzinach zastępczych. Koszt utrzymania dzieci w roku 2018 wynosił dla rodzin
spokrewnionych 694 zł miesięcznie za każde dziecko. Rodziny zawodowe, niezawodowe oraz
rodzinne domy dziecka otrzymują 1052 zł miesięcznie za dziecko. W przypadku gdy dziecko
posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzina otrzymuje dodatkowe 211 zł. Koszt
utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł w ciągu roku 258 472,25 zł. Kwota
utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła miesięcznie 2 557 zł.
Współfinansowanie pobytu dziecka w placówkach za rok 2018 wyniosła 171 053,85 zł.
W roku 2018 Gmina Miejska Malbork poniosła łączne wydatki w wysokości 429 526 zł
finansując pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
Na koniec roku 2018 na terenie miasta Malborka funkcjonowało 39 rodzin
zastępczych w tym (spokrewnionych - 25, niezawodowych - 10, zawodowych - 2, Rodzinne
Domy Dziecka - 2). W pieczy zastępczej na terenie Malborka przebywało łącznie 60 dzieci.
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W Rodzinnej Pieczy Zastępczej 8 osób uzyskało pełnoletność, a jedno dziecko zostało oddane
do adopcji. W 2018 roku na terenie Malborka w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej zostało
umieszczonych 10 dzieci, natomiast 6 dzieci zostało umieszczonych na terenie innych
powiatów.
Wnioski i rekomendacje do Programu:
•

zwiększenie liczby etatów dla asystentów rodziny o minimum dwa stanowiska,

•

tworzenie mieszkań chronionych,

•

realizowanie

opieki

wytchnieniowej

dla

rodziców

lub

opiekunów

osób

niepełnosprawnych jako usług wspierających i rehabilitacyjnych w ramach Programu
Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”,
•

dalsze wdrażanie programów profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych dla dzieci

i młodzieży,
•

wspieranie istniejących Placówek Wsparcia Dziennego,

•

promowanie

zaangażowania

społecznego

w

pomoc

dla

dzieci

i

rodzin

wieloproblemowych poprzez formy pomocy takie jak: wolontariat czy Rodziny Wspierające,
•

dalsza aktywizacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji (w 2018 roku 40% osób

zarejestrowanych w PUP nie posiadało żadnych kwalifikacji zawodowych).

4.13. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” Rada Miasta Malborka przyjeła uchwałą
nr XIX/194/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Program ten oparty jest na następujących
zasadach:
- wzajemnej współpracy i współdziałaniu organów władzy publicznej, organizacji
pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych,
- jawność działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne
w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby,
- ochrony dzieci z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie poprzez udzielenie
wsparcia.
Program zakłada, że:

- najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary,
- za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła
ofiara,
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- nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka,
- nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej,
- podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna,
- ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu,
- zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach, bowiem
jest to jeden z objawów doznanego urazu,
- każdy człowiek ma prawo żyć w środowisku wolnym od przemocy,
- każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są łamane.
W programie sformułowano następujące cele działania:
➢ zmniejszanie rozmiaru przemocy poprzez systematyczne pogłębianie wiedzy na temat
zjawiska przemocy, podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności pomocy osobom doznającym przemocy,
➢ zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc,
➢ łączenie i koordynowanie działań lokalnych przez sektor publiczny i organizacje
pozarządowe,
➢ podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie,
Spodziewane efekty i ocena prowadzonych działań, to:
1. zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy domowej,
2. zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy,
3. zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie,
4. spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie,
5. spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,
6. zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę przeciwdziałania
przemocy,
7. zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących
w obszarze przemocy domowej oraz poprawa współpracy w tym zakresie,
8. efektywność programu i jego ocena mierzona będzie poprzez prowadzenie statystyk, ich
analizę ilościową i jakościową, a z realizacji zadań programowych sporządzane będą
sprawozdania roczne.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka Nr VII/63/11 z dnia 20.04.2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Burmistrz Miasta
Malborka powołał Interdyscyplinarny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2016 – 2020. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, oświaty, Sądu Rejonowego, Straży Miejskiej oraz Komitetu
Ochrony Praw Dziecka
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Realizacja Programu oparta jest na zasadzie dobrze rozwiniętej sieci instytucji, służb
społecznych i organizacji pozarządowych świadczących profesjonalną, interdyscyplinarną
pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. W Mieście Malborku udało się wykonać
większość najważniejszych założonych zadań Programu, które w dużym stopniu wpłynęły
na poprawę sytuacji w rodzinach doznających przemocy.
W Programie nie określono harmonogramu realizacji działań, ponieważ jest on
realizowany w sposób ciągły. Działania podejmowane są na bieżąco, pomoc osobom
doświadczającym przemocy oferowana jest w momencie wystąpienia takiej potrzeby.
Podstawową

procedurą,

na

której

opierają

się

działania

jest

procedura

zgodna

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Dla

osób

doświadczających

przemocy

udzielono

134

osobom

pomocy

psychologicznej, 15 osób uczestniczyło w terapii grupowej. W okresie od stycznia do grudnia
2018 roku założono 149 “Niebieskie Karty”, w tym:
•

wypełnione przez KPP w Malborku - 137

•

wypełnione przez pracownika MOPS w Malborku – 11

•

wypełnione przez przedstawiciela służby zdrowia – 1
W roku 2018 roku utworzono 122 grupy robocze. Objęły one pomocą 122 rodziny,

(244 osób dotkniętych przemocą), w których wszczęcie procedury było zasadne:
- w tym 112 kobiet:
•

kobiet niepełnosprawnych – 7

•

kobiety starsze (po 60 roku życia) - 20

- w tym mężczyzn – 122
•

mężczyźni niepełnosprawni – 2

•

mężczyzn starszych (po 60 roku życia) - 15

- w tym dzieci – 10
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie:
•

kobiety do 60 roku życia – 80

•

kobiety powyżej 60 roku życia – 20

•

mężczyźni do 60 roku życia - 10

•

mężczyźni powyżej 60 roku życia - 3

•

dzieci bezpośrednio doznający przemocy do lat 18 – 9
Osoby stosujące przemoc w rodzinie:

•

kobiety do 60 roku życia – 12

•

mężczyźni do 60 roku życia – 97

•

mężczyźni powyżej 60 roku życia – 12

•

dzieci stosujące przemoc do lat 18 - 1
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Członkowie grupy roboczej spotykali się 444 razy, na których wypełniono 86 kart C
z ofiarami przemocy oraz 70 kart D ze sprawcami przemocy w rodzinie. Podjęto decyzje
o zamknięciu 132 procedur „Niebieska Karta” (78 spraw z roku 2017), w tym:
- z powodu zaprzestania przemocy i realizacji programu pracy z rodziną - 124
- z braku zasadności prowadzenia procedury - 8
Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa – 133 w tym: medycznego – 29,
psychologicznego – 85 oraz prawnego - 19.
Decyzją grup roboczych wysłano 10 wniosków do Prokuratury Rejonowej
w Malborku z art 207 § 1 kk (o znęcanie), w tym: 2 akty oskarżenia trafiły do Sądu Rejonowego
w Malborku.
Karty dotyczące małoletnich – 8 w tym:
- w jednym przypadku, dzieci zostały odebrane rodzicom i umieszczone w pieczy zastępczej.
Rodzice odmówili wsparcia od pracownika socjalnego oraz współpracy z asystentem rodziny.
Procedura zakończona,
- 2 karty – zostały zakończone w związku z zaprzestaniem przemocy,
- 4 karty decyzją grupy roboczej dalsza praca z rodziną oraz nadzór dzielnicowego i pracownika
socjalnego nad realizacja planu działań,
- 1 sprawa (w sumie 3 karty) została przesłana do Zespołu Interdyscyplinarnego w Elblągu
z prośbą o dalszy nadzór nad rodziną ze względu na to, iż matka z dziećmi zamieszkała
w Elblągu, a osobą podejrzaną o stosowanie przemocy jest matka dzieci.
W trakcie działań jedną rodzinę (matka z synem) umieszczono w mieszkaniu
chronionym, gdzie oczekują na usunięcie sprawcy przemocy z miejsca stałego zamieszkania.
Konieczne było odizolowanie rodziny od sprawcy ze względu na prowadzone dochodzenie
w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego nad osobami najbliższymi.
Wnioski i rekomendacje do Programu:
1.

Działania

uprzedzające

(diagnozujące,

informacyjne,

edukacyjne)

ukierunkowane

na promowanie wizerunku zdrowej rodziny, reprezentującej pozytywne wartości oraz
nastawione na pogłębianie wiedzy przez instytucje, służby, wolontariuszy i innych partnerów
społecznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
2. Działania interwencyjne – pomocowe, kierowane bezpośrednio oraz pośrednio do osób
doświadczających przemocy w rodzinie.
3. Działania powstrzymujące – wzmacniające ochronę osób doświadczających przemoc
w rodzinie oraz działania terapeutyczne dla różnych grup doświadczających przemoc
w rodzinie.
4. Działania korekcyjne-edukacyjne, ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób
stosujących przemoc.

96

4.14. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla
Miasta Malborka
Uchwałą Nr XL/405/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25.01.2018 r. przyjęto
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok”, który
reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Malborka.
Program zbudowany jest w oparciu o zadania wynikające z art. 41 ust 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.,
zgodnie z którym prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy, a także o zadania wynikające z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Ponadto, zarówno zadania z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi, jak i zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane są w oparciu
o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
W 2018 roku nie odnotowano istotnych zmian w obszarze zagrożeń społecznych
na terenie miasta Malborka. Informacje zawarte w badaniach przeprowadzonych wśród
mieszkańców w 2017 roku pozostają aktualne. Szczegółowe wyniki badania dostępne są
w opracowaniu pt. „Diagnoza lokalnych problemów społecznych dla Miasta Malbork”.
W realizacji Programu w 2018 roku szczególny nacisk położono na prowadzenie
działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach, dotyczących przeciwdziałaniu sprzedaży
alkoholu nieletnim oraz przeciwdziałaniu nietrzeźwości kierowców.
Zadania wynikające z programu realizowało Centrum Profilaktyki i Terapii
Uzależnień, współpracując z Urzędem Miasta, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji,
szkołami, Klubem Abstynenta, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym, stowarzyszeniami
i innymi instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii.
W ramach zadania: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych prowadzone były terapie indywidualne i grupowe dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, pomoc psychologiczna i prawna dla osób
uzależnionych i współuzależnionych, punkt konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniami. Terapia grupowa w 2018 roku była prowadzona w systemie dostosowanym do
potrzeb pacjentów. Realizowana w trybie ambulatoryjnym w poradni (terapia podstawowa
trwająca 6 miesięcy) oraz w warunkach oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu,
trwająca osiem tygodni. W ten sposób zwiększono dostępność do pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych, które mają możliwość udziału w intensywnej terapii w warunkach oddziału
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dziennego. W CPiTU w terapii grupowej podstawowej uzależnienia od alkoholu wzięło udział
ogółem 76 osób, w tym w ramach oddziału dziennego 57 osób.
W punkcie konsultacyjnym dla młodzieży, pomocy psychologicznej i terapeutycznej
udzielano 32 osobom nieletnim zagrożonym uzależnieniami i uzależnionym od substancji
psychoaktywnych. Osoby te zostały skierowane przez pedagogów szkolnych, kuratora, rodzica
na skutek eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, opuszczające dużą ilość zajęć
szkolnych, z oznakami demoralizacji.
Konsultacje z rodzicami w sprawie używania alkoholu i innych środków
psychoaktywnych przez ich nieletnie dzieci – 21 konsultacji;
Konsultacje z pedagogami/psychologami szkolnymi w sprawie uczniów pijących
alkohol i używających innych substancji - 18 konsultacji.
W ramach realizacji zadania: udzielanie rodzinom, w których występują problemy
uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,
prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
terapia indywidualna i grupowa, pomoc psychologiczna i prawna. W 2018 roku odbyły się
354 spotkania indywidualne z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, a w terapii grupowej
wzięło udział 15 osób. W CPiTU udzielono 242 porady prawne osobom uzależnionym,
członkom ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w

zakresie

rozwiązywania

problemów

alkoholowych,

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży prowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki
uzależnień od alkoholu i innych substancji we wszystkich typach szkół. Zrealizowano
65 warsztatów, w których uczestniczyło 1486 osób, przegląd spektakli profilaktycznych
dla

młodzieży,

konkurs

plastyczny i

literacki.

Realizowano

spotkania

skierowane

dla pedagogów i psychologów szkolnych pn. „Klub Profilaktyki Szkolnej”, dotyczące tematyki
związanej z profilaktyką uzależnień i zagrożeniami, z jakimi spotyka się młodzież.
W spotkaniach, które odbywały się raz w miesiącu uczestniczyło łącznie 18 osób.
W 2018 roku w Malborku funkcjonowało siedem świetlic socjoterapeutycznych przy:
 Szkole Podstawowej Nr 2 – uczestniczyło 33 dzieci
 Szkole Podstawowej Nr 3 – uczestniczyło 35 dzieci
 Szkole Podstawowej Nr 5 – uczestniczyło 28 dzieci
 Szkole Podstawowej Nr 6 – uczestniczyło 21 dzieci
 Szkole Podstawowej Nr 8 – uczestniczyło 28 dzieci
 Szkole Podstawowej Nr 9 – uczestniczyło 38 dzieci;
 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – uczestniczyło 13 dzieci (brak podziału
na grupy).
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Zajęcia w świetlicach odbywały się w dwóch grupach wiekowych (kl. I-IV,
kl. V-VIII) pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po trzy godziny.
Świetlice

współpracują

z

instytucjami

(szkoły,

Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS, Sąd
Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp.), które mogą pomóc rodzinie
w rozwiązaniu jej problemów, a zwłaszcza w zakresie podejmowania interwencji wobec osób
uzależnionych i współuzależnionych.
W okresie wakacyjnym dzieci wraz z wychowawcami wyjeżdżają na obóz
socjoterapeutyczny, który w 2018r. odbył się w Milówce. Uczestniczyły w nim dzieci, które
uczęszczały cały rok szkolny 2017/2018 na zajęcia do świetlic socjoterapeutycznych oraz
młodzież z Klubu Młodzieżowego w Malborku (73 dzieci oraz 6 wychowawców).
CPiTU prowadzi także Klub Młodzieżowy, w którym zajęcia prowadzone przez
psychologa przeznaczone były dla młodzieży w wieku 15-18 lat. W ramach programu
socjoterapeutycznego realizowano główne cele dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki,
kształtowania

osobowości

młodego

człowieka

i

wspierania

jego

rozwoju

poprzez

organizowanie czasu wolnego, budowania zaufania i pozytywnej samooceny, zaspokajania
potrzeb emocjonalnych młodzieży oraz stworzenia doświadczeń korygujących zachowania,
a także współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym. Zajęcia Klubu odbywały się 2 razy
w tygodniu, a uczestniczyło w nich w sposób stały 16 uczestników.
Prowadzony jest także Klub „Pszczółki Mai” dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Program w Klubie „Pszczółki Mai” realizowany był przez 11 m-cy, w zajęciach uczestniczyło
18 dzieci.
W 2018r. przeprowadzono szkolenie w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
skierowane do właścicieli, kierowników i sprzedawców placówek sprzedaży napojów
alkoholowych. Szkolenie było elementem profilaktyki nakierowanej na problematykę
alkoholową, a jego głównym celem było uświadomienie konsekwencji wynikających ze
sprzedaży alkoholu nieletnim. Przedmiotem szkolenia było także przedstawienie zasad
sprzedaży, uprawnień i obowiązków przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych.
Szkolenie odbyło się w 31 punktach sprzedaży alkoholu.

4.15. Program polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień
ochronnych

przeciwko

zakażeniom

pneumokokowym

wśród

dzieci

z terenu miasta Malborka urodzonych w 2015-2016 roku
Uchwałą Nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 24 sierpnia 2017 roku
został podjęty „Program polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień
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ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci z terenu miasta Malborka
urodzonych w 2015-2016 roku”, który zakładał w roku 2017 zaszczepienie 120 dzieci
urodzonych w roku 2015, natomiast w roku 2018 zakładał zaszczepienie 200 dzieci urodzonych
w roku 2016.
Głównym celem programu jest poprawienie stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na
terenie Miasta Malborka poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko
zakażeniom pneumokokowym. Objęcie populacji dzieci niezaszczepionych z roczników
2015 i 2016 pomiędzy 24-36 miesiącem życia jako działanie uzupełniające Ministerstwa
Zdrowia i obowiązkowego kalendarza szczepień na rok 2017.
W 2017 roku, w wyniku ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka konkursów
ofert, realizatorami szczepień p/pneumokokom były 2 podmioty lecznicze, które zrealizowały
szczepienia w łącznej liczbie 58 (wydano 14.500 zł). Mała liczba szczepień, zdaniem
realizatorów, spowodowana była dużą ilością zachorowań u dzieci, które występują w okresie
jesienno-zimowym.
W marcu 2018 r. została przekazana informacja z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Malborku, że Minister Zdrowia rozpoczyna akcję zdrowotną pt. „Wiosna
bez pneumokoków”, w ramach której od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. rodzice mogli
bezpłatnie zaszczepić dzieci przeciwko pneumokokom.
Wobec powyższego, kierując się zasadą gospodarności dotyczącej wydatkowania
środków budżetowych ogłoszenie konkursu ofert na realizatora/-ów szczepień w roku 2018
zaplanowane zostało od miesiąca lipca 2018 r.
W 2018 roku, w wyniku ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka konkursów
ofert, realizatorem szczepień p/pneumokokom był 1 podmiot leczniczy, który zrealizował
szczepienia w łącznej liczbie 13 (wydano 3.250 zł).

4.16. Program osłonowy miasta Malborka „Teleopieka dla osób potrzebujących”
Program Teleopieki przyznawany jest na podstawie Programu Osłonowego Miasta
Malborka „Teleopieka dla osób potrzebujących” stanowiącego załącznik do uchwały
nr XV/155/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu
Osłonowego Miasta Malborka „Teleopieka dla osób potrzebujących” (Dz. Woj. Pom. z 2016 r.
poz. 259)
Program Teleopieki zapewnia lepszą i skuteczniejszą pomoc dla osób starszych,
niepełnosprawnych, schorowanych. Usługa zapewnia mieszkańcom miasta telefoniczną opiekę
polegającą na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej
pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania. Warunkiem korzystania z systemu
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teleopieki jest zdolność podopiecznego do obsługi przycisku alarmowego oraz posiadanie
dowolnego abonamentu telefonii stacjonarnej lub sieci GSM.
Na dzień 18 marca 2019 roku system teleopieki wdrożony jest dla 5 osób, w tym jedna
osoba korzysta z telefonu komórkowego, 4 osoby z telefonu stacjonarnego.
Wnioski i rekomendacje do Programu:
1.

Działania mające na celu rozpoczęcie współpracy z lokalnymi mediami (prasa, radio,

gazeta, portale społecznościowe, strony internetowe) oraz instytucjami zrzeszającymi osoby
starsze (np. Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku) celem wsparcia w rozpowszechnianiu
informacji o innowacyjnym rozwiązaniu dla malborskich seniorów.
2.

Przedstawić program teleopieki na różnych spotkaniach z mieszkańcami miasta.

3.

Na bieżąco udzielać informacji osobom zainteresowanym posiadaniem systemu

w domu.

4.17. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W roku 2018 obowiązywały dwa, zgodne ze sobą, Programy współpracy: uchwalony
uchwałą Nr XXXVII/389/2017 dnia 30 marca 2017 r. Wieloletni Program Współpracy Miasta
Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego
na lata 2017-2021 oraz uchwalony uchwałą Nr XXX/310/2017 dnia 30 listopada 2017 r.
Program Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze
sfery pożytku publicznego na rok 2018.
Zgodnie z założeniami Programów, współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.
Współpraca o charakterze wsparcia finansowego prowadzona była przez:
1.

Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Malborka w zakresie realizacji zadań

z obszaru ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań
w zakresie polityki społecznej oraz we współpracy z Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
w zakresie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii;
2.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Malborka w zakresie realizacji

zadań z obszaru kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
Współpraca o charakterze finansowym przybiera najczęściej formę wspierania zadania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Taka współpraca w 2018 r.
odbywała się w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów
ofert:
1.

z dnia 11.12.2017 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

w różnych obszarach działalności pożytku publicznego (ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
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pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, kultura fizyczna, kultura i sztuka, edukacyjna
opieka wychowawcza);
2.
społecznej

z dnia 13.12.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
„Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka

w roku 2018”;
3.

z dnia 06.02.2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
pt.: „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin poprzez prowadzenie w roku 2018 KLUBU ABSTYNENTA”;
4.

z dnia 06.02.2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
pt.: „Organizowanie i prowadzenie na terenie miasta Malborka działalności kulturalnooświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej
warunki do spędzania wolnego czasu w abstynencji osobom uzależnionym”
5.

z dnia 06.02.2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
„Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnień od środków odurzających lub substancji
psychotropowych:
a) wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub
substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji
psychotropowych i ich rodzin.”;
6. z dnia 06.02.2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w obszarze
pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych

jako

miejsca

inkubowania,

aktywizowania

i

wsparcia

organizacji

pozarządowych w roku 2018”.
7. z dnia 15.01.2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w obszarze
pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt.: „Utworzenie i prowadzenie Malborskiego
Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka”.
Ponadto, 3 podmioty złożyły oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Po rozpatrzeniu
celowości realizacji proponowanego zadania oraz wobec braku uwag innych organizacji
pozarządowych i innych podmiotów do upublicznionych ofert zostały podpisane umowy
o wsparcie realizacji zadania.
Wysokość środków finansowych z budżetu miasta przeznaczonych na realizację zadań
w 2018 roku wynosiła 740.000,00 zł. W odpowiedzi na otwarte konkursy ofert oraz
uwzględniając oferty złożone w trybie art. 19a:
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1.

Łączna liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta na

realizację zadań publicznych wynosiła – 38.
2.

Łączna liczba zawartych umów i jednocześnie zrealizowanych zadań publicznych

wynosiła – 89.
3.

Łączna wysokość środków finansowych przekazana z budżetu Miasta na wsparcie

realizacji zadań wyniosła – 731.415,32 zł, (zaplanowano 740.000,00 zł – kwota zmniejszona
w stosunku do wykazanej w łącznej przekazanej wartości spowodowana była zwrotem
niewykorzystanej części dotacji), w tym z zakresu:
1)

ochrony i promocji zdrowia – 40.000,00 zł, (zaplanowano 40.000,00 zł),

2)

pomocy społecznej – 149.642,25 zł (zaplanowano 150.000,00 zł),

3)

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 49.813,07 zł (zaplanowano

50.000,00 zł),
4)

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii – 39.710,00 zł (zaplanowano 40.000,00 zł.),
5)

kultury fizycznej – 346.500,00 zł (zaplanowano 350.000,00 zł),

6)

kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 47.750,00 zł

(zaplanowano 50.000,00 zł),
7)

edukacyjnej opieki wychowawczej – 58.000,00 zł. (zaplanowano 60.000,00 zł)
Ponadto w ramach obowiązujących w roku 2017 programów współpracy zostały

również ogłoszone 3 konkursy ofert na realizację zadań publicznych w latach 2017-2018
w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim–
aktywizacja społeczno-zawodowa”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.2.:
1)

z dnia 20.04.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pt. „Blok II Integracja

społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób
bezrobotnych z III profilu”. Realizatorem zadania została Fundacja M.A.P.A. Obywatelska
w Kwidzynie z finansowaniem w kwocie całkowitej zadania 50.652,00 zł (wydatkowano
50.652,00 zł).
2)

z dnia 20.04.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty ABC

poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim–aktywizacja społeczno-zawodowa” realizujących ścieżki reintegracji
dla osób z niepełnosprawnościami oraz ścieżkę dla osób korzystających ze wsparcia pomocy
społecznej”. Realizatorem zadania została Fundacja M.A.P.A. Obywatelska w Kwidzynie
z finansowaniem w kwocie całkowitej zadania 64.800,00 zł (wydatkowano 64.800,00).
3)

z dnia 20.04.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pt. „Staże dla uczestników

projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
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społeczno-zawodowa” realizujących ścieżki reintegracji dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnościami oraz ścieżkę wsparcia dla nowych
uczestników KIS”. Realizatorem zadania została Spółdzielnia Socjalna „ISKRA” w Sztumskim
Polu z dofinansowaniem w kwocie całkowitej zadania 502.608,00 zł (wydatkowano
461.091,28 zł).
Pozafinansowy

charakter

współpracy

polegał

na

wspieraniu

organizacji

pozarządowych i innych podmiotów poprzez różnorodne formy współpracy, w szczególności
Urząd Miasta w Malborku:
udzielał informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu według ich

1.

kompetencji, stosownie do zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
pożytku publicznego problemów.
udzielał rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem, które

2.

ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł.
publikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta ważne informacje

3.

dotyczące działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów ze sfery pożytku
publicznego, informacje o konkursach ofert ogłaszanych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego, Fundacje i Stowarzyszenia, informacje o szkoleniach i seminariach
przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
4.

Burmistrza

zarządzeniami

Miasta Malborka

utworzył

dwa

wspólne zespoły

inicjatywno-doradcze złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów
działających w różnych obszarach pożytku publicznego, przedstawicieli Urzędu Miasta oraz
jego jednostek, których celem było opracowanie projektu:
1)

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019;
2)

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta

Malborka na rok 2019.
5.

konsultował

z

organizacjami

pozarządowymi

projekty

aktów

normatywnych

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Program Współpracy
na rok 2019 oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok
2019. W przewidzianym w Zarządzeniach terminach składania opinii lub uwag do projektów
ww. uchwał nie wpłynął żaden wniosek.
6.

wspomagał w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,

edukacyjnych, charytatywnych poprzez udostępnianie organizacjom sal i sprzętu medialnego
na spotkania oraz rozpropagowanie informacji o nich. Objęcie imprez Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta umożliwiało organizacjom pozarządowym tworzenie ich dobrego wizerunku
i ułatwiało nawiązywanie nowych kontaktów.
7.

przedstawiciele Urzędu oraz Rady Miasta Malborka brali udział w spotkaniach
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statutowych organizacji na jej zaproszenie oraz uroczystościach z okazji świąt i jubileuszów
organizowanych przez organizacje. Była to okazja do poznania Stowarzyszenia i jego działań,
wymiany informacji, poszerzenia współpracy.
Ważnym punktem we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami jest strona internetowa urzędu Miasta, na której, w zakładce poświęconej
organizacjom pozarządowym, umieszczane są informacje, które mogą zainteresować
Stowarzyszenia i inne podmioty współpracujące z samorządem Miasta. Znajdują się tam: wykaz
organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta Malborka, również posiadających status
OPP, akty prawne, bieżące informacje o ogłaszanych konkursach ofert, prowadzonych
konsultacjach, a także innych ważnych wydarzeniach realizowanych samodzielnie przez
organizacje pozarządowe lub we współpracy z Urzędem Miasta Malborka.
W roku 2018 w trakcie realizacji Programu współpracy nie wniesiono żadnych uwag
zarówno ze strony samorządu, jak i organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

4.18. Strategia Rozwoju MOF Malborka na lata 2014-2020 w ramach projektu
„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społecznogospodarczy”
W lutym 2014 roku podpisana została umowa partnerska dotycząca wspólnej
realizacji projektu „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społecznogospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” pomiędzy miastem Malbork
a partnerami projektu: miastem i gminą Sztum, gminami: Nowy Staw, Malbork, Stare Pole oraz
powiatami: malborskim i sztumskim.
Celem projektu było budowanie partnerstwa w zakresie zintegrowanego planowania
rozwoju i rozwiązywania problemów zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.
Realizacja celu opierała się przede wszystkim na:
- identyfikacji powiązań i zależności pomiędzy partnerskimi JST,
- rozbudowie powiązań funkcjonalnych między Miastami i gminami partnerskimi,
- identyfikacji potencjału dla wspólnych działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy
poprzez spójne podejście do tematu zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
- określeniu działań dla spójnego i wspólnego rozwiązywania problemów gospodarczych
JST,
- wypracowaniu modelu partnerskiej współpracy,
- wzmocnieniu współpracy między JST,
- rozwoju gospodarczym Miast i gmin partnerskich,
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- identyfikacji projektów możliwych do realizacji w perspektywie 2014-2020.
Wynikiem współpracy projektu partnerskiego jest dokument „Strategia Rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020” przyjęty uchwałą Rady
Miasta Malborka nr IX/83/2005 z dnia 30 czerwca 2015 r. Niniejsze opracowanie przyczyniło
się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz
wyznaczenia wspólnych celów rozwoju MOF Malborka. Strategia opracowana została w celu
realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych wychodzących poza granice jednej
gminy.

Jest

ona

narzędziem

realizacji

wspólnej

polityki

społeczno-gospodarczej

z wykorzystaniem zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych.
„Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata
2014-2020” wraz z raportem z konsultacji społecznych zamieszczona jest pod poniższym
linkiem:

http://www.urzad.malbork.pl/strategia-rozwoju-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-

malbork-na-lata-2014-2020.html
W związku z opracowaniem dokumentów strategicznych zrealizowano następujące
projekty w ramach MOF Malbork-Sztum:
- Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum.
Wartość projektu 2 279 945,21 zł, kwota pozyskanych środków 1 593 861,66 zł
(projekt zakończony).
-

Poprawa

efektywności

energetycznej

(oświetlenie

uliczne).

Wartość

projektu

1 285 752,37 zł, kwota pozyskanych środków 826 737,62 zł (projekt zakończony).
- Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy
infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków
integracyjnych”.
Wartość projektu 7 273 326,76 zł, kwota pozyskanych środków 6 076 936,03 zł (projekt
zakończony).
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi. Wartość projektu
16 503 516,62 zł, kwota pozyskanych środków 10 758 642,48 zł (projekt w trakcie realizacji).
- Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody
opadowe.

Wartość

projektu

12

057

339,10

zł,

kwota

pozyskanych

środków

8 380 678,05 zł. (projekt w trakcie realizacji).
Miasto Malbork jako lider projektu w partnerstwie z 9 samorządami należącymi
do MOF Malbork-Sztum (tj.: gminami: Malbork, Miłoradz, Lichnowy, Stare Pole, Nowy Staw,
powiatem malborskim, miastem i gminą Sztum, gminą Stary Dzierzgoń oraz powiatem
sztumskim) realizowało projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim
i sztumskim–aktywizacja społeczno-zawodowa”.
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Okres realizacji projektu: 02.06.2016 r. – 31.10.2018 r. Całkowity koszt realizacji
projektu: 5 221 652,12 zł z dofinansowaniem: 4 438 404,30 zł (co stanowi 85 % kosztów
kwalifikowalnych projektu), w tym Miasto Malbork ogółem 727 165,56 zł z dofinansowaniem
599 335,96 zł.
Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wsparciem zostało objętych
465 osób i ich rodzin, w tym 165 osób niepełnosprawnych. Ze względu na różnorodność cech
i statusów uczestników zrealizowano wsparcie dla: osób bezrobotnych z III profilu, klientów
Ośrodków Pomocy Społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób
niepełnosprawnych, nowych uczestników Klubów Integracji Społecznej. Realizatorem projektu
był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku.

Lp.
1.

„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno- zawodowa”.
Wartość
Zadanie
Źródło finansowania
zadania [zł]
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób
Regionalny Program Operacyjny
dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
Wartość
Województwa Pomorskiego
społecznym w 10 JST z terenu powiatu malborskiego
zadania:
na lata 2014 -2020
i sztumskiego należących do MOF Malbork-Sztum.
5 221 652,12
współfinansowany
(85%)
Wsparciem zostało objętych 465 osób zagrożonych
z
Europejskiego
Funduszu
ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi ich rodzin,
Dofinansowanie:
Społecznego. Umowa
w tym 165 osób niepełnosprawnych. Każdej osobie
4 438 404,30
o dofinansowanie nr:
biorącej udział w projekcie, zapewnione zostało
RPPM.06.01.02-22-0004/15-04
wsparcie zindywidualizowane realizowane na
z dnia 02.06.2016 r.
podstawie kontraktu socjalnego.
Realizator projektu MOPS Malbork.

Projekt pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy
infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych”
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5.

Realizacja uchwał Rady Miasta Malborka
Rada Miasta Malborka podjęła ogółem w 2018 roku 110 uchwał. Dotyczyły one

przede wszystkim spraw: finansowych miasta – 12 zmian do budżetu miasta na rok 2018
i 7 zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok,
związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta, organizacją wyborów samorządowych, a także
wynikających z zadań własnych realizowanych przez gminę miejską Malbork.
14 z tych uchwał jest nieobowiązujących, z uwagi na ich zrealizowanie, pozostałe

Lp.

Numer i data
uchwały

1.

XL/418/2018
25.01.2018 r.

2.

XL/419/2018
25.01.2018 r.
XL/420/2018
25.01.2018 r.
XL/421/2018
25.01.2018 r.
XLI/422/2018
22.03.2018 r.

3.
4.
5.

6.

XLI/423/2018
22.03.2018 r.

7.

XLI/441/2018
22.03.2018 r.

8.

XLI/442/2018
22.03.2018 r.

9.

XLI/443/2018
22.03.2018 r.

10.

XLI/444/2018
22.03.2018 r.

11.

XLII/449/2018
26.04.2018 r.
L/487/2018
11.10.2018 r.
L/488/2018
11.10.2018 r.
L/489/2018
11.10.2018 r.
L/490/2018
11.10.2018 r.

12.
13.
14.
15.

Tytuł uchwały:
uchwała w sprawie:

Biuro Rady Miasta
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady
Miasta Malborka
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Malborka
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Miasta Malborka
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Miasta Malborka
w sprawie Nadania tytułu „Honorowego
Obywatela Miasta Malborka” (Daniel
Zimmermann)
w sprawie nadania tytułu „Honorowego
Obywatela Miasta Malborka” (Wilhelm
Hipsag)
w sprawie nadania nazwy mostom na rzece
Nogat (Mosty im. rotmistrzaWitolda
Pileckiego)
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
Malborka (kontrola sprzedaży działek przy
ul. Głogowej)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Malborka zadania do realizacji w
zakresie skargi na Burmistrza Miasta Malborka
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Malborka zadania do realizacji w
zakresie skargi na Burmistrza Miasta Malborka
w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Malborka” (Anetta Ciok)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Malborka
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Malborka
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Malborka
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Malborka
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Opis wykonania i przebieg
realizacji

Uchwała:
Obowiązująca – O
Nieobowiązująca - N

są obowiązujące, przy czym 36 uchwał jest nadal w realizacji.

Komisja powołana do pracy
nad Statutem Miasta,
zakończyła pracę
zrealizowana

N

zrealizowana

N

zrealizowana

N

zrealizowana

O

zrealizowana

O

Dz. U. W.P.
z dnia 23.04.2018 r.
poz. 1600
zrealizowana

O

zrealizowana

N

zrealizowana

N

zrealizowana

O

zrealizowana

O

zrealizowana

O

zrealizowana

O

zrealizowana

O

N

O

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

L/491/2018
11.10.2018 r.
I/1/2018
19.11.2018r.
I/2/2018
19.11.2018 r
I/3/2018
19.11.2018 r.
II/4/2018
30.11.2018 r.
II/5/2018
30.11.2018 r.
II/6/2018
30.11.2018 r.
II/7/2018
30.11.2018 r.
II/8/2018
30.11.2018 r.
II/9/2018
30.11.2018 r.
II/13/2018
30.11.2018 r.

27.

XLI/427/2018
22.03.2018 r.

28.

XLI/428/2018
22.03.2018 r.

29.

XLVII/469/2018
6.09.2018 r.

30.

L/484/2018
01.10.2018 r.

31.

L/485/2018
01.10.2018 r.

32.

XL/403/2018
25.01.2018 r.

33.

XL/404/2018
25.01.2018 r.
XLI/424/2018
22.03.2018 r.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

XLI/425/2018
22.03.2018 r.
XLI/426/2018
22.03.2018 r.
XLII/445/2018
26.04.2018 r.
XLII/446/2018
26.04.2018 r.
XLIII/450/2018
14.06.2018 r.
XLIII/451/2018
14.06.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
kierownika jednostki gminnej Miasta Malborka
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady
Miasta Malborka
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Malborka
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Malborka
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
w sprawie powołania Komisji Finansów i
Rozwoju Miasta
w sprawie powołania Komisji Gospodarki
Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji
w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury
i Sportu
w sprawie powołania Komisji Spraw
Społecznych
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Malborka
Sekretarz Miasta
w sprawie podziału Miasta Malborka na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
w sprawie podziału Miasta Malborka na stałe
obwody głosowania
w sprawie utworzenia na obszarze Miasta
Malborka odrębnych obwodów głosowania dla
przeprowadzania wyborów do Rady Miasta
Malborka, Rady Powiatu Malborskiego,
Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
wyborów Burmistrza Miasta Malborka,
zarządzonych na dzień 21.10.2019
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta
Malborka

zrealizowana

O

zrealizowana

O

zrealizowana

O

zrealizowana

O

w trakcie realizacji

O

w trakcie realizacji

O

w trakcie realizacji

O

w trakcie realizacji

O

w trakcie realizacji

O

w trakcie realizacji

O

ustalenie wynagrodzenia
należy do kompetencji Rady
Miasta

O

Dz. U. W.P.
z dnia 23.03.2018 r.
poz. 1123
Dz. U. W.P.
z dnia 23.03.2018 r.
poz. 1124
Dz. U. W.P.
z dnia 26.09.2018 r.
poz. 3669

O

Dz. U. W.P.
z dnia 11.10.2018 r.
poz. 4069
Dz. U. W.P.
z dnia 30.10.2018r. poz.4131

O

O

O

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
O
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
przez mieszkańców miasta Malborka
Wydział Finansowo-Budżetowy
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok Wykonanie wielkości liczbowych budżetu
– I zmiana
za 2018 rok znajduje się w sprawozdaniu
z wykonania Budżetu Miasta Malborka za
w sprawie zmian wieloletniej prognozy
2018 rok.
finansowej – I zmiana
w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2018 r. na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Malborka
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– II zmiana
w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej – II zmiana
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– III zmiana
w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej – III zmiana
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– IV zmiana
w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej – IV zmiana
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– V zmiana
w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej – V zmiana
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– VI zmiana
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– VII zmiana
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– VIII zmiana
w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej – VI zmiana
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
– IX zmiana
w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2018 r. na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta Malborka
II/10/2018
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
30.11.2018 r.
– X zmiana
II/11/2018
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
30.11.2018 r.
– XI zmiana
III/18/2018
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok
28.12.2018 r.
– XII zmiana
III/19/2018
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
28.12.2018 r.
finansowej
III/20/2018
w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2019
28.12.2018 r.
rok
III/21/2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2019 r. na
28.12.2018 r.
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Malborka
Wydział Inżynierii Miasta i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
XL/407/2018
zmieniająca uchwałę nr XLIII/398/10 Rady wprowadzająca nowy wzór
25 01.2018 r.
Miasta Malborka z dnia 21 stycznia 2010 r.
umowy o wykonanie zadania
w sprawie trybu postępowania o udzielenie publicznego, w związku ze
dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora zmianą ustawy o finansach
finansów publicznych i niedziałających publicznych.
w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne
związane z realizacją zadań własnych gminy,
zrealizowana.
innych niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu
jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań
zleconych w ramach Malborskiego Programu
Partnerstwa Lokalnego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
XLI/439/2018
w sprawie przystąpienia do konkursu „Czyste W dniu 29.06.2018r.
22.03.2018 r.
powietrze Pomorza – edycja 2018”.
WFOŚiGW w Gdańsku
unieważnił w/w konkurs.
Dla właścicieli budynków
jednorodzinnych dnia
19.09.2018 r. ogłoszono
krajowy konkurs „Czyste
powietrze”, który realizuje
bezpośrednio WFOŚiGW
w Gdańsku. Dla uczestników
unieważnionego konkursu
z budynków wielorodzinnych
ogłoszono dnia 24.07.2018 r.
nowy konkurs pod nazwą
„Wymiana źródeł ciepła w
budynkach wielorodzinnych”.
Zadanie w realizacji,

XLIV/454/2018
28.06.2018 r.
XLIV/455/2018
28.06.2018 r.
XLIV/456/2018
28.06.2018 r.
XLIV/467/2018
28.06.2018 r.
XLVIII/470/2018
13.09.2018 r.
XLIX/472/2018
3.10.2018 r.
XLIX/473/2018
3.10.2018 r.
L/474/2018
11.10.2018 r.
L/492/2018
11.10.2018 r.

110

O

O

58.

XLI/436/2018
22.03.2018 r.

59.

XLI/438/2018
22.03.2018 r.

60.

XLI/437/2018
22.03.2018 r.
XLI/440/2018
22.03.2018 r.

61.

62.
63..

XLIV/465/2018
28.06.2018 r.
XLIV/466/2018
28.06.2018 r.

64.

L/482/2018
11.10.2018 r.

65.

II/12/2018
30.11.2018 r.

66.
XL/405/2018
25.01.2018 r.
67.

68.

XL/406/2018
25.01.2018 r.
XLIV/457/2018
28.06.2018 r.

69.
L/475/2018
11.10.2018 r.
70.
L/476/2018
11.10.2018 r.

71.

L/477/2018
11.10.2018 r.

72.

L/478/2018
11.10.2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
drzewa uznanego za Pomnik Przyrody
(wierzba - ul. Michałowskiego)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie miasta
Malbork na rok 2018
w sprawie zaliczenia części drogi
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
w sprawie zawarcia porozumienia
miedzygminnego pomiedzy miastem Malbork
a gminą miasta Gdańska w sprawie
zagospodarowania przez gminę miasta
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej
z odpadów komunalnych pochodzacych z
terenu miasta Malbork
w sprawie zaliczenia części drogi
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli na rok 2018 na terenie Gminy Miasta
Malbork
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
drzewa uznanego za Pomnik Przyrody
(wierzba - Muzeum Zamkowe w Malborku)
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania
„Programu ochrony Środowiska dla miasta
Malborka po roku 2016” za lata 2016-2017
Wydział Spraw Społecznych
w sprawie przyjęcia na rok 2018 Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka
w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2018
Programu działania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malborku
w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Malborka
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
miasta Malbork z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery
pożytku publicznego na rok 2019
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka
z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie
Wieloletniego Programu Współpracy Miasta
Malbork z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami ze sfery pożytku
publicznego na lata 2017-2021
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVI/384/2017 Rady Miasta Malborka
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2018 r. Gminie
Miastu Elbląg pomocy finansowej na
pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu
Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych
będących mieszkańcami Gminy Miejskiej
Malbork
w sprawie udzielenia w 2019 r. Gminie
Miastu Elbląg pomocy finansowej
na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu
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rozliczenie nastąpi do dnia
28.02.2019r.
nie dotyczy – drzewo
pozostało, zniesiono formę
ochrony
zrealizowano

O

N

zrealizowano

O

zrealizowano

O

zrealizowano

O

zrealizowano

N

nie dotyczy, drzewo nie
istnieje –powalone na skutek
wichury, stąd zniesienie
formy ochrony
raport został sporządzony
zgodnie z ustawą Prawo
ochrony Środowiska

O

O

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

N

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

N

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

O

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

O

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

O

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

N

Realizacja zgodnie
z założeniami uchwały.

O

73.
III/14/2018
28.12.2018 r.

74.
III/15/2018
28.12.2018 r.
75.
III/16/2018
28.12.2018 r.

76.

XL/408/2018
25.01.2018 r.

77.

XL/409/2018
25.01.2018 r.
XL/410/2018
25.01.2018 r.
XL/411/2018
25.01.2018 r.

78.
79.

80.
XLI/429/2018
22.03.2018 r.
81.
XLI/430/2018
22.03.2018 r.
82.

XLI/431/2018
22.03.2018 r.

83.

XLIII/452/2018
14.06.2018 r.

84.

XLIII/453/2018
14.06.2018 r.

Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych
będących mieszkańcami Gminy Miejskiej
Malbork
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci
Realizacja zgodnie
produktów żywnościowych dla osób objętych
z założeniami uchwały.
wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania
Realizacja zgodnie
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
z założeniami uchwały.
na lata 2019-2023, moduł 1 i 2
w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
Realizacja zgodnie
w formie świadczenia pieniężnego na zakup
z założeniami uchwały.
posiłków lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
w sprawie podwyższenia kapitału w spółce
Uchwała zmieniona
PWiK w Malborku Sp. z o.o.
28.06.2018 r.
Uchwałą
Nr XLIV/458/2018 r.
w sprawie wniesienia udziałów do MZK
w trakcie realizacji
w Malborku Sp. z o.o.
w sprawie wniesienia udziałów do MTBS
zrealizowana
Sp. z o.o.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
28.02.2018 r. RIO
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
orzekła nieważność
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
Dz. U.W.P.
rejestru zabytków położonym na terenie
z dnia 08.03.2018 r.
miasta Malborka lub ujętym w GEZ Miasta
poz. 810
Malborka, z wyjątkiem zabytków których
wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska
Malbork
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
w trakcie realizacji
nabycie na rzecz Miasta Malborka
Wystąpiono do Wojewody
nieruchomości gruntowej stanowiącej
Pomorskiego
własność Skarbu Państwa
z wnioskiem
o nabycie nieruchomości
w sprawie wniesienia aportem do spółki
Zrealizowana
ZGKiM w Malborku Sp. z o.o.
akt notarialny
nieruchomości
Rep. A.
Nr 2861/2018
z 28.03.2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
Dz. U.W.P.
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
z dnia 23.04.2018 r.
rejestru zabytków położonym na terenie
poz. 1616
miasta Malborka lub ujętym w GEZ Miasta
zrealizowano MPZP
Malborka, z wyjątkiem zabytków których
uchwała w realizacji
wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska
Malbork
w sprawie miejscowego planu
Dz. U.W.P.
zagospodarowania przestrzennego osiedla
z dnia 31.07.2018 r.
"Słupecka II" w południowej cz. m. Malborka
poz. 3116
zrealizowano MPZP
uchwała w realizacji
w sprawie przekazania regulaminu
Uchwała przekazana do Wód
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Polskich celem
na terenie m. Malborka do zaopiniowania
zaopiniowania. Wody Polskie
organowi regulacyjnemu
wniosły uwagi do
Regulaminu.
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O

O

O

O

O
O
N

O

O

O

O

N

85.

XLIV/458/2018
28.06.2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału w spółce
PWiK w Malborku Sp. z o.o.

86.

XLIV/459/2018
28.06.2018 r.

87.

XLIV/460/2018
28.06.2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
do 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
i powyżej 18% zawartości alkoholu
przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
w sprawie zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

88.

XLIV/461/2018
28.06.2018 r.

89.

XLIX/471/2018
3.10.2018r.

90.

L/479/2018
11.10.2018r.

91.

L/481/2018
11.10.2018r.

92.

III/17/2018
28.12.2018 r.

93.

XLI/435/2018
22.03.2018 r.

94.
XL/412/2018
25.01.2018r.

95.

XL/413/2018
25.01.2018r.

w sprawie wniesienia aportem do spółki
MTBS Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych
niezabudowanych będących własnością
m. Malborka w zamian za objęcie udziałów
w spółce
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Miasta Malborka nieruchomości
gruntowej
w sprawie uchwalenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa pomorskiego
lub ujętych w GEZ Miasta Malborka,
znajdujących się w granicach
administracyjnych m. Malborka z wyjątkiem
zabytków, których wyłącznym właścicielem
jest Gmina Miejska Malbork
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
dzielnicy Kałdowo w Malborku

Uwagi uwzględniono
i przedłożono projekt
uchwały do Rady Miasta
Malborka w 2019 r.
Uchwała zrealizowana w
części. Przekazano 500000 zł
w 2018r. a nie jak było w
Uchwale 1800000 zł.
Uchwała zmieniona na sesji
Rady Miasta w dniu
28.02.2019 r.
Dz. U.W.P.
z dnia 24.07.2018 r.
poz. 2959
uchwała w realizacji

O

Dz. U.W.P.
z dnia 24.07.2018 r.
poz. 2960
uchwała w realizacji
akt notarialny
Rep. A.
Nr 1020/2018
z 09.02.2018 r.
uchwała zrealizowana
akt notarialny Rep. A.
Nr 8899/2018
z 11.10.2018 r.
uchwała zrealizowana
uchwała zrealizowana

O

Dz. U.W.P.
z dnia 23.11.2018 r.
poz. 4604
uchwała w realizacji
uchwała zrealizowana

O

w sprawie rezygnacji z członkowstwa w
Stowarzyszeniu: Związek Miast BałtyckichUNION OF THE BALTIC CITIES
Straż Miejska
Zmiana uchwały w sprawie opłat za
Wprowadzenie opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na
rzeczywisty czas parkowania
drogach publicznych na terenie Malborka w
uchwała w realizacji
strefie płatnego parkowania
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
W niniejszej uchwale
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
zaproponowano częstotliwość
żłobkami i klubami dziecięcymi oraz
przeprowadzania kontroli nie
dziennymi opiekunami
rzadziej niż raz na dwa lata.
uchwała w realizacji
Zmiany dotyczą ujęcia w
statucie warunków
przyjmowania dzieci, z
uwzgl. preferencji dla rodzin
w sprawie uchwalenia statutu Żłobka
Miejskiego „Szarotka” w Malborku
wielodzietnych
i dzieci niepełnosprawnych,
warunków przyjmowania
dzieci w miejsce dziecka
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N

O

O

O

O

O

O

O

96.

XL/414/2018
25.01.2018r.

97.

XL/415/2018
25.01.2018r.

98.
XL/416/2018
25.01.2018r.

99.
XL/417/2018
25.01.2018r.

100.
XLI/432/2018
22.03.2018r.

101.
XLI/433/2018
22.03.2018r.
102.

XLI/434/2018
22.03.2018r.

103.
XLIV/462/2018
28.06.2018 r.

104.
XLIV/463/2018
28.06.2018 r.

105.

XLIV/464/2018
28.06.2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów na
terenie miasta Malborka

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych oraz
gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta
Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania
w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym w przedszkolu, innej formie
wychowania przedszkolnego lub w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
prowadzonych przez Miasto Malbork
w sprawie wskazania uczniom niektórych
oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od klasy IV i VII
w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku,
powstałej z przekształcenia gimnazjum, od roku
szkolnego 2018/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży uzdolnionej, form
i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla
uzdolnionych uczniów
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu
przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Malbork
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych
innych składników wynagrodzenia.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, którym
powierzono stanowisko kierownicze w
szkołach i przedszkolach przez Miasto Malbork
w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
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nieobecnego oraz zasad
udziału rodziców w zajęciach
prowadzonych w żłobku.
uchwała w realizacji
W uchwale wyróżniono
kategorie dzieci, dla których
dotacja jest ustalona
w wyższej wysokości.
Uchwała powoduje
zwiększenie dostępności
opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 poprzez zmniejszenie
opłat ponoszonych przez
rodziców.
uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

w uchwale podniesiono
poziom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy.
uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

106.
L/480/2018
11.10.2018r.

pedagogicznych oraz doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Malbork
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowegoOśrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz
określenia szczegółowych zasad i trybu
udzielania oraz rozliczania tych dotacji

107.

L/483/2018
11.10.2018r.

108.

XLVI/468/2018
16.07.2018 r.

109.

XLII/447/2018
26.04.2018 r.

110.

XLII/448/2018
26.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy
Miejskiego Domu Kultury w Malborku i
nadania jednostce nowego statutu

Inne
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej dla przedsiębiorców
realizujących inwestycje początkowe
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta
Malborka do reprezentowania Rady w Radzie
Muzeum Miasta Malborka
W sprawie powołania Rady Muzeum Miasta
Malborka

uchwała w realizacji

O

Z treści statutu usunięto
zapisy związane z
prowadzeniem przez MCKiE
działalności bibliotecznej,
dodając jednak zapis
„projekcje filmowe”. Ponadto
dodano zapis dotyczący
możliwości powołania
jednego zastępcy dyrektora.
Dotychczasowa treść statutu
MCKiE zawierała zapis
o działalności Społecznej
Rady Programowej, bez
dookreślenia trybu jej
powoływania, co należało
uzupełnić.
uchwała w realizacji

O

uchwała w realizacji

O

zrealizowana

O

zrealizowana

O

Źródło: Wydziały Urzędu Miasta Malborka

Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork (oświetlenie uliczne)”
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Współpraca miasta Malborka

6.

6.1. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi i organizacyjnymi
Miasto Malbork jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy
o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu:
•

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna - PROT

Miasto przystąpiło do PROT jako członek zwyczajny na mocy Uchwały nr III/12/2006 r. Rady
Miasta Malborka z dnia 21.12.2006 r. Początkowo na podstawie Zarządzenia nr 80/2006
Burmistrza Miasta Malborka z dnia 27.12.2006 r. przedstawicielem Miasta Malborka do
reprezentowania miasta w PROT został nim Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta
i Rozwoju Turystyki.
Stowarzyszenie pomaga w organizacji i koordynuje działania w organizowaniu
różnych imprez. Celem jego działania jest zwiększenie udziału turystyki przyjazdowej do
regionu pomorskiego, wzmocnienie wizerunku regionu jako destynacji całorocznej (rynek
krajowy), budowanie rozpoznawalności regionu pomorskiego (rynek zagraniczny), umacnianie
turystycznej marki regionu pomorskiego (rynek krajowy i zagraniczny).
•

Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie

Malbork jest od 1996 roku członkiem Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.
Poszczególne miasta zwyczajowo reprezentuje Burmistrz czy Prezydent miasta oraz osoba do
kontaktów roboczych wchodząca w skład zarządu. Zgodnie z Uchwałą nr V/26/2015 Rady

Miasta Malborka z dnia 29 stycznia 2015 r. delegatami reprezentującymi Miasto są
Burmistrz Miasta Malborka oraz pracownik Urzędu Miasta.
Działania realizowane wspólnie przez gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu pozwalają
na efektywną kampanię promocyjną walorów gotyckich. Działania wydawnicze i promocyjne
zauważalne są na targach polskich i zagranicznych – Norwegia, Niemcy, Rosja, Izrael, Litwa.
Główne cele Stowarzyszenia to współpraca gmin, na terenie których znajdują się
gotyckie zamki w zakresie promocji tych średniowiecznych zabytków; opracowanie szlaku
turystycznego, obejmującego powyższe obiekty, wylansowanie zespołu zamków gotyckich
i innych budowli Polski jako wysokiej klasy atrakcji turystycznych, gromadzenie
i udostępnianie informacji turystycznych o gminach, członkach Stowarzyszenia, współpraca
z krajowymi i zagranicznymi biurami turystycznymi i przedstawicielstwami informacji
turystycznych, pobudzanie i wykorzystywanie inicjatyw lokalnych w zakresie turystyki
i dziedzin życia z nią związanych oraz zwiększenie ruchu turystycznego na terenie gmin
członkowskich.
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•

Polska Unia Mobilności Aktywnej – PUMA

Przystąpienie do stowarzyszenia PUMA miało ścisły związek z przygotowaniem polskich
samorządów do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Kojarząc
polskie samorządy z partnerami zagranicznymi PUMA stworzyła znakomite warunki do
realizacji

międzynarodowych

przedsięwzięć

bazujących

na

najnowszych

światowych

doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznej.
Miasto Malbork wraz z innymi miastami przystąpiło do tej organizacji zgodnie
z Uchwałą nr VII/61/11 r. Rady Miasta Malborka z dnia 20.04.2011 r. Delegatem Miasta
Malborka na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia był zastępca Burmistrz Miasta
Malborka. Zgodnie z Uchwałą VIII/68/2015 z dnia 28.05.2015 r. delegatem Miasta Malborka
jest Burmistrz Miasta Malborka.
Powołanie stowarzyszenia PUMA realizuje przesłanie Kongresu i Gdańskiej Karty
Mobilności Aktywnej formułującej zasadniczy cel, jakim jest podjęcie długofalowej współpracy
na rzecz promowania mobilności aktywnej w klimacie wzajemnego zaufania i otwartości, które
warunkują owocną, partnerską współpracę ludzi, organizacji pozarządowych, firm i władz
wszelkich szczebli.
•

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Miasto Malbork przystąpiło do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu
Bałtyk na podstawie Uchwały nr 125/XV/99 Rady Miasta Malborka z dnia 16.12.1999 r. Miasto
w stowarzyszeniu reprezentuje Zastępca Burmistrza Miasta Malborka.
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk realizuje różne projekty np.: „Blaski i cienie
współpracy. Praktyka samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu
lokalnym”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Inny projekt to: „Współpraca Przedsiębiorstw Tradycyjnych i Kreatywnych” realizowany przez
Uniwersytet w Wismarze z Niemiec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion
Bałtyk, a także z organizacjami z Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji oraz wiele innych.
•

Stowarzyszenie Żuławy

Uchwałą nr XV/168/12 z dnia 23 lutego 2012 r. Miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Żuławy.
Przedstawicielem Miasta Malborka jest Burmistrz Miasta Malborka lub osoba przez niego
wyznaczona.
Celami

Stowarzyszenia

jest

dążenie

do

współdziałania

dla

zapewnienia

bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed powodzią oraz innymi
zagrożeniami, podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach
delty Wisły, tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania walorów agroekologicznych
Żuław delty Wisły, działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie
tożsamości historycznej Żuław, podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, promocja Żuław delty
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Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych, rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw na tym terenie, rozwój obszarów wiejskich i zmniejszenie bezrobocia,
podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław, podniesienie poziomu
kultury i oświaty, a także zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej i przygotowanie
regionu do integracji z Unią Europejską.
•

Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Malborskiego

Uchwałą nr XIX/165/08 z dnia 31.01.2008 r. Miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatu Malborskiego. Delegatami do stałego reprezentowania Miasta Malborka
w Stowarzyszeniu zostali Burmistrz Miasta Malborka i przewodniczący Komisji Finansowej
Rady Miasta Malborka.
Podstawowym celem stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju powiatu
malborskiego i jego gmin. Celem stowarzyszenia jest: stymulowanie i inicjowanie rozwoju
gospodarczego, promowanie gospodarczych możliwości gmin, podejmowanie działań na rzecz
promocji i rozwoju turystyki, podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego, podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych, grup zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wspieranie inicjatyw związanych z „Odnową wsi”,
przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy, wspieranie różnych form wypoczynku
oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, działalność kulturalna, edukacyjna,
wydawnicza, promocja zdrowia, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, a także prowadzenie
wymiany doświadczeń z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność
jest zbieżna z celami stowarzyszenia.
•

GOM Planer Kulturalny

•

Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot OMG-G-S, dawniej Gdański

Obszar Metropolitarny GOM
Jego podstawowym celem są wspólne zakupy towarów oraz usług, przygotowywanie
planów rozwojowych i inwestycyjnych, wymiana dobrych praktyk w zakresie przedsięwzięć
wykonywanych przez zrzeszone samorządy oraz zasad udzielania zamówień publicznych
i dyscypliny finansowej. Organizowane są również wspólne akcje promocyjne np. Weekend
za pół ceny. Stowarzyszenie organizuje spotkania komisji tematycznych, które zajmują się
omawianiem i realizacją konkretnych projektów, jak np. wspólne zakupy towarów i usług,
czy przygotowywanie planów rozwojowych i inwestycyjnych, obejmujących teren kilku
samorządów.
•

Związek Miast Polskich - ZMP

Miasto Malbork przystąpiło do związku i wybrało delegata do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Miast Polskich, Burmistrz Miasta Malborka Uchwałą nr VII/44/2007 r. Rady Miasta
Malborka z dnia 01.03.2007 r. W komisjach problemowych Związku pracują reprezentanci
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naszego miasta: w Komisji Kultury i Komisji Turystyki oraz Komisji Polityki Europejskiej
i Współpracy Zagranicznej, a także w Roboczej Grupie Polsko – Niemieckiej.
Stowarzyszenie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania
samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi
i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług
publicznych najwyższej jakości.

6.2.

Inne formy współdziałania

Współpraca z Zakonem Joannitów
Miasto Malbork od 20 lat współpracuje z PoznańskoZachodniopruskim

Zakonu

Stowarzyszeniem

Joannitów

prowadzonym przez Joannitę i Honorowego Obywatela
Miasta Malborka dr Christiana Meyla i jego małżonkę.
Joannici prowadzą w naszym mieście Stację Socjalną,
niezwykle docenianą przez mieszkańców, którzy chętnie
korzystają z darmowych lekarstw, sprzętu i pomocy sióstr.Jego członkowie regularnie opiekują
się kilkoma rodzinami w potrzebie, dofinsowywują rehabilitację chorych dzieci, wspierają
projekty społeczne jak również kulturalne. Od kilku lat przekazują
środki na kolonie letnie dla podopiecznych MOPS w Malborku, w
tym roku przekazli również nowy samochód marki Dacia Sandero,
który będzie służył siostrom Stacji do wizyt domowych i opieki
nad chorymi, którzy nie są w stanie poruszać się samodzielnie.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Spitala Jerozolimskiego w Malborku
Współpraca ze ze Stowarzyszeniem Wspierania Spitala Jerozolimskiego w Malborku
trwa od 2004 r., kiedy to podpisano umowę dotyczącą
wspólnego

ratowania

historycznego

buynku

Szpitala

Jerozolimskiego w naszym mieście. Budynek udało się
odrestaurować, obecnie stanowi on część Malborskiego
Centrum

Kultury

i

Edukacji.

W

dalszym

ciągu

Stowarzyszenie stara się pozyskiwać środki na kolejne prace.
Co roku w połowie lipca organizuje również
wystawę w znajdującej się tam Galerii Nova, poświęconej
dawnemu Malborkowi i okolicom. W 2018 r. wraz
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z Ośrodkiem Kulturalnym Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria i Malborskim Centrum
Kultury i Edukacji Stowarzyszenie zorganizowało podwójną wystawę pt.: „500 lat Praw
czystości piwa. Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dziś” na parterze oraz „Piwo
i browary nad dolną Wisłą dawniej i dzisiaj” na poddaszu budynku.

Malbork na Dniach Hanzy w Rostocku
Malbork należy do Międzynarodowego Związku Hanzy od 2014 r., przyjęty został na
Zgromadzeniu Delegatów podczas Dni Hanzy w Lubece.
Od 21 do 24 czerwca 2018 r. w Rostocku w Niemczech zorganizowane zostały
38. Międzynarodowe Dni Hanzy, w których udział wzięło 119 miasta należących do Związku
Hanzy z 16 krajów, w tym również Malbork. Rostock miał też drugi powód do świętowania,
obchody 800-lecia istnienia tego miasta. Jak podają organizatorzy, Dni Hanzy odwiedziło około
400 tysięcy osób.
Delegacji z Malborka, na czele z zastępcą burmistrza Janem Tadeuszem Wilkiem,
towarzyszyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Malborka i uczestnicy YouthHanse:
Patrycja Skibiak (Przewodnicząca) oraz Mateusz Bodal, którzy do Rostoku przypłynęli na
flagowym gdańskim żaglowcu „Generał Zaruski”.
Przedstawiciele Malborka wzięli również udział w Zgromadzeniu Delegatów, na
którym omówiono dotychczasowe i planowane działania Hanzy. To również wielkie święto
kultury.

6.3.

Współpraca międzynarodowa
Zjednoczenie Europy jest procesem integracyjnym w skali naszego kontynentu,

jednak prawdziwe zjednoczenie Europy dokonuje się przede wszystkim na poziomie
społeczności lokalnych. Głównym aspektem partnerskiej współpracy mieszkańców jest
wzajemne zrozumienie i budowanie podstaw tego zrozumienia poprzez wspólne inicjatywy.
W Malborku prym wiodą wymiany dzieci i młodzieży, między innymi wymiany szkolne,
Młodzieżowa Rada Miasta, wymiany sportowe (pływacy, hokeiści, piłkarze), kulturalne
(zespoły „Balbiny”, „Bursztynki”, „Secret Garden Singers”, Malborskie Centrum Kultury
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i Edukacji, malarze i plastycy), jak również wymiany seniorów, wymiany mieszkańców,
wymiany gospodarcze, wymiany stowarzyszeń oraz instytucji.
Malbork posiada 7 miast partnerskich:
Nordhorn (Niemcy) – od 1995 r.,
Wraz z zawarciem partnerstwa zostały nawiązane kontakty pomiędzy szkołami, które owocują
wymianami do dziś. Tradycją trwającą do chwili obecnej stały się też wymiany mieszkańców
czy udział młodzieży sekcji pływackiej malborskiego WOPR w międzynarodowych zawodach
pływackich w Nordhorn. Realizowane były wymiany hokeistów i piłkarzy. Współpraca rozwija
się również na płaszczyźnie kulturalnej – koncerty, wystawy, wymiany artystyczne.
Troki (Litwa) – od 1997 r.
Współpraca z tym miastem polega głównie na kontaktach pomiędzy Szkołą Polska w Trokach
a szkołami i kadrą nauczycielską w Malborku. W 2017 r. I LO przekazało do biblioteki szkoły
w Trokach polskie książki i lektury, wzbogacając ich zbiory. Co roku przedstawiciele naszego
miasta biorą udział w Święcie Trok. Na imprezę zapraszani są też artyści, którzy wzbogacają
program kulturalny. Malbork i Troki łączy również wspólna historia, w tym litewskim mieście
znajduje się zamek architektonicznie przypominający zamek malborski.
Sölvesborg (Szwecja) – od 1999 r.
Ze szwedzkim miastem partnerskim łączy nas przede wszystkim wymiana przedstawicieli
instytucji

zajmujących

się

sprawami

społecznymi,

osób

niepełnosprawnych,

nowe

doświadczenia można zdobywać również podczas wizyt studyjnych w firmach. Ważnym
aspektem jest też wymiana kulturalna i przekazywanie wiedzy na temat organizacji dużych
imprez – w Sölvesborgu organizowany jest największy w Szwecji festival rockowy „Sveden
Rock Festiwal”.
Margny lès- Compiègne (Francja) – od 2004 r.
W ciągu ostatnich 15 lat z wymiany skorzystała przede wszystkim młodzież: wymiany
młodzieży szkolnej, piłkarzy oraz grup artystycznych, które prezentowały się we Francji na
Święcie „3M”, a w Malborku na Spotkaniach z Muzyką Francuską. Obecnie planowany jest
duży młodzieżowy projekt trójstronny z partnerskim miastem Malborka Kilkenny w Irlandii,
które od zeszłego roku jest również partnerem Margny.
Monheim am Rhein (Niemcy) – od 2005 r.
Współpraca rozpoczęła się od kontaktów młodzieży na płaszczyźnie kulturalnej, między innymi
udziale zespołów niemieckich w Międzynarodowych Festiwalach Kultury Dawnej. Kolejne
kontakty nawiązały kluby piłkarskie, rolkarze, szkoły muzyczne, domy kultury, seniorzy,
przedsiębiorcy i artyści. Swoje doświadczenia miała okazję wymienić z Jungenparlamentem
również Młodzieżowa Rada Miasta Malborka. Największą imprezą w Monheim jest Karnawał,
na który zapraszane są też grupy z naszego miasta, a w tym roku odbędzie się tam również
wystawa Muzeum Zamkowego w Malborku.
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Offagna (Włochy) – od 2014 r.
Wspólnym mianownikiem jest zapewne średniowieczna historia i architektura oraz imprezy
historyczne, będące doskonałym źródłem wymiany wiedzy i doświadczeń. Ze względu na
problemy włoskiego samorządu, współpraca przez pewien czas była zawieszona. Obecnie
wybrany został nowy zarząd miasta i wspólnie planujemy nowe projekty. Do tej pory
współpracowały ze sobą samorządy i szkoły, teraz współpraca ma się rozwinąć głównie
w zakresie wymiany grup historyczno-artystycznych podczas miejskich imprez.
Kilkenny (Irlandia) – od 2017 r.
Najmłodsze partnerstwo nawiązane zostało również w oparciu o średniowieczne korzenie.
Współpraca rozwija się jednak przede wszystkim w aspektach współczesnych: wymiany
artystyczne zespołów muzycznych i wymiana gospodarcza. Obecnie trwają rozmowy na temat
współpracy szkół oraz na temat wystawy Muzeum Zamkowego. Malborczycy przekazali
również transport książek dla Szkoły Polskiej w Kilkenny.
PARTNERSKA WSPÓŁPRACA MIAST 2018

1.

Wizyta nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Monheim nad Renem
3-6 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły
Podstawowej nr 2 w Malborku z nauczycielami niemieckiej
szkoły Sekundarschule w Monheim nad Renem.
Spotkanie w Niemczech miało na celu zaplanowanie
międzynarodowej wymiany młodzieży z tych placówek.
Wizyta

w

nauczycieli

szkole
z

pozwoliła

Malborka

i

na

bezpośredni

lokalnych

kontakt

przedstawicieli

szkolnictwa. W wyniku podjętych rozmów obie szkoły
planują dalszą współpracę w zakresie wymiany młodzieży.

2.

Partnerska wymiana Balbin z chórem chłopięcym w Irlandii

16-19 marca zespół Balbiny spotkał się z zaprzyjaźnionym chórem chłopięcym CBS
Boys Choir w Kilkenny. Chór gościł w Malborku w zeszłym roku podczas podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy Malborkiem i tym irlandzkim miastem. Gospodarze przygotowali bardzo
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atrakcyjny, ale też intensywny program. Odbywały się wspólne koncerty, dyskoteka,
zwiedzanie największych atrakcji w mieście oraz główny cel wyjazdu – udział w paradzie
z okazji Dnia św. Patryka. W sumie do Irlandii pojechało 22 wokalistów oraz 5 opiekunów.
Podczas pobytu podpisany został również list intencyjny wyrażający wolę
kontynuowania współpracy partnerskiej pomiędzy zespołami i instruktorami obu placówek
i rozwijania jej na rzecz dzieci i młodzieży.

3.

Pierwsze spotkanie młodzieży z Trok na Litwie i LO w Malborku
27 kwietnia br. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
odwiedziła

młodzież

z

miasta

Troki

na

Litwie

wraz

z dyrektorem ich szkoły, który miał okazję spotkać się również
z dyrektorami malborskich placówek oświatowych.
Jednodniowe

odwiedziny

były

zapowiedzią

partnerskiej

współpracy szkół. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania zamku.
Następnie goście zostali oficjalnie przywitani w Urzędzie Miasta
przez burmistrza Malborka i udali się do I LO. Zostali oni przyjęci
przez grupę uczniów. Uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego
dla trzecich klas oraz zwiedzili szkołę. Na zakończenie odbyło się
spotkanie integracyjne młodzieży.

4.

Partnerska wymiana rolkarzy z UKS Bombek i Monheim Skunks w Malborku
Od 19 do 23 maja w Malborku gościli rolkarze z Monheim
nad Renem - Monheimer Skunks, którzy odwiedzili rolkarzy
UKS Bombek. Najważniejszym punktem programu był
Międzynarodowy Turniej w Hokeju na Rolkach, zarówno dla
młodzieży jak i dorosłych. Młodzież miała okazję zwiedzić
zamek i integrować się podczas gry ulicznej, przeprowadzonej

przez malborskich harcerzy. Goście udali się też na wycieczkę do Gdańska i Sopotu, przed
wyjazdem pływali razem z gospodarzami na smoczych łodziach.
W 2019 r. odbędzie się rewizyta, tym razem malborscy sportowcy pojadą do Niemiec.
5. „Muzyka bez granic” – wymiana Balbin i zespołu z Monheim nad Renem
22 maja zakończyła się pięciodniowa polsko-niemiecka wymiana artystyczna pod
hasłem „Muzyka bez granic”, w której udział wzięły dwa zespoły: „Balbiny” z Malborskiego
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Centrum Kultury i Edukacji oraz Chór Dziecięcy i Młodzieżowy z partnerskiego miasta
Monheim nad Renem (Monheimer Kinder- Und Jugendchor)

.
W Malborku program był skoncentrowany głównie na przygotowaniu koncertu z okazji
Wiosennych Dni Seniora i Dnia Matki.
Grupa niemiecka odwiedziła jedno z liceów, wzięła udział w warsztatach
ceramicznych, zwiedziła zamek, odwiedziła burmistrza oraz była na wycieczce w Gdańsku.

6.

Delegacja z Malborka na „Trockim Lecie”
W dniach 1-3 czerwca nasi 21-letni partnerzy w Trokach na
Litwie obchodzili swoje święto pod hasłem „Trockie Lato
2018”, w którym uczestniczyła delegacja z Malborka.
Uczestniczyła ona w tradycyjnej paradzie ulicami miasta,
zobaczyła atrakcje przygotowane z okazji święta Trok oraz
odwiedziła

szkołę

polską

w Trokach w ramach współpracy placówki z malborskim
liceum. Miała tam możliwość obserwować przygotowania do
matury z języka litewskiego.

7.

Daniel Zimmermann, burmistrz Monheim nad Renem „Honorowym Obywatelem
Miasta Malborka”
8 czerwca 2018 roku na Zamku odbyła się uroczysta
Sesja Rady Miasta Malborka, podczas której wręczone
zostały tytuły „Zasłużony dla Miasta Malborka”
i „Honorowy Obywatel Miasta Malborka”. Tytuł
„Honorowego Obywatela Miasta Malborka” otrzymał
Daniel Zimmermann, burmistrz partnerskiego miasta
Monheim nad Renem w Niemczech, który został

doceniony za niezwykłe zaangażowanie w nawiązywaniu i pielęgnowaniu kontaktów pomiędzy
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mieszkańcami Monheim nad Renem i Malborka, za ogromny szacunek dla Polski, Polaków
oraz naszej historii i kultury.

8.

Delegacja UM i MCKiE na Sweeden Rock Festival w Sölvesborg
Przedstawiciele Urzędu Miasta Malborka oraz Centrum Kultury i Edukacji

w dniach 6-8 czerwca br. odwiedzili miasto partnerskie Sölvesborg.
Program spotkania zawierał elementy zacieśniające współpracę turystyczną miast.
Wymieniono doświadczenia związane z zainteresowaniami mieszkańców Szwecji oraz ich
najpopularniejszymi sposobami spędzania wolnego czasu. W czasie trwania wizyty równolegle
odbywał się popularny Sweeden Rock Festival, co stało się okazją do obserwowania organizacji
takiego wydarzenia od kulis.

9.

Polsko-francuska wymiana młodzieży w Malborku
Wizyta gości z partnerskiego miasta Margnyles Compiegne
trwała od 12 do 22 lipca, towarzyszyła im młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 5. Tradycyjnie już młodzież z Francji
zaśpiewała na VI Spotkaniu z Piosenką Francuską. Było też
wspólne

oglądanie

meczy

francuskiej

reprezentacji

w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, zwiedzanie
zamku, warsztaty z kaligrafii i zajęcia sportowe oraz
spotkania integracyjne.
14

lipca,

w

rocznicę

wybuchu

Wielkiej

Rewolucji

Francuskiej, chcąc choć odrobinę przybliżyć polskiej młodzieży
kulturę i zwyczaje francuskie, nasi goście przygotowali dla nich
gry i zabawy, w które bawi się młodzież francuska, a podczas
wieczornego grilla, to gospodarze w prezencie przygotowali
tradycyjne polskie potrawy.
Na zakończenie wizyty goście wzięli udział w „Oblężeniu
Malborka”. Wyjazd gości nie był jednak zakończeniem wymiany, ponieważ grupa polska
wyjechała od razu razem z Francuzami na rewizytę do Margnyles Compiegne.
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10.

Święto Kultur i Święto Kanałów w partnerskim Nordhorn w Niemczech
W czerwcu (10-13.06) w Nordhorn odbyło się Święto Kultur, w którym uczestniczyli

przedstawiciele wszystkich miast partnerskich. Było to święto integracji, tolerancji i przyjaźni.
Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, a na stoiskach można było skosztować kuchni
z różnych stron świata, wesprzeć akcje na rzecz np. Haiti czy poznać działalność Komitetu
Miast Partnerskich.
Niedziela była Świętem Kanałów. Wielu mieszkańców udało się na spływy kajakami
i kanu po licznych kanałach otaczających miasto. Centralnym punktem obchodów było jezioro
Vechte, na brzegach którego zorganizowano festyny z muzyką i atrakcjami dla dzieci.
Delegacja z Malborka mogła w ten sposób poznać Nordhorn z innej perspektywy.

11.

Polsko-niemiecka partnerska wymiana Młodzieżowych Rad Miasta

Od 20 do 25 września br. gościli w Malborku przedstawiciele Jugendparlament, czyli
Parlamentu Młodzieży z partnerskiego miasta Monheim nad Renem w Niemczech. Razem
z radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Malborka wzięli oni udział w wymianie, której tematem
przewodnim był projekt „Wolontariat - świadoma praca na rzecz innych”.
Młodzież odwiedziła w tym czasie I LO oraz wzięła udział w warsztatach, podczas których
omawiano aspekty pracy w Jugendparlament i Młodzieżowej Radzie oraz aspekty pracy
wolontariuszy w obu krajach na podstawie konkretnych przykładów. W programie było również
zwiedzanie malborskiego zamku, wycieczka do Gdańska i zwiedzanie Muzeum II wojny
światowej.
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12.

Partnerska wymiana uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku

Od 24 do 29 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku
przyjmowali grupę młodzieży z niemieckiego miasta Monheim nad Renem. W wymianie
uczestniczyło 12 uczniów z Niemiec i czwórka nauczycieli.
Podczas pięciu dni młodzież realizowała projekt pod hasłem „Przyjaźnie budują
mosty”. Uczniowie obu szkół poznawali się podczas zajęć integracyjnych i na ognisku
integracyjnym. Uczestniczyli w szkole w obchodach „Europejskiego Dnia Języków”, na którym
byli goście nie tylko z Niemiec, ale i z Turcji, Serbii oraz Węgier.
Uczniowie odwiedzili burmistrza, zwiedzali zamek, wzięli udział w warsztatach
ceramicznych w Szkole Łacińskiej, grali w kręgle a także pojechali zwiedzić dawny obóz
koncentracyjny Stutthof. W grupach polsko-niemieckich zmierzyli się z trudnym tematem
dotyczącym naszej wspólnej historii.

13.

Spotkanie miast partnerskich w Kilkenny
Wizyta w tym pięknym średniowiecznym mieście odbyła

się w dniach 24-28 października. Poza delegacją z Malborka udział
w

niej

wzięli

również

przedstawiciele

pozostałych

miast

partnerskich - Tiznit w Maroco i Margnyles Compiegne we Francji,
które jest jednocześnie partnerem Malborka.
Podczas

pobytu

goście

uczestniczyli

w

Międzynarodowej

Konferencji pt. „Stygmatyzacja migrantów”, zorganizowanej przez Twilling Community
Group. O problemach integracyjnych, trudnościach formalnych i doświadczeniach dnia
codziennego opowiadali przedstawiciele organizacji zajmujących się tym tematem. Gościem
honorowym konferencji był ambasador Maroco.
Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z burmistrzem
Kilkenny oraz z prezes Izby Gospodarczej w celu
nawiązania

współpracy

również

w

tym

obszarze.

W programie znalazło się również zwiedzanie zamku,
galerii sztuki National Design § Craft Gallery, muzeum
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piwa Smitwhwick’s Experience oraz udział w corocznym Festiwalu Smaków, przyciągającym
do tego miasta tysiące turystów.

14.

W Monheim nad Renem upamiętniono polskich pracowników przymusowych
W dniach 3-7 grudnia w partnerskim mieście
Monheim nad Renem delegacja z Malborka wzięła
udział w uroczystości przełożenia kamieni pamięci
(Stolpresteine)

ku

czci

polskich

robotników

przymusowych, którzy w tym mieście podczas
II wojny światowej pracowali i w większości stracili
życie.
Hans Demning, twórca i wykonawca kamieni, wygłosił obszerny wykład na temat swojej
działalności i towarzyszącej jej idei a dzień później osobiście przełożył 11 przygotowanych
wcześniej mosiężnych kamieni przed domami, gdzie w czasie II wojny światowej pracowali
Polacy. Kolejnych 5 zostanie położonych w czerwcu 2019 roku podczas wymiany
Młodzieżowych Rad.
Pięknym i wzruszającym muzycznym akcentem były występy wokalistek z Malborka,
które zaśpiewały wzruszające piosenki o wolności. W trakcie wizyty odbyło się również szereg
spotkań z przedstawicielami szkół, klubów oraz instytucji, z którymi planowane są wymiany
w przyszłym roku. Była to doskonała okazja do omówienia kolejnych wspólnych przedsięwzięć
i poznania nowych partnerów.
Niewątpliwą atrakcję stanowiły jarmarki adwentowe, których w Niemczech nie
brakuje na każdym kroku. Te największe, delegacja podziwiała w Kolonii i Düsseldorfie.
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Funkcjonowanie ciał konsultacyjnych działających w Malborku

7.

Młodzieżowa Rada Miasta Malborka
Uchwałę nr LII/415/02 z dnia 9 października 2002 roku o powołaniu Młodzieżowej
Rady Miasta Malborka Rada Miasta Malborka podjęła na podstawie art. 5b ustawy
o samorządzie gminnym. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się
22 października 2003 r. Obecnie funkcjonuje Rada VIII kadencji, gdyż jej kadencja trwa
jedynie 2 lata. Młodzi radni (obecnie 25 osób) wybierani są w wyborach, organizowanych
w malborskich szkołach, poprzedzonych dwutygodniowa kampanią wyborczą. Młodzieżowa
Rada Miasta Malborka obraduje na sesjach.
Wyróżnia są 3 najważniejsze cele młodzieżowej rady, nazywane czasami 3 filarami
młodzieżowej rady gminy (na wzór 3 filarów Unii Europejskiej). Są to:
1.

Aktywizowanie młodzieży. Młodzieżowi radni, pracując w młodzieżowej radzie

miasta, działają na rzecz swojego samorządu. Często udzielają się również w organizacjach
pozarządowych. Ich zadaniem jest włączenie kolejnych młodzieżowych ludzi do tego typu
aktywności.
2.

Upowszechnianie wiedzy o samorządzie, czyli edukacja obywatelska.

3.

Działalność konsultacyjna młodzieżowej rady. Młodzieżowa rada może się

wypowiedzieć w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Reprezentuje wówczas opinię
młodzieży z danego samorządu. Mandat do reprezentowania opinii całego środowiska
młodzieżowego dają jej bowiem demokratyczne wybory. Młodzieżowa rada miasta może
prowadzić działalność konsultacyjną np. poprzez składanie interpelacji, przyjmowanie uchwał,
opiniowanie projektów uchwał rady miasta, formułowanie pism i petycji, publikowanie
artykułów w lokalnej prasie, wyrażanie opinii w trakcie sesji rady miasta, bądź posiedzeń
odpowiednich komisji, przygotowywanie własnych propozycji uchwał rady miasta, spotkania
z burmistrzem lub radnymi, a także np. poprzez organizowanie marszów, imprez dla młodzieży,
zawodów sportowych.
Ważny element polityki młodzieżowej stanowi dobra współpraca z władzami
samorządowymi.
Młodzieżowa Rada Miasta Malborka organizuje wiele imprez i konkursów dla
młodzieży, uczestniczy też w różnych akcjach ogólnopolskich, m.in.: konkursy plastyczne
np. Malbork w Unii Europejskiej, konkursy fotograficzne, turnieje: szachowy, piłki koszykowej,
siatkowej i piłki nożnej, koncert garażowy, gry miejskie, “Cała Polska czyta dzieciom”,
„Zbiórka książek i podręczników”, “Narkotyki na śmietniki”, “Kuźnia talentów”, “Czytanie pod
chmurką”.
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Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczą w wielu wyjazdach, podczas
których spotykają się z młodzieżą z innych miast i państw, m.in.: wyjazdy do sejmu i senatu,
do Centrum Solidarności w Gdańsku, do Brukseli, do miast partnerskich Troki i Monheim
nad Renem oraz uczestniczą w Hanzie. Młodzi radni podejmują współpracę z innymi radami,
m.in.: w Dzierzgoniu i Kościerzynie czy Radą Seniorów w Malborku. Uczestniczą
w cyklicznych warsztatach na temat rad młodzieżowych i samorządności.
Na podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania konferencji młodzieżowych Rad
z całego kraju, w której uczestniczyli przedstawiciele 25 rad (ok.100 osób) oraz wymiana
młodzieży z Monheim. W 2018 roku odbyła się wizyta grupy niemieckiej, podczas której
realizowano wspólny projekt na temat wolontariatu, a w czerwcu 2019 roku planowany jest
wyjazd do Monheim i realizacja projektu na temat przymusowej pracy w narodowym
socjalizmie. Od trzech lat Młodzieżowa Rada Miasta organizuje Konwent Fantastyki

Krzyżakon, w którym uczestniczą miłośnicy fantastyki z całego kraju (corocznie
ok. 500 osób).
MRMM złożyła również swój pierwszy wniosek do budżetu miasta Malborka,
dotyczący zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie 3 boisk do
siatkówki plażowej na terenie plaży miejskiej.
Malborska Rada Działalności Pożytku Publicznego - to organ opiniodawczodoradczy Burmistrza Miasta Malborka powołany Uchwałą Nr XX/200/2016 Rady Miasta
Malborka z dnia 25 maja 2016 roku.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Malborka,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
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6) udział w wypracowywaniu założeń lub opiniowanie założeń do projektów uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, które Rada uzna za istotne dla
rozwoju pożytku publicznego,
7) występowanie do Burmistrza Malborka z opiniami w zakresie rozwiązań prawnych i działań
w sferze pożytku publicznego,
8) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
9) opiniowanie procesu konsultacji projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej malborskich organizacji,
10) możliwość delegowania swoich przedstawicieli do prac w zespołach przygotowujących akty
prawa miejscowego z zakresu pożytku publicznego.
Skład Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołano Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Malborka nr 206/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku na 3-letnią kadencję.
Rada odbywa cykliczne posiedzenia, podejmując opinie i postanowienia w formie
uchwał.
Malborska Rada Seniorów została powołana Uchwałą IX/84/2015 Rady Miasta
Malborka z dnia 30 czerwca 2015 r. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny
dla organów Miasta. Głównym zadaniem rady jest reprezentowanie środowiska seniorów wobec
władz Miasta Malborka, w tym:
1)

współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i potrzeb ludzi

starszych,
2)

inicjowanie działań na rzecz seniorów

3)

ustalanie i konsultowanie priorytetowych zadań dotyczących polityki senioralnej

Miasta, w perspektywie krótko- i długookresowej,
4)

wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działań na rzecz

seniorów, obejmujących m.in. doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, pomocy
prawnej, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych,
5)

monitorowanie potrzeb seniorów oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach

osób starszych, w tym informowanie o bieżących zmianach w przepisach prawa na poziomie
lokalnym, krajowym i europejskim,
6)

zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym osób starszych,

7)

informowanie

społeczności

lokalnej

o

szczególnych

kierunkach

działań

podejmowanych przez służby miejskie i organizacje pozarządowe na rzecz środowiska
seniorów
8)

umacnianie wewnątrz i międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu

i wzajemnego zrozumienia,
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9)

niwelowanie stereotypów związanych ze starością i procesem starzenia się przy

jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku społecznego osób starszych,
10) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi
starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji,
11) współpraca z zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
Spotkania Malborskiej Rady Seniorów w 2018 r. odbywały się raz w miesiącu
z wyłączeniem wakacji i obejmowały następujace działania:
1. Udział w Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”,
2. Wiosenne Dni Seniora – 23 – 26 maja,
3. Upamiętnienie 75. Rocznicy Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim,
4. Kontynuacja promocji i wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora,
5. Promocja i wydawanie “Koperty życia” we współpracy z Powiatowym Centrum
Zdrowia Sp. z o. o.
6. Cotygodniowe dyżury przedstawicieli Malborskiej Rady Seniorów, mające na celu
pomoc osobom starszym, zmagającym się z różnymi problemami,
7. Koncert z okazji Dni Seniora organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia
Seniora – październik,
8. Uczestnictwo w obchodach, świętach patriotycznych organizowanych na terenie Miasta
Malborka,
9. Zorganizowanie spotkania świątecznego, na które zostały zaproszone organizacje
pozarządowe działające na rzecz seniorów.
Rada Społeczna przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień – organ inicjujący
i opiniodawczy, a także doradczy dyrektora CPiTU w Malborku. Do zadań Rady należy:
1)

Przedstawienie podmiotowi tworzącemu wnioski i opinie w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
2)

Przedstawienie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu
finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów lub dotacji, podziału zysku, zdobycia
aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
regulaminu organizacyjnego.
b) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
c) opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
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wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i statucie.
W 2018 roku odbyło się jedno spotkanie Rady Społecznej dnia 25 września 2018 roku
na wniosek CPiTU. Spotkanie dotyczyło omówienia i zaopiniowania planu finansowego
CPiTU, omówienia bieżących spraw jednostki, m.in przygotowań do zawarcia kontraktu z NFZ.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Do jej zadań należy w szczególności:
1.

Inicjowanie działań w zakresie:

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
d)

wspomagania

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
e) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy określonych
w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15 (zabrania się sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
f) opiniowania wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.
g) dokonywania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
h) podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu, poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
i) opiniowania projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz bieżącego monitorowania realizacji
zadań programu.
j) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
k) wykonywania zadań określonych w art. 9a ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
l) wykonywania innych zadań określonych w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w 2018 roku
w dwóch zespołach roboczych:
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ds. Lecznictwa Odwykowego



ds. Kontroli Placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe.
Zespół ds. Lecznictwa Odwykowego:



liczba wniosków o spowodowanie leczenia odwykowego skierowanych do Miejskiej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku – 112 wniosków,
w tym: przesłane przez MOPS - 6, KPP -73, Rodzinę - 31, Kuratorów - 1, Prokuraturę -1


liczba osób zaproszonych na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych: 291, w tym w sprawie własnej: 240 jako świadek: 51.


liczba wniosków skierowanych do Sadu Rejonowego Malborku o zobowiązanie

do podjęcia leczenia odwykowego-80


liczba osób, które stawiły się na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych: 112
Wystawiono 25 pisemnych opinii psychologiczno-psychiatrycznych na zlecenie MKRPA przez
biegłych sądowych dotyczące diagnozy uzależnienia i problemów związanych z uzależnieniem
od alkoholu
Zespół ds. Kontroli Placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe:
dokonuje kontroli pod względem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2018 roku Zespół przeprowadził 3 wizytacje
profilaktyczne dot. m.in przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokonano 33 oględzin punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.

Miejska

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

wydała

44 postanowienia dotyczące usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W 2018 roku zrealizowano wszystkie zadania i założenia wynikające z Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa – organ opiniodawczy oraz kontroli społecznej
w sprawach lokalowych, a w szczególności:
a) podziałów lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych,
b) zamiany mieszkań z Urzędu ze względu na stan zdrowia i inne względy
społeczne,
c) adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne,
d) najmu lokali do remontu,
e) innych kwestii lokalowych.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa:
a) opiniuje zgłaszane przez Burmistrza Miasta wnioski o zawarcie umowy najmu na lokale
mieszkalne,
b) dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób
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składających wnioski,
c) przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny,
d) opiniuje projekty list lokali na czas nieokreślony i lokali socjalnych,
e) rozpatruje uwagi, zastrzeżenia do projektu list oraz odwołania od list,
f) kontroluje prawidłowość realizacji zatwierdzonych list,
g) opiniuje lokale mieszkalne przeznaczone do zasiedlenia wskazanie przez Burmistrza na
posiedzeniu komisji,
h) opiniuje realizację wyroków eksmisyjnych.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła w 2018 roku 13 posiedzeń.

Malborska Rada Sportu
Radę Sportu powołano zarządzeniem Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Malborka
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia
regulaminu działania Malborskiej Rady Sportu. Jest ona organem opiniodawczym Burmistrza
Miasta Malborka w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady należy w szczególności:
1)

opiniowanie:

a)

strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej,

b)

projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

c)

programów rozwoju bazy sportowej, w tym w szczególności miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele
kultury fizycznej,
d)

projektów uchwał w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych,

sprzyjających rozwojowi sportu,
2) inspirowanie działań oraz propagowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury
fizycznej,
3)

dokonywanie bieżącej analizy działań w zakresie kultury fizycznej,

4)

aktywizowanie współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie

kultury fizycznej,
5)

diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej w społeczności lokalnej oraz

prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.
W skład Rady wchodzi do 12 osób powołanych przez Burmistrza Miasta Malborka
spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury
fizycznej, w tym:
- do 7 przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie miasta
Malborka,
- 3 przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie
miasta Malborka, w tym: dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji i 2 nauczycieli wychowania
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fizycznego ze szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Malbork, wytypowani przez
dyrektorów tych szkół,
- 1 przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka,
-

1

przedstawiciel
Głównym

Komisji
tematem

Oświaty,
posiedzeń

Kultury

i

Malborskiej

Sportu

Rady

Rada

Sportu

Miasta
było

Malborka.
opiniowanie

szczegółowego wykazu ofert wraz z informacją, które oferty, pod dokonaniu oceny
merytorycznej przez Komisję Konkursową, rekomendowane są do otrzymania dofinansowania
w zakresie kultury fizycznej (w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Malborka
otwartego konkursu ofert).

Rada Gospodarcza
Rada Gospodarcza powstała 10 września 2016 r. Sprawuje ona funkcje opiniodawczodoradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Reprezentuje lokalne
środowiska gospodarcze i wspiera działania Burmistrza Miasta Malborka poprzez wiedzę,
doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta.
Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów,
rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta Malborka. Może też
uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta Malborka
i zarządzeń Burmistrza Miasta Malborka związanych z gospodarką miasta, jak również na
wniosek Burmistrza konsultuje oraz może opiniować wdrażanie i funkcjonowanie
przedsięwzięć dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.
Rada może uczestniczyć w działaniach dotyczących współpracy z zagranicą związanych
z rozwojem gospodarczym miasta.
W skład Rady Gospodarczej wchodzą:
1) przedstawiciele środowiska gospodarczego Miasta i Gminy Malbork reprezentowanego przez
przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego, przedstawicieli
środowiska naukowego i organizacji pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowej,
których celem jest rozwój przedsiębiorczości, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy,
2) przedstawiciele Burmistrza Miasta Malborka.
Stosownie do zaproponowanych projektów uchwał dotyczących zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Malborka Rada Gospodarcza
pracowała nad ostateczną wersją uchwał pozytywnie opiniując ich końcowe zapisy.
24 marca 2016 r. odbyło się spotkanie Członków Rady Gospodarczej, podczas którego
wręczono nominację do nagrody Orły Agrobiznesu 2016 Andrzejowi Wolanin, właścicielowi
Piekarni Koszykowa.
Urząd Miasta Malborka wspólnie z Radą Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta
Malborka organizuje corocznie konkurs gospodarczy: Malborski Mistrz Biznesu, w którym
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o przyznaniu nagrody decyduje 23-osobowa Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą
przedstawiciele

środowiska

biznesowego,

okołobiznesowego,

urzędników,

instytucji

finansowych oraz laureatów edycji konkursu od 2010 r.
Na wniosek Rady Gospodarczej poza kategoriami: Debiut Roku, Mecenat Roku,
Inwestor Roku, Fachowiec Roku, Firma Roku, powstała nowa kategoria: Sukcesja Roku.
Nagroda ta jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorstwom
oraz osobom fizycznym, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej
wybitnie przyczyniły się do rozwoju Malborka lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie
społeczności lokalnej. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu niesie szereg korzyści dla
nagrodzonej firmy, to doskonała forma promocji przedsiębiorstw, a także miasta Malborka poza
jego granicami. Wyróżnikiem tego konkursu był wybór Fachowca Roku. W tej kategorii
wyboru laureata konkursu dokonali mieszkańcy Malborka w drodze głosowania sms-owego
oraz za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta Malborka. Konkurs zakończony uroczystą
galą, to doskonała okazja do spotkania władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami w murach
zamku malborskiego.
W dniach 20-24.09.2016 r. delegacja z Malborka, gościła w partnerskim mieście
Monheim nad Renem. Była to wizyta gospodarcza mająca na celu przybliżenie polityki
podatkowej polegającej na systematycznym obniżaniu podatku od działalności dla firm,
zaprezentowanie metod pracy wydziału promocji gospodarczej oraz wizyty w firmach.
Delegacja odwiedziła firmy: „Goldbeck” zajmującą się budową obiektów z gotowych
komponentów i realizującą swoje inwestycje od etapu projektu aż po odbiór, miejską spółkę
„MEGA”, która zaprezentowała nowatorski projekt obywatelski, w którym mieszkańcy
w formie pożyczki dla firmy sfinansowali budowę czterech instalacji fotowoltaicznych oraz
przedsiębiorstwo „Fabricius” spółkę zajmującą się oczyszczaniem wód gruntowych
urządzeniami opracowanymi i opatentowanymi przez własnych inżynierów. Delegacja
odwiedziła również największą na świecie fabrykę drożdży „UNIFERM” oraz wzięła udział
w uroczystości zawieszenia wiechy na nowym budynku laboratoryjnym firmy „Bayer”, która
w Monheim ma swoje centrum badawcze i rozwojowe.
W czasie pobytu zorganizowane zostało między innymi spotkanie z kierownikami
Jugendamt i Jugendagentur w Monheim na temat form wsparcia i doradztwa dla młodocianych
w celu ukończenia przez nich szkoły, wyboru właściwego zawodu i przygotowania do jego
wykonywania. Rozmawiano również na temat możliwości realizacji wspólnych projektów
w ramach programu Erasmus.
Członkowie Rady Gospodarczej uczestniczyli również w spotkaniu przedsiębiorców
„Od eksportu po innowacje jak zmienia się biznes”, prowadzili rozmowy z władzami
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w temacie zagospodarowania gruntów
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objętych strefą ekonomiczną, uczestniczyli w spotkaniach Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Miasta Malborka oraz w konferencjach branżowych.
Na posiedzeniach Rady Gospodarczej dyskutowano m.in. o: realizacji projektu
„Podniesienie jakości drogi dojazdowej w obrębie strefy przemysłowej w Malborku”, projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla strefy przemysłowej, propozycji
Pomorskiej

Specjalnej

Strefy

Ekonomicznej

S.A.

wykonania

drogi

dojazdowej

do nieruchomości gruntowej (10,4 ha) przy Elewarr Sp. z o.o. celem podniesienia atrakcyjności
sprzedaży działek dla przyszłych inwestorów, możliwościach przyłączenia energii cieplnej
do przedsiębiorstw funkcjonujących w strefie przemysłowej oraz wprowadzenia linii
autobusowej komunikacji miejskiej dla pracowników firm: Pemalux Sp z o.o.; Technomarine
Sp. z o.o.; Oval Sp. z o.o.; Alegre Logistics Sp. z o.o.; Fabryka okien PCV i ALU Forest; S&P
Polska Sp. z o.o.; Elewarr Sp. z o.o. (ponad 350 pracowników).
Dnia 2 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta Malborka odbyło się spotkanie Rady
Gospodarczej z przedstawicielami miasta partnerskiego Killkeny. Natomiast w czerwcu
Malborska Rada Gospodarcza zorganizowała wyjazd malborskich przedsiębiorców do
Monheim. Malbork reprezentowały firmy: Oval Sp. z o.o., Alegre, Fabryka Okien PCV
FOREST, Piekarnia Koszykowa S.C., J&J Biuro Kompleksowej Obsługi Firm, Hotel Stary
Malbork oraz Browar Gościszewo S. C. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy
z przedsiębiorstwami na terenie Niemiec oraz pozyskanie kontraktów handlowych. Sprzyjały
temu spotkania w przedsiębiorstwach: Hilgers Transport GmbH, Biermanufactur, ERCON
GmbH, Bäckerei Busch oraz Metalcoop Handelsgesellschaft mbH Wirtschaftsberatung.
Na posiedzeniach rady Gospodarczej w 2018 roku omawiano m.in. problematykę:
konkursu w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP na tata 2014-2020, rolę
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i jego wpływ na rozwój sektora MŚP w województwie
pomorskim, a także warunki współpracy z miastem Malbork dotyczące bezpłatnych konsultacji
na temat możliwości wsparcia w formie pożyczek dla przedsiębiorców oraz osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz ze
środków Województwa Pomorskiego, warunkach i dokumentach wymaganych przy ubieganiu
się o pożyczki, preferencjach w dostępie do środków finansowych. Na spotkaniu otwartym

przestawiano

zagadnienia

dotyczące

aktywizacji

eksportowej

przedsiębiorstw,

działalności zagranicznych biur handlowych, działaniach podejmowanych przez PAIH
w ramach obsługi inwestora, branżowych programów promocji, Polskich Mostach
Technologicznych, promocji realizowanej w ramach targów międzynarodowych oraz
szkoleń, publikacji i innych wydarzeń tematycznych. Kolejnym tematem było
przedstawienie możliwości wsparcia dla nowych inwestycji na terenie Malborka. Odbyło się
również spotkanie dla przedsiębiorców „Wsparcie dla lokalnego biznesu”, zorganizowane
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wspólnie przez Urząd Miasta Malborka oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z możliwościami otrzymania pomocy publicznej dla
nowych projektów inwestycyjnych, formami wsparcia dla przedsiębiorców Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego oraz ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rada Muzeum Miasta Malborka
Zgodnie ze Statutem Muzeum Miasta Malborka w organizacji powołanego w dniu
28 września 2017 roku, Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę nr XLII/448/2018 z dnia
26 kwietnia 2018 r. o powołaniu Rady Muzeum spośród kandydatów wskazanych przez:
1. Radę Miasta Malborka
2. Burmistrza Miasta Malborka
3. Stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje wspierające Muzeum
4. Dyrektora Muzeum.
Zadania Rady Muzeum:
- sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów
i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 720),
- ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego
z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan
działalności.
Rada Muzeum Miasta Malborka odbyła dwa posiedzenia. Na spotkaniu w dniu
21 września 2018 roku dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza Rady. Dyrektor Muzeum przedstawiła plany dotyczące funkcjonowania i dalszego
rozwoju placówki. Natomiast podczas posiedzenia w dniu 4 lutego 2019 roku pozytywnie
zaopiniowano przedstawione przez dyrektora muzeum sprawozdanie roczne z działalności
placówki, działalność muzeum w roku 2018 oraz przedłożony przez dyrektora plan działalności
w 2019 roku.
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8.

Efekty działań prowadzonych w 2018 roku

8.1.

Ład przestrzenny
Obszar miasta wg ewidencji gruntów wynosi 1714 ha, w tym użytki rolne stanowią

35 % całkowitej powierzchni miasta. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują wspólnie
986 ha tj. 57 %. Struktura użytkowania gruntów przedstawiona jest poniżej:

Rodzaje gruntów

Powierzchnia (ha)
2016
2017
2018
601
626
595
457
455
452
15
14
14
22
22
22
87
88
87
16
16
16
3
3
3
1
1
1
0
0
0
1
1
1

2016
35
27
1
1
5
1
0,1
0,1
0
0,1

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Użytki rolne
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty orne - zabudowane
Rowy
Użytki leśne oraz grunty zadrzewione
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i
zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
980
982
986
57
Tereny mieszkaniowe
315
316
317
18
Tereny przemysłowe
108
108
106
6
Inne tereny zabudowane
154
152
152
9
Zurbanizowane tereny
38
38
43
2
niezabudowane
Tereny rekreacyjno100
100
99
6
wypoczynkowe
Tereny komunikacyjne,
265
268
269
15
w tym: - drogi - koleje i inne
Nieużytki i tereny różne
27
27
27
1,5
Wody
105
103
103
6
Stojące
0
0
0
0
Płynące
103
100
100
6
Rowy
2
2
3
0,1
RAZEM:
1714
1714
1714
100
Źródło: Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka

Struktura w %
2017
36
27
1
1
5
1
0,1
0,1
0
0,1

2018
35
26
1
1
5
1
0,1
0,1
0
0,1

57
18
6
9
2

57
18
6
9
2

6

6

15

15

1,5
6
0
6
2
100

1,5
6
0
6
0,1
100

Na terenie miasta przeważają grunty zabudowane i zurbanizowane, stanowiące ponad
57% obszaru miasta. Z ogólnej powierzchni gruntów miasta 94 ha jest w użytkowaniu
wieczystym, pozostałą część stanowi tzw. gminny zasób gruntów wykorzystywanych
na realizację zadań publicznych lub depozyt gruntów oczekujących na zagospodarowanie bądź
na sprzedaż.
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Struktura własności gruntów na terenie miasta Malborka
Właściciel

Powierzchnia (ha)
2016
2017
2018
288
285
285

1. Grunty Skarbu Państwa (z wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie wieczyste)
1.1 Grunty wchodzące w skład zasobu Własności
140
137
137
Skarbu Państwa
1.3 Grunty w trwałym zarządzie jednostek
145
145
145
organizacyjnych z wyłączeniem gruntów PGL
1.7 Pozostałe grunty skarbu państwa
3
3
3
2.1. Grunty Skarbu Państwa przekazane w
169
169
168
użytkowanie wieczyste
4. Grunty gmin i związków między gminnych
659
661
657
(z wyłączeniem grunt. przekazanych w użytkowanie
wieczyste)
4.1 Grunty tworzące zasoby gruntów komunalnych
510
512
508
4.2 Grunty komunalne w zarządzie lub posiadaniu
22
22
22
jednostek organizacyjnych gmin i związków
międzygminnych
4.3 Pozostałe grunty gmin i związków między
127
127
127
gminnych
5. Grunty gmin i związków między gminnych
97
95
94
przekazane w użytkowanie wieczyste
6. Grunty osób fizycznych
391
396
400
6.1 Grunty osób fizycznych wchodzące w skład
110
108
105
gospodarstw rolnych
6.2 Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład
281
288
295
gospodarstw rolnych
7. Grunty spółdzielni
7
7
7
8. Grunty kościołów i związków wyznaniowych
4
4
4
9. Grunty pozostałych osób prawnych
0
0
0
10. Powierzchnia wyrównawcza
2
2
2
RAZEM:
1617
1619
1617
Źródło: Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka
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Struktura w %
2016
2017 2018
17,8
17,6
17,6
8,7

8,5

8,5

9,0

9,0

9,0

0,1
10,5

0,1
10,4

0,1
10,4

40,8

40,9

40,7

31,5
1,4

31,6
1,4

31,4
1,4

7,9

7,9

7,9

6,0

5,9

5,8

24,2
6,8

24,5
6,7

24,8
6,5

17,4

17,8

18,2

0,4
0,2
0
0,1
100,0

0,4
0,2
0
0,1
100,0

0,4
0,2
0
0,1
100,0

W

latach

2014-2018

była

kontynuowana

sprzedaż

gminnych

gruntów

i nieruchomości, zbędnych z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań. Zbywane
nieruchomości w przeważającej części przeznaczono na cele zabudowy mieszkaniowej oraz
szeroko rozumianej działalności przemysłowo – usługowej.
Sprzedaż gruntów komunalnych w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
2017
Wielkość sprzedaży
75785
21391
35634
32777
gruntów komunalnych
(w m²)
Dochody uzyskane ze
7 434 913,34 2 017 271,19 4 796 122,37 5 990 781,50
sprzedaży gruntów
komunalnych (w zł)
Źródło: Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka

2018
21981

1 835 785,30

Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości
stanowią część dochodów budżetowych gminy. Najwyższy dochód ze sprzedaży nieruchomości
gmina osiągnęła w 2014 roku –7, 43 mln zł. Sprzedaż nieruchomości gminnych odbywa się na
podstawie planu zbywania podlegającego corocznej aktualizacji. Wprowadzenie planu ma na
celu sprawne organizowanie procesu sprzedaży nieruchomości gminnych, w sposób czytelny
i z uwzględnieniem interesu gminy.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiadała 94 ha gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste, w tym 94 ha to grunty w mieście, a 0 ha – na terenach wiejskich.
Dochody z tytułu dzierżawy i opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Najem i dzierżawa (w zł)
Zarząd, użytkowanie,
użytkowanie wieczyste (w zł)
Razem:

2014
659 493,18
973 233,33

2015
641 277,12
915 278,56

2016
700 958,01
943 445,92

2017
805 683,70
934 671,40

2018
799 845,12
911 333,95

1 632 726,51

1 556 555,68

1 644 403,93

1 740 355,10

1 711 179,07

Źródło: Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód miasta.
Osiąga ono również coroczne dochody z opłat czynszowych z tytułu zawartych umów najmu
i dzierżawy, które pochodzą z dwóch źródeł: umów zawartych w Urzędzie Miejskim
oraz umów zawartych i obsługiwanych przez ZGKiM (zarządcę gminnego zasobu
mieszkaniowego), ewidencjonowanych odrębnie.
W celu realizacji zadań własnych gmina dokonywała zakupów nieruchomości. Grunty
nabyte przez miasto w latach 2014 - 2018 w przeważającej części służą celom drogowym,
w niewielkiej zaś funkcji rekreacyjno-sportowej.
Zakup gruntów w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów nabytych do zasobu
nieruchomości komunalnych (w m²)
Wartość gruntów nabytych do zasobu
nieruchomości komunalnych (w zł)

2014
7.590

2015
2.566

2016
1.111

2017
2.262

2018
8.157

93 608,00

114 319,00

127 992,00

26 650,00

2 515 577,00

Źródło: Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka
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8.2.

Rozwój gospodarczy
W strukturze działających obecnie na terenie Malborka przedsiębiorstw dominuje

kapitał prywatny. Udział tego sektora w 2018 roku wynosił blisko 94% całego rynku.
W sektorze publicznym, stanowiącym zdecydowanie mniejszą część podmiotów gospodarki
narodowej w Malborku, dominują państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
(74 w 2018 roku), natomiast najmniej licznie występowały podmioty kategorii spółek
handlowych (9 w 2018 roku) oraz przedsiębiorstw państwowych (1 w 2018 roku).
W sektorze prywatnym największy udział mają osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą (w 2018 roku 3 180 podmiotów – ponad 76,3% całego sektora). Ważną
rolę odgrywają również spółki handlowe (172 podmioty). Najmniej licznie reprezentowane są
natomiast fundacje prowadzące działalność gospodarczą (16 podmiotów) oraz spółdzielnie
pracy (5 podmiotów).

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2014-2018
(wg stanu na 31.12)
Ogółem

Spółki handlowe

Sektor
publiczne
prywatny

Ogółem,
w tym:

4599

276

4323

241

4593

277

4309

237

4550

269

4260

255

4511

262

4226

248

4460

263

4169

198

z udziałem
kapitału
zagranicznego
2014
43
2015
41
2016
41
2017
37
2018
25

Spółdzielnie

Fundacje

Osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

11

10

3280

11

14

3256

10

17

3190

11

17

3154

5

16

3180

2017
3154
343
357

2018
3180
298
269

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych

Wpisy do CEiIDG (wg stanu na 31.12)
Zgodnie z adresem zamieszkania przedsiębiorców: Malbork
Wyszczególnienie
2014
2015
Liczba aktywnych przedsiębiorców
3280
3256
Liczba zawieszonych działalności
401
340
Liczba wykreślonych wpisów w roku
417
360
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych
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2016
3190
338
406

Podmioty według przewidywanej liczby
w latach 2014-2018 (wg. stanu na 31.12)
4500

4370

4380

pracujących

4340

w

rejestrze

4310

REGON

4278

4000
3500

od 0 do 9
od 10 do 49
od 50 do 249
od 250 do 999

3000
2500
2000
1500
1000

167

169
46

500

43

6

163

42

6

154
5

137
42

41 4

5

0
2014

2015

2016

2017

2018

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych

Osoby
fizyczne
prowadzące
(wg stanu na 31.12.2018 r.)

działalność

gospodarczą

Sekcje PKD
A. Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo
C. Przetwórstwo przemysłowe
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
F. Budownictwo
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
H. Transport i gospodarka magazynowa
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J. Informacja i komunikacja
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne
P. Edukacja
Q. Opieka zdrowotna i opieka społeczna
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S. Pozostała działalność usługowa
Razem:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych

wg

sekcji

PKD

Liczba osób
fizycznych
12
306
3

% do
ogółu
0,4
9,6
0,1

7

0,2

482
767

15,2
24,1

238
108
51
134
46
331
121
3

7,5
3,4
1,6
4,2
1,4
10,4
3,8
0,1

54
306
36
175
3180

1,7
9,6
1,1
5,5
100,0

Poza korzystnym systemem zwolnień z podatku od nieruchomości dla tworzenia
nowych miejsc pracy oraz nowych inwestycji, a także inwestycji początkowych w ramach
pomocy regionalnej, Malbork oferuje potencjalnym inwestorom pomoc na każdym etapie
realizacji inwestycji, jak również współfinansowanie budowy infrastruktury technicznej,
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związanej z nowopowstającym podmiotem. W 2017 roku zwiększając atrakcyjność
inwestycyjną terenów w strefie przemysłowej w Malborku, drogi dojazdowe otrzymały nowe
nawierzchnie asfaltowe, powstały parkingi dla samochodów oraz infrastruktura kanalizacyjna.
Podjęte działania przyczyniły się do pozyskania nowych inwestorów, którzy zapewniają
powstanie miejsc pracy.
Urząd Miasta Malborka wspólnie z Radą Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta
Malborka organizuje corocznie konkurs gospodarczy: Malborski Mistrz Biznesu.

Bezrobotni w Malborku w latach 2014-2018 (wg stanu na 31.12.)
21,40%
19,30%
2000
15,70%
13,00%

1743

12,50%

1538
1000

1236
997

949
1890

2112

1524

1235

1231

0
2014

2015
2016
2017
Lliczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście
Licza bezrobotnych bez prawa do zasiłku
Stopa bezrobocia w powiecie malborskim

2018

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Zmiany struktury bezrobotnych w Malborku w latach 2014-2018 w zależności od poziomu
wykształcenia (wg stanu na 31.12.)
Poziom
wykształcenia
Podstawowe
Zasadnicze
zawodowe
Policealne i
średnie
zawodowe
Średnie ogólne
Wyższe
Ogółem:

2014
liczba
%
582
27,6
585
27,7

2015
liczba
%
503
26,6
541
28,6

2016
liczba
%
408
26,8
414
27,2

2017
liczba
%
319
25,9
315
25,6

2018
liczba
%
298
24,1
310
25,1

477

22,6

396

21,0

333

21,9

282

22,9

305

24,7

256
212
2112

12,1
10,0
100,0

251
199
1890

13,3
10,5
100,0

197
172
1524

12,9
11,3
100,0

176
139
1231

14,3
11,3
100,0

183
139
1235

14,8
11,3
100,0

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
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Struktura bezrobotnych w Malborku w latach 2014-2018 w zależności od wieku
(wg stanu na 31.12.)
100%

60 lat i
więcej
55 do 59 lat

75%
45 do 54 lat
35 do 44 lat

50%

25 do 34 lat
25%

18 do 24 lat

0%
2014

2015

2016

2017

2018

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Zmiany struktury bezrobotnych w Malborku w latach 2014-2018 w zależności od długości
okresu pozostawania bez pracy (wg stanu na 31.12.)
Okres
pozostawania bez
pracy
(w miesiącach)
do 1
1 do 3
3 do 6
6 do 12
12 do 24
powyżej 24
Ogółem:

2014
liczba
%

2015
liczba
%

2016
liczba
%

2017
liczba
%

2018
liczba
%

177
420
333
363
364
455
2112

206
329
277
360
304
414
1890

153
305
213
234
259
360
1524

132
281
234
214
166
204
1231

151
281
203
194
201
205
1235

8,4
19,9
15,8
17,2
17,2
21,5
100,0

10,9
17,4
14,7
19,0
16,1
21,9
100,0

10,0
20,0
14,0
15,4
17,0
23,6
100,0

10,7
22,8
19,0
17,4
13,5
16,6
100,0

12,2
22,8
16,4
15,7
16,3
16,6
100,0

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Na obszarze Malborka aktywnie działa Powiatowy Urząd Pracy, który współpracuje
z przedsiębiorcami, upowszechnia oferty pracy oraz prowadzi programy aktywizujące
bezrobotnych. PUP prowadzi wiele form aktywizacji bezrobotnych, finansowanych przez różne
instrumenty finansowe, w tym EFS czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Formy aktywizacji:
staże, praktyki, interwencje, kursy zawodowe, szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, środki na wyposażenie stanowiska pracy, projekty skierowane do osób 45+, 50+,
do kobiet czy osób niepełnosprawnych.
Burmistrz Miasta Malborka realizuje szereg działań w zakresie aktywizacji
gospodarczej. Należą do nich:
✓

współpraca z potencjalnymi partnerami działań promocyjnych, w tym m.in. z lokalnymi

przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi takimi jak: Inwest In Pomerania, Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
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✓

przygotowanie wspólnej oferty inwestycyjnej z przedsiębiorcami w celu pozyskania

inwestorów zewnętrznych, wydanie przewodnika inwestycyjnego w języku angielskim oraz
chińskim, promującego tereny inwestycyjne dla potrzeb przyjęcia delegacji zagranicznych,
uczestnictwo w projekcie „Invest in Pomerania 2020”, którego celem jest zwiększenie
skuteczności działań w zakresie pozyskiwania i obsługi bezpośrednich inwestycji RPO dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2,5 Inwestorzy zewnętrzni,
procedowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb nowych
inwestorów i terenów strefy przemysłowej w Malborku (66% pokrycia miasta MPZP),
realizacja spotkań Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka z przedstawicielami
władz województwa pomorskiego oraz instytucjami okołobiznesowymi wspierającymi rozwój
gospodarczy województwa, promowanie działań inwestycyjnych w prasie m.in. w „Ekspresie
Biznesu”, a także organizacja misji gospodarczej do miasta partnerskiego na terenie Niemiec.
✓

udział w krajowych targach inwestycyjnych INVESTATE POLAND. +

✓

promocja ofert inwestycyjnych poprzez funkcjonowanie stron internetowych:

www.investmalbork.pl,
http://82-200.pl/Przedsiebiorcy/11-0.html;
http://investingpoland.eu/oferta/2670/miasto-malbork/
https://investinpomerania.pl/inwestycje/malbork/
http://mapa.strefa.gda.pl/?lang=pl#lang=pl&zoom=16&lat=7178236.64582&lon=2122274.3574
5&layers=B000FFFFFTTTT
promujących tereny inwestycyjne na terenie miasta Malborka, co zwiększa możliwości
pozyskania kolejnych nowych inwestycji dla Malborka.
Należy podkreślić, że miasto Malbork dysponuje ofertą terenów inwestycyjnych
będących własnością gminy oraz należących do osób prywatnych, które deklarują chęć ich
przeznaczenia i zbycia pod działalność przemysłową.

Projekt pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencyjnym wody
opadowe”
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8.3.

Gospodarka komunalna

Zaopatrzenie w wodę
Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wykonuje spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i z siedzibą
w Malborku, będąca w 100% własnością gminy Malbork. Operatorem oczyszczalni ścieków
jest miejska spółka – Przedsiębiorstwo Nogat Sp. o.o.
W latach 2014-2018 Spółka inwestowała w rozwój i modernizację sieci celem objęcia
możliwością korzystania z usług przez jak największą liczbę mieszkańców gminy. Z usług
wodociągowych korzysta około 99% mieszkańców miasta. Z usług kanalizacyjnych korzysta
97,2 % mieszkańców gminy. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 198,10 km, z tego
od początku 2014 roku oddano do użytku 10,6 km.
Długość sieci kanalizacyjnej to 124,3 km, z tego od początku 2014 roku oddano
do użytku 7,2 km, przyłączając 264 oraz rozbudowując sieci kanalizacyjne na obszarach
powstającej zabudowy mieszkaniowej.
Prace modernizacyjne sieci wodociągowej obejmowały działania, których celem było
uzyskanie maksymalnie ciągłej dostawy wody mieszkańcom, nawet w sytuacji pojawiających
się awarii. Zapewnił to system dwustronnego zasilania oraz wyposażenie sieci w system
sprawnych zasuw odcinających.
Woda dostarczana jest mieszkańcom gminy, po jej przygotowaniu do spożycia,
z 1 stacji uzdatniania, będących własnością Spółki. Stacja w Malborku, której dobowa zdolność
produkcyjna wynosi obecnie 8 900 m³ zaopatruje w wodę mieszkańców miasta.
Zaopatrzenie w wodę w latach 2014-2018
Wyszczególnienie

j.m.
2014
2015
2016
2017
Urządzenia sieciowe - wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej
km
187,5
190,0
192,0
194,7
połączenia prowadzące do budynków
szt.
2929
2973
3019
3086
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom
dam³
1321,5
1371,9
1580,6
1313,7
domowym
Korzystający z instalacji w miastach
%
98,9
98,91
98,92
98,93
w % do ogółu ludności miast
Sieć rozdzielcza na 100 km²
km
771,0
780,9
786,7
796,6
Zużycie wody w gospodarstwach domowych - woda z wodociągów
na 1 mieszkańca
m³
32,8
34,0
39,2
32,6
Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

2018
198,1
3128

1337,0
99,0
812,3
33,2

Gospodarka ściekowa
Ścieki powstające na terenie miasta Malborka transportowane są w oparciu o pracę
23 przepompowni do centralnej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o.
w Kałdowie Wsi, spółki będącej własnością gminy
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Gospodarka ściekowa w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
j.m.
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
km
połączenia prowadzące do
szt.
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
ścieki odprowadzone
dam³/r
Ilość ścieków ogółem
m³/dobę
odprowadzana w czasie doby do
kanalizacji gminnej, w tym:
- ilość ścieków bytowych
m³/dobę
- ilość ścieków przemysłowych
m³/dobę
Ilość oczyszczalni przydomowych
szt.
Ilość zbiorników bezodpływowych
szt.
Korzystający z instalacji w miastach
%
w % ogółu ludności miast
Sieć rozdzielcza na 100 km² km
kanalizacyjna
Źródło: Przedsiębiorstwo „Nogat” sp. z o.o.

2014
117,1
3 207,0

2015
120,2
3 298,0

2016
120,9
3 330,0

2017
121,7
3 349,0

2018
124,3
3 471,0

1 534,2
b.d.

1 522,9
b.d.

1 546,2
b.d.

1 519,8
4 163,8

1 529,3
4 189,9

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
95,9

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
95,93

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
95,94

3 317,0
846,8
34
239
96,1

3 356,6
833,3
37
63
97,2

484,4

495,9

498,8

500,0

501,2

Elektroenergetyka
Na terenie Miasta Malborka system elektroenergetyczny składa się m.in. z:
-

stacji transformatorowych GPZ: Rakowiec, Malbork Południe,

-

sieci wysokiego napięcia 110 kV,

-

sieci średniego napięcia 15 kV,

-

sieci niskiego napięcia 0,4 kV,

-

stacji transformatorowych 110/15 kV i 15/0,4 kV.
Miasto Malbork zasilane jest ze stacji transformatorowych GPZ Malbork Rakowiec

oraz GPZ Malbork Południe (Główne Punkty Zasilania). Stan techniczny rozdzielni jest dobry.
Łączna długość linii wysokiego napięcia 110 kV wynosi 6,4 km. Sieć rozdzielcza średniego
napięcia 15 kV składa się z 82 km linii kablowej i 10 km linii napowietrznej.
Ciepłownictwo
Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorców na terenie miasta Malborka odbywa się
obecnie w oparciu o:
- miejski system ciepłowniczy eksploatowany przez ECO Malbork Sp. z o.o. w Malborku
(określenie „miejski” oznacza, że zlokalizowany jest na terenie miasta),
- kotłownie przemysłowe,
- lokalne kotłownie gazowe, olejowe lub węglowe,
- indywidualne źródła i urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe oraz elektryczne
urządzenia grzewcze.
Przedsiębiorstwem ciepłowniczym działającym na terenie Miasta Malborka, jest ECO
Malbork Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sikorskiego. Spółka, jako przedsiębiorstwo
energetyczne, prowadzi działalność gospodarczą koncesjonowaną w zakresie wytwarzania,
149

przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Posiada 9 źródeł ciepła, największym z nich jest
ciepłownia miejska w Malborku, gdzie ciepło systemowe dostarczane jest klientom
za pośrednictwem sieci ciepłowniczych o długości 54,2 km i 268 węzłów cieplnych.
Ciepłownia posiada cztery kotły wodne przepływowe typu WR-10 o mocy nominalnej
56,4 MW, wytwarzające ciepło w postaci gorącej wody o temperaturze sieciowej do 125ºC.
Na dwóch z czterech kotłów WR-10 zainstalowano w 2015 r. dodatkowe filtry workowe,
a w 2016 r. pozostałe dwa filtry, których celem jest zmniejszenie emisji zapylenia
do środowiska z dotychczasowego poziomu dopuszczalnego 400 mg/m3 (przy 6 % O²)
do poziomu poniżej 100 mg/m3 (przy 6 % O2).
Klientami spółki są przede wszystkim mieszkańcy Malborka (zasilani z ciepłowni
miejskiej) oraz częściowo Prabut, Dzierzgonia i Ryjewa. W Malborku i w Prabutach spółka
ogrzewa także obiekty użyteczności publicznej i handlowo - usługowe.
Pozostała część mieszkańców korzysta z innych surowców: drewno, węgiel brunatny
i kamienny, energia elektryczna. Funkcjonują również lokalne kotłownie małej mocy. Rośnie
również zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, np. ogrzewaniem solarnym
czy pompami ciepła.
Źródła energii odnawialnej
Polska jako członek UE zobowiązana jest do realizacji tzw. pakietu klimatycznoenergetycznego, który zakłada dla niej m.in. zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych do 15 % w 2020 roku. W związku z tym każda jednostka samorządu
terytorialnego w Polsce powinna dążyć do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii,
a tym samym przyczyniać się do realizacji założeń pakietu.
Ze względu na charakter miasta Malborka, zdeterminowany przez zwartą zabudowę
i niewielką powierzchnię, część możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł
energii została na terenie opisywanego obszaru wykluczona. W praktyce nie jest realne
stawianie na tym obszarze wysokich masztów związanych z energetyką wiatrową
czy lokalizacja elektrowni wodnych znaczącej mocy (obecnie na terenie Malborka
zlokalizowana jest jedna mała elektrownia wodna). Biorąc pod uwagę często występujące
uciążliwości zapachowe, również wykorzystanie biomasy jako źródła OZE wydaje się być
kontrowersyjne.
Miasto

ma

jednak

znaczne

możliwości

wykorzystania

energii

słonecznej

za pomocą instalacji solarnych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania
pomieszczeń, a w przypadku paneli fotowoltaicznych również wytwarzania energii
elektrycznej. Na terenie miasta należy również propagować pompy ciepła, które są źródłem
energii odnawialnej, z uwagi na obserwowany spadek ich cen oraz coraz większą sprawność
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energetyczną. Urządzenia te stosuje się do ogrzewania lub chłodzenia różnych budynków,
zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych.
Obecnie na opisywanym obszarze zinwentaryzowano OZE, wśród których wymienić
należy:
- 189 m² kolektorów słonecznych w ZSP Nr 4, przy ulicy Narutowicza 14,
- 75 m² kolektorów słonecznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 przy ulicy
Jagiellońskiej 94,
- 230 m² kolektorów słonecznych w Zakładzie Karnym przy ulicy Poczty Gdańskiej 19a,
- 19 m² kolektorów słonecznych w Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ulicy Parkowej 3,
- 5 m² kolektorów słonecznych przy kąpielisku miejskim (ul. Wileńska 1), kolektory
słoneczne

o

powierzchni

100

m²

w

Powiatowym

Centrum

Zdrowia

przy

al. Armii Krajowej 105/106, kolektory słoneczne o powierzchni 90 m² posiada Specjalny
Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, ul. Jagiellońska 79/82, 13 m² kolektorów słonecznych na
Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Kwiatkowskiego,
- pompy ciepła dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynków przy al. Sprzymierzonych,
ul. Batorego, ul. Dalekiej (2 lokalizacje), ul. Kochanowskiego, ul. Andersa, małą elektrownię
wodną

„SerJo-Bis”

Ryszard

Stachewicz,

zlokalizowaną

na

Kanale

Juranda,

ul. Mickiewicza 60.
Obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii w Malborku powinno
stopniowo przybywać, pod warunkiem, że instalacje wykorzystujące OZE będą bardziej
dostępne, a ich ceny zaczną spadać. Największe przyrosty mogą wystąpić w wykorzystaniu
kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Istotną rolę w propagowaniu energetyki odnawialnej
powinno pełnić miasto. Dotyczy to w szczególności realizacji instalacji OZE w gminnych
obiektach użyteczności publicznej.

Gazownictwo
Gaz ziemny jest paliwem, które w odróżnieniu od innych konwencjonalnych
surowców energetycznych praktycznie nie zanieczyszcza środowiska. Przy spalaniu gazu
ziemnego wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków
azotu niż przy innych nośnikach energii) z jednoczesnym brakiem stałych produktów spalania sadzy

i

popiołu.

Ekologiczne

korzyści

użytkowania

gazu

ziemnego

powodują,

że zainteresowanie wykorzystaniem gazu do celów socjalno-bytowych, grzewczych
i technologicznych stale rośnie co jest niezwykle korzystnym zjawiskiem.
System dystrybucyjny gazu na terenie Miasta Malborka eksploatuje Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku.
Całkowita długość sieci gazowej na terenie miasta Malborka na koniec 2018 roku,
wg GUS, wynosiła wynosi 180 491 m. Corocznie prowadzone są inwestycje polegające
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na rozbudowie sieci gazowej. W 2014 roku długość sieci gazowej wynosiła 168 350 m,
w 2015 roku 168 827 m, w 2016 roku – 170 963 m, a w 2017 roku 179 424 m. Systematycznie
wzrasta liczba odbiorców gazu - w 2018 r. było ich już blisko 10 850.
Zgodnie z danymi PSG Sp. z o.o. stan sieci gazowej na 31.12.2015 r. kształtował się
następująco:
- ilość stacji gazowych średniego ciśnienia – 7 sztuk,
- długość gazociągów średniego ciśnienia – 54,123 km,
- długość gazociągów niskiego ciśnienia – 72,929 km,
- przyłącza średniego ciśnienia: ilość 242 sztuki, 1,912 km,
- przyłącza niskiego ciśnienia: ilość 2 519 sztuk, 39,863 km.
Do budynków mieszkalnych prowadzi 2 563 sztuk przyłączy.
Sieć gazowa w Malborku w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
j.m.
2014
2015
długość czynnej sieci ogółem
m
168 350 168 827
długość czynnej sieci
m
168 350 168 827
rozdzielczej
czynne połączenia do
szt.
2746
2761
budynków
odbiorcy gazu
gosp. dom.
11 659
11 711
odbiorcy gazu ogrzewający
gosp. dom.
3 571
3 535
mieszkania gazem
zużycie gazu w tys. m³
tys. m³
4 752,7
4 761,2
zużycie gazu na ogrzewanie
tys. m³
3 121,0
3 126,5
mieszkań w tys. m³
ludność korzystająca z sieci
%
85,91
85,2
gazowej
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych

2016
170 963
170 963

2017
179 424
179 424

2018
180 491
180 491

2832

2941

2998

11 810
3 348

11 881
3 290

11 891
3 278

5 254,8
2 986,9

5 436,2
3 012,6

5 722,5
2 920,5

84,6

84,7

84,9

Drogi
Na terenie Malborka jest 10,3 km dróg krajowych o powierzchni 119.710 m²,
2,1 km dróg wojewódzkich o powierzchni 16.242 m² oraz 83,2 km dróg gminnych o łącznej
powierzchni 442 216 tys. m². Łączna długość dróg utwardzonych w mieście wynosi 92 km.
Malbork posiada dobrą sieć drogową, która czyni z tego miasta węzeł komunikacyjny,
leżący na trasie drogi krajowej nr 22 oraz drogi wojewódzkiej nr 515. Dodatkowo miasto
połączone jest linią kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny, linią nr 204 Gdańsk
– Mamonowo (Rosja), oraz linią nr 207 Malbork – Toruń Wschodni.
Struktura dróg na terenie miasta Malborka (wg stanu na 31.12.2018 r.)
Podział dróg

Długość
w km

Udział
w%

Powierzchnia
w tys. m²

Dróg
utwardzonych w
%
100
100
91,3

Krajowe
10,3
10,80
119.710
Wojewódzkie
2,1
2,20
16.242
Gminne (miejskie)
83,2
87,00
442.216
Razem:
95,6
100
578.168
Źródło: Główny Specjalista ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Malborka
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Inwestycje drogowe oraz remonty dróg i chodników w latach 2014 – 2018:
Rok

Wydatki
ogółem
(w zł)
5.773.500,00

Zakres wykonanych prac

Remonty dróg o długości 5,5 km i łącznej powierzchni 35.900 m2,
w tym m. in.:
-utwardzenie drogi płytami yomba – ul. Dygata
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Orzeszkowej
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Reymonta
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Fałata
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Kraszewskiego
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Prusa
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Krakowska
-remont nawierzchni drogi (nowy asfalt) – ul. Sucharskiego
2015 6.362.900,00 Remonty dróg o długości 4,2 km i łącznej powierzchni 30.808 m2,
w tym m. in.:
-wykonanie podbudowy pod jezdnie i wykonanie nawierzchni ulic (jezdnie
i chodniki - polbruk) – ul. Mikołajczyka i Kusocińskiego
-modernizacja nawierzchni pl. Waryńskiego
-modernizacja nawierzchni chodników – ul. Kielecka, Koszykowa,
Chodkiewicza, Mickiewicza i Mikołajczyka
-wykonanie zatoki autobusowej – ul. M. Konopnickiej 28
2016 3.503.400,00 Remont dróg o długości 3,8 km i łącznej powierzchni 24.700 m2,
w tym m. in.:
-plac targowy – ul. Targowa – utwardzenie placu płytami yomba
-ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ul.: Modrzejewskiej, Jaracza i Hadyny
-ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ul.: Hadyny (str. północna), Łasaka,
Malinowskiego, Stamma, Konopackiej, Wyszyńskiego i Różanej
-wymiana nawierzchni chodnika – ul. Kwiatkowskiego i Grudziądzka
2017 4.845.290,00 Remont dróg o długości 3,5 km i łącznej powierzchni 21.000 m2,
w tym m. in.:
-ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ul.: Bądkowskiego, Wejhera i Kiepury
-wymiana nawierzchni chodnika na ul. Grudziądzkiej wraz z łataniem dziur strona wschodnia drogi
-ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ulicach Hadyny – odnoga północna ulic
Malinowskiego i Sympatycznej
-wymiana nawierzchni chodników: ul. Rodziewiczówny - krawędź
południowa drogi, ul. Tczewska - krawędź południowa drogi, ul. Wiślana krawędź zachodnia drogi,
-remont chodnika na ul. Słupeckiej/Pola
-wymiana nawierzchni drogi: ul. Poznańska, Pionierów i Partyzantów
2018 5.748.096,00 Remont dróg o długości 3,9 km i łącznej powierzchni 15.100 m2, w tym m.in.:
-ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ulicach: Miłej, Uroczej, Żwirki i Wigury,
Rakowiec (boczny zjazd) i Konopackiej (boczny zjazd)
-remont/wymiana nawierzchni chodnika – ul. Kwiatkowskiego, przy SP nr 5
-wymiana nawierzchni trylinkowej na kostkę brukową – ul. Kościuszki,
odcinek przy centrali rybnej
- ul. Saperów – wymiana nawierzchni chodnika
-ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ulicy Rakowiec
-remont/wymiana nawierzchni chodnika – ul. Wiosenna
Źródło: Główny Specjalista ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Malborka
2014

Transport zbiorowy
Przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za transport zbiorowy jest Miejski Zakład
Komunikacji (MZK). Obecną formę prawną MZK uzyskał z dniem 06.04.2001 r. zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Malborka nr 161/XIX/2000 z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie
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przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, co wykonuje jako operator publicznego transportu
zbiorowego poprzez:
- gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego
wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które
zawarły stosowne porozumienie,
- przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w zakresie
publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu
zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego.
Obecnie MZK posiada 14 autobusów, które obsługują 8 linii miejskich.
Podstawowe dane dotyczące komunikacji miejskiej wg stanu na 31.12.2018 r.
Długość tras komunikacyjnych
Długość linii
Ilość linii
średnia ilość wozów w ruchu
ilość taboru:
- autobusy standardowe niskopodłogowe
- midibusy wysokopodłogowe
ilość przewiezionych pasażerów średniomiesięcznie
ilość wykonanych wozokilometrów ogółem za 2018 rok
koszt obsługi komunikacji miejskiej w 2018 roku
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku

28 km
36,9 km
8
10
11
3
116249
586 725 km
4 414 339,47 zł

Trasy linii komunikacji miejskiej w Malborku w 2018 roku
Nr linii

Przebieg trasy
Piaski – Al. Wojska Polskiego - Dworzec PKP – Al. Rodła - Pl. Słowiański – Głowackiego Wielbark
2
Dworzec PKP - Sikorskiego – Nowowiejskiego – Wybickiego – Konopnickiej – Grunwaldzka –
Pl. Słowiański
3
Piaski Daleka – Toruńska – Chopina – Dw. PKP – Sikorskiego – Kwiatkowskiego –
Michałowskiego – Konopnickiej – Grunwaldzka – Jagiellońska – Al. Sprzymierzonych –
Broniewskiego - Wielbark
4
Piaski Daleka – Daleka – Al. Wojska Polskiego – Dworzec PKP – Al. Rodła – Tczewska –
Główna - Wałowa
5
Dworzec PKP – Sikorskiego – Gen. De Gaulle`a – Nowa Wieś
6
Piaski II – Al. Wojska Polskiego – Dworzec PKP – Sikorskiego – Gen. de Gaulle`a –
Kotarbińskiego – Konopnickiej – Grunwaldzka – 17 Marca – Żeromskiego - Pl. Słowiański
7
Kotarbińskiego – Kwiatkowskiego - Michałowskiego – Kochanowskiego – Wielbark –
Broniewskiego – Al. Sprzymierzonych – Zakopiańska - Kotarbińskiego
8
Wybickiego – Konopnickiej – Michałowskiego – Kwiatkowskiego – Sikorskiego – Dworzec
PKP – Al. Rodła – Mickiewicza – Parkowa – Sportowa – Toruńska – Chopina – Al. Wojska
Polskiego – Dworzec PKP – Sikorskiego – Nowowiejskiego - Wybickiego
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku
1
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Projekt pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy
infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych”

Gospodarka odpadami
W 2018 roku usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych w mieście Malborku świadczyła spółka Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. de Gaulle'a 70.
Jej właścicielem jest Gmina Miejska Malbork posiadająca 100% udziałów.
Odpady zgromadzone na terenie Gminy Miejskiej Malbork przekazywano do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK Zakład Tczew.
Liczba mieszkańców nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w latach 2014-2018
Liczba mieszkańców
2014
2015
2016
2017
jednorodzinne
segregowane
7 136
7 244
7 344
8 252
niesegregowane
1 210
1 190
1 105
1 050
wielorodzinne
segregowane
3 599
1 922
1 854
niesegregowane
74
71
59
wielorodzinne (wspólnoty
segregowane
23 024
19 807
21 156
21 076
mieszkaniowe/administratorzy) niesegregowane
484
201
215
208
Razem
31 854
32 115
31 813
32 499
DEKLARACJI „0” – ilość złożonych deklaracji[szt.)
538
174
220
214
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka
Rodzaj nieruchomości

Odpady
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2018
7 431
991
1 854
55
21 072
198
31 601
228

Koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
2017
2018
koszty
21 996,06
24 150,59
4 993,80
15 673,95
0,00
administracyjne
transport/odbiór
2 658 946,22
2 798 156,75
3 172 330,85
3 334 694,51
6 215 833,00
zagospodarowanie
3 039 818,60
3 258 786,82
3 323 732,82
3 387 523,00
Razem:
5 720 760,88
6 081 094,16
6 501 057,47
6 737 891,46
6 215 833,00
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka

Odpady komunalne z terenu miasta Malborka odbierane są w postaci zmieszanej oraz
selektywnej. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy
element systemu gospodarki odpadami.
Selektywna

zbiórka

u

„źródła”

jest

prowadzona

w

systemie

workowym

i pojemnikowym z podziałem na frakcje: papier; szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Ilość odpadów komunalnych zebranych w Malborku w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
j.m.
2014
2015
2016
2017
2018
Odpady zmieszane zebrane w ciągu roku (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe)
Ogółem
Mg
11.296,300
11.880,200
12.442,522 12.302,774 11.719,530
Nieruchomości zamieszkałe Mg
10.104,200
10.660,200
10.621,092 10.626,100 9.910,720
Odpady selektywnie zebrane w ciągu roku (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe)
Ogółem
Mg
3.891,800
4.944,900
4.298,067
6.087,804
6.231,702
Nieruchomości zamieszkałe
Mg
2.536,600
3.257,000
2.764,284
2.998,410
3.643,679
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malborka
(www.bip.malbork.pl)/ 11.03.2019 r.

Projekt: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”
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Pozostałe usługi komunalne
Miasto Malbork jest właścicielem cmentarza komunalnego, którego zarządcą jest
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oprócz tego zajmuje się także
cmentarzami wojennymi oraz cmentarzem zamkniętym przy ulicy Jagiellońskiej.

Inwestycje na cmentarzu komunalnym, na cmentarzach zamkniętych i utrzymanie
cmentarzy wojennych
rodzaj wydatku
2014
2015
2016
2017
cmentarz komunalny –
70.000,02
99.770,16
295.043,86
modernizacja alejek
cmentarz zamknięty Jagiellońska
8.066,06
9.986,62
9.999,00
10.000,00
ogrodzenie
cmentarze wojenne - koszty miasta
4.868,79
5.000,00
5.000,00
3,979,32
cmentarze wojenne - (dotacja
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
Urząd wojewódzki)
Razem
17.934,85 89.986,64 119.769.16 315.023,18
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka

2018
105.996,82
3.997,48
6.000,00
115.999,43

Realizując zadania w zakresie opieki nad zwierzętami, Malbork współpracuje ze
schroniskiem dla zwierząt w Tczewie oraz Malborskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt
„Reks”.
Wydatki poniesione na opiekę nad zwierzętami w latach 2014-2015
rodzaj wydatku
2014
2015
2016
2017
usługi weterynaryjne, schronisko
55 690,65 44 991,70
49 144,00
49 124,80
zakup karmy
8 964,37
6 998,82
11 204,66
9 555,98
Razem
64 655,02 51 990,52
60 348,66
58 680,06
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka

2018
38 940,00
6 899,28
45 839,28

Projekt: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”
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Place zabaw i siłownie zewnętrzne
Na terenie miasta zlokalizowane są place zabaw, siłownie zewnętrzne i urządzenia
do street workout, których właścicielem i zarządcą jest miasto Malbork lub jego jednostki
gminne.
Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w latach 2014-2018
Liczba
placów
zabaw

Wykonane prace

27 miejsc
zabawowych
(place zabaw i
piaskownice) -

-

2014
1. - przeglądy placów zabaw wynikające z ustawy
- wymiana piasku w 27 piaskownicach
- naprawa elementów placów zabaw
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów
zabaw przez pracowników robót publicznych – farby,
deski, gwoździe, grabie
2. - utworzenie placu zabaw przy pl. Esperanto i siłowni
przy skrzyżowaniu ul. Rolniczej i ul. Michałowskiego
3. doposażenie placu zabaw przy ul. Maczka

Razem:
27 miejsc
zabawowych
(place zabaw i
piaskownice)
+ 1 siłownia -

-

-

2015
1. - przeglądy placów zabaw wynikające z ustawy
- wymiana piasku w 27 piaskownicach + 3 miejsc pod
urządzeniami
- naprawa elementów placów zabaw
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów
zabaw przez pracowników robót publicznych – farby,
deski, gwoździe, grabie
2. - utworzenie placu zabaw przy ul. Andersa i
Wierzbowej (doposażono w plac zabaw istniejące
boiska) oraz doposażono plac zabaw przy ul.
Sucharskiego
3. – powstał Street Workout przy ul. Kwiatkowskiego
4. – powstał skatepark przy ul. Hadyny

Razem:
23 miejsca
zabawowe
(place zabaw
+
piaskownice) + 2 siłownie +
forma
przestrzenna Razem:
2017
23 miejsca
zabawowe
(place zabaw
+
piaskownice) + 4 siłownie +
forma
przestrzenna -

Poniesione
koszty

Uwagi

4 000,00
6 161,77
29 980,50
1 473,77

71 256,89
2 304,09
116 177,02
4 000,00
6 987,97
29 945,60
1 968,54

-1 plac został
zlikwidowany
i 1 nowy
powstał
w 2014 r.

55 690,57

24 540,00
111 868,50

- przekazano
w utrzymanie
szkole

235 001,18
2016
1. - przeglądy placów zabaw wynikające z ustawy
- wymiana piasku w 27 piaskownicach + 5 miejsc pod
urządzeniami
- naprawa elementów placów zabaw
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów
zabaw przez pracowników robót publicznych – farby,
deski, gwoździe, grabie
2. doposażono place zabaw przy ul. Skłodowskiej
i Sucharskiego

4 000,00
6 627,98
27 174,39
1 194,97

39 885,72
78 883,06

1. - przeglądy placów zabaw wynikające z ustawy
- wymiana piasku w 27 piaskownicach + 6 miejsc pod
urządzeniami
- naprawa elementów placów zabaw
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów
zabaw przez pracowników robót publicznych – farby,
deski, gwoździe, grabie
2. doposażono boisko w nowy plac zabaw przy pl.
Narutowicza

Razem:

4 000,00
6 607,931
30 421,00
1 802,53

39 741,80
82 572,64
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- 4 miejsca
zostały
zlikwidowane

23 miejsca
zabawowe
(place zabaw
+
piaskownice) + 4 siłownie +
forma
przestrzenna -

2018
1. - przeglądy placów zabaw wynikające z ustawy
- wymiana piasku w 27 piaskownicach + 6 miejsc pod
urządzeniami
- naprawa elementów placów zabaw
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów
zabaw przez pracowników robót publicznych – farby,
deski, gwoździe, grabie
2. zakupiono nowe urzadzenia na plac zabaw przy
ul. Wierzbowej w miejsce spalonego urzadzenia oraz
zamontowano na terenie miasta ławki i kosze na psie
odpady

4 000,00
7 128,05
32 540,00
457,08

37 047,91

Razem:
81 173,04
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka

W 2018 roku w efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Malborku
powstały 2 Otwarte Strefy Aktywności w celu zwiększenia ilości i jakości plenerowych stref
aktywności sprzyjających międzypokoleniowej integracji społecznej, włączające osoby
niepełnosprawne. W obu lokalizacjach powstał plac zabaw (potrójna wieża z dwoma
platformami łączącymi, plastikowa zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa, podwójna huśtawka,
huśtawka Bocianie Gniazdo) wraz z siłownią plenerową (nordic walking, wioślarz,
przyciągacz/wypychacz, ławeczka, zestaw 3w1(chodzik, narciarz, bioderka)). Przy każdej
z lokalizacji powstały ławki z oparciem, urządzenie do gier edukacyjnych (szachy), stojak
rowerowy oraz kosze na śmieci. Bezpłatne strefy rekreacyjne wpłyną na aktywność fizyczną
mieszkańców oraz posłużą promowaniu idei zdrowego i aktywnego stylu życia.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 218 510,12 zł, zgodnie z umową Miasto
Malbork otrzymało dofinansowanie 100 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki
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8.4.

Ochrona środowiska

Ochrona przyrody
Ogółem obszary zielone miasta zajmują ok. 140 ha. Składają się na nie parki i zieleńce
osiedlowe, zieleń terenów dawnych cmentarzy, zieleń przyuliczna.
W granicach miasta znajduje się ok. 100 letni park spacerowo wypoczynkowy
o pow. ok. 39 ha, położony nad brzegiem rzeki Nogat w północnej części miasta. Dzięki
poczynionym inwestycjom i sukcesywnej rewitalizacji park stał się w okresie ostatnich 10 lat
ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Ochronę istniejącej zieleni oraz powstawanie nowych terenów regulują również
przepisy prawa miejscowego – zapisy planów miejscowych. Na terenie Malborka znajduje się
15 pomników przyrody.
Ochrona klimatu i powietrza
Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza objęły szerokie spektrum
przedsięwzięć. W celu realizacji polityki ochrony środowiska przyjęto Program ochrony
środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016 uchwalony uchwałą Nr XXIX/287/2017 Rady
Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2017 r., który ma przyczynić się do poprawy
i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska
naturalnego i jakości życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy.
W trosce o stan jakości powietrza miasto przystępowało corocznie do konkursu
na dofinansowanie działań proekologicznych, organizowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska pn. „Czyste Powietrze Pomorza”. Konkurs skierowany był do odbiorców
indywidualnych (zabudowa jednorodzinna), jak i do wspólnot mieszkaniowych. Dotacje WFOŚ
z wkładem własnym miasta, zabezpieczanym corocznie w budżecie, miały na celu wspieranie
inwestycji związanych np. ze zmianą sposobu ogrzewania budynków (piece konwencjonalne na
gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) oraz inwestycje związane montażem
źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną, np. kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
Dotacje na zmianę źródeł ogrzewania (Czyste Powietrze Pomorza)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Liczba złożonych wniosków
Liczba sfinansowanych wniosków
Wartość dotacji gminnych
Wartość dotacji „Czyste Powietrze
Pomorza”
Ogółem wartość dotacji (3+4)

2014
11
11
42.426
127.145

2015
15
15
67.827
189.000

2016
12
12
41.353
161.965

2017
25
25
72.040
281.194

169.571

256.827

203.318

353.234

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Urzędu Miasta Malborka
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2018
9
9
178.37
0
178.37
0

Ochrona zasobów wodnych
Miasto Malbork należy do regionu wodnego Dolnej Wisły. Podstawową dla
omawianego obszaru rzeką jest rzeka Nogat, stanowiąca wschodnie ramię ujściowe Wisły oraz
zachodnią i północną granicę administracyjną Miasta Malborka. Całkowita długość rzeki
wynosi 62 km, a jej powierzchnia dorzecza 1 330 km². Rzeka administrowana jest przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Przez Miasto Malbork przepływa także Młynówka Malborska (Kanał Juranda),
tj. kanał wodny o długości 29,3 km (w tym na terenie Miasta Malborka – 4,8 km). Wypływa
on z jeziora Dzierzgoń i stanowi dopływ Nogatu na Powiślu. Drugim ciekiem, którego długość
na opisywanym terenie wynosi 4,75 km jest Kanał Ulgi. Wymienione cieki znajdują się
w administracji Wód Polskich. Podstawową sieć hydrograficzną uzupełniają niewielkie cieki
wodne i małe zbiorniki.
Biorąc pod uwagę podsumowanie do projektu Planu Gospodarowania Wodami
na obszarze dorzecza Wisły w skali obszaru dorzecza jakość wód nie uległa w ostatnich latach
pogorszeniu. Wszystkie parametry mieszczą się w granicach charakterystycznych dla I lub
II klasy jakości, co odpowiada co najmniej dobremu stanowi.
Miasto Malbork realizuje sukcesywnie zadania związane z rozbudową miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu z mapy miasta znikają obszary pozbawionej tej sieci.

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi
Miasto realizuje zadanie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających
azbest”. Zadanie wpisuje się w Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
przy udziale środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dotacje na usunięcie wyrobów zawierających azbest
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Liczba złożonych wniosków
Liczba sfinansowanych wniosków
Wartość dotacji gminnych
Wartość dotacji „WFOŚ
Ogółem wartość dotacji (3+4)

2014

2015

2016

2017

2018

14
14
5.267
11.531
16.798

2
2
516
2.924
3.440

7
7
2.528
8.368
10.896

8
8
14.696
14.696

8
8
9.960
9.960

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka

Edukacja ekologiczna
W ramach edukacji ekologicznej w latach 2014-2018 zostały przeprowadzone między
innymi następujące działania:
- zadania szkolne i przedszkolne realizowane w ramach edukacji ekologicznej (np. ABC szycia –
ekologiczne zabawki, akcja „Mniej odpadów więcej korzyści”, „Sprzątanie świata”, „Ziemi lżej,
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gdy śmieci mniej” - konkurs plastyczny/plakat promujący segregacje surowców wtórnych,
zbiórka makulatury, zakup koszy na selektywną zbiórkę odpadów, „Recykling”- zbiórka
zużytych baterii i plastikowych nakrętek, „Ziemia naszym życiem”),
- spotkania z mieszkańcami „śmieciowa rewolucja”,
- kampania informacyjna dla mieszkańców na temat systemu gospodarki odpadami
(Internet, ulotki, listy do mieszkańców roznoszone przez pracowników/za potwierdzeniem
odbioru),
- zbiórki

odpadów

wielkogabarytowych

(informacja

–

Internet,

słupy

ogłoszeniowe

plakaty/informacja wprost przy obsłudze interesanta),
- wizyta władz miasta i radnych miasta Malborka w Zakładzie Utylizacji Stałych w Tczewie,
- „ASY SEGREGACJI – pikniki ekologiczne” - nauka o segregacji odpadów poprzez gry
i zabawy/krzyżówki /kolorowanki, lata 2017-2018,
- akcje promujące zbiórkę odpadów biodegradowalnych/koszyk na odpady BIO za baterie,
- telebim - informacje na temat segregacji odpadów wyświetlane w cyklach minutowych
na ekranie w centrum miasta,
- spektakle teatralne promujące ekologię/segregacje odpadów,
- plansze edukacyjne promujące ekologię/segregacje odpadów,
- „Autobus ekologiczny”,
- Edukacja (zmiany w prawie itp.) wprost przy obsłudze interesanta - ulotki, plakaty, prasa,
„Internet”,
- „Od gospodarki rabunkowej do gospodarki o obiegu zamkniętym – kampania edukacyjna
Malborka”; nr WFOŚ/D/I-25.E/96/2018.

Akcja w ramach kampanii edukacyjnej „Od gospodarki rabunkowej do gospodarki o obiegu zamkniętym„
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8.5.

Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi
Według danych Urzędu Statystycznego w 2018 roku było w Malborku 14 576

mieszkań o łącznej liczbie 53 317 izb i powierzchni użytkowej 913 403 m². Przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 62,7 m². Jedno mieszkanie posiadało średnio
3,66 izby, a przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie wynosiła 2,66. Na jedną izbę
przypadało 0,73 osoby, natomiast na jedną osobę przypadało 23,6 m² powierzchni mieszkalnej.

Sytuacja mieszkaniowa w Malborku a latach 2014-2018
Mieszkalnictwo
Liczba budynków mieszkalnych
Liczba mieszkań komunalnych
Liczba mieszkań socjalnych
Liczba wydanych pozwoleń na budowę domów
jednorodzinnych
Liczba oddanych do użytku domów jednorodzinnych
Wysokość czynszu za mieszkania komunalne (netto za 1m2)
Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

2014
128
1 604
93
20

2015
122
1 629
77
20

2016
121
1 606
74
14

2017
120
1 601
77
20

2018
115
1 549
100
19

25
4,64

20
4,64

17
4,64

23
5,14

18
5,14

Zadania z zakresu Zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym, na podstawie
zawartych z Gminą Miejską Malbork umów realizuje ZGKiM w Malborku sp. z o.o. Poza
zadaniami własnymi, ZGKiM w granicach zawartych umów wykonuje na rzecz Gminy
Miejskiej, niektóre jej zadania własne, tj.: gospodarowanie nieruchomościami, w tym
w szczególności gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi
własność Gminy oraz znajdującymi się w jej posiadaniu, gminne budownictwo mieszkaniowe
oraz gospodarowanie zielenią gminną i zadrzewieniami towarzyszącymi nieruchomościom
gminnym.
Z ramienia Urzędu Miasta, nadzór właścicielski nad ZGKiM sprawuje Burmistrz
Miasta. Remontami wolnych mieszkań w zasobie, zajmuje się ZGKiM w Malborku sp. z o.o.
Sprzedaż nieruchomości gminnych zlokalizowana jest w Wydziale Rozwoju i Gospodarki
Przestrzennej. Pozostałą część zadań z zakresu mieszkalnictwa prowadzi Wydział Spraw
Społecznych oraz Wydział Inżynierii Miasta, poprzez odpowiednie stanowiska urzędnicze.
Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach, zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz
ochrona przez bezdomnością.
W ostatnich latach pozytywnie rozpatrzono 64 w 2017 roku i 44 w 2018 roku podań
o przyznanie lokalu mieszkalnego, zamiennego i socjalnego. Natomiast 68 gospodarstw
domowych w 2017 roku, a 17 w roku 2018 otrzymało lokale mieszkalne, zamienne i socjalne.
W 2018 roku do Wydziału SPS w Urzędzie Miasta wpłynęło 41 nowych wniosków
o

przydział

mieszkania

socjalnego.

Ze

złożonych
163

wniosków

32

rodzin

zostało

zakwalifikowanych do wykazu potrzeb mieszkaniowych, natomiast 9 wniosków nie spełniło
warunków określonych Uchwałą Rady Miasta.
Zakwalifikowane wnioski wraz z dokumentacją dotyczącą dochodów i warunków
zamieszkiwania przedstawiane są Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która w 2018 roku
odbyła 13 posiedzeń. W 2018 roku przydzielono 43 lokali mieszkalnych na rzecz osób
oczekujących na Liście Zasiedleń oraz z mocy ustawy, w tym: 3 lokale socjalne,
1 pomieszczenia tymczasowe, 30 lokali zamiennych oraz 9 lokali mieszkalnych na czas
nieokreślony.
Poza zakwalifikowanymi w 2018 r. na listę zasiedleń, 125 rodzin spełniających
kryteria Uchwały Rady Miasta oczekuje w wykazie potrzeb mieszkaniowych na przydział lokali
socjalnych. Okres oczekiwania na lokal socjalny od momentu zakwalifikowania do czasu
przydziału mieszkania wynosi obecnie od 1 roku do 19 lat.

Remonty lokali w roku 2018
Na remonty pustostanów w roku 2018 wydatkowano 261 453 zł z budżetu Gminy.
Prace miały miejsce w 16 lokalizacjach. Wszystkie remonty, które ponosi Gmina Miejska
odnoszą się do mieszkań odzyskanych po eksmisjach, zgonie najemcy lub dobrowolnym zdaniu
lokalu.

Eksmisja lub odszkodowania za brak lokalu socjalnego
W 2018 roku wpłynęło 17 nowych wyroków, w których sąd nałożył na Gminę
Miejską Malbork obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego i 7 wyroków sądowych z prawem
do zapewnienia pomieszczenia tymczasowego.
Do zrealizowania przez gminę pozostały łącznie 97 wyroki sądowe z uprawnieniem
do lokalu socjalnego i 40 wyroków bez uprawnienia do takiego lokalu, czyli z koniecznością
wskazania przez gminę pomieszczenia tymczasowego.
W przypadku braku realizacji tych zobowiązań gmina zobligowana jest do wypłaty
odszkodowań właścicielom nieruchomości, z których ma nastąpić eksmisja do lokalu
socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. W roku 2018 Gmina Miejska wypłaciła
odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych na rzecz osób
fizycznych i prawnych 89.633,11 zł.

Czynsze
Realizując założenia Uchwały Rady Miasta Malborka nr XXXVIII/393/2017
z dnia 14.12.2017 r., „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miasta Malborka na lata 2018-2020”, Burmistrz kształtuje stawki czynszu w mieszkaniowym
zasobie gminy. Obecna stawka czynszu funkcjonuje w zasobie od dnia 16.06.2017 r. i wynosi
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5,14 zł za 1 m² mieszkania komunalnego i 2,09 zł za 1 m² mieszkania socjalnego
i pomieszczenia tymczasowego. Punktem odniesienia stawki czynszu jest wartość
odtworzeniowa dla danego województwa. Obowiązująca stawka wartości odtworzeniowej dla
województwa pomorskiego w 2018 r. wynosiła 4 059 zł za m² , gdzie 3 % tej stawki w skali
miesiąca to 101,15 zł.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że stawka czynszu komunalnego bardzo często
ulega pomniejszeniu o tzw. „zniżki”, gdyż przywołany wyżej Wieloletni program
gospodarowania zasobem przewiduje szereg ulg w odniesieniu do stawki bazowej. Natomiast
czynsze za lokale socjalne, pomimo tego, że bardzo niskie jedynie w części są uiszczane przez
najemców.
Osoby bardziej zainteresowane regulowaniem opłat, często korzystają z możliwości
uzyskania dodatku mieszkaniowego z MOPS. Zabezpieczenie zobowiązań czynszowych za
pośrednictwem dodatku mieszkaniowego, powoduje nienarastanie zadłużenia, nie mniej jest to
wydatkowanie funduszy pochodzących z budżetu gminy.
Sprzedaż lokali w 2018 roku
W latach 2014-2018 miasto kontynuowało sprzedaż lokali mieszkalnych z gminnego
zasobu mieszkaniowego. Sprzedaży dokonywano w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców tych lokali z uwzględnieniem 50% bonifikaty od ceny rynkowej. Sprzedaży
dokonywano w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta Malborka Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Od 1 stycznia 2014 roku gmina sprzedała
21 mieszkań, w 2014 – 12, w 2015 – 1, w 2016 – 2, w 2017 – 1, w 2018 - 5. Miasto w tym
samym okresie pozyskało 5 mieszkań, głównie jako spadkobierca.
Zasoby, wykonane remonty oraz wyegzekwowane należności w zasobach stanowiących
własność i będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Malbork przekazanych Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w użyczenie, zarząd i administrację

Ilość lokal
użytkowych
110
45
65

10.883,21
2.534,05
8.349,16

-

-

Liczba
mieszkań

Zasoby mieszkaniowe (a+b+c)
369
3637
179.675,71
a). gminy
116
1548
75.003,33
b). wspólnot mieszkaniowych w
253
1988
99.702,62
zarządzie ZGKiM Sp. z o.o.
c). wspólnot mieszkaniowych
101
4.969,76
w zarządzie innych podmiotów
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ilość
budynków

Powierzchnia
użytkowa
mieszkań
(w m²)

Forma władania

Powierzchnia
użytkowa
(w m²)

Zasoby lokalowe – mienie komunalne wg stanu na 31.12.2018 r.
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1. Stan zasobów na dzień 31.12.2018 r.
1.1 Budynki wspólnot mieszkaniowych i użytkowych z udziałem Gminy Miejskiej Malbork –
253 szt. z 1988 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 99 702,62 m² oraz
65 lokalami użytkowymi o powierzchni użytkowej 8349,6 m².
1.2 Budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, stanowiące 100 % własności Gminy Miejskiej,
będące w posiadaniu Spółki – 116 szt. z 1548 lokalami mieszkalnymi o powierzchni
75 003,33 m² i z 45 lokalami użytkowymi o powierzchni 2534,05 m².
1.3 Łączna ilość lokali mieszkalnych, będących w posiadaniu Spółki, stanowiących własność
Gminy Miejskiej Malbork położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach
stanowiących własność gminną – 1649 szt. o powierzchni użytkowej 79 973,09 m².
1.4 Ilość lokali socjalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, stanowiących własność
Gminy Miejskiej i budynkach osób trzecich będących w posiadaniu gminnym - 100 szt.
o powierzchni użytkowej 3314 m².
1.5 Ilość pomieszczeń tymczasowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej
Malbork – 1 szt. o powierzchni użytkowej 29,5 m².
2. W 2018 roku wykonano istotne dla utrzymania zasobu stanowiącego własność
i będącego w posiadaniu Gminy Miejskiej Malbork roboty remontowe za kwotę 1 830 000 zł
oraz roboty konserwacyjne za kwotę 660 133 zł.
3. Należności miasta Malbork wyegzekwowane w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. wyniosły 354 534 zł.
W ramach realizacji zadań miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
ZGKiM rozpoczął realizację budynku socjalnego, w którym zaplanowano 42 mieszkania
o powierzchni 1593,04 m2. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie w kwocie 2 021 000,00 zł.
Realizacją części zadań samorządu w zakresie mieszkalnictwa zajmuje się spółka
komunalna Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która zarządza
własnym zasobem mieszkaniowym:
- liczba mieszkańców MTBS na dzień 31.12.2018 r. – 1 401 mieszkańców,
- liczba lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. – 601 (na dzień 22.03.2019 r. – 641),
- kubatura zasobów mieszkaniowych – 158 416,27 m³,
- powierzchnia mieszkań 31 173,08 m²,
- powierzchnia mieszkań na 1 osobę – 22,25 m²,
- liczba osób ponoszących opłaty za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2018 r. – 1 401,
- liczba garaży - 106 (22.03.2019 r. – 116),
- liczba lokali usługowych – 16.
15 marca 2019 r. oddano do eksploatacji 40 lokali mieszkalnych oraz 10 garaży. Na
kolejne lata zaplanowana jest realizacja 2 budynków mieszkalnych. W każdym budynku
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znajdować się będzie 40 lokali mieszkalnych. Na realizację zaplanowanych inwestycji Spółka
uzyskała już pozwolenie na budowę.
Mieszkania w Malborku oddane do użytku w latach 2014-2018
Wyszczególnienie

j.m.

2014
2015
OGÓŁEM:
Mieszkania
mieszk.
124
148
Izby
izby
396
465
Powierzchnia użytkowa
m²
8 872
9 211
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
Mieszkania
mieszk.
99
95
Izby
izby
254
240
Powierzchnia użytkowa
m²
4 961
4 739
Indywidualne
Mieszkania
mieszk.
25
21
Izby
izby
142
113
Powierzchnia użytkowa
m²
3 911
2 624
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Festiwal Kultury Dawnej
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2016

2017

2018

94
274
6 24

78
265
6 104

157
468
10 241

37
93
1 927

55
137
2 590

139
369
7 205

15
71
2 128

23
128
3 514

18
99
3 036

8.6.

Oświata i wychowanie

1. Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Malbork
W roku szkolnym 2017/2018 Miasto Malbork było organem prowadzącym dla 12 placówek
oświatowych:

•

3 przedszkoli,

•

1 innej formy wychowanie przedszkolnego,

•

7 szkół podstawowych,

•

1 szkolnego schroniska młodzieżowego.

1) Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Malbork obejmuje:

• Przedszkole nr 5 w Malborku im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza, ul. Witosa 10,
• Przedszkole nr 8 w Malborku, ul. Mickiewicza 40,
• Przedszkole nr 10 w Malborku, ul. Reymonta 3,
• Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 5, 6, 8, 9,
• inną formę wychowania przedszkolnego, tj. Punkt Przedszkolny Specjalny Nr 1
w Szkole Podstawowej nr 5.
2) Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork obejmuje:

•

Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Stefana Żeromskiego 45

•

Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego Krasickiego, Aleja Wojska Polskiego 479

•

Szkołę Podstawową nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków”, ul. Stanisława
Hadyny 18

•

Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unicef, ul. Józefa
Wybickiego 32

•

Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Kochanowskiego, ul. Tczewska 13

•

Szkołę Podstawową nr 8 im. Mikołaja Kopernika, ul. Gen. de Gaulle’a 91

•

Szkołę Podstawową nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka, Plac Gabriela Narutowicza 15

3) Plan sieci prowadzonych przez Miasto Malbork klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych obejmuje:

•

Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego, w której prowadzone są klasy
dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego,

•

Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego Krasickiego, w której prowadzone są klasy
dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi,

•

Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unicef, w której prowadzone
są klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego
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•

Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Kochanowskiego, w której prowadzone są klasy
dotychczasowego Gimnazjum nr 5

2. Publiczne szkoły podstawowe, dla których nie ustalono obwodu, prowadzone przez inne
osoby prawne niż Miasto Malbork
•

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa (w tym oddział przedszkolny i klasy
dotychczasowego Publicznego Katolickiego Gimnazjum), siedziba: Zespół Szkół
Katolickich im. Św. Jana Pawła II, ul. Władysława Reymonta 24.

3. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne
- 8 przedszkoli:
•

Przedszkole Niepubliczne KRASNAL;

•

Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI;

•

Przedszkole Niepubliczne BAJKA;

•

Przedszkole Niepubliczne BRATEK II;

•

Przedszkole Niepubliczne CZERWONY KAPTUREK;

•

Przedszkole Niepubliczne PROMYK;

•

Przedszkole Niepubliczne TĘCZA;

•

Przedszkole Niepubliczne MONTESSORI HOUSE;

- 2 punkty przedszkolne:
•

Punkt Przedszkolny „KŁĘBEK”;

•

Punkt Przedszkolny „SŁONECZKO”;

- 1 Prywatne Gimnazjum „AWANS”.
Liczba publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Malborka
prowadzonych przez miasto Malbork i inne organy
Ogółem
11
3

Wyszczególnienie
Liczba przedszkoli
Liczba punktów przedszkolnych

Liczba szkół podstawowych
8
Liczba gimnazjów
1
Liczba innych placówek oświatowych - Szkolne Schronisko
1
Młodzieżowe w Malborku
RAZEM:
24
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Publiczne
3
1

Niepubliczne
8
2

8
0

0
1

1

0

13

11

Finansowanie oświaty w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
wysokość budżetu miasta
Malborka
wysokość subwencji
oświatowej
wysokość środków
z budżetu miasta
Razem
(wydatki na oświatę)

2014

2015

2016

2017

2018

113 394 563,75

108 744 539,90

131 694 374,92

147 210 995,44

178 299 013,55

21 163 201,00

22 232 987,00

22 842 343,00

23 243 376,00

24 004 189,00

15 469 872,14

15 807 035,86

17 252 659,27

19 546 864,64

21 761 517,41

36 633 073,14

38 040 022,86

40 095 002,27

42 790 240,64

45 765 706,41

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
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System oświaty w Malborku działa na wysokim poziomie. Wydatki budżetowe
na oświatę i wychowanie (obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja), a także
ochronę zdrowia (żłobek) stanowią ok. 40% corocznych łącznych wydatków budżetu gminy.
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez
dziennego opiekuna
Od 2015r. nastąpił rozwój w obszarze polityki rodzinnej w zakresie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3. W mieście zwiększono dostępność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 poprzez wprowadzenie dotacji na każde dziecko objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego
i dziennego opiekuna.
Gmina prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na jej terenie. Na
dzień 31.12.2018 r. w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na
terenie Miasta Malborka ujętych jest 7 podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku
do lat 3, w tym:
1. Podmiot publicznych prowadzony przez Miasto Malbork - Żłobek Miejski „Szarotka”
zapewniający 60 miejsc.
2. Podmioty niepubliczne prowadzące żłobki i kluby dziecięce – 6 podmiotów zapewniających
105 miejsc.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta
Malborka.
Nazwa placówki
Klub Maluszka „Krasnal”
Żłobek Miejski „Szarotka”

Liczba
miejsc

Liczba
zapisanych
dzieci
13
60

Wysokość opłat

780,00 zł – opłata miesięczna
2,52 zł za 1h i 4 zł dzienna stawka
żywieniowa
Klub Malucha „Kłębuszek”
25
16
550,00 zł – opłata miesięczna, 150,00 zł –
miesięczna opłata za wyżywienie
Klub Malucha i Punkt Opieki
30
30
900,00 zł – opłata miesięczna,
„Kubuś Puchatek”
20 zł stawka za pobyt dziecka przekraczający
10 h dziennie – opłata godzinowa, 8,50 zł
dzienna stawka żywieniowa
Klub dziecięcy „Krasnal 2”
15
15
780,00 zł – opłata miesięczna
Żłobek „Smyk”
10
10
690,00 zł – opłata miesięczna,
20 zł stawka za pobyt dziecka przekraczający
10 h dziennie – opłata godzinowa, 300,00 zł
miesięczna stawka żywieniowa
Żłobek „Wesołe Skrzaty”
20
20
650,00 zł – opłata miesięczna,
30 zł stawka za pobyt dziecka przekraczający
10 h dziennie – opłata godzinowa, 190,00 zł
miesięczna stawka żywieniowa
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
13
60

Należy wspomnieć, że liczba miejsc w Żłobku Miejskim „Szarotka” była
systematycznie zwiększana od 2014 r. (z 40 na 60) dzięki pozyskiwaniu przez miasto Malbork
środków w wysokości 473 765,00 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
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w wieku do lat 3 „MALUCH” ogłaszanego corocznie przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana jest w Mieście Malbork także przez
dziennych opiekunów. Na dzień 31.12.2018 r. opiekę sprawuje 2 dziennych opiekunów, każdy
dla 5-ga dzieci.
W Malborku na podstawie uchwały nr XL/414/2018 Rady Miasta Malborka z dnia
25 stycznia 2018 r. podmioty niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Malborka mogą otrzymać dotację celową
z budżetu Miasta Malborka na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Malborka objęte opieką.
Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Malbork:
1) dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce – wynosi 200 zł
miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Malborka objęte opieką,
2) dla podmiotów niepublicznych zatrudniających dziennych opiekunów – wynosi 100 zł
miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Malborka objęte opieką.
Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Malbork:
1) na dziecko z rodziny wielodzietnej lub dziecko niepełnosprawne wynosi 300 zł miesięcznie
na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Malborka objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym,
2) na dziecko z rodziny wielodzietnej lub dziecko niepełnosprawne wynosi 200 zł miesięcznie
na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Malborka objęte opieką przez dziennego opiekuna.
Liczba dzieci objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna
w latach 2014-2018
Forma opieki
2014
2015 – od 01.08
2016
Żłobek Miejski „Szarotka”
40
40
46
Żłobki niepubliczne
24
11
14
Kluby dziecięce niepubliczne
40
35
51
Dzienni opiekunowie niepubliczni
0
10
10
Razem:
104
96
121
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

2017
2018
46 60 od 01.09
14
25
55
80
12
10
127
175

Wysokość środków budżetu miasta Malborka na dotacje dla niepublicznych żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w latach 2014-2018
Forma opieki
2014
2015 – od 01.08
2016
Żłobki niepubliczne
0
10.800
33.000
Kluby dziecięce niepubliczne
0
17.300
51.700
Dzienni opiekunowie niepubliczni 0
0
0
Razem:
0
28.100
84.700
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
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2017
33.800
66.500
12.500
112.800

2018
54.200
176.200
12.600
297.200

Wysokość kwoty dotacji na 1 dziecko objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego i dziennego
opiekuna w latach 2014-2018
Forma opieki
2014
2015
Żłobki niepubliczne
0
200
Kluby dziecięce niepubliczne
0
100
Dzienni opiekunowie niepubliczni
0
0
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

2016
200
100
100

2017
200
100
100

2018*
200/300
200/300
100/200

Wysokość środków wydatkowanych w placówkach dla dzieci do lat 3. w latach 2014-2018
Wyszczególnienie

Żłobek „Wesołe Skrzaty”
Żłobek „Smyk”
Klub Maluszka „Krasnal”
Klub Malucha „Kłębuszek”
Klub Malucha i Punkt Opieki
„Kubuś Puchatek”
Klub Dziecięcy „Krasnal 2”
Dzienni opiekunowie

Liczba
Wysokość przekazanej dotacji (w zł)
miejsc* 2014
2015
2016
2017
2018
Żłobki
Od 01.01.2018r.
15
35.200
Od 01.03.2018r.
10
19.000
Kluby dziecięce
Od 04.11.2011r.
13
5.000 15.600 15.200 31.200
Od 18.03.2014r.
22
4.800 14.800 13.700 35.200
Od 01.09.2014r.
30
7.500 18.000 20.800 73.800
Okres
działalności

Od 01.09.2016r.
15
Dzienni opiekunowie
Od 18.12.2015r.
10
Zakończona działalność
Do 31.12.2017r.
15
-

-

3.300

16.800

36.000

-

-

12.500

12.600

33.000

33.800

-

Żłobek „Pozytywne
10.800
Inicjatywy”
*Liczba miejsc na dzień 31.12.2018 r.
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Przedszkola
Na terenie gminy Miejskiej Malbork funkcjonuje 11 przedszkoli, 3 inne formy
wychowania przedszkolnego oraz 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Nazwa placówki

Organ
Statut
prowadzący
Przedszkola
Przedszkole nr 5
Miasto Malbork przedszkole publiczne
Przedszkole nr 8
Miasto Malbork przedszkole publiczne
Przedszkole nr 10
Miasto Malbork przedszkole publiczne
Przedszkole Niepubliczne Bajka
osoba fizyczna przedszkole niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek
osoba fizyczna przedszkole niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne Krasnal
osoba fizyczna
przedszkole niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne Pod Kasztanami
osoba fizyczna przedszkole niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne Tęcza
osoba fizyczna przedszkole niepubliczne
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole
osoba fizyczna
przedszkole niepubliczne
Montessori House
Przedszkole Niepubliczne Promyk
osoba fizyczna przedszkole niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne Bratek II
osoba fizyczna przedszkole niepubliczne
Inne formy wychowania przedszkolnego
Punkt Przedszkolny Kłębek
osoba fizyczna
punkt przedszkolny niepubliczny
Punkt Przedszkolny Słoneczko
osoba fizyczna punkt przedszkolny niepubliczny
Punkt Przedszkolny Specjalny nr 1 w Szkole
Miasto Malbork punkt przedszkolny publiczny
Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. UNICEF w Malborku
172

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 2
Miasto Malbork oddział publiczny
Szkoła Podstawowa nr 3
Miasto Malbork oddział publiczny
Szkoła Podstawowa nr 5
Miasto Malbork oddział publiczny
Szkoła Podstawowa nr 6
Miasto Malbork oddział publiczny
Szkoła Podstawowa nr 8
Miasto Malbork oddział publiczny
Szkoła Podstawowa nr 9
Miasto Malbork oddział publiczny
Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole
Parafia MBNP
oddział przedszkolny w szkole
Podstawowej
w Malborku
publicznej
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Liczba dzieci w przedszkolach na terenie miasta w latach 2016-2018 systematycznie
wzrasta. W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli na terenie gminy uczęszczało
1 377 dzieci, a w 2018 już 1 470.
Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach w latach 2016-2018
Wyszczególnienie
Liczba dzieci w przedszkolach
- publicznych
- niepublicznych
Liczba oddziałów w przedszkolach
- publicznych
- niepublicznych
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
Liczba oddziałów przedszkolnych
Ogółem:
- liczba dzieci objętych opieką przedszkolną
- liczba oddziałów przedszkolnych

2016

2017

2018

430
755

397
833

382
864

16
32
192
9

16
35
193
9

16
35
227
10

1 377
57

1 423
60

1 470
61

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork przeprowadzony był kolejny już raz
z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. Daje on możliwość pełnego wykorzystania
miejsc w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
gdyż w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym
przedszkolu istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola wskazanego
na drugiej lub trzeciej preferencji.
Wypełniając

obowiązek

zapewnienia

miejsc

w

przedszkolach

i

oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie
miasta, zgłoszonym podczas elektronicznego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2017/2018, Burmistrz Miasta Malborka zdecydował o utworzeniu od dnia 01.09.2017 r.,
w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 lat.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, ale już na rok szkolny 2018/2019, od 01.08.2018 r.
powstał kolejny taki oddział.
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Wychowanie przedszkolne niepubliczne
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie miasta
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, otrzymują
w każdym miesiącu dotację z budżetu Miasta Malborka na każdego ucznia i na każde dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej
przez osobę prowadzącą w terminie do 10 dnia miesiąca, według stanu na pierwszy dzień
miesiąca.
Dotacje podmiotowe przekazane przedszkolom niepublicznym w 2018 roku
Lp.
Nazwa przedszkola
1.
Przedszkole Niepubliczne „Promyk”
2.
Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”
3.
Przedszkole Niepubliczne „Bratek II”
4.
Przedszkole Niepubliczne „Bajka”
5.
Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek”
6.
Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami”
7.
Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”
8.
Niepubliczne Dwujęzykowe Przedszkole „Montessori House”
Razem:
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Kwota dotacji
464 759,48
783 446,74
1 760 334,96
447 566,05
969 942,70
497 109,18
744 446,02
115 691,30
5 783 296,43

Dotacja podmiotowa przekazana punktom przedszkolnym w 2018 roku
Lp.
Nazwa punktu przedszkolnego
1.
Punkt Przedszkolny „Słoneczko”
2.
Punkt Przedszkolny „Kłębek”
Razem:
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Kwota dotacji
48 959,83
7 895,61
56 855,44

Dotacje podmiotowe przekazane przedszkolom niepublicznym w 2018 roku na zadania
związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach niepublicznych (dotacja podmiotowa na dzieci niepełnosprawne).
Lp.

Nazwa przedszkola

Kwota dotacji

1

Przedszkole Niepubliczne „Bratek II”

2

Przedszkole Niepubliczne „Bajka”

52 434,00

3

Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek”

19 869,72

4

Niepubliczne Dwujęzykowe Przedszkole „Montessori House”

235 769,01

5 335,40

RAZEM:
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

313 408,13

Wysokość dotacji wypłaconych ze środków budżetu Miasta Malborka dla niepublicznych
przedszkoli i punktów przedszkolnych w latach 2014-2018
Kwota dotacji na 1 dziecko
Kwota dotacji wypłaconych
na rok

2014
2015
2016
Przedszkola niepubliczne
432,54
419,07
464,01
3.841.436,22 3.504.861,21 4.00.740,73

Niepubliczne punkty przedszkolne
Kwota dotacji na 1 dziecko
215,58
223,50
247,47
Kwota dotacji wypłaconych
73.430,04
68.124,30
51.721,23
na rok
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
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2017

2018

495,78
5.038.675,47

548,30
6.096.704,56

264,41
49.872,98

292,43
56.855,44

W ramach wykonywania zadań gminy mających na celu zapewnienie wychowania
przedszkolnego mieszkańcom Malborka, miasto przekazuje innym gminom zwrot kosztów
wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami miasta Malbork, a uczęszczające
do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. W 2018 r. Miasto Malbork przeznaczyło na
ten cel następujące środki budżetowe:
Lp.
Nazwa gminy
1.
Gmina Gniew
2.
Gmina Kwidzyn
3.
Gmina Nowy Staw
4.
Gmina Stare Pole
5.
Gmina Sztum
6.
Gmina Elbląg
Razem:
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Kwota
4 489,56
1 948,30
9 718,92
12 167,96
394,29
2 149,57
30 868,60

Organizacja placówek oświatowo-wychowawczych - rok szkolny 2018/2019 w porównaniu
z 2017/2018
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa placówki
oświatowowychowawczej

Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 8
Przedszkole Nr 10
SP Nr 2
SP Nr 3
SP Nr 5
Punkt Przedszkolny
Specjalny Nr 1
w SP Nr 5
SP Nr 6
SP Nr 8
SP Nr 9
Razem: poz. 1- 10

Liczba wychowanków/
uczniów
2017/2018
2018/2019
stan na
stan na
30.09.2017r. 30.09.2018r.

126
155
109
20
26
72
7

Liczba oddziałów
2017/2018
stan na
30.09.2017r.

2018/2019
stan na
30.09.2018r.

Przedszkola i oddziały przedszkolne
125
5
150
6
100
4
16
1
27
1
96
3
7

1

8
17
24
564

10
1
24
1
24
1
579
24
Szkoły podstawowe
SP
Nr
1
11.
165
269
7
12.
SP Nr 2
413
483
16
SP Nr 3
13.
408
447
19
SP Nr 5
14.
593
662
25
SP Nr 6
15.
182
186
8
SP
Nr
8
16.
434
481
19
SP Nr 9
17.
445
431
21
Razem: poz. 11-17
2640
2959
115
Gimnazja
SP Nr 1
18.
249
113
9
19.
SP Nr 2
97
43
4
SP Nr 5
20.
279
144
11
SP Nr 6
21.
43
22
2
Razem: poz. 18-21
668
322
26
OGÓŁEM:
3872
3860
165
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
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Liczba uczniów/
wychowanków na oddział
2017/2018
2018/2019
stan na
stan na
30.09.2017r. 30.09.2018r.

5
6
4
1
1
4

25,20
25,83
27,25
20
26
24

25
25
25
16
27
24

1

7

7

1
1
1
25

8
17
24
23,50

10
24
24
23,16

14
20
22
29
9
20
21
135

23,57
25,81
21,47
23,72
22,75
22,84
21,19
22,96

19,21
24,15
22,35
22,83
20,67
24,05
20,52
21,92

4
2
6
1
13
173

27,67
24,25
25,36
21,5
25,69
23,47

28,25
21,5
24
22
24,77
22,31

Nauczyciele
Pracujący w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele, stanowią wysoko
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Proces dokształcania i samokształcenia prowadzony jest
nadal, czego dowodem są podejmowane przez nauczycieli działania w zakresie uzyskiwania
kolejnych stopni awansu zawodowego. W 2018 roku 2 nauczycieli uzyskało stopień awansu
nauczyciela mianowanego, natomiast 14 stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
Aktualnie w placówkach malborskich zatrudniona jest następująca liczba nauczycieli
według stopni awansu zawodowego:

nauczyciele pełnozatrudnieni
% do ogółu zatrudnionych n-li
pełnozatrudnionych
nauczyciele niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na pełne etaty
% do ogółu zatrudnionych n-li
niepełnozatrudnionych
w przeliczeniu na pełne etaty

bez
stopnia
20

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

ogółem

17

73

50

256

416

4,80%

4,09%

17,55%

12,02%

61,54%

100%

0,00

1,77

6,74

6,15

17,69

32,35

0,00%

5,47%

20,84%

19,01%

54,68%

100%

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych rok szkolny 2018/2019
w porównaniu z 2017/2018
L.p.

Nazwa placówki
oświatowowychowawczej

1.
2.
3.
4

Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 8
Przedszkole Nr 10
Punkt Przedszkolny
Specjalny Nr 1
w SP Nr 5
Razem:
5
SP Nr 1
6.
SP Nr 2
7
SP Nr 3
8
SP Nr 5
9
SP Nr 6
10
SP Nr 8
11
SP Nr 9
Razem:
OGÓŁEM:

Liczba etatów naucz.
Liczba etatów
przeliczeniowych
pracowników
z nadgodzinami
niepedagogicznych
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
stan na
stan na
stan na
stan na
30.09.2017r 30.09.2018r 30.09.2017r 30.09.2018r
Przedszkola
10,05
12,05
8,75
9,5
12,30
11,38
9
9
7,21
9,66
8
8
1
1
3,00
3,00

32,56
35,89
45,49
47,25
89,39
22,78
37,42
47,16
325,38
357,94

36,09
26,75
Szkoły podstawowe
36,26
9
48,44
16
54,08
11
89,73
32,5
22,72
6,5
41,11
12
48,16
13
340,5
100
376,59
126,75

Liczba etatów ogółem

2017/2018
stan na
30.09.2017r

2018/2019
stan na
30.09.2018r

18,80
21,30
15,21
4

26,05
20,38
17,66
4

27,5

59,31

68,09

8
16
11
29
5,5
12
12,25
93,75
121,25

44,89
61,49
58,25
121,89
29,28
49,42
60,16
425,38
484,69

44,26
64,44
65,08
118,73
28,22
53,11
60,41
434,25
502,34

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Wśród kadry pedagogicznej zatrudnionej szkołach i placówkach, należy zwrócić uwagę na
zatrudnienie nauczycieli, którzy nie prowadzą bezpośrednio zajęć edukacyjnych, ale stanowią
tzw. etaty wsparcia, co oznacza, że realizują oni inne, oprócz zajęć edukacyjnych, zadania
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statutowe szkoły i wspierają nauczycieli „przedmiotowców” w ich pracy dydaktycznej. W roku

1,00

47,00

SP 5

1,00

71,00

SP 6

1,00

27,00

SP 8

1,00

36,00

2,00

SP 9
Razem:

1,00
10,00

46,00
338,00

2,00
9,00

2,00

1,00

Suma końcowa

SP 3

wicedyrektor szkoły (placówki)

32,00
43,00

nauczyciel wspomagający

14,00

1,00
1,00

nauczyciel terapeuta pedagogiczny

1,00

SP 1
SP 2

nauczyciel psycholog

P8

nauczyciel pedagog

10,00
12,00

nauczyciel logopeda

1,00
1,00

nauczyciel doradca zawodowy

nauczyciel

P 10
P5

Skrót nazwy
jednostki

nauczyciel bibliotekarz

dyrektor szkoły (placówki)

szkolnym 2018/2019 zatrudniono w placówkach w Malborku nauczycieli według stanowisk:

14,00
13,00
15,00

2,00
2,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
8,00

1,00
8,00

1,00
7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00
1,00

38,00
52,00

5,00

1,00

58,00

10,00

3,00

91,00

1,00

32,00

1,00

1,00

44,00

5,00
24,00

1,00
9,00

58,00
415,00

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Gmina Miejska Malbork osiągnęła w roku 2018 wysokość średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30 ust. 3 i nie
wypłacała jednorazowych dodatków uzupełniających.
Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty i niepubliczne
Miasto Malbork przekazywało w 2018 roku dotacje podmiotowe dla szkół
publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne oraz dla szkół niepublicznych
Publiczne jednostki oświatowe prowadzone przez inne podmioty wg stanu na 31.12.2018 r.
L.p.

Jednostka

Organ
prowadzący

Liczba wychowanków/ uczniów
Ogółem
w tym:
z Malborka

158 – szkoła
podstawowa,
29 - klasy
gimnazjalne
(wg stanu na
dzień
01.12.2018r.)
2.
Oddział Przedszkolny
Parafia
28
przy Publicznej
MBNP
(wg stanu na
Katolickiej Szkole
w Malborku
dzień
Podstawowej
01.12.2018r.)
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
1.

Publiczna Katolicka
Szkoła Podstawowa

Parafia
MBNP
w Malborku
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27
(wg stanu
na dzień
01.12.2018r.)

Wysokość
przekazanej
dotacji
(w zł)
1 301 477,03
(SP)
453 993,54
(oddziały
gimnazjalne)

180 433,26

Wysokość dotacji wypłacanych ze środków budżetu Miasta Malborka dla Katolickiej
Szkoły Podstawowej w latach 2014-2018
Kwota dotacji na 1 dziecko

2014
2015
2016
Katolicka Szkoła Podstawowa
645,52
621,26
629,45

2017

2018

664,59

Klasa I-III
805,57
Klasa IV-VIII
756,45
1.301.447,03

Kwota dotacji wypłaconych na
189.137,36 404.553,24 603.754,20 781.557,84
rok
Katolickie Gimnazjum/oddział gimnazjalny
Kwota dotacji na 1 dziecko
663,36
690,03
730,25
802,37
Kwota dotacji wypłaconych na
962.535,36 908.769,51 847.820,25 745.893,64
rok
Oddział przedszkolny w Katolickiej Szkole Podstawowej
Kwota dotacji na 1 dziecko
538,96
558,76
618,68
617,63
Kwota dotacji wypłaconych na
38.554,44
143.533,76 175.854,68
rok
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

787,16
572.029,24

476,04
180.433,26

Dotacja podmiotowa przekazana w 2018 roku Prywatnemu Gimnazjum „AWANS”
wyniosła 160 443,73 zł.
W ramach otrzymywanej subwencji w części oświatowej Miasto Malbork otrzymuje
środki na organizacje specjalnej opieki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. W 2018 roku wydzielono na ten cel kwotę 3 250 257,00 zł.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku
Wyniki nauczania w szkołach podstawowych utrzymują się na poziomie bardzo
dobrym. W związku z „reformą oświaty”, a w konsekwencji likwidacją gimnazjów
i zastąpieniem ich ośmioletnią szkołą podstawową, w roku szkolnym 2017/2018 odbył się tylko
egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny uczniowie 3 klas oddziałów gimnazjalnych będą
pisali ostatni raz w przyszłym roku.
Egzamin gimnazjalny zdawany jest w trzech częściach:

• pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,
• druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych,

• trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego nauczanego
w szkole jako przedmiot obowiązkowy.
W każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 100%. Taka
klasyfikacja wyników obowiązuje od roku szkolnego 2011/2012. Egzamin gimnazjalny
w 2018r. odbył się w dniach 18-20 kwietnia.
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Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2018 roku
GH-P
GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R
Województwo Pomorskie
21 465
21 467
21 465 21 464 19 547 19 170 1860
530
Powiat Malborski
652
652
652
652
621
595
31
9
Miasto Malbork
425
425
425
425
408
402
18
3
Źródło: Zestawienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wyników egzaminu gimnazjalnego w
2017r. GH-P - część humanistyczna z zakresu języka polskiego, GH-H - część humanistyczna z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie, GM-M – część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki, GMP - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych, GA – język angielski, GN –
język Niemiecki, P – poziom podstawowy, R – poziom rozszerzony

Średnie wyniki (w %) egzaminu gimnazjalnego w Mieście Malborku w latach 2012-2018
Rok
GH-P
GH-H
GM-M
GM-P
GA-P
2012
56,51
59,44
45,82
48,36
62,93
2013
62,43
56,49
46,84
59,66
64,95
2014
62,43
57,25
44,42
51,24
65,68
2015
59,1
62,8
47,8
49,6
67,8
2016
68
57
45
51
67
2017
70
58
45
51
66
2018
66
56
47
53
66
Źródło: Zestawienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku –
gimnazjalnego w gminach województwa pomorskiego w 2012-2018roku.

GA-R
GN-P
GN-R
49,57
57,76
38,82
50,15
59,10
43,75
45,76
44,44
36,71
50,8
54,6
47,8
48
43
19
48
50
32
49
47
42
średnie wyniki egzaminu

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku

Polska - miasta
od 20 tys. do 100 tys.
Województwo
Pomorskie
Powiat Malborski

Malbork

Część
humanistyczna
j. polski
Historia
i WOS
68%
59%
67%

58%

Część mat. – przyr.
Matem.

Język angielski

52%

Przedm.
przyr.
56%

poziom
podst.
70%

poziom
rozsz.
54%

52%

55%

67%

52%

Język niemiecki
poziom poziom
podst.
rozsz.
52%
43%
49%

33%

64%

54%

45%

51%

62%

46%

48%

24%

66%

56%

47%

53%

66%

49%

47%

42%

Źródło: Zestawienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego w 2018r.

Arkusz

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2015-2018

G nr 1 /
SP nr 1

G nr 3 /
SP nr 5

G nr 2 /
SP nr 2

GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P

60%
66%
A1
68%
65%
63,3%
74,1%
A1 75,7%
70%

62%
50%
49%
56%
44%
49%
56%
45%
49%
55%
49%
53%
67,3% 53,1% 56,1%
62,8% 52% 58,6%
64,2% 50,5% 57,1%
61,4% 50,7% 59,2%

56,3%
70,7%
A1
72,6%
62,7%

64,6%
56,7%
56,8%
56,3%

43,3%
43,4%
44,4%
42,9%

66%
64%
66%
62%
74,1%
76,7%
71,5%
71,8%

GA-R

GN-P GN-R GE-P

49%
45%
45%
47%
55,9%
58,1%
55,4%
54,8% 45,5%

44,8% 69,8% 49,12
47,1% 71% 51,9% 42,8%
50,8% 70,0% 64,9% 37,3%
51,3% 73,6% 57,2% 34,8%
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53%

GF-P GF-R

56,4% 56,1% 40,4% 42,2% 62,6% 47,0%
66,5% 52,2% 42,9% 44,1% 56,8% 38,6%
A1
62,9% 50,6% 37,6% 44,8% 61,4% 43,4% 40,2%
63,8% 55,4% 40,7% 48,4% 65,5% 48,8% 38,0%
59,1% 62,8% 47,8% 49,6% 67,8% 50,8% 54,6%
Miasto
68%
57%
45%
51%
67%
48%
43%
Malbork A1
70%
58%
45%
51%
66%
48%
50%
66% 56%
47%
53% 66%
49% 47%
Źródło: Zestawienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wyników
przeprowadzonego w kwietniu 2015r., 2016r, 2017r., 2018r.
G nr 5 /
SP nr 6

47,8%
19%
32%
42%
egzaminu gimnazjalnego

Dowóz uczniów
Miasto Malbork ponosi również koszt w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych
na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Miasta Malborka do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno- Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. W 2018 roku przekazano na ten cel
środki w wysokości 45 000,00 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.
z 2018r., poz. 996) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Na podstawie umowy nr 111/2018 zawartej z Wojewodą Pomorskim Miasto Malbork
otrzymało w 2018r. ze środków Funduszu Pracy (dotacja celowa z budżetu państwa)
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla 20 pracodawców
w kwocie 129 296 zł.
Nagrody Burmistrza Miasta Malborka dla nauczycieli – Dzień Edukacji Narodowej 2018r.
W oparciu ustawę Karta Nauczyciela, Uchwałę Nr XL/362/09 Rady Miasta Malborka
z dnia 17 września w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli za specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, Burmistrz Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018 r. nagrodził
nagrodami pieniężnymi 20 nauczycieli miejskich przedszkoli i szkół, dla których Gmina
Miejska Malbork jest organem prowadzącym. Suma nagród pieniężnych wyniosła 52.000,00 zł.
Nagrody Burmistrza Miasta Malborka dla uczniów i nauczycieli - wychowawców –
zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Burmistrz Miasta Malborka na podstawie uchwały nr XVIII/191/2016 Rady Miasta
Malborka z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla
uzdolnionych uczniów:
1) przyznał 86 stypendiów za wyniki w nauce - uczniom, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji
śródrocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,30. Ze środków
budżetu miasta Malborka przeznaczono na ten cel 43 000 zł,
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2) nagrodził 98 uczniów nagrodą rzeczową, gdyż spełnili oni łącznie następujące warunki:
1) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
co najmniej 4,50,
2) uzyskali tytuł laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego lub wojewódzkiego
olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub zajęli
I-III miejsce w zawodach wiedzy, zawodach sportowych, konkursach artystycznych lub innych
konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Wyszczególnienie

Styczeń-czerwiec 2018 r.
Liczba
Kwota
stypendiów
(w zł)
165
91 322,95

Wrzesień-grudzień 2018 r.
Liczba
Kwota
stypendiów
(w zł)
180
80 344,95

Szkoły
podstawowe
Gimnazja
40
28 960,08
15
6 812,90
Szkoły
58
28 461,09
53
22 098,64
ponadgimnazjalne
Szkoły policealne
1
0
0
0
Inne
2
35,00
1
319,98
Zasiłek
0
0
0
0
Razem:
266
148 779,12
249
109 576,47
Odmowne
1
0
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Ogółem
Liczba
Kwota
stypendiów
(w zł)
345
171 667,90
55
111

35 772,98
51 559,73

1
3
0
515
1

0
354,98
0
258 355,59
-

Ogółem wydatkowano 258.355,59 zł, z czego 206.684,37 zł stanowiła dotacja
otrzymana z budżetu państwa, natomiast środki z budżetu miasta wyniosły 51.671,22 zł.
Dodatkowe działania szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Malbork:
Nauka pływania dla uczniów klas IV
Od kilkunastu lat Miasto Malbork organizuje naukę pływania dla uczniów klas IV
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, odbywające się w ramach
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 zajęcia prowadzone były dla
23 oddziałów klas IV szkół podstawowych. na basenie funkcjonującym w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. W ramach organizacji zajęć zapewniano również
przewóz uczniów klas IV ze szkół na zajęcia nauki pływania na basenie.
W 2018 r. koszt poniesiony w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego dla
uczniów klas IV szkół podstawowych wynosił 270.270,00 zł, natomiast koszt przewozu
uczniów klas IV ze szkół na basen opiewał na kwotę 58.307,99 zł.
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Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w roku
szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019:
Rządowym

programem

dotyczącym

darmowych

podręczników,

materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018 zostało objętych
2 749 uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz 750 uczniów klas II – III klas
gimnazjalnych, a w roku szkolnym 2018/2019 3 191 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych
oraz 366 uczniów klas III klas gimnazjalnych.
Łączna kwota dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych wyniosła w 2018 roku 386 840,77 zł, na który Gmina otrzymała
dotację celową z budżetu państwa.
Realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna”:
W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”
pomocą zostali objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Malbork. Pomoc tę otrzymało 74 uczniów
słabowidzących, słabosłyszących, niesłyszących, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także uczniów realizujących
kształcenie w szkołach przysposabiających do pracy:
- w klasach III szkół podstawowych
- w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia
- w klasach I i II branżowej szkoły I stopnia
- w szkołach ponadgimnazjalnych
- w szkołach przysposabiających do pracy

3 uczniów,
5 uczniów,
21 uczniów,
18 uczniów,
27 uczniów

Programy dla szkół:
„Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” to programy, które zapewniały dzieciom
z klas I-III owoce oraz mleko w szkole, celem ukształtowania wśród dzieci trwałego nawyku
spożywania zdrowej żywności. Malborskie szkoły podstawowe uczestniczą w obu programach,
obejmujących uczniów klas I – V w ramach, którego dzieci otrzymują warzywa, owoce
i produkty mleczne kilka razy w tygodniu.
Programy finansowane ze środków zewnętrznych:
1. Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2017-2018
Na poszczególne lata Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala szczegółowe kryteria
podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Corocznie Miasto Malbork,
w przypadku spełnienia kryteriów, wnioskuje o dofinansowanie.
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Na podstawie złożonych wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy w roku 2018, Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie dla:
- Szkoły Podstawowej nr 1 na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt szkolny (ławki,
krzesła) w kwocie 20 000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 na wyposażenie pracowni przedmiotowych w kwocie
38 786 zł.
- Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 - na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych
pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych
prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 49 644 zł.
2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
W 2018 r. Miasto Malbork znalazło się wśród miast, których szkoły i biblioteki
pedagogiczne otrzymały od Wojewody Pomorskiego wsparcie finansowe na zakup książek do
bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Wsparcie finansowe w formie dotacji o łącznej wartości 48 000 zł zostało przeznaczone dla
niżej wymienionych szkół:
1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł,
2) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł,
3) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł,
4) Szkoła Podstawowa Nr 9 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł.
Na szczególnie wyróżnienie zasługiwał wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9
w Malborku, który znalazł się na pierwszym miejscu wśród 252 szkół i bibliotek
pedagogicznych z województwa pomorskiego, jako oceniony najwyżej.
Miasto Malbork zobowiązane było do zapewnienia finansowego wkładu własnego
stanowiącego, co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół. Wkład
własny Miasta Malborka wyniósł 12 000 zł.
W 2017 r. książki do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” zostały zakupione do Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 5 w Malborku. Tym samym
w 2018r. już wszystkie szkoły podstawowe wzbogaciły swoje zbiory w bibliotekach szkolnych.
3. Program „Aktywna tablica”
W 2017 r. została udzielona Miastu Malbork dotacja celowa z budżetu państwa na
zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” realizowanego z udziałem
środków publicznych. Miasto Malbork otrzymało dotację w wysokości 98 000,00 zł, po
14 000 zł dla każdej szkoły podstawowej. Koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł
122 360,40 zł. Ostatecznie kwota wykorzystanego wsparcia finansowego wyniosła 97 888,32 zł.
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Finansowy wkład własny miasta wyniósł 24 4272,08 zł. Dla szkół podstawowych zakupiono
łącznie: 6 tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 1 projektor, 1 komplet
głośników i 5 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu, co najmniej 55 cali.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Malborku
Uchwałą Nr III/11/2006 Rady Miasta Malborka z dnia 21grudnia 2006 roku powołano
Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Malborku, ul. Żeromskiego 45. Liczba
pracowników schroniska obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019:
a) stanowiska kierownicze - dyrektor schroniska - 1 etat
b) pracownicy pedagogiczni - wychowawca - 2/30 etatu
c) pracownicy administracji - recepcjonista - 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie
I-XII 2018 oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie V- IX 2018
d) pracownicy obsługi - sprzątaczka -1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie V-IX.
Ogólna liczba godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący dla wychowawcy: 2 godziny tygodniowo.
Liczba miejsc noclegowych w schronisku: 49 miejsc.
Baza noclegowa schroniska ujęta jest w planie kryzysowym i wykorzystywana
w przypadkach konieczności zapewnienia schronienia osobom poszkodowanym bądź
potrzebującym pomocy.
Liczba wykorzystanych miejsc noclegowych od 01.09.2017 r.-31.08.2018 r.:
Miesiąc

Liczba osób korzystających
z noclegu w schronisku

Liczba zrealizowanych
noclegów w schronisku

IX 2017
X 2017
XI 2017
XII 2017
I 2018
II 2018
III 2018
IV 2018

82
17
0*
1
0*
49
53
140 **

94
26
0*
7
0*
196
59
160 **

V 2018
VI 2018
VII 2018

299 **
285 **
392 **

361 **
326 **
554 **

VIII 2018
OGÓŁEM

295 **
∑ = 1613

388 **
∑ = 2171

* w XI-XII 2017 oraz I-2018 Schronisko nie udzielało noclegów ze względu na prace remontowe
termomodernizacyjne na terenie placówki
** za liczbę wykorzystanych miejsc noclegowych w miesiącach IV – VIII 2018 roku przyjęto średnią
statystyczną z ostatnich trzech lat (2015-2017)
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

W 2018r. na funkcjonowanie Schroniska przeznaczono środki budżetu miasta
w kwocie 257 678,66 zł, natomiast dochody schroniska wyniosły 55 616,86 zł.
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Polityka społeczna

8.7.

Zadanie organizacji pomocy społecznej spoczywa na administracji rządowej
i samorządowej. W Gminie Miejskiej Malbork zadania własne i zadania zlecone gminie
z

zakresu

pomocy

społecznej

realizuje

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Malborku. Dysponował on w roku 2018 budżetem ogółem w wysokości 51.491.542,00 zł,
z tego:
1.

Środki finansowe z Urzędu Miasta

2.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

9 306 532,00

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
3.

37 131 296,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gminy

4 523 116,00

4.

Dotacja Gminy Malbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

5.

Środki unijne na realizacje program „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach

malborskim i sztumskim”
6.

19 500,00

495 597,00

Fundusz Pracy na wynagrodzenie Asystenta Rodziny

15 501,00

Wydatki budżetowe MOPS w Malborku w 2018 roku
Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie

Plan
4 205,00

Wykonanie
4 205,00

%
100,00

Pozostała działalność

4 205,00

4 205,00

100,00

13 459 059,00
1 833 366,00

13 260 079,74
1 831 133,25

98,52
99,88

3 040,00
259 000,00

3 040,00
243 789,42

100,00
94,13

Zasiłki i pomoc w naturze

1 908 908,00

1 834 180,41

96,09

Zasiłki stałe

1 862 000,00

1 772 928,32

95,22

Ośrodki pomocy społecznej

5 763 223,00

5 761 137,81

99,96

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Mieszkanie Chronione

5 194,00

5 192,47

99,97

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

67 000,00

52 630,86

78,55

1 600 000,00

1 598 786,94

99,92

Pozostała działalność tj. Stacja Socjalna Joannitów, Teleopieka

157 328,00

157 260,26

99,96

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

514 986,00

330 715,43

64,22

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim
i sztumskim
Rodzina
Świadczenie wychowawcze

514 986,00

330 715,43

64,22

37 513 292,00
21 140 200,00

37 193 213,58
20 920 389,85

99,15
98,96

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki
emeryt.-rent. Za życiem
Karta Dużej Rodziny

14 492 584,00

14 458 749,48

99,77

1 150,00

959,15

83,40

Wspieranie rodziny

1 438 358,00

1 383 589,00

96,19

441 000,00

429 526,10

97,40

51 491 542,00

50 788 213,75

98,63

Pomoc w zakresie dożywiania

Rodziny zastępcze
RAZEM:

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
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W 2018r. pomocą objęto 1.920 środowisk, liczących 3.769 osób. Liczba rodzin
ogółem korzystających ze świadczeń funduszy pomocy społecznej 1.393, natomiast liczba osób
w tych rodzinach wynosiła 2.742. Rodziny, którym przyznano określały następujące powody
swojej trudnej sytuacji życiowej :
- ubóstwo – dotyczyło 827 środowisk, co stanowi 59% ogółu rodzin korzystających z pomocy,
- niepełnosprawność – dotyczyła 770 środowisk (55%),
- bezrobocie – dotyczyło 734 środowisk, (53 %),
- długotrwała choroba – dotyczyła 777 środowisk (56%);
- alkoholizm – dotyczył 254 środowisk (18%);
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
dotyczyła 128 środowisk (9%);
- bezdomność – dotyczyła 139 środowisk (10%);
- inne (zdarzenia losowe, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, narkomania,
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego) (14% ogółu).
Najistotniejszą przyczyną udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest
obok ubóstwa, długotrwała choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Obecnie, jak i w latach
ubiegłych, głównym problemem z jakim borykają się rodziny korzystające z pomocy są sprawy
związane ze złym stanem zdrowia (niepełnosprawność i długotrwała choroba).
Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 1.044 rodzin:
1. Z zasiłków stałych korzystało ogółem 392 osób, na łączną kwotę 1.772.928zł. Ogólna
liczba świadczeń wynosiła 3.738, przy czym osoby samotne otrzymujące zasiłki stałe stanowiły
79% z ogółu korzystających z tego świadczenia.
2. Z zasiłku okresowego korzystało ogółem 435 rodzin, łączna kwota wydatku 575.908 zł.
Liczba wypłaconych świadczeń 2.200.
3. Z zasiłków celowych w ramach zadań własnych gminy korzystało 613 rodzin,
wypłacono 1.863 świadczeń, na kwotę 298.458 zł. w tym zasiłki celowe specjalne otrzymały
195 rodziny (326 świadczeń) na kwotę 71.165zł. Zasiłek na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego w 2018r. otrzymało 2 rodziny, łączna kwota wydatku 4.000zł.
4. Z zasiłków celowych w ramach programu Świadczenia pieniężne na zakup żywności
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 658 rodzin. Wypłacono 2.633
świadczeń na kwotę 601.516 zł, w tym udział środków własnych gminy 120.303 zł.
Reasumując: ogółem 869 rodzin, otrzymało świadczenie w formie zasiłku celowego tj. zasiłek
celowy i świadczenie pieniężne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
na łączną kwotę 899.974zł. Łączna, średniomiesięczna wysokość zasiłku dla rodziny stanowiła
kwotę 86zł.
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Ze świadczeń niepieniężnych w 2018r. korzystało 998 rodzin, łącznie 1 461osób:
1.

Z posiłków korzystało ogółem 611 rodzin. Świadczenie przyznano 1.073 osobom.

Wydano ogółem 139.300 posiłków, kwota wydatku 956.687 zł. w tym:
- posiłki dla dzieci – 585 dzieci na kwotę 359.632 zł. (w tym: 208 dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;) wydano ogółem 69.392 posiłków.
- posiłki dla dorosłych – 488 osób na kwotę 597.055 zł. (wydano 69.908 posiłków).
2.

Posiłki dla dzieci uwarunkowane spełnieniem warunków określonych w ustawie

o pomocy społecznej oraz w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
ustanowionym na lata 2014-2020 – korzystało 100 dzieci, liczba posiłków 11.355, koszt ogółem
64.656 zł. w tym udział środków własnych 12.931 zł.
3. Z pomocy w formie schronienia korzystało 111 osób na kwotę 904.213 zł. Liczba
świadczeń – dni pobytu ogółem 22.619.
4. Z usług opiekuńczych korzystało ogółem 337 osób, łączna liczba godzin/świadczeń
to 112.135. Kwota wydatku gminy na usługi opiekuńcze po uwzględnieniu zwrotu kosztów
od osób partycypujących w odpłatnościach wynosi 1.632.179 zł.
5. Ze

specjalistycznych

usług opiekuńczych

korzystało

9 osób, łączna

liczba

godzin/świadczeń to 769. Kwota wydatku po uwzględnieniu zwrotu kosztów od osób
partycypujących w odpłatnościach wyniosła 45.980 zł.
6. W 2018r. sprawiono pogrzeb dla 7 osób (w tym dla 2 osób bezdomnych), na kwotę
ogółem 24.413 zł. (w tym 7.361 zł. zwrot z ZUS).
7. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 373 osoby. Liczba świadczeń/składek
3.375, na łączną kwotę 153.740 zł.
8. Dofinansowano bądź pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 69 osób,
na kwotę 1.831.133 zł.
9. Wydano 43 decyzje kierujące na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Malborku.
10. Wydano 14 biletów, przy czym z Zrealizowano wydatek za 9 biletów na kwotę 208zł.
11. Pracownicy socjalni realizując różnego rodzaju pomoc, usługi i poradnictwo,
w zależności od problemów występujących w rodzinach objęli pracą socjalną ogółem
1.330 rodzin, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 527 rodzin. W ramach pracy socjalnej
zawarto 80 kontraktów socjalnych. Sytuacje kryzysowe/interwencja kryzysowa 8 rodzin.
Poradnictwo specjalistyczne 273 rodzin.
12. W zakresie przeciwdziałania przemocy odbyły się 4 posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego. Powołano Grupy Robocze, które spotkały się 435 razy. Liczba rodzin
wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty ogółem 149. Liczba rodzin, w których
wystąpił problem związany z przemocą 124. Prowadzonych jest 54 spraw dotyczących
przemocy w rodzinie.
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13.

W sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano ogółem

144 decyzji administracyjnych.
14. Wsparciem 3 asystentów rodziny zostało objętych 48 rodzin znajdujących się
w kryzysie, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami. W rodzinach objętych asystenturą było
163 dzieci.
15. Poniesiono łącznie wydatki w wysokości 429.526 zł. za pobyt 73 dzieci w pieczy
zastępczej.
16. Wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd: za sprawowanie opieki prawnej nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi dla
4 osób na kwotę 16.407zł. oraz za sprawowanie opieki/kurateli nad osobami częściowo
ubezwłasnowolnionymi dla 2 osób na kwotę 8.133 zł.
17. W ramach Ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020,
pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej wydano skierowania dla 258 rodzin,
liczba osób 550.
18. System teleopieki wdrożono dla 5 osób.
19. Realizowano projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim
i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach RPO Województwa Pomorskiego
na lata 2014–2020 współfinansowanego z EFS, którym objęto 85 osób.
Świadczenia rodzinne w 2018 roku
Lp.
1.
2.
3.

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

Rodzaj świadczenia

Kwoty

Zasiłki rodzinne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowania
dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
Fundusz alimentacyjny
Razem (1-16)

2 732 431,00
120 354,00
152 785,00

Łącznie liczba
świadczeń
23 900
191
400

23 901,00

1 279

148 656,00

1 397

134 866,00
8 909,00

1 850
119

373 370,00

3 971

3 183 647,00
2 398 761,00
239 320,00
131 970,00
286 000,00

20 128
1 634
454
247
286

555
52
62
276

1 159 332,00
4 000,00
2 191 125,00
13 504 427,00

1 323
1
5 540
67 720

115
1
392
3 292
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Liczba
wniosków
1 839

18.

Liczba rodzin (stan na 31.12.2018 r.)

19.

Liczba wydanych decyzji

20.

Stan nienależnie pobranych świadczeń
(stan na 31.12.2018 r.)

21.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
(stan na 31.12.2018 r.)

FA 283
ŚR 2 560
Razem 2 843
FA 531
ŚR 4 637
Razem 5 168
FA 56 733,00
ŚR 77 376,00
Razem 134 109,00
FA 23 896,00
ŚR 32 742,00
Razem 56 638,00

Stan należności wymagalnych od dłużników
alimentacyjnych ogółem za 2008-2018
19 070 745,00
(stan na 31.12.2018 r.)
23. Zwroty od dłużników alimentacyjnych
550 161,00
(stan na 31.12.2018 r.)
24. Zwroty od dłużników alimentacyjnych
103 352,00
(przekazane na dochody własne organu
właściwego wierzyciela)
25. Dłużnicy alimentacyjni mieszkający na terenie
miasta Malborka
26. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
22.

388
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W 2018 roku wypłacono 33 107 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę
3 910 272,00 zł oraz 22 463 świadczenia opiekuńcze na kwotę 5 953 698,00 zł.
Oprócz powyższego realizowano programy rzadowe:
1.

Świadczenie rodzinne “500+”:

Ilość wypłaconych świadczeń - 39 966
Kwota wydatków - 20.606.584 zł
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia - 2 223
Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie – 3 925
Liczba wydanych decyzji – 3 059
Kwota należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (na 31.12.2018 r.) - 22.348 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 37.784 zł
2.

Świadczenie z Programu Dobry Start „300+”

Ilość wypłaconych świadczeń - 4 075
Kwota wydatków - 1.221.900 zł
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia (na 30.11.2018 r.) - 2 960
Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie – 4 073
Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie – 3 008
W wydatkach MOPS w Malborku zrealizowano również funkcjonowanie Stacji
Socjalnej Joannitów udzielającej pomocy i opieki domowej, z której w 2018 roku skorzystało
305 osób, w wysokości 150 798,86 zł.
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Wydatki budżetowe MOPS w Malborku w latach 2014- 2018
Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia

2014
6 000,00

2015
10 680,00

2016
7 700,00

2017
12 136,00

2018
4 205,00

Pozostała działalność

6 000,00

10 680,00

7 700,00

12 136,00

4 205,00

11 787 369,99
1 082 117,09

11 417 682,21
1 152 541,20

12 109 651,79
1 301 945,11

712,66

1 394,23

1 938,06

1 924,36

3 040,00

188 694,54

229 605,51

257 364,34

260 042,78

243 789,42

Zasiłki i pomoc w naturze

1 858 029,88

1 578 984,20

1 698 793,59

1 796 983,94

1 834 180,41

Zasiłki stałe

1 656 745,57

1 768 458,43

2 010 044,23

1 966 266,43

1 772 928,32

Ośrodki pomocy społecznej

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Składki na ubezpieczenia zdrowotne

12 770 969,05 13 260 079,74
1 478 175,96 1 831 133,25

5 068 167,45

5 222 599,70

5 373 151,04

5 68 370,94

5 761 137,81

Mieszkanie Chronione

-

6 457,92

6 078,67

7 323,95

5 192,47

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

-

-

989,25

19 122,80

52 630,86

1 932 902,80

1 457 641,02

1 459 347,50

1 415 263,88
141 494,01

1 598 786,94
157 260,26

-

-

22 887,47

252 641,14

330 715,43

-

-

22 887,47

252 641,14

330 715,43

11 806 396,70
-

12 330 995,31
-

29 767 346,59
15 734 083,58

35 826 640,74 37 193 213,58
21 548 178,39 20 920 389,85

11 583 400,01

12 001 355,51

13 621 628,17

13 820 605,64 14 458 749,48

-

-

Wspieranie rodziny

84 129,42

102 831,24

Rodziny zastępcze

138 867,27

226 808,56

23 599 766,69

23 759 357,52

41 904 655,85

Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostała działalność tj. Stacja
socjalna Joannitów, Teleopieka
Pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej
Mobilny i aktywny kapitał ludzki w
powiatach malborskim i sztumskim
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny oraz składki
emeryt.-rent. Za życiem
Karta Dużej Rodziny

RAZEM:

780,00

959,15

116 030,78

86 116,24

1 383 589,00

295 604,06

370 960,47

429 526,10

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
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48 862 386,93 50 788 213,75

Środowiskowy Dom Samopomocy
Podstawowym celem działalności ŚDS jest zapewnienie oparcia społecznego,
pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację
społeczną osobom przewlekle chorującym psychicznie oraz wykazującym inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych.
W ośrodku prowadzone są zajęcia i treningi w 3 grupach:
a) funkcjonowania w codziennym życiu, np. trening higieniczny, kulinarny, ekonomiczny;
b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, np. trening budowania
samooceny i poczucia własnej wartości, asertywnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem.
c) umiejętności spędzania czasu wolnego, np. trening aktywności twórczej, rozwijania
i realizowania zainteresowań, organizowania i brania udziału w spotkaniach integracyjnych.
Prowadzone jest także poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, socjoterapia, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia.
W ŚDS odbywa się trening aktywności ruchowej (rehabilitacja). Zatrudniony jest
fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy, który prowadzi zajęcia indywidualne oraz
grupowe w sali rehabilitacyjnej oraz w plenerze. Gorące posiłki przygotowywane są w ramach
treningu kulinarnego w pracowni gospodarstwa domowego.
W ramach turystki i rekreacji organizowane są liczne zajęcia w ośrodku, a także na
świeżym powietrzu, m.in.: Integracyjna Spartakiada (SP 5 Malbork), Bal Karnawałowy (ŚDS
Malbork, Susz), Fitness Academy (SP 5 Malbork), wyjście do Alfa Club, VIII Festyn
Rekreacyjny (SP 5), Gala Igrzysk Integracyjnych (SP 5), Festyn Rodzinny, Zawody Sportowe
Środowiskowych Domów Samopomocy (Pasłęk), Turniej Sportowy FAIR PLAY (Tczew),
wycieczka do ZOO (Gdańsk Oliwa), PEACE RUN (okolice Zamku Malborskiego),
I Ogólnopolskie Zawody Sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy (Kwietniewo),
wycieczka nad morze (Kąty Rybackie), NIKIFORIADA (Orneta) oraz wyjazd do teatru na
spektakl „Tajemniczy Ogród” (Elbląg).
W ośrodku odbywa się także rehabilitacja zawodowa. Podejmowano próby
motywowania oraz zachęcano uczestników do podjęcia zatrudnienia. Dwóm uczestnikom
zaproponowano indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzone przez
psychologa zatrudnionego w ŚDS. Dwie osoby podjęły zatrudnieniena otwartym rynku pracy
i usamodzielniły się.
Dnia 13 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Malborka przekazał ŚDS samochód
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, na zakup którego pozyskano część
środków finansowych z PFRON.
Dla zapewnienia jak najlepszej i najpełniejszej integracji społecznej uczestników,
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Środowiskowy Dom współpracował z:
a) organizacjami pozarządowymi, w tym: Stowarzyszeniem Pomocy Miś w Malborku,
Stowarzyszeniem Lazarus z Elbląga, Elbląskim Stowarzyszeniem Organizatorów Pomocy
Społecznej oraz Malborskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierząt „REKS”
b) Związkiem Harcerstwa Polskiego - od września 2018 r.

wspólna realizacja projektu

partnerskiego współfinansowanego z EFS „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na
obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich”, którego celem jest kompleksowe wsparcie rodziny
w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu roli wsparcia dla dziecka i osoby
niepełnosprawnej. Czas realizacji: 01.09.2018 r.-31.08.2020 r.
W ramach wsparcia prowadzone są działania o charakterze profilaktycznym
zapobiegające i ograniczające występowanie dysfunkcji zachowań oraz wspierające rodziny,
w tym szczególnie rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych. Projekt poprzez zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży obejmujące
animacje środowiskową, socjoterapię i rozwój kompetencji kluczowych. Zakłada włączenie do
działań integracyjnych dorosłych członków rodziny – rodziców i opiekunów prawnych tak, aby
wesprzeć ich w prawidłowym procesie wychowania dziecka i organizacji czasu wolnego.
W ramach projektu uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku
mieli zorganizowane 4 treningi samodzielności osób niepełnosprawnych, tak zwane pobyty
weekendowe. W ramach pobytów weekendowych uczestnicy wraz z terapeutami 3 razy
wyjeżdżali do kina w Tczewie. Trening samodzielności obejmował również: robienie zakupów,
wspólne przyrządzanie i spożywanie posiłków, poruszanie się transportem publicznym, wspólne
spędzanie czasu itp. W projekcie przewidziane są także konsultacje specjalistyczne (rehabilitant,
psycholog, pedagog, dietetyk, logopeda, prawnik, psychiatra i inni specjaliści w razie potrzeby).
c) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, w tym m.in.: Malborskim
Centrum Kultury i Edukacji, Teatrem im. Aleksandra Seweruka w Elblągu oraz Szkołą
Muzyczną YAMAHA w Malborku.
d) placówkami oświatowymi, w tym: Szkołą Podstawową Nr 5 w Malborku, Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym oraz Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieżyz Autyzmem.
Dane statystyczne
➢ Ogólna liczba uczestników zajęć ŚDS w roku 2018 - 43
W 2018 roku ośrodek zwiększył ilość miejsc statutowych o 5.
➢ Średnia frekwencja uczestników w roku sprawozdawczym: 88,42 %, 33 osoby
➢ Średnia liczba uczestników na poszczególnych zajęciach:
– treningi:
a) funkcjonowania w codziennym życiu: 22 osoby

192

b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 10 osób
c) spędzania czasu wolnego: 11 osób
- w Ośrodku funkcjonują następujące pracownie:
a) gospodarstwa domowego: 3 osoby
b) rehabilitacyjna: 10 osób
c) rękodzieła artystycznego: 12 osób
d) fryzjersko-kosmetyczna: 5 osób
e) techniczno-ogrodnicza: 12 osób
f) komputerowo-multimedialna: 7 osób
g) doświadczania świata: 6 osób
h) sala wyciszeń i indywidualnego poradnictwa: 1 osoba
i) ogólna: 30 osób
- terapia ruchowa: 30 osób
- aktywizacja zawodowa: 2 osoby
- terapie specjalistyczne (hipoterapia, dogoterapia, arteterapia, aromatoterapia, logopeda,
socjoterapia itp.)
socjoterapia: 10 osób
➢ Liczba uczestników, których wykreślono z ewidencji ŚDS z powodu:
- rezygnacji uczestnika: 3 osoby
- usamodzielnienia: 2 osoby
- umieszczenia w placówce całodobowej opieki: 1
- zgonu: 1
- inne /jakie/ pogorszenie stanu zdrowia: 1osoba
Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. - 13,75 etatu. W ŚDS w 2018 roku na stażu
przebywało 5 osób, 4 z nich zostały później zatrudnione (opiekun – 3 osoby w tym dwie
zatrudnione na umowę zlecenie i jedna na umowę o pracę oraz instruktor terapii zajęciowej –
1 osoba zatrudniona na umowę o pracę).
Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w roku 2018
sprawozdawczym 677 910,00 zł (z Budżetu Wojewody).

Dodatki mieszkaniowe reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (tj. Dz. U z 2017 r, poz 180 ze zm) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zm)
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przyjęto ogółem 1 362 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego 1 306 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
48 negatywnie, w których odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego z uwagi na
nie spełnienie kryteriów zawartych w ustawie, natomiast 8 wniosków pozostawiono bez
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rozpoznania (podstawa prawna: art. 62§ 2 k.p.a)
Z ogółu przyjętych wniosków:
- 17,55% stanowią wnioski zasobu Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 2,50% wnioski MTBS,
- 17,18% wnioski Wspólnot Mieszkaniowych,
- 59,25% wnioski ZGKiM sp. z o.o.,
- 3,52% inne (mieszkania pozostałe np. mieszkania prywatne)
Z ogólnej liczby 1 362 przyjętych wniosków świadczeniobiorcami pomocy społecznej
było około 60% wnioskodawców.
W 2018 roku wypłacono 7 928 dodatków mieszkaniowych, a poniesione koszty
wyniosły 1.928.895,12 zł. Średni dodatek mieszkaniowy za 2018 rok wyniósł 243,74 zł.
Dodatki energetyczne reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r, poz 650, 685, 755, 771).
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przyjęto ogółem 324 wniosków, przy
czym wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 20.069,50 zł.

Projekt: „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”
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8.8.

Ochrona zdrowia
Na terenie Malborka funkcjonuje 30 podmiotów leczniczych, które zawarły umowy na

2018 r. z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia:
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
 prowadzone przez Gminę Miejską Malbork:
−

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień – podmiot leczniczy w formie jednostki
budżetowej

 prowadzone przez Powiat Malborski:
−

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku oraz przychodnie specjalistyczne

 prowadzone przez Samorząd Województwa Pomorskiego:
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED”,
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MALMED”,
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDERII”,
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM”,
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRIMED”,
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo–
Rodzinnego i Promocji Zdrowia „AGMED”,
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO-SCAN”,
9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Psychiatrii”,
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alicja Holc-Niedzielska „Alew-Dent”,
11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „M-Dent”,
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”,
13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Pracy Danuta
Hryniewiecka-Fiedorowicz „Cukromed”,
14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dermatologiczne „DERMICUS”,
15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BABY-VIT”,
16. Gabinet okulistyczny lek. med. Hanna Pichlak,
17. Gabinety Stomatologiczne Agnieszka Wiśniewska,
W 2018 roku na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę
95.856,38 zł m.in. na:
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1. dotacje celowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe –
79.710 zł, w tym:
a) profilaktyka zdrowotna – 40.000 zł
b) profilaktyka uzależnień (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) – 39.710 zł

2. działania prozdrowotne (np. „Spacer po zdrowie”, III Malborski Festiwal Zdrowia,
Konkurs wiedzy „Światowy Dzień Walki z AIDS”, Konkurs plastyczny „Światowy
dzień bez tytoniu”, Dzień Honorowego Dawcy Krwi, Zlot Dawców Krwi, Rejonowe
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Konferencja - „Idę, bo warto żyć”) – 12.896,38 zł.

3. realizację programu zdrowotnego, pn. „Program polityki zdrowotnej na lata 2017 2018 w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom wśród dzieci z terenu
miasta Malborka urodzonych w 2015-2016 roku” - 3.250 zł.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej
Zabezpieczona jest przez gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na
podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych sprawują pielęgniarki środowiskowe
nauczania i wychowania, na podstawie umów zawartych pomiędzy tą pielęgniarka a NFZ.
Realizowana jest ona we właściwie wyposażonych, w 2017r. ramach dotacji celowej na
sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, gabinetach profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży. Godziny dostosowane są do
potrzeb szkół.
W dniu 01.12.2017 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej
na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej opiewająca na kwotę
24 030,00 zł. Dotacja została wykorzystana została wykorzystana w 2017 r. w łącznej
wysokości 20 499,89 zł. Dofinansowanie dotyczyło szkół:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – dotacja otrzymana 6185,00, wykorzystana 5 494,91
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – dotacja otrzymana 2950,00, wykorzystana 2 917,20
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – dotacja otrzymana 3150,00, wykorzystana 3 051,08
4) Szkoła Podstawowa Nr 6 – dotacja otrzymana 3840,00, wykorzystana 3 365,00
5) Szkoła Podstawowa Nr 8 – dotacja otrzymana 2300,00 wykorzystana 473,55
6) Szkoła Podstawowa Nr 8 – dotacja otrzymana 5 605,00, wykorzystana 5 198,15
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8.9.

Kultura
Na terenie miasta funkcjonują 3 samorządowe instytucje kultury:

➢ Malborskie Centrum Kultury i Edukacji,
➢

Muzeum Miasta Malborka,

➢ Miejska Biblioteka Publiczna.
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w 2018 roku było organizatorem wielu imprez
o charakterze regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, niektóre z nich organizowane są
cyklicznie. Na szczególną uwagę zasługują:
❖

Galeria

,,NOVA’’

zorganizowała jedenaście

wystaw

malarskich,

graficznych

i fotograficznych, które cieszyły się wielką popularnością wśród społeczności lokalnej,
❖

od 2004 roku przy MCKiE działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w roku 2018

oferował m.in. zajęcia stałe, które trwały od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.30.
Tygodniowo w zajęciach stałych UTW uczestniczyło ok. 230 osób. UTW zaoferował m.in.
zajęcia: grupy wyjazdowej, z j. anielskiego oraz j. niemieckiego, „Komputerowe ABC”,
rysunku, gimnastyczne, pilates, z jogi, fotograficzne, brydż oraz

warsztaty z plecionkarstwa

i z pamięci. UTW oferował także liczne wyjazdy artystyczne, teatralne, rekreacyjne, pikniki,
festyny itp. by uprzyjemnić czas uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego wieku oraz wszystkim
seniorom Malborka i okolic. Frekwencja wynosiła ok. 320 zainteresowanych osób.
❖

Malborskie Centrum Kultury jest również organizatorem licznych zajęć, które są

skierowane dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Malborka i okolicy, m.in.:
- Studio Wokalne ,,Balbiny” (Ratusz),
- Indywidualne zajęcia wokalne (Ratusz)
- Klub gitary (Ratusz)
- Zespół Instrumentów Kultury Dawnej ( Ratusz)
- Zespół taneczny ,,Bursztynki” (Ratusz)
- Zespół taneczny ,,Uśmiech”, ,,Impuls” (Szkoła Łacińska oraz SP 3)
- Zajęcia taneczno- ruchowe Hip- Hop (SP 5)
- Taniec dla dorosłych (Szkoła Łacińska)
- Gimnastyka korekcyjna (Ratusz)
- Sekcja szachowa (Ratusz)
- Grupa teatralna ,,Dwa Słowa” ( Szkoła Łacińska)
- Stowarzyszenie ,,Chór Lutnia” ( Szpital Jerozolimski):
❖

W obiekcie Szkoły Łacińskiej prowadzono w roku szkolnym 2017/2018 oraz

2018/2019 różnorodne zajęcia edukacyjne.
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❖

W ramach oferty weekendów rodzinnych w obiekcie Szkoły Łacińskiej organizowano

liczne atrakcje:
•

Rodzinny Weekend Rodzinny odbył się 17-18.02.2018 r. w Skansenie Rzemiosł

(poziom -1) uczestnicy wykonywali wesołe gadżety, wąsy, kapelusze oraz stroję, a następnie
wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Kolejnego dnia odbyła się lekcja historii,
a następnie przystąpiono do zajęć z tkactwa, piśmiennictwa oraz czerpania papieru.
•

Konkurs fotograficzny ,,Człowiek w obiektywie’’ wernisaż prac został połączony

z ogłoszeniem wyników oraz wręczaniem nagród. Konkurs odbył się 29 marca.
•

Rodzinny EKO Weekend odbył się 21-22.04.2018 r. w Skansenie Rzemiosł.

Pierwszego dnia podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z najpopularniejszymi gatunkami
ptactwa domowego w Polsce. Dodatkową atrakcją była żywa gęś oraz małe pisklęta. Drugiego
dnia dzieci wykonywały samodzielnie masło, chleb, a także ser, które mogły zabrać do domu.
•

Wernisaż prac uczestników Warsztatów rysunku dla dorosłych

prowadzonych

w roku szkolnym 2017/2018, który odbył się 10 października 2018 r.
•

Skrzydlate Żuławy odbyły się 27 października 2018 r. uczestnicy mieli okazję poznać

wiele interesujących faktów z życia ptaków, nietoperzy i pszczół, wziąć udział w zabawie
ornitologicznej, wykonać piękne prace plastyczne i świece oraz spróbować różnych gatunków
miodów.
•

Rodzinny Weekend Świąteczny odbył się 8-9.12.2018 r. w Skansenie Rzemiosł.

W weekend Szkoła Łacińska zaproponowała uczestnikom pieczenie i dekorowanie
pierniczków, wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych, animacje dla dzieci, świąteczną
fotobudkę. Dodatkowo dzieci odwiedził św. Mikołaj wraz z animacjami z Balonowym
Twisterem.
❖

Zajęcia popołudniowe dla dzieci: Akademia małego artysty, zajęcia plastyczne dla

dzieci starszych oraz KreoRoboty.
❖

W ramach oferty popołudniowej dla dorosłych prowadzone są zajęcia: z malarstwa

i rysunku, Makrama oraz Biżuteria Sutasz.
❖

Podczas ferii zimowych w

2018 w Szkole Łacińskiej prowadzone były zajęcia

indywidualne i grup zorganizowanych, w których łącznie uczestniczyło 544 dzieci z Malborka
i z poza miasta. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku. Największą popularnością
spośród zajęć indywidualnych cieszyły się warsztaty mydlarskie.
Prowadzono także półkolonie zimowe, w których w dwóch turnusach wzięło udział 80
dzieci w wieku szkolnym. W okresie od 22 stycznia do 2 lutego 2018 r. w obiektach MCKiE,
jak i w terenie, realizowane były zajęcia, z których skorzystało 624 uczestników - dzieci oraz
młodzież.
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❖

W zajęciach organizowanych w Szkole łacińskiej podczas wakacji w 2018 roku wzięło

udział łącznie 337 dzieci z Malborka i spoza miasta. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku
do piątku w dwóch miesiącach letnich lipiec i sierpień. Uczestnicy warsztatów indywidualnych
mieli możliwość zakupienia karnetów na cały tydzień, z czego wszyscy skorzystali.
Prowadzono także półkolonie letnie, w których w dwóch turnusach: I turnus
(09-13 lipca 2018 r.) II turnus (06-10 sierpnia 2018r.) wzięło udział 80 dzieci w wieku
szkolnym.
❖

Na terenie miasta Malborka Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zorganizowało

m.in.: Miejską Imprezę Sylwestrową 2017/2018, koncert ALL STYLE BAND, XII Europejskie
Dni Tańca, Malborską Majówkę, koncert zespołu ETNA KONTRABANDE oraz GRUBSON,
VII Malborski Festiwal Dzielnic- Międzytorze, Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej, Dni
Malborka, Inscenizację Oblężenia Malborka, VI Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu,
Magic Malbork, Inaugurację Roku Kulturalnego, MOST, Konkurs Twórczości Poetów Polskich
,,Wielcy Nieobecni’’, Obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
Metafory Muzyczne, Miejską Imprezę Mikołajkową, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
❖

W

ramach

współpracy

z

różnymi

jednostkami

organizacyjnymi

miasta,

stowarzyszeniami i organizacjami, Centrum Kultury i Edukacji współuczestniczyło w wielu
imprezach, udostępniając i ustawiając scenę, zapewniając nagłośnienie czy uczestnicząc w ich
przygotowaniu i przeprowadzeniu.
❖

W 2018 roku pozyskano łącznie kwotę 31 000,00 zł, z następujących źródeł

zewnętrznych:
•

NCK, program „Kultura – Interwencje” – 11 000,00 zł

•

NCK, program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne” – 30 000,00 zł
W ramach programu „Kultura – Interwencje” w dniu 11 lipca została zorganizowana

konferencja historyczno-naukowa w 100 rocznicę plebiscytu na ziemiach malborskich a także
przedstawienie słowno-muzyczne. Po konferencji została wydana książka zawierająca artykuły
przygotowane przez prelegentów konferencji. Druga część projektu odbyła się 11 listopada
i były to występu muzyczne zespołów MCKiE.
W ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne” została stworzona diagnoza
kultury na terenie miasta Malbork. Diagnozę przygotował i badania przeprowadził socjolog
z Uniwersytetu Gdańskiego. Koszt diagnozy wynosił 8 000,00 zł. Drugą częścią projektu było
ogłoszenie konkursu na inicjatywy oddolne dla mieszkańców miasta:
✓

„Co krok to smok” – nieformalna grupa młodzieżowa przeprowadziła warsztaty

z dubbingu a także nagrała słuchowisko dla dzieci,
✓

„Malborski Swing” – nieformalna grupa mieszkańców zorganizowała warsztaty tańców

swingowych oraz festiwal taneczny,
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✓

„Strefa wolnego grilla u Heksy” – nieformalna grupa mieszkańców stworzyłam miejsce

do spędzania wolnego czasu,
✓

„Aktywna młodzież” – nieformalna grupa młodzieżowa zorganizowała spotkania

spotkania aktywizujące dla młodzieży,
✓

„Wakacyjny plener rodzinny” Zabawy ze sztuką” – Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”

zorganizowało cykl zajęć plastycznych dla dzieci z ich opiekunami.
W 2018r. MCKiE uczestniczyło również w programie finansowanym z Narodowego
Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”. Program zakłada uczenie się poprzez poznawanie
dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji poprzez udział w wizytach
studyjnych, warsztatach, konsultacji z ekspertami oraz spotkaniach zespołowych.

Finansowanie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w latach 2014-2018
Lp. Wyszczególnienie
1.
Wysokość dotacji miasta
2.
Wpływy własne
3.
Inne dotacje
Razem środki finansowe

2014
1875560,00
598 437,57
24 327,00
2 498324,57

2015
2490000,00
455900,03
80360,00
3026260,03

Źródło: Miejskie Centrum Kultury i Edukacji

Dni Malborka
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2016
2786000,00
600770,20
29160,00
3415930,20

2017
2850000,00
757017,64
9660,00
3616677,64

2018
3009896,89
727104,47
55783,88
3792785,24

Inscenizacja historyczna „Oblężenie Malborka”

Magic Malbork 2018

Muzeum Miasta Malborka
Muzeum Miasta Malborka powołano z dniem 1 stycznia w 2018 roku na bazie
zbiorów

archiwalnych

przekazanych

miastu

a przechowywanych w Hamburgu.
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przez

jego

dawnych

mieszkańców,

Pierwszą, inauguracyjną wystawę „Miasto Ludzi. Ludzie Miasta” otwarto w dniu
16 czerwca 2018 roku. Do grudnia odwiedziło ją około 2 000 osób. Liczba odwiedzających
Muzeum w 2018 r. osiągnęła liczbę 3000 osób.
W ciągu roku przeprowadzono 45 lekcji muzealnych z archeologii, etnografii
i historii, w których uczestniczyło łącznie 900 uczniów. Dodatkowo tez zorganizowane zostały
2 turnusy półkolonii w okresie wakacyjnym dla dzieci, w których udział wzięło łącznie 60 osób.
Dział Edukacji Muzeum organizował niedzielne warsztaty (6 spotkań) dla rodzin,
m.in.: „Malborski Dzień Przędzenia w miejscu publicznym”, program animacji kulturalnohistorycznej w oparciu o jeden eksponat muzealny oraz ceramiczne, w których uczestniczyło
500 osób. Wydano także „Bedeker malborski 1845-1945” autorstwa R. Rząda, a w spotkaniu
autorskim uczestniczyło 200 osób.
Na swoją działalność Muzeum Miasta Malborka, oprócz dotacji z budżetu miasta
w wysokości 349 371,00 zł, pozyskało również środki zewnętrzne w wysokości 69 883,08 zł,
dzięki czemu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- „Jestem Polakiem. Jestem Żuławiakiem” - dotacja z Narodowego Centrum Kultury (program
Kultura Interwencje EtnoPolska 2018) w kwocie 39 900 zł. W ramach projektu zrealizowano:
konferencję tożsamościową, konkurs na reportaż, konkursy kulinarny i fotograficzny, warsztaty
artystyczne „Fajansowa ściana” oraz wernisaż prac połączony z koncertem.
- „Mistrz Tradycji. Ceramika Żuławska w Malborku” - dotacja z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (program Kultura Tradycyjna i Ludowa) w kwocie 20 000 zł.
- „Rewaloryzacja ogrodu Willi Flatauera” - dotacja na opracowanie projektu z Malborskiego
Programu Partnerstwa Lokalnego w kwocie 10 000 zł, wykonanie projektu zagospodarowania
ogrodu.

Inauguracja działalności Muzeum Miasta Malborka
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Muzeum Miasta Malborka uczestniczyło również w organizacji: Dnia Flagi w dniu
2 maja, obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz konkursu „Perły
Malborka” i obchodów 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety.
Zatrudnienie: 6 osób, zatrudnionych na 4 etaty oraz 2 osoby zatrudnione na umowę
zlecenie (koordynator działu edukacji i warsztatowiec).

„Miasto ludzi - ludzie miasta” - Pierwsza wystawa Muzeum Miasta Malborka

Miejska Biblioteka Publiczna
W 2018 roku do dyspozycji czytelników była Biblioteka Główna oraz 1 Filia. Ogółem
w MBP znajduje się 59.189 książek. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany
i przeglądany. MBP pozyskała środki finansowe z Biblioteki Narodowej na zakup nowości
wydawniczych w wysokości 19.100 zł.
Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Wielkość księgozbioru, w tym:
- literatura dla dzieci
- literatura dla dorosłych
2.
Liczba czytelników
3.
Wielkość wypożyczeń
4.
Wysokość dotacji miasta
5.
Dotacje z Powiatu Malborskiego
6.
Dotacje z MKiDN
7.
Inne dotacje
8.
Wpływy własne
Razem środki finansowe (4-9)
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna
Lp.
1.

2014
58.143
9 954
48 189
4 480
104 087
549 742
12 000
288 386
2 355
3 299
855 782

2015
59 137
10 480
48 657
4 583
93 285
509 742
17 000
26 100
896
3 582
557 320

2016
59 682
10 680
49 002
4 365
89 628
530 000
17 000
18 580
660
2 510
568 750

2017
59 025
10 820
48 205
4 272
89 212
552 000
17 000
17 100
3 519
583 619

2018
59 189
11 195
47 997
3 951
89 143
564 500
17 000
19 100
3 249
603 849

W 2018 roku zorganizowano 4 wystawy na terenie MBP, które obejrzało około
95 osób. Oprócz wystaw w MBP w ciągu roku organizowano również spotkania autorskie,
lekcje biblioteczne, spacery literackie, audycje telewizyjne itp. w tym samym roku
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udostępniano dla czytelników 17 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz
17 stanowisk z dostępem wyłącznie do katalogu on-line.
Działalność placówek kulturalnych uzupełniają przedsięwzięcia współfinansowane
niejednokrotnie z budżetu miasta. Szereg działań w zakresie kultury w mieście realizuje także
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka.
W 2018r. w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta otwartego konkursu ofert
na realizację zadań w obszarze kultura i sztuka – kultywowanie i rozwój szeroko pojętej
kultury, w tym między innymi: literatury, pieśni, muzyki, tańca, plastyki oraz imprez
kulturalnych w mieście, przyznano dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej
przedstawionych. zadań:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przyznana
kwota dotacji
(w zł)

Wypłacona
kwota dotacji
(w zł)

2 000,00

2 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

800,00

800,00

Malborska Scena Muzyczna

3 000,00

3 000,00

Makul@turaDay

2 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00

15 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

48 800,00

47 800,00

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Zesłania Ducha Świętego Bożego
Malborskie Stowarzyszenie „OŚ”

Malborskie Warsztaty
Muzyki Liturgicznej
Zamkowe Kameralia 2018
Malborski Jarmark Staroci i
Sztuki Dawnej
Spacer z przewodnikiem
„Malbork – Historia mijana”

Malborskie Stowarzyszenie „OŚ”
PTTK Oddział Przewodnicki
im. Stefana Dubyny
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych Makul@tura
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych Makul@tura
Malborskie Stowarzyszenie Chóru
„LUTNIA”
Malborskie Stowarzyszenie Chóru
„LUTNIA”
Malborskie Stowarzyszenie Chóru
„LUTNIA”

AWOKADO – malborski
teatr integracji
Metafory Muzyczne
ASPEKTY KOBIECOŚCI
XVI Ogólnopolski Konkurs
Tańców Polskich „O Muszlę
Bałtyku”
Stulecie Związku Harcerstwa
Polskiego
Warszawa 44 – W imieniu
Polski Walczącej
Malborski Marsz
Niepodległości

ZHP Chorągiew Gdańska
Hufiec ZHP Malbork
11. ZHP Chorągiew Gdańska
Hufiec ZHP Malbork Malbork
12. ZHP Chorągiew Gdańska
Hufiec ZHP Malbork
Razem:
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
10.

Miasto Malbork, w ramach inauguracji roku kulturalnego organizuje uroczystość
wręczenia nagród Burmistrza Miasta Malborka w dziedzinie kultury za osiągnięcia
w poprzednim roku na podstawie Uchwały Nr XII/140/11 Rady Miasta Malborka
z dnia 27 października 2011 r. W 2018 roku nagrody otrzymały Pani Jolanta Cybulska i Pani
Agnieszka Daniłów.
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W ramach działalności kulturalnej odbył się współorganizowany na przełomie
2018/2019 przez Miasto Malborku XXVIII Festiwal „Boże Narodzenie w Sztuce”. W dniu
6 grudnia odbyła się Miejska Zabawa Mikołajkowa, do której programu wprowadzono m.in.:
Laserową Bajkę Świąteczną. W dniu 8 grudnia powitano w Malborku Konwój Mikołajów
w Ciężarówkach, którzy w czasie postoju w ramach akcji „choinka za choinkę” przyjmowali
środki higieniczne, słodycze i owoce dla dzieci z domu dziecka w Malborku. Odbył się także
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, koncert Krystyny Stańko i Parada Świąteczna, w czasie
której w blasku rac i srebrnych fontann z udziałem postaci kojarzonych ze świętami
przemieszczano się ulicami miasta. Festiwal został zakończony koncertem pt. „Kolędowo”
przez zespół Enej.

Castle Triathlon Malbork
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8.10. Turystyka, sport i rekreacja

Turystyka jest jedną z form działalności gospodarczej o najbardziej istotnym
potencjale w tworzeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Malborka. Duży wpływ na
rozwój turystyki w regionie mają działania podejmowane przez samorząd lokalny, podmioty
gospodarcze, instytucje kultury, otoczenie biznesu oraz ich wzajemna współpraca.
Zamek

Krzyżacki,

będący

głównym

powodem

przyjazdu

odwiedzających

do Malborka jest obudowany odpowiednią ofertą weekendową, wypoczynkową i kulturalną,
w celu zatrzymania odwiedzających na czas dłuższy, niż potrzebny do zwiedzenia zamku.
Wzmożony ruch odwiedzających zamek rozpoczyna się w maju a kończy w październiku.
Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne Polski należy tak długi sezon uznać za bardzo
atrakcyjny dla rozwoju turystyki w regionie. Liczne obiekty historyczne zlokalizowane
na terenie miasta są dodatkową atrakcją dla przybywających do miasta turystów.
Istniejąca w regionie baza noclegowa oraz gastronomiczna stanowi niezbędny element
zagospodarowania turystycznego i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki. Oferta
noclegowa w Malborku jest dobrze rozwinięta. W mieście można znaleźć miejsca noclegowe
o bardzo zróżnicowanym standardzie oraz cenach:
Wyszczególnienie
Liczba hoteli

Rodzaj
Kategoria ***
Kategoria **
Kategoria *
ogółem
całoroczne
miejsca noclegowe ogółem

2015
4
1
1
6
11
9
875

2016
4
1
1
6
11
9
881

2017
4
1
1
6
12
9
912

2018
4
2
1
7
13
10
952

całoroczne

582

594

597

637

ogółem
całoroczne
miejsca noclegowe ogółem
miejsca noclegowe
całoroczne
pokoje ogółem

6
6
418
418

6
6
430
430

6
6
433
433

7
7
489
489

210

212

214

233

ogółem
całoroczne

0
0

0
0

28
0

28
0

pokoje ogółem

0

0

14

14

Domy wycieczkowe

miejsca noclegowe ogółem

90

90

90

90

Szkolne schroniska młodzieżowe

całoroczne
obiekty ogółem

90
1

90
1

90
1

90
1

Łącznie:
Liczba obiektów noclegowych

Hotele

Inne obiekty hotelowe

Zespoły domków turystycznych

całoroczne

1

1

1

1

miejsca noclegowe ogółem

55

49

49

33

całoroczne

49

49

49

33

obiekty ogółem
miejsca noclegowe ogółem

1
47

1
47

1
47

1
47

całoroczne

0

0

0

0
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obiekty ogółem

Kempingi

1

1

1

1

240

240

240

240

całoroczne

0

0

0

0

Obiekty ogółem

1

1

1

1

miejsca noclegowe ogółem
Pokoje gościnne/ kwatery prywatne

całoroczne

1

1

1

1

Miejsca noclegowe ogółem

25

25

25

25

całoroczne

25

25

25

25

Dynamika liczby miejsc noclegowych
całorocznych (rok poprzedni = 100)
Noclegi udzielone turystom
zagranicznym (nierezydenci)
Noclegi udzielone ogółem

ogółem

94,9

102,1

100,5

b.d.

ogółem

15 294

13 856

15 807

b.d.

b.d.

b.d.

63 958*

b.d.

Korzystający z noclegów

Turyści zagraniczni

b.d.

b.d.

9 724*

b.d.

Ogółem
b.d.
b.d.
34 605*
W roku 2017 na terenie powiatu malborskiego udzielono 16 955 noclegów turystom zagranicznym,
z czego 11 142 w hotelach.

b.d.

* Stan w dniu 31.07.2017 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku w latach 2017-2018
Rok

2017
2018
Turyści
Turyści
Razem
Turyści
Turyści
Miesiąc
polscy
zagraniczni
2017
polscy
zagraniczni
Styczeń
3 637
2 238
5 875
5 537
2 764
Luty
4 829
1 490
6 319
6 640
1 615
Marzec
4 766
2 994
7 760
5 635
4 518
Kwiecień
20 221
8 849
29 070
25 634
6 899
Maj
80 379
18 490
98 869
100 558
15 924
Czerwiec
77 613
24 043
101 656
86 494
26 416
Lipiec
113 931
29 475
143 406
135 269
26 941
Sierpień
115 067
33 578
148 645
145 479
27 901
wrzesień
35 377
17 950
53 327
51 064
18 219
Październik
15 191
9 239
24 430
21 936
6 030
Listopad
6 693
2 028
8 721
9 164
2 020
Grudzień
8 130
2 755
10 885
7 589
1 264
ŁĄCZNIE:
485 834
153 129
638 963
600 999
140 511
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Malborskiego Muzeum Zamkowego

Razem
2018
8 301
8 255
10 153
32 533
116 482
112 910
162 210
173 380
69 283
27 966
11 184
8 853
741 510

O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują nie tylko znane budowle historyczne,
ale także wysokie walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze tych terenów. Należy
podkreślić, że przez Malbork przebiegają również szlaki turystyczne i kulturowe:
- Szlak Mennonitów,
- Szlak Bursztynowy,
- Szlak Zamków Gotyckich,
- Szlak Kopernikowski.
W samym mieście przybywa również wiele atrakcji turystycznych, przykładowo:
zewnętrzne muzeum fortyfikacji, kawiarnia w wieży ciśnień czy przystań żeglarska,
przyczyniających się do pozostawania turystów w mieście „O jeden dzień dłużej”.
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Stowarzyszenia sportowe
W sferze kultury fizycznej działają stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu
sportu i rekreacji dzieci i młodzieży. Gmina Miejska współpracowała w 2018 r. z 21 klubami
sportowymi, działającymi na terenie Malborka, a w malborskich klubach sportowych trenowało
ok. 1500 zawodników z terenu miasta.
Klub Sportowy
Dyscyplina
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Jurand
piłka siatkowa
Malborski Klub Sportowy Delfin
pływanie
Malborski Klub Sportowy NOGAT
kajakarstwo, smocze łodzie
UKS Olimp
sport szkolny
Akademia Piłkarska
piłka nożna
MOP Pomezania
piłka nożna
UKS Orzeł
piłka siatkowa
UKS Bombek
hokej
Kobiecy Klub Piłki Nożnej Olimpico
piłka nożna
MKS Rzemieślnik
podnoszenie ciężarów
MKS Triathlon
triathlon
MWOPR
pływanie
TKKF
sport i rekreacja
SPR Pomezania
piłka ręczna
Klub Biegacza Grupa Malbork
biegi
SKS Sokół
lekkoatletyka
Towarzystwo Piłkarskie Nogat
piłka nożna
Malborski Klub Kyokushin Karate
karate
Malborskie Towarzystwo Tenisowe
tenis ziemny
Stowarzyszenie Krajowej Spółki Cukrowej Słodki Smok
smocze łodzie
Akademia Kobiecej Piłki „Jastrząb”
piłka nożna
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Baza sportowo-rekreacyjna Miasta Malbork
1) w obiektach oświatowych:
Obiekt
Powierzchnia w m²
Sala gimnastyczna - mała
157
duża
527
Sala gimnastyczna
272
mała salka
96,3
Boisko trawiaste do piłki nożnej
3932,5
Boisko sztuczne
1163,8
Boisko wielofunkcyjne
396,9
Sala gimnastyczna
w budowie
Skatepark
560
Boisko sztuczne do koszykówki
988
Boisko trawiaste do piłki nożnej
1456
Sala gimnastyczna mała
253
Sala gimnastyczna duża
1002
Boisko Orlik
1880
Boisko sztuczne wielofunkcyjne
634
Sala gimnastyczna
132
Boisko do piłki nożnej trawiaste
1178
Boisko sztuczne wielofunkcyjne
435
Sala gimnastyczna
162
Boisko lekkoatletyczne
1056
Sala gimnastyczna
140
Boisko wielofunkcyjne
1500
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
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Położenie
SP 1
SP2

SP3

SP5

SP6

SP8
SP9

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji - samorządowy zakład budżetowy
Wyszczególnienie

L.p.

Powierzchnia

1.
Stadion sportowy, ul. Toruńska
2.
Obiekt sportowo – rekreacyjny, ul. Mickiewicza
3.
Kąpielisko miejskie, ul. Wileńska
Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku

52 150
12 979
5 485

Jednostka
miary
m2
m2
m2

3) Inne obiekty sportowe na terenie Malborka: Centrum Aktywnego Wypoczynku
w Malborku Sp. z o. o., ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork - 486 530 m²

Projekt pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Malborku”

Stypendia sportowe
W celu uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej
dyscyplinie sportu oraz pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia osób reprezentujących
Miasto Malbork Burmistrz Miasta Malborka przyznał w 2018r. stypendia sportowe dla osób
fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie uchwały nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych, stypendium sportowe otrzymywało przez 6 m-cy w 2018r. – 18 sportowców.
Wypłacono stypendia sportowe, na podstawie osiągniętego wyniku sportowego w wysokości
18.900 zł.
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w danym roku szkolnym prowadzi
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W roku szkolnym 2017/2018 w ramach rywalizacji szkół
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podstawowych z Gminy Miejskiej Malbork zorganizowano i przeprowadzono 24 imprezy
w tym:
- 13 imprez sportowych skierowanych do uczniów z roczników 2005 i młodszych
- 11 imprez sportowych skierowanych do uczniów z roczników 2002-2004
Organizowane imprezy przeprowadzono zgodnie z obowiązującym kalendarzem
rozgrywek i w korelacji z igrzyskami na szczeblu powiatu i województwa. Współzawodnictwo
sprzyja upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Szkolne zawody
sportowe są organizowane we współpracy z dyrektorami, nauczycielami wychowania
fizycznego.
Klasy sportowe
W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych w Malborku
w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały klasy sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3,
prowadzące szkolenie sportowe w dyscyplinie: piłka siatkowa i hokej na lodzie.
Wydatki na kulturę fizyczną w 2018 roku
Lp.

Wyszczególnienie wydatków

Obiekt sportowy ul. Toruńska
Obiekt sportow0-rekreacyjny ul. Mickiewicza
Kąpielisko Miejskie
Sala sportowa SP3
Sala gimnastyczna SP 3 z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem
dydaktycznym w ramach dofinansowania z FRKF
6.
Budowa boiska typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja
boiska wielofunkcyjnego
7.
Park Kieszonkowy „Południe” – II etap
8.
Street Workout osiedle Południe – wykonanie nawierzchni pod zestawem do
ćwiczeń
9.
Place zabaw
10. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
11. Sala sportowa SP 5
Razem:
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
1.
2.
3.
4.
5.

Wysokość
dotacji/środków
(brutto) w zł
500 073,00
124 728,00
75 199,00
100 000,00
1 685 336,00
200 000,00
115 000,00
24 600,00
40 000,00
350 000,00
535 235,11
3 750 171,11

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji nastawione są również na organizację zajęć dla
osób starszych. W 2018 r. przeprowadzono następujące imprezy z udziałem osób starszych:
a) Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr - XXVIII Bieg Niepodległości
b) Regionalna amatorska liga hokeja na lodzie
c) XV Grand Prix Malborka w piłce siatkowej plażowej Malbork 2018
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Oferta rekreacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2018 roku obejmowała:
Nazwa imprezy

W
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr - XXVIII Biegu Niepodległości.
W roku 2018 Lodowisko czynne było od 02.01. do 11.03. oraz od 16.11. do
31.12. Na obiekcie odbyły się następujące zawody i imprezy:
-Malborska Regionalna Amatorska Liga Hokeja na Lodzie,
-Turniej mini hokeja na lodzie,
-Mistrzostwa Malborka w tenisie ziemnym,
-Eliminacje Mistrzostw Polski Seniorów w Hokeju na rolkach,
-Mistrzostwa Polski Młodzików w hokeju na rolkach,
-Międzynarodowy turniej hokeja na rolkach,
-Zgrupowanie Kadry Polski U18 w hokeju na rolkach,
-2 Turnieje hokeja na rolkach In-line.
-W roku 2018 mieszkańcy Miasta Malborka mogli korzystać ze zniżek w ramach
Karty Mieszkańca na lodowisku, rolkowisku, ściance wspinaczkowej i trampolinie.
W ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowano
następujące zawody :
Mistrzostwa Malborka w halowej piłce nożnej dziewcząt – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w halowej piłce nożnej chłopców – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce ręcznej dziewcząt – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce ręcznej chłopców – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w minikoszykówce dziewcząt – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w minikoszykówce chłopców – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w koszykówce dziewcząt – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w koszykówce chłopców – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce siatkowej chłopców – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce siatkowej dziewcząt – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce nożnej dziewcząt – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w piłce nożnej chłopców – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w 4-boju LA dziewcząt – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w 4-boju LA chłopców – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w lekkiej atletyce dziewcząt – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w lekkiej atletyce chłopców – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce nożnej dziewcząt – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w piłce nożnej chłopców – gimnazja
Drużynowe biegi przełajowe – szkoły podstawowe
Drużynowe biegi przełajowe – gimnazja
Sztafetowe biegi przełajowe – szkoły podstawowe
Sztafetowe biegi przełajowe – gimnazja
Drużynowe Mistrzostwa Malborka w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców –
szkoły podstawowe
Drużynowe Mistrzostwa Malborka w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców –
gimnazja
Mistrzostwa Malborka w unihokeju – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w unihokeju – gimnazja
Mistrzostwa Malborka w minisiatkówce dziewcząt – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w minisiatkówce chłopców – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w halowej piłce nożnej chłopców – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w halowej piłce nożnej dziewcząt – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w mini piłce ręcznej dziewcząt – szkoły podstawowe
Mistrzostwa Malborka w mini piłce ręcznej chłopców – szkoły podstawowe
Imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane poza oficjalnym
współzawodnictwem szkół.
XXXVII Turniej Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej.
XVI Grand Prix Malborka w Plażowej Piłce Siatkowej – cykl 6 turniejów
organizowany w miesiącach lipcu i sierpniu na kąpielisku miejskim.
XXVIII Bieg Niepodległości.
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Liczba
uczestników
219
24 000 osób

ok. 2 800 osób

ok. 1 010 osób

−
−
−
−

−

Halowe Mistrzostwa Malborka w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Regionalna Amatorska Liga Hokeja na Lodzie.
Regionalne Turnieje Hokeja na Rolkach.
Mistrzostwa Malborka w Tenisie Ziemnym
Malborskie Dni Sportu – Dzień Dziecka na Sportowo (sztafety triathlonowe).
„Bądź zdrów 3 miesięczna metamorfoza” w ramach Malborskiego Budżetu
Obywatelskiego.

Kąpielisko i przystań w okresie pięciu miesięcy młodzieży oraz dorosłych.
Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji w malborku

W sposób
aktywny wzięło
udział
w nim 50 Pań
z Miasta
Malborka.
ok. 4.500 osób

Konkursy ofert
W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11.12.2017 r. przez
Burmistrza Miasta Malborka na realizację zadań publicznych w 2018 roku dotyczących różnych
obszarów działalności pożytku publicznego dofinansowano następujące obszary działań:
- z obszaru „Kultura fizyczna”:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział
w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży –
350.000 zł.
- z obszaru „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
1) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – 60.000 zł.
W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert
w zakresie kultury fizycznej – wspieranie i upowszechnianie kultury w mieście na realizację
imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, w tym również dla
osób niepełnosprawnych i trudnej młodzieży w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe
stowarzyszenia wymienione w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa
stowarzyszenia

1.

MKS „Rzemieślnik”

2.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Miłosierdzia
Bożego
Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Miłosierdzia
Bożego
Malborski Klub
Sportowy „Nogat”

3.

4.

5.

Malborski Klub
Sportowy „Nogat”

Nazwa zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
szkolenie oraz organizowanie i udział
w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych
w szczególności dzieci i młodzieży
Festyn Parafialny – Dzień Dziecka

„Każde dziecko piłkę kopie”

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „XIV
Wyścigów Smoczych Łodzi – Dni Malborka
2018”
Wspieranie rozwoju systemu szkolenia wśród
dzieci i młodzieży w kajakarstwie
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Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
20 500,00

Wypłacona
kwota dotacji
(w zł)
20 500,00

1 000,00

1 000,00

500,00

500,00

2 000,00

1 950,00

22 000,00

22 000,00

6.

Malborski Klub
Sportowy „Nogat”

7.

Malborski Klub
Sportowy „Nogat”

8.
9.

Klub Biegacza Grupa
Malbork
SKS „Sokół”

10.

MALWOPR

11.

MALWOPR

12.

MALWOPR

13.

22.

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
„Parasol”
Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska
Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska
Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska
Towarzystwo
Piłkarskie „Nogat
Malbork”
TKKF Ognisko
„Miejskie” Malbork
Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Św. Urszuli
Ledóchowskiej
Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Św. Urszuli
Ledóchowskiej
Stowarzyszenie
Pomocy „Miś”
UMKS „Jurand”

23.

UMKS „Jurand”

24.

UMKS „Jurand”

25.

Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Pomezania

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

Organizacja i przeprowadzenie imprezy
sportowej „Ogólnopolskie LIII Regaty Kajakowe
o Puchar Nogatu”
Organizacja i przeprowadzenie imprezy
sportowej pn. Otwarte Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego w Kajakarstwie
Parkowa Piątka z Grupą Malbork

2 000,00

2 000,00

1 000,00

3 000,00

0,00
rezygnacja
z imprezy
3 000,00

Upowszechnienie lekkiej atletyki poprzez
szkolenie oraz organizowanie i udział
w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych
w szczególności dzieci i młodzieży
Wspieranie rozwoju systemu szkolenia sportu
wśród dzieci, młodzieży w sekcji pływackiej
MALWOPR
Program wspierania działań pozwalających na
osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego
w rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży –
rozwój zawodników MALWOPR będących
członkami kadr
Organizacja wyjazdu na Międzynarodowe
Zawody Pływackie do partnerskiego miasta
Nordhorn w Niemczech
Z „Parasolem” na sportowo

6 000,00

6 000,00

25 000,00

25 000,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

„Każde dziecko piłkę kopie”

37 000,00

37 000,00

Sportowa zabawa

1 000,00

1 000,00

Halowy Turniej Piłki Nożnej

1 000,00

1 000,00

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w
zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach
organizowanych przez PZPN
„Sport dla Wszystkich 2018”

4 000,00

4 000,00

2 500,00

2 500,00

Festyn Parafialny – Dzień Dziecka

1 000,00

1 000,00

500,00

0,00

„Miś” uczy się pływać

4 500,00

4 500,00

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez:
szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział
w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych
w szczególności dla dzieci i młodzieży – Turniej
Międzynarodowy
Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez:
szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział
w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych
w szczególności dla dzieci i młodzieży – Turniej
Mini-Siatkówki
Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez:
szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział
w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych
w szczególności dla dzieci i młodzieży
Szkolenie dzieci i młodzieży – uczniów szkół
podst. i gimn. w zakresie piłki ręcznej oraz udział
w rozgrywkach na szczeblu regionalnym

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

20 000,00

20 000,00

3 000,00

3 000,00

Jesienny festyn parafialny z Okazji Zakończenia
Wakacji i Rozpoczęcia Roku Szkolnego
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26.

Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Pomezania

27.

Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Pomezania
Akademia Kobiecej
Piłki „Jastrząb”

28.

29.

Młodzieżowy
Ośrodek Piłkarski
„Pomezania”

30.

32.

PTTK Oddział
Przewodnicki
im. Stefana Dubyny
PTTK Oddział
Przewodnicki
im. Stefana Dubyny
UKS „Bombek”

33.
34.

UKS „Bombek”
UKS „Bombek”

35.

UKS „Olimp SP 2

36.

MKS „Delfin”

37.

UKS „Orzeł”

38.

UKS „Orzeł”

39.

UKS „Orzeł”

40.

ZHP Hufiec Malbork

31.

Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar
Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Malborka
Szkolenie i udział w ogólnopolskich rozgrywkach
I Ligi Piłki Ręcznej
Szkolenie dziewcząt i kobiet w zakresie piłki
nożnej oraz udział w turniejach towarzyskich
i rozgrywkach organizowanych przez PZPN
i Pomorski ZPN
Program wspierania działań pozwalających na
osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego
w rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych łącznie z rozgrywkami V lub VI
ligi organizowanych przez PZPN
Cykl 3 rajdów rowerowych „Na szlakach
Niepodległości”

2 000,00

2 000,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

72 000,00

72 000,00

500,00

500,00

VI Rowerowy Turniej TurystycznoKrajobrazowy „ROWERIADA-2018”

1 000,00

1 000,00

Organizacja zawodów międzynarodowych miast
partnerskich Malborka oraz wyjazd na turniej do
miasta partnerskiego Monheim
Hokej na lodzie, hokej na rolkach
Udział w lidze PZHL, turniejach i rozgrywkach
KPOZHL, Mistrzostwa Polski w hokeju na
rolkach
Rozpowszechnienie Aktywności Fizycznej
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (5 zadańkontynuacja)
Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu oraz
udział w zawodach organizowanych przez PZP
XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Malborka
VIII Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Malborka
Program wspierania działań pozwalających na
osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego
w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz
dorosłych łącznie z rozgrywkami V lub VI ligi
organizowanych przez PZPN
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział
w imprezach sportowo - rekreacyjnych dzieci

2000,00

2 000,00

9 500,00
14 000,00

9 500,00
14 000,00

2 000,00

2 000,00

13 000,00

13 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

39 000,00

39 000,00

2 500,00

2 500,00

344 000,00

343 450,00

Razem:

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Poza konkursem, zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przyznano:
Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacji
(w zł)

Wypłacona kwota
dotacji (w zł)

1

Kobiecy Klub Piłki Nożnej
OLIMPICO Malbork

Piłka nożna dziewcząt dla
najmłodszych

5 000,00

5 000,00

2

Kobiecy Klub Piłki Nożnej
OLIMPICO Malbork

Piłka nożna dziewcząt

1 000,00

1 000,00

6 000,00

6 000,00

RAZEM:

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka
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Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ogłoszony został konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. W wyniku konkursu na realizację zadania
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży otrzymały wsparcie finansowe w wysokości jak
niżej:
Lp.

1.

Nazwa stowarzyszenia

2.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
MKS „Nogat”

3.

MALWOPR

4.

Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
1 000,00

Wypłacona
kwota dotacji
(w zł)
1 000,00

Organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży
Udział w obozie rekreacyjnosportowym zawodników WOPR
Malbork
Wyjazd dzieci

1 000,00

1 000,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

Wakacje z piłką

3 000,00

3 000,00

Organizacja obozów sportowo –
szkoleniowych
Wakacje na rolkach
Obóz terapeutyczno-sportowy
Obóz letni MKS „Delfin”
Edukacja i wychowanie – czyli
wakacji czas

5 000,00

5 000,00

3 000,00
2 000,00
2 000,00
38 000,00

3 000,00
2 000,00
2 000,00
38 000,00

58 000,00

58 000,00

Edukacja, czyli wakacji czas

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Zesłania Ducha Świętego
5.
Stowarzyszenie Akademia
Piłkarska
6.
Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski
„Pomezania”
7.
UKS „Bombek”
8.
UKS „Orzeł”
9.
MKS „Delfin”
10.
ZHP Chorągiew Gdańska –
Hufiec ZHP Malbork
Razem:

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Poza konkursem, zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przyznano:
Lp.

Nazwa stowarzyszenia

1.

Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej „Pomezania”

Nazwa zadania
Obóz sportowo - szkoleniowy zawodników drużyn
młodzieżowych Stowarzyszenia Piłki Ręcznej
Pomezania Malbork

Razem:

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka

Castle Triathlon Malbork
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Przyznana
kwota dotacji
(w zł)
2 000,00

Wypłacona
kwota dotacji
(w zł)
2 000,00

2 000,00

2 000,00

8.11. Aktywność obywatelska
Na terenie miasta Malborka zarejestrowanych jest ok 130 organizacji pozarządowych
i innych podmiotów, w tym aktywnie działających jest ok 50, prowadzących własną działalność
statutową. Współpraca pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi
opiera się na uchwalanym przez Radę Miasta Malborka „Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na dany rok
kalendarzowy.

Zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone
dofinansowane z budżetu miasta w 2018 roku (dotacje)
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Nazwa zadania

organizacjom

Nazwa organizacji

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w
Przestrzeni Aktywności Twórczej
Makul@tura
Organizacja wolnego czasu osobom
starszym
Pomoc żywnościowa

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
Makul@tura
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES”

Zapewnienie opieki osobom bezdomnym
na terenie miasta Malborka w 2018 roku
W świecie baśni
Turystyka to rozwój fizyczny i wiedza

Stowarzyszenie „LATOROŚL”
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy
Malborskie Stowarzyszenie OŚ
„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja
Społeczna, Oddz. w Malborku

Moda jest (z) kobietą
Organizacja czasu wolnego dla Seniorów
w tym podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Malborku
Klub młodzieżowy Lighstation – rozwój
aktywności młodzieży z terenu miasta
Malborka
Edukacja 55+

pozarządowym
Wysokość dotacji
przyznanej/
wykorzystanej
2.100,00 / 2.100,00

4.600,00 / 4.600,00
3.600,00 / 3.600,00
110.000,00 /
110.000,00
5.200,00 / 4.842,25
9.100,00 / 9.100,00
2.100,00 / 2.100,00
3.600,00 / 3.600,00

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja
Społeczna, Oddział w Malborku

4.600,00 / 4.600,00

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Miłosierdzia Bożego

5.100,00 / 5.100,00

Razem:

150.000,00/149.642,25

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zlecone organizacjom pozarządowym
dofinansowane z budżetu miasta w 2018 roku (dotacje)
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

Nazwa zadania
Nagroda Baszty Maślankowej
Cykl szkoleń dla wolontariuszy
dotyczących pracy z rodziną
dysfunkcyjną i rodziną w kryzysie
Malborskie Centrum Wolontariatu

Nazwa organizacji
Malborskie Stowarzyszenie Oś
„Teen Challange” Chrześcijańska
Misja Społeczna, Oddział w Malborku
Fundacja Grupa Zainteresowania
Alternatywnego
Malborskie Stowarzyszenie Oś

Prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych jako miejsca
inkubowania, aktywizowania
i wsparcia organizacji pozarządowych
w roku 2018
Bawimy się i uczymy w przyjaznej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
atmosferze
Zesłania Ducha Świętego
Razem:

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka
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Wysokość dotacji przyznanej/
wykorzystanej
3.500,00/ 3.371,00
4.500,00/ 4.500,00

20.000,00/ 19.942,07
20.000,00/ 20.000,00

2.000,00/ 2.000,00
50.000,00/ 49.813,07

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom
pozarządowym dofinansowane z budżetu miasta w 2018 roku (dotacje)
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa organizacji

1.
2.

Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie
Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu

3.

Ciepła i dziecięca dłoń, bo przyjaciel to
KOŃ – program zajęć rozwijających
komunikację dzieci z autyzmem poprzez
zajęcia hipoterapeutyczne - kontynuacja
Psychopedagogiczna jazda konna kontynuacja

Stowarzyszenie Amazonek w Malborku
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym i Osobom z Trudnościami w
Komunikowaniu się w Malborku
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym i Osobom z Trudnościami w
Komunikowaniu się w Malborku

4.

5.

Świetlica edukacyjno - terapeutyczna
Klub Misia

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
„PARASOL” w Malborku
Stowarzyszenie Pomocy Miś w Malborku

Razem:

Wysokość dotacji
przyznanej/
wykorzystanej
6.200,00 / 6.200,00
5.500,00 / 5.500,00

5.500,00 / 5.500,00

2.500,00/ 2.500,00

4.200,00 / 4.200,00
23.900,00 / 23.900,00

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

W 2018 roku organizowane były następujące uroczystości patriotyczno-religijne:
Lp.
1.

Data
1.03.2018

Nazwa uroczystości
Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

2.

17.03.2018

3.

13.04.2018

4.

02.05.2018

73. Rocznica powrotu
Malborka w granice
Rzeczypospolitej
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej oraz 8. Rocznica
katastrofy samolotu
rządowego pod Smoleńskiem
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej

5.

03.05.2018

6.

08.05.2018

7.

11.07.2018

8.

01.08.2018

9.

01.09.2018

79.
Rocznica
Wybuchu
II Wojny Światowej

Cmentarz Komunalny, Cmentarz
Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej,
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz
Pomnik Celników Polskich w Kałdowie

10.

17.09.2018

79. Rocznica Agresji
Sowieckiej na Polskę Światowy Dzień Sybiraka

Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, przy ul. Słowackiego

Narodowe Święto 3 Maja –
227. Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
73. Rocznica Zakończenia II
Wojny Światowej – Dzień
Zwycięstwa
98. Rocznica Plebiscytu na
Ziemi Malborskiej oraz
75. Rocznica Rzezi
Wołyńskiej
Narodowy Dzień Pamięci
Powstania Warszawskiego

miejsce
Skwer „Żołnierzy Wyklętych” przy
ul. Piłsudskiego oraz Rondo im. Danuty
Siedzikówny ps. „Inka”
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, przy
ul. 500 - lecia

Organizator
Burmistrz Miasta
Malborka

Tablica pamiątkowa mieszcząca się na
krzyżu na Cmentarzu Komunalnym

Burmistrz Miasta
Malborka

Plac Kazimierza Jagiellończyka, przy
ul. Kościuszki

Burmistrz Miasta
Malborka przy
współpracy MMM
Burmistrz Miasta
Malborka

Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, przy ul. Słowackiego

Burmistrz Miasta
Malborka

Cmentarze: Komunalny, Wojenny
Wspólnoty Brytyjskiej, Żołnierzy
Radzieckich oraz Pomnik Celników
Polskich w Kałdowie
Dworzec PKP oraz budynek
Staromiejskiego Ratusza

Burmistrz Miasta
Malborka

ul. Piastowska oraz Skwer „Żołnierzy
Wyklętych”

Burmistrz Miasta
Malborka przy
współorganizacji
„Spiżarni Malborskiej”
Burmistrz Miasta
Malborka przy
współorganizacji
NSZZ „Solidarność”
SOK Gdańsk,
Starostwem
Powiatowym
w Malborku oraz Izbą
Administracji
Skarbowej w Gdańsku
Burmistrz Miasta
Malborka
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Burmistrz Miasta
Malborka przy
współpracy MCKiE

Odsłonięcie tablicy
edukacyjnej o ludobójstwie
na ziemiach południowowschodnich II RP
79. Rocznica Powstania
Podziemnego Państwa
Polskiego
Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej poświęconej
Rotmistrzowi Witoldowi
Pileckiemu

Dworzec PKP

11.11.2018

100. Rocznica Odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, przy ul. Słowackiego, Skwer
„Żołnierzy Wyklętych” oraz Plac
Kazimierza Jagiellończyka przy
ul. Kościuszki

13.11.2018

Remembrance Day

Cmentarz Komunalny oraz Cmentarz
Wspólnoty Brytyjskiej

11.

17.09.2018

12.

27.09.2018

13.

27.09.2018

14.

15.

Skwer „Żołnierzy Wyklętych”
Plac przy Urzędzie Miasta Malborka

IPN przy
współorganizacji
Burmistrza Miasta
Malborka
Burmistrz Miasta
Malborka
Stowarzyszenie
historyczne
im. 5 Wileńskiej
Brygady AK przy
współorganizacji
Burmistrza Miasta
Malborka
Burmistrz Miasta
Malborka przy
współorganizacji
Starostwa Powiatowego
w Malborku, 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego,
MCKiE oraz Spiżarni
Malborskiej
Burmistrz Miasta
Malborka przy
współorganizacji
Ambasady Brytyjskiej

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

Malborski Program Partnerstwa Lokalnego został wdrożony w 2000 roku uchwałą
Zarządu Miasta Malborka. Corocznie jest ogłaszana nowa edycja MPPL określająca:
➢

kwotę zarezerwowaną w budżecie miasta na realizację projektu,

➢

regulamin, w tym zasady uczestnictwa w projekcie,

➢

harmonogram.
W 2001 roku została ogłoszona 1 edycja MPPL. Program cieszy się dużym

zainteresowaniem wśród mieszkańców. Każdego roku jest dwa razy więcej składanych
wniosków niż możliwości dofinansowania. Sukcesywnie jednak, w kolejnych latach
realizowane są postulaty mieszkańców. Realizatorem programu jest Miasto Malbork poprzez
Burmistrza Miasta i powołaną w tym celu Komisję ds. strategicznych i inwestycyjnych planów
miasta Malborka.
Odbiorcą programu jest społeczność określonych środowisk lokalnych (osiedla,
kwartały ulic), w tym grupy słabsze (niepełnosprawni, ludzie starsi).
Cele ogólne:
1.

Zbudowanie

społeczeństwa

obywatelskiego,

aktywnie

uczestniczącego

w rozwiązywaniu własnych problemów w zgodzie z zasadą pomocniczości przy utrzymaniu
partnerskiej współpracy mieszkańcy – radni - urząd. Wykorzystanie krótkotrwałego procesu
inwestycyjnego do stymulowania pozytywnych procesów społecznych i ekonomicznych
o znacznie dłuższym oddziaływaniu,
2.

Poprawa wizerunku miasta poprzez poprawę skuteczności lokalnych inwestycji

publicznych i prywatnych wraz z przedłużeniem ich żywotności.
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MPPL w latach 2014-2018
Rok

Ilość wniosków

Przyznana dotacja

2014

9

342 004,95

2015

13

294 944,75

2016

11

226 400,00

2017

10

177 988,65

2018

11

171 000,00

Razem:

54

1 212 338,35

Źródło: Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka

W ramach otrzymanych dotacji wykonano m.in.: parkingi i drogi dojazdowe, remonty
chodników, modernizację Miasteczka Ruchu rowerowego, bieżnię lekkoatletyczną, place
zabaw, modernizację i doposażenie placów zabaw przy przedszkolach, remont wnętrza budynku
Przestrzeni Aktywności Twórczej MaKUL@TURA, siłownię zewnętrzną przy szkole, boisko
do koszykówki, modernizację trybun sportowych przy szkole, remont pomieszczenia magazynu
na sprzęt pływający oraz salę ćwiczebną wraz z siłownią w budynku należącym do klubu
sportowego, monitoring ogrodów działkowych, modernizację boiska wielofunkcyjnego przy
szkole.

Remembrance Day
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8.12. Bezpieczeństwo publiczne
Sprawy

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego należą do podstawowych zadań własnych gminy. Do
realizacji tych zadań powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Corocznie odbywają się ćwiczenia Zespołu, w których biorą udział: Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska.
W latach 2014 - 2018 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w wielu akcjach
ćwiczeniach i treningach.
Na terenie miasta funkcjonuje system ostrzegania i alarmowania, w skład którego
wchodzą następujące urządzenia alarmowe: centrala alarmowa – 1 szt., radiotelefon – 1 szt. oraz
syrena mechaniczna - 3 szt.
W mieście znajduje się 6 schronów i 2 ukrycia, w których mogliby znaleźć
schronienie mieszkańcy na wypadek zagrożenia. Schrony to przygotowane miejsca z dostępem
do bieżącej wody, energii i systemu odprowadzania ścieków. Schrony odporne są na obciążenia
i chronią przed skażeniami, ukrycia chronią tylko przed skażeniami.
W Malborku swoje siedziby mają: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej oraz Straż Miejska (finansowana ze środków budżetu miasta
Malborka).
Instytucje te często współpracują ze sobą prowadząc wspólne akcje prewencyjne oraz
podejmując działania na rzecz ratowania życia i mienia. W celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Powiatowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, gmina miejska
przekazuje środki finansowe umożliwiające zakup umundurowania, samochodu i inne zakupy
oraz prowadzone w jednostkach szkolenia.
Środki finansowe przekazane Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Malborku w latach 2014-2018
Powiatowa Państwowa
2014
2015
2016
2017
2018
Razem:
Straż Pożarna
zakup umundurowania
10 000,00
zakup samochodu
20 000,00.
zakup samochodu
25 000,00
Ogółem:
55 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna
2014
2015
2016
2017
2018
Razem:
Zakupy, ubezpieczenia,
usługi, opłaty, szkolenia
13.535,49 13.262,94 19.965,61 27.483,79 23.979,74 98 227,57
wg planu w budżecie
Źródło: Biuro ds. Zarzadzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Urzędu Miasta
Malborka
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Miasto Malbork wspiera także działania prewencyjne podejmowane przez Komendę
Powiatową Policji w Malborku. W latach 2014-2018 przekazano w tym celu środki finansowe
na zakup samochodów i wyposażenia ogółem kwotę 81 tys. zł.
Straż

Miejska

w

Malborku

funkcjonuje

od

02.06.1992

roku.

Na

dzień

31 grudnia 2018 roku jej stan osobowy to: 12 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych.
W latach 2014-2018, Straż Miejska, wspomagając działania Komendy Policji, interweniowała
w sytuacjach zagrożenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz wykroczeniach
zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Malborka.
Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2018 roku
Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

Środki
oddziaływania
wychowawczego
(art. 41 k.w.)

Ustawie - Kodeks wykroczeń

1330

Lp.

1

a)

2

3

4
5
6
7

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
b)
wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i
społecznym
c)
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia
d)
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji
i)
wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
j)
wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego
ustawie o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
ustawie o ochronie zwierząt
aktach prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)
innych
OGÓŁEM:

Grzywna
nałożona w
drodze mandatu
karnego
liczba
kwota
224
29390

Wnioski
do sądu

Inny sposób
zakończenia
czynności

49

4

1607

Razem

25

5

2200

1

-

31

3

4

1700

1

-

8

37

28

2500

2

-

67

567

90

10920

11

2

670

421

43

4400

30

2

496

277

54

7670

4

-

335

1315

276

27550

56

-

1647

37

13

1250

-

-

50

20

1

50

1

-

22

1
35

1

100

-

-

1
36

515

58340

-

2
2740

2
106

6

4
3367

Źródło: Komenda Straży Miejskiej Urzędu Miasta Malborka

Straż Miejska prowadzi intensywną współpracę z Komendą Powiatową Policji
w Malborku. Organizowane są wspólne patrole w rejonach zagrożonych przestępczością oraz
wspólne zabezpieczanie miejsc zgromadzeń publicznych i imprez o charakterze masowym.
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W 2018 r. utworzono 179 patrole mieszane (strażnik-policjant) w godzinach
od 20.00 do 4.00 oraz od 6.00 do 14.00. Patrole zmotoryzowane odbywały się głównie
radiowozami Komendy Powiatowej Policji. Podlegały one bezpośrednio dyżurnemu KPP.
Odbywały się również Wspólne szkolenia z zakresu taktyki i techniki stosowania środków
przymusu bezpośredniego. Natomiast wszelkiego rodzaju akcje prewencyjne podejmowane
były i przeprowadzane przez obie jednostki samodzielnie.
Interwencje Straży Miejskiej w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
2014
2015
Wykroczenia dotyczące ochrony
148
263
środowiska, odpadów oraz czystości
Wykroczenia komunikacyjne
1292
889
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
40
7
osób
i mienia
Wykroczenia porządkowe
577
296
Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu
920
1126
Pozostałe czyny zabronione
126
183
Źródło: Komenda Straży Miejskiej Urzędu Miasta Malborka

2016
340

2017
48

2018
22

814
31

593
103

670
67

349
1140
202

648
889
58

870
1697
41

Zadania nałożone na Straż Miejską określono szczegółowo w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.). Jej
podstawowym celem jest ochrona porządku publicznego. Spełnia ona służebną rolę wobec
społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Stąd też różnorodność działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej podczas
ich codziennej służby.
Działania podejmowane przez Straż Miejską w Malborku w 2018 roku
Pozostałe wyniki działania
pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół
wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:
b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym
3.
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
4.
ujawnione przestępstwa
5.
osoby ujęte i przekazane Policji
6.
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem
7.
chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej
8.
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
na potrzeby gminy
9.
przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju
b) zagrożeń w ruchu drogowym
c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami
d) zagrożeń życia i zdrowia
e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)
f) awarii technicznych
g) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia
Źródło: Komenda Straży Miejskiej Urzędu Miasta Malborka
Lp.
1.
2.
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Liczba
111
3
3
35
4
2
88
365
401
899
947
181
45
2
35
138
230

Straż Miejska w Malborku prowadzi działania profilaktyczne i propagujące ważne
problemy

bezpieczeństwa

publicznego.

Należą

do

nich

m.in.:

Olimpiady

wiedzy

o bezpieczeństwie, akcje: Znicz, Bezpieczna droga do szkoły oraz prelekcje w szkołach na
tematy: bezpieczeństwa, psów i segregacji śmieci oraz konkursy rysunkowe dla różnych grup
wiekowych, a także „Świecę przykładem” we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

8.13. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym
W Urzędzie Miasta Malborka w 2018 roku zatrudnionych było 86 osób na
stanowiskach urzędniczych, oprócz strażników Straży Miejskiej, przy czym około 90% z nich
posiadało wykształcenie wyższe. Dążąc do zwiększenia swoich kompetencji, podejmują oni
dalsze kształcenie, przede wszystkim w formie jedno- lub kilkudniowych szkoleń, bądź też
podnosząc swoje kwalifikacje poprzez studia magisterskie lub podyplomowe.
W latach 2016-2019 studia wyższe I stopnia podjęło 2 pracowników na kierunku:
bezpieczeństwo wewnętrzne i informatyka, przy czym jeden z nich ukończył je w 2017 roku,
a jedna pracownica podjęła studia wyższe II stopnia na kierunku: administracja publiczna.
Koszt dofinansowania nauki tych pracowników, na podstawie zawartych umów wyniósł
10 920,00. W omawianym okresie jedna pracownica ukończyła studia podyplomowe
na kierunku: rewitalizacja miast, a kolejna studia wyższe I stopnia na kierunku: architektura
wnętrz. Obie na własny koszt. Aktualnie 5 pracowników kontynuuje studia podyplomowe
na kierunkach: ochrona danych osobowych w praktyce, grafika komputerowa i multimedia,
bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe, administracja oraz zarządzanie zasobami.
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Najbardziej popularną formą podnoszenia kwalifikacji są szkolenia. Dotyczą one
przede wszystkim zmian wprowadzanych w obowiązującym w naszym kraju prawodawstwie.
Wyszczególnienie
Liczba szkoleń ogółem, w tym:
- bezpłatne
Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach
Liczba szkoleń grupowych organizowanych w Urzędzie
Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach
grupowych organizowanych w Urzędzie
Środki finansowe wydatkowane na szkolenia
Źródło: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Malborka

2016
75
12
54
3
130

2017
138
56
79
2
80

2018
128
54
56
-

59 280,40

50 818,20

33 837,50

Miasto Malborka przystąpiło do partnerstwa powołanego w projekcie: „Pomorskie
urzędy przyjazne przedsiębiorcom”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200.000 zł. Miasto nie ponosi żadnych
kosztów finansowych, wkładem własnym są godziny przepracowane w ramach etatu
pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu.
Liderem projektu jest STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji,
Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury z Warszawy, a partnerami w projekcie: Gmina Miejska
Malbork oraz Gminy: Bobowo, Kartuzy, Luzino, Morzeszczyn, Potęgowo, Wicko i Żukowo.
Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań
poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków
i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Obejmie on także
poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz
poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, jak również
doskonalenie kompetencji cyfrowych kadr Urzędu Miasta Malborka.
W realizacji projektu zaplanowano 112 godzin szkoleniowych dla urzędników
zatrudnionych w Urzędzie Miasta Malborka w tematach:
➢

dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych,

➢

nowoczesne rozwiązania IT w procesie świadczenia e-usług,

➢

świadczenie usług z tytułu/zakresu podatków i opłat lokalnych drogą elektroniczną,

➢

orzecznictwo w zakresie podatków, opłat lokalnych i zarzadzania nieruchomościami

gminnymi,
➢

dostęp do informacji publicznej, zasady jej publikowania w kontekście e-usług,

➢

mieszkania wspomagane – modele, zasady tworzenia, racjonalne zarządzanie

samorządowym zasobem nieruchomości,
➢

postepowanie egzekucyjne,

➢

zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną,

➢

ochrona danych osobowych w procesie elektronizacji usług.
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8.14. Promocja miasta
Nagrody i certyfikaty
Podejmowane przez samorząd oraz jednostki organizacyjne działania były doceniane
w skali krajowej oraz poza granicami kraju.
•

Gmina Przyjazna Rowerzystom,

•

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za „Zewnętrzne Muzeum Fortyfikacji”

•

Gmina Przyjazna Firmom

•

Orzeł Samorządu

Wyróżnienia przyznawane przez miasto:
•

Malborski Mistrz Biznesu

•

Zasłużony dla Miasta Malborka

•

Honorowy Obywatel Malborka

Kształtowanie wizerunku i promocja marki Malbork
Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie
marki Malbork. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie inicjatyw
i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera się na logo Malborka, które
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stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy, współfinansowanych przez gminę lub
realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Malborka. Promocja marki Malbork w latach
2014-2018 realizowana była w następujących obszarach:
- prowadzenie portalu miejskiego: urząd.malbork.pl
- prowadzenie kont na portalu społecznościowym Facebook:
•

Malbork – oficjalny profil miasta,

•

VisitMalbork,

•

Magic Malbork,

•

Partnerskie Miasta Malborka

•

730 lat Malborka (profil jednoroczny z okazji Jubileuszu nadania praw
miejskich)

- prowadzenie konta na portalu TWITER: MalborkMiasto oraz VisitMalbork;
- publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej: między innymi: Dziennik Bałtycki, Dziennik
Malborski, Gazeta Malborska, Gazeta Wyborcza, Fakt, Newsweek, Rynek Turystyczny, Elity,
Zyskaj Zdrowie, Mówią Wieki, Informator Stolicy, Ekspres Biznesu, Onet, Wirtualna Polska,
Sieci Historii , WizzMagazin;
- publikacje w serwisach internetowych: Malbork nasze miasto, Portal na plus, Malbork1,
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Koncertomania, Eventim, Intercity, Żuławy i mierzeja, Turystyka
Kulturowa, PortE1, Turystyka WP, Pomorskie Travel, Polska Podaj Dalej, Portal Pomorza,
Polskie Radio, Dziecko w podróży, Strefa Historii, Podróże ONET, Elbląg 24,Polskie Szlaki,
Zamki Polskie;
- audycje telewizyjne i radiowe: TVP, TVP Historia, TVP 3, TVP Info, TVN, TVN 24, Canal+,
Discovery Historia, Pierwszy Program Polskiego Radia, Radio Gdańsk, Radio Malbork, Radio
Eska, Radio Plus, Radio Kaszebe, Radio Zet, Radio KCLR/Irlandia;
- kampanie reklamowe i społeczne:
•

pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach

•

linki sponsorowane

- mecenat gminy (współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty): Europejskie
Dni Tańca, Malborski Jarmark Staroci i Sztuki Dawnej, Dzień Europy, Artystyczna Wiosna
Młodości, Malborski Festiwal Dzielnic, Miejskie obchody Dnia Dziecka, Malborskie Forum
Pomocowe, Festiwal Żagli ISSA, Regaty Żeglarskie Juniorów, Konwent Fantastyki
„Krzyżakon”, Malborskie Spotkania z Piosenką Francuską, Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, Targi Rekonstrukcji Historycznej, Spacer z Przewodnikiem, Warszawa 44, Czas
Patriotów,
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- organizacja lub współorganizacja imprez: Dni Otwarte Lotniska – Open Air Day, Oblężenie
Malborka,

Nocne

Inscenizacje

Oblężenia

Malborka,

Magic

Malbork,

Jarmark

Bożonarodzeniowy, Metafory Muzyczne, Mistrzostwa Świata w Sportowych Walkach
Rycerskich, Happening Przyrodniczy - Spójrz Sowie w oczy, UEFA Development U16 ,
Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej, Festiwal „Boże Narodzenie w Sztuce”, Castle
Triathlon Malbork, Zlot Malborskich Morsów,
- wystawy:
•

w roku 2016 z okazji 730-lecia nadania praw miejskich została zorganizowana
we współpracy z Muzeum Zamkowym wystawa w Parlamencie Europejskim

•

w tymże samym roku miała miejsce czasowa wystawa w Muzeum Zamkowym pn.:
„Malbork, 730 lat sąsiedztwa miasta i zamku”.

•

wystawa nt. miasta w partnerskim mieście Kilkenny/Irlandia
W celu popularyzacji marki gmina wykonywała materiały promocyjne z logo

Malborka w formie wydawnictw oraz gadżetów, m.in.:
•

informatory w języku polskim, niemieckim, angielskim,

•

ulotki informacyjne w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, japońskim,

•

mapy w języku polskim, niemieckim, angielskim,

•

długopisy, ołówki, kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, koszulki, breloki,
magnesy, notatniki kołowe, notatniki książkowe, smycze, flagi, plecaki, koszulki, torby
sportowe itp.

Gmina realizowała następujące kampanie:
•

„Kocham to Miasto” - celem akcji jest budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców
Malborka poprzez zwiększenie identyfikacji malborczyków z miastem, poznanie
atrybutów miasta takich jak flaga, herb, logo turystyczne itp. Przedsięwzięcia
organizowane w ramach kampanii mają za zadanie integrację mieszkańców i włączenie
ich w proces promocji miasta,

•

Karta Mieszkańca - karta umożliwia skorzystanie z preferencyjnych cen biletów
do Muzeum Zamkowego, zniżek wśród branży turystycznej oraz innych firm, które
przystąpiły do akcji,

•

Aktywne Wtorki, akcja bezpłatnych zajęć z Nordic Walking pod okiem instruktora,

•

Aktywne Czwartki, akcja bezpłatnych zajęć fitness i zumby pod okiem instruktora,

•

Bezpieczna Droga do szkoły - wspólna akcja z Komendą Powiatową Policji
w Malborku skierowana do uczniów malborskich szkół.
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Zarządzanie informacją
Gmina Malbork od lat prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze
rozwiązania teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej. Lata 2014-2018 to również rozwój zasobów informatycznych miasta Wdrożono
kolejne

rozwiązania

informatyczne,

których

celem

było

usprawnienie

komunikacji

z mieszkańcami. Szczególny nacisk położono na kwestię unowocześnienia oraz ujednolicenia
infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez miasto Malbork i podległe jednostki.
Serwisy internetowe:
•

Miejski Portal Informacyjny

•

Biuletyn Informacji Publicznej bip.malbork.pl – prowadzony zgodnie z wymaganiami
prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty związane z działalnością
samorządu

•

portale społecznościowe: Facebook i Youtube – głównym celem jest promocja gminy,
informowanie o bieżących wydarzeniach oraz dialog z mieszkańcami

Elektroniczne usługi publiczne (e-usługi)
Miasto Malbork realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia
komunikacji z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych.
Sukcesywnie zwiększa się liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług)
udostępnianych przez Urząd Miejski w Malborku i inne jednostki. Poza usługami centralnymi
takimi jak ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG czy Emp@tia, możliwe jest elektroniczne załatwienie
sprawy w Urzędzie Miejskim w Malborku.
•

elektroniczny nabór do przedszkoli - od 2016 roku nabór do przedszkoli

prowadzonych przez miasto Malbork realizowany jest przy wsparciu dedykowanych narzędzi
informatycznych (https://),
•

elektroniczny nabór do szkół - od 2019 roku nabór do klas I szkół podstawowych

prowadzonych przez miasto Malbork realizowany jest przy wsparciu dedykowanych narzędzi
informatycznych (https://),
•

budzetobywatelski– platforma do konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego

wprowadzonego w 2015 roku. Od 2017 roku obsługa procesu została oparta o dedykowane
narzędzia informatyczne, a każdy uprawniony mieszkaniec gminy może zgłosić swój projekt
oraz wziąć udział w głosowaniu przez Internet.
•

Blisko – aplikacja mobilna poprzez której serwisy miasto powiadamia o: imprezach

i wydarzeniach; sprawach mieszkańców - informacje o konsultacjach społecznych, spotkaniach
z burmistrzem, itp.; ważne informacje od stowarzyszeń, jak np. zbiórki charytatywne oraz
ostrzeżenia - informacje o wszelkiego typu zagrożeniach lub utrudnieniach.
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